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Initiatiefnemers:





INSIDE/INSIDE 
is hét centrale online platform waar 

objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, 
circulair en gezond een interieur is. 



Waarom INSIDE / INSIDE?

• Ontbreken van één standaard voor het 
vergelijken van de milieu- en gezondheidsimpact 
van interieurproducten 

• Behoefte aan hulpmiddel voor 
(Interieur)architecten, facilitair medewerkers, 
ontwikkelaars en consumenten

• Grote impact van interieur op gezondheid en 
tevredenheid van werknemers

• Hoge milieubelasting van interieur door snelle 
vervangtijd

• Onderdeel van certificeringsprogramma’s
zoals BREEAM, LEED, WELL



CONNECTION BETWEEN 
TECH AND TOUCH









Indicatoren
We streven naar een integrale methode waaruit alle 
indicatoren bepaald kunnen worden, gebaseerd op 
levenscyclusanalyse principes (EU beleid) en in lijn 
met internationale afspraken en normen (ISO\CEN).

We werken toe naar drie indicatoren:
• Milieuprestatie (LCA met Europese methode)
• Circulariteit  (in lijn met Madaster en EMF)
• Gezondheid (tbd)

De huidige status:
Milieuprestatie Gereed
Circulariteit eind 2019
Gezondheid gepland in 2020



Gebruiken de datacollectie uit de LCA als basis voor 
berekenen circulariteit indicator en vul aan waar nodig.

In de review wordt getoetst dat beide in overeenstemming 
zijn. Circulariteit berekening is onderdeel van de toetsing 
van de LCA.

We meten niet de gebruikte circulaire ontwerp principes, 
maar wel HUN IMPACT op milieu en grondstofverbruik.

De producent krijgt de vrijheid om de gekozen circulaire 
ontwerp principes zelf toe te lichten bij het product, evenals 
de consequenties voor levering, contract, etc.

Onze rekenregels bevatten voorwaarden waar een 
retoursysteem aan moet voldoen om mee te mogen tellen.

Uitgangspunten



Levenscyclusanalyse (ISO 14040 en 14044)

Levenscyclusanalyse (LCA) van een 
product, ook wel Wieg tot graf analyse 
genoemd, is een methode om de totale 
impact te bepalen van een product 
gedurende de hele levenscyclus, dat wil 
zeggen: winning van de benodigde 
grondstoffen, productie, transport, 
gebruik en hergebruik, recycling of 
afvalverwerking.

Veel gebruikte varianten zijn:
- Milieugerichte LCA (LCA)
- Sociale LCA (SLCA)
- Economische LCA (LCC)



Circularity indicator Ellen MacArthur Foundation



Circularity indicator Ellen MacArthur Foundation



Circularity indicator

Renewable
toegevoegd



De Linear Flow Index (LFI)
De LFI berekent het materiaal deel dat lineair door het 
systeem stroomt.

De LFI wordt berekend uit de verhouding van: 

de hoeveelheid virgin grondstof + hoeveelheid afval
-----------------------------------------------------

massa aan materiaal dat door het systeem stroomt

De gebruiksfunctie F(X) De F(X) wordt berekend uit de verhouding

Levensduur van het product
-----------------------------------------------------

Levensduur van een referentie product

Voorlopig nemen we F(X) nog niet mee in de 
berekening



Circularity indicator berekenen
Nu doen we de berekening nog in Excel, maar het zal worden opgenomen in LCA tools, zodat de Material Flow Analysis (MFA) 
direct volgt als output bij een LCA. Hebben getest op meubilair en willen het nu invoeren voor alle productgroepen.

Handleiding en spreadsheet komen via 
INSIDE/INSIDE beschikbaar



Circulariteit 
67,0 %



Milieuprestatie gegevens in EPD te vinden



6,88 kg 100%
Virgin 2,14 31,0%
Recycled 4,75 69,0%
Reused 0 0,0%
Renewable 0 0,0%

6,88 kg 100%
Recycling 3,676 54,6%
Re-use 0,50 7,3%
Energy recovery 2,31 33,6%
Waste 0,31 4,5%

INPUT OUTPUT

Circulariteit gegevens straks ook MCI 67,0 %

We staan het begin van de ontwikkeling van circulariteit methoden. We zullen dit aanvullen met extra 
parameters als daar consensus over ontstaat (bijvoorbeeld de F(X) aanvulling in de MCI).

De Ellen MacArthur Foundation ontwikkeld ook door op de methode en ook binnen INSIDE/INSIDE en 
de relevante NEN en CEN normcommissies zal werk verricht worden op dit gebied,



Vergelijking is te maken met een referentie product (zelf te doen):

Felt Referentie product
Ecological footprint [€] 0,96 2,19
CO2 footprint [kg CO2-eq.] 15,0 29,0
Secundary materials [kg] 4,75 0
Sustainable energy [%] 4% 1,4%
Water use [m3] 3,0 0,32
Recyclable output flows [kg] 3,76 0,16

Integrale duurzaamheid prestatie
MCI 67,0 %

EF € 0,96



Product komt nu niet standaard met een retoursysteem

Hierdoor gelden de Nederlands gemiddelde einde-
levensduur scenario’s, want de producent heeft het niet in 
eigen handen en kan er ook geen invloed over uitoefenen.

Wat nu als producent een retoursysteem in zou voeren?
1. Dan is zeker hoe verwerking zal verlopen, proces moet 

bekend zijn en operationeel
2. Producent moet zekerheid geven dat product ook 

retour komt (statiegeld, contract, ..)
3. Beoordeling van bewijslast ligt bij de reviewer

Eindelevensduur scenario



6,88 kg 100%
Virgin 2,14 31,0%
Recycled 4,75 69,0%
Reused 0 0,0%
Renewable 0 0,0%

6,88 kg 100%
Recycling 4,63 67,2%
Re-use 2,09 30,3%
Energy recovery 0,17 2,5%
Waste 0 0%

INPUT OUTPUT

Gedachten oefening 
met retoursysteem MCI 82,2 %

Aannames:
1. Onderstel is 1 keer herbruikbaar
2. Onderstel is volledig recyclebaar door gebruik van afwerking die recycling niet verstoord
3. RPET is 95% herbruikbaar in eigen procedé
4. HDPE is 95% recyclebaar via leverancier
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