
Training Regenerative Business: The Interface Way 
 
Ruim twintig jaar geleden nam het beursgenoteerde Interface zich voor om in 2020 geen enkele 
negatieve impact meer te hebben op al wat leeft op aarde. Super ambitieus want deze tapijttegel-
producent was volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Eind 2019 heeft Interface haar doel 
bereikt. Nu is Interface bezig om regenererend te ondernemen, een bedrijf te worden dat zowel 
natuurpositief als klimaatpositief onderneemt en welzijn van medewerkers en stakeholders 
bevordert. 
 
Wil jij dat ook? Wil je (naast economisch winstgevend zijn) ook waarde toevoegen voor klanten, 
werknemers, maatschappij en milieu? Maar vind je het lastig hiertoe een strategie te formuleren en 
continue te blijven innoveren? Schrijf je dan in voor de introductie-workshop "Regenerative 
Business: The Interface Way" op 13 en 14 oktober 2020, bij Interface te Scherpenzeel. 

 

Twee denkkaders zijn bepalend geweest voor het succes van Interface: het Raamwerk voor 
Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO, ook bekend als Natural Step-framework) voor visie- en 
strategieontwikkeling, en Biomimicry, voor innovaties en creativiteit om de strategie mee te 
realiseren. 

In deze tweedaagse workshop laten we je kennismaken met deze twee denkkaders en gaan we 
uitgebreid oefenen met het toepassen ervan. Je krijgt inzicht in hoe duurzaamheid en innovatie naar 
een volgend niveau kunt brengen zodat je – net als Interface - een echt toekomstbestendige 
organisatie creëert. Ook bekijken we samen hoe deze succesformule te vertalen is naar jouw 
organisatie/situatie. Met deze workshop krijg je inzicht in de methodiek om vervolgens tot een 
concrete aanpak te kunnen komen voor je eigen organisatie.  

“What if, every time I started to invent something,  
I asked, “How would nature solve this?” 

Janine Benyus 

By inspiring businesses to innovate like nature we can shift  
to a value logic of “doing well by doing good” – Ray Anderson 



 

 

Dit is wat je leert: 
▪ Een taal en toets voor integrale duurzaamheid 
▪ Systeemdenken toepassen 
▪ Impactanalyse van de huidige realiteit 
▪ Scoping van het (ontwerp)vraagstuk 
▪ Leren van de natuur als bron voor duurzame innovatie en ideeën 
▪ Implementatiestappen in je eigen praktijk 
▪ De business case voor duurzaamheid zoals Interface het doet 
En natuurlijk krijg je een rondleiding bij Interface om met eigen ogen te kunnen zien hoe zij dit alles 
in de praktijk toepassen om een regenerative business te worden. 
 
 
Praktische details 
Datum: 13 & 14 oktober 2020 
Locatie: Interface, Awarehouse, Scherpenzeel 
Kosten: € 895 excl. btw en inclusief materialen, lunch, koffie, thee en versnaperingen. 
 
 
Wil jij ook een regenerative business worden? 
Wil jij leren wat de succesingrediënten zijn van Interface en hoe je die kan toepassen in jouw 
organisatie? Doe dan mee aan deze training. 
Aanmelden kan via www.local-matters.nl/training-the-interface-way of  
www.biomimicrynl.org/aanmeldingsformulier-workshops.html 
 
 
Eerst weten of dit iets voor jou is? 
Wil je eerst meer informatie of even van gedachten wisselen of deze training iets voor jou is? Neem 
dan contact op. Dan bespreken we wat jouw specifieke situatie, doelen en verwachtingen zijn en 
bepalen we samen of dit voor jou de juiste training op het juiste moment is. 
 
 
Contact en aanmelden 
Local Matters: Hilda Feenstra   BiomimicryNL: Saskia van den Muijsenberg 
E: hilda@local-matters.nl    E: saskia@biomimicrynl.org 
T: 06 - 252 99 700    T: 06 - 4123 0898 
 
 

 



Over ons: 

Local Matters  

Local Matters is het bedrijf van Hilda Feenstra en Sietske de Jong. Zij zijn allebei 
als adviseur, trainer en procesbegeleider gespecialiseerd in het werken met 
het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO, ook bekend als 
Natural Step-raamwerk). Dit raamwerk biedt een heldere taal en toets en een 
eenvoudig proces voor integrale duurzaamheid. Dit maakt samenwerken 
gemakkelijker en maakt het mogelijk om samen ambitieuze lange termijn 
ambities te formuleren en stap voor stap waar te maken, op een manier die voor 
iedereen begrijpelijk en toepasbaar is.  
 
BiomimicryNL 
Biomimicry is een discipline die strategieën en mechanismen uit de natuur 
bestudeert en navolgt om in behoeften van mensen te voorzien op manieren die 
goed zijn voor het leven op Aarde. Het is een radicaal andere manier van 
innoveren. Niet gebaseerd op wat we uit de natuur kunnen halen, maar wat we 
kunnen leren van 3,8 miljard research and development door de natuur. 
Biomimicry Thinking is een designtool om tot baanbrekende/duurzame 
innovaties te komen. BiomimicryNL is de expert op dit gebied in Nederland en 
wordt geleid door Saskia van den Muijsenberg. 
 
Geanne van Arkel 
Interface is wereldmarktleider in de tapijtindustrie en is in 25 jaar tijd 
getransformeerd van volledig gebaseerd op fossiele en chemische grondstoffen, 
naar niet alleen negatieve impact elimineren, maar ook een herstellende 
bijdrage leveren aan milieu en maatschappij - met als hoger doel nu zelfs 
regenererend ondernemen. Geanne van Arkel is voormalig Hoofd duurzame 
ontwikkeling bij Interface en zij deelt haar 17 jaar ervaring in de 
duurzaamheidsreis van Interface. 

 

Meer info: 
www.local-matters.nl  

www.biomimicryNL.org 
www.interface.com 

  
 

In the end, our society will be defined, not only by what we create, 
but also by what we refuse to destroy 
- John C. Sawhill 


