
Deelname aan initiatief 
 
C2C Bouwgroep 
De C2C Bouwgroep bestaat uit bouw gerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen en 
beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten, en vier strategische partners 
waaronder SGS Search. 
 
De C2C Bouwgroep is een kennisplatform van partijen uit de bouwkolom, die als ambassadeurs het 
Cradle to Cradle gedachtegoed verder willen uitdragen binnen de Nederlandse Bouw. Er wordt 
onderling kennis en informatie uitgewisseld, en ervaringen worden gedeeld met bouwgerelateerde 
bedrijven die overwegen met Cradle to Cradle aan de slag te gaan.  
 
De C2C Bouwgroep is een initiatief van Deventer Profielen, en is opgericht op 31 maart 2015 na een 
kick-off meeting met de founders. Op 17 juni 2015 volgde de officiële lancering tijdens het seminar 
‘Build to Bloom’. SGS Search is vanaf de oprichting betrokken geweest. Oorspronkelijk was de C2C 
Bouwgroep enkel bedoeld voor producenten van bouwmaterialen en mochten adviesbureaus geen lid 
worden. Sinds juli 2015 is SGS Search officieel lid. 
 
Initiatiefnemers 
De C2C Bouwgroep bestaat uit elf bouw gerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen 
en beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten, en vier strategische partners; het 
C2C Products Innovation Institute, C2C ExpoLAB, EPEA en SGS Search.  
 
De partners zijn: 
• AMI BV, Lomm 
• Armstrong Ceilings,  
• Cradle to Cradle Products Innovation Institute 
• DEVENTER Profielen, Breda 
• Daas Baksteen, Zeddam 
• EPEA Nederland B.V., Eindhoven  
• Espero BV, Waalwijk 
• Holonite BV, Tholen, 
• KE Fibertec Benelux B.V., Strijen  
• Plan Effect, Geldermalsen 
• RHEINZINK Nederland, Amsterdam  
• SGS Search, Heeswijk 
• Verwol Projectafbouw BV, Opmeer 
• Non Ignis,Wehl 
• C2C ExpoLAB, Venlo 

Deze stichting is van oorsprong opgericht door de gemeente Venlo en die financiert (met de 
Provincie Limburg) deze stichting. 

 
Doelstellingen 
De missie van de C2C Bouwgroep luidt: “Bouwen aan een circulaire economie. Door samenwerking 
het C2C gedachtegeod verspreiden en stimuleren binnen de Nederlandse Bouw”. 
 
Het Cradle to Cradle-gedachtegoed helpt ondernemers om de kwaliteit van hun producten te 
verbeteren en producten intelligenter te ontwerpen. Door producten te ontdoen van schadelijke 
stoffen, kunnen de afzonderlijke materialen volledig worden hergebruikt óf worden teruggegeven aan 
de natuur. De kringloop wordt van tevoren gedefinieerd, zodat materialen niet verloren gaan. Cradle to 
Cradle combineert innovatie met kwaliteit, zodat ondernemers niet hoeven te kiezen tussen 
economische of ecologische vooruitgang. 
 
Binnen Cradle to Cradle vormt afval nieuwe grondstof voor hoogwaardige materialen en producten. En 
daarmee sluiten we de kringlopen en is de circulaire economie een feit. Alleen zo waarborgen we een 
leefbare planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. Bovendien gebruiken we geen grondstoffen en 
materialen die op de ‘banned list’ staan, en hebben we aangetoond aan de eisen te voldoen van 
energie- en watermanagement. Tot slot toonden we aan ons bewust te zijn van de 
arbeidsomstandigheden, in de hele keten van toeleveranciers tot en met ons eigen bedrijf. 
 

http://www.deventer-profielen.nl/


Meer informatie 
Website C2C Bouwgroep:  
http://www.c2cbouwgroep.nl/  
 
Websites SGS Search over Cirkelstad:  
http://www.duurzaamheid-search.nl/c2c-klanten-van-search-richten-c2c-bouwgroep-op.html 
http://www.duurzaamheid-search.nl/sgs-search-nieuwe-partner-c2c-bouwgroep.html  
 
http://www.c2c-centre.com/news/sgs-search-new-partner-c2c-bouwgroep-c2c-building-group 
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