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“INSIDE/INSIDE wordt hét platform waar alle
partijen die in Europa actief zijn in de interieurbranche, hun kennis en inzichten delen op gebied
van duurzaam en gezond interieur.” Aan ambities ontbreekt het niet bij Mantijn van Leeuwen.
Als directeur van duurzaamheidsspecialist NIBE
en mede-oprichter van INSIDE/INSIDE heeft hij
helder voor ogen wat hij wil bereiken met het
platform voor duurzaam interieur.
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Aan de wieg
“Sinds 2008 ben ik actief gebruiker van de NIBEmilieuclassificaties. En sindsdien vraag ik mij al af
waarom ‘het gebouw’ prima op duurzaamheid te
vinden is, maar het interieur niet”, vertelt Van Leeuwen.
Toen hij in 2016 directeur werd van NIBE, is hij daar
direct mee aan de slag gegaan. Zo stond hij met NIBE
en samen met Ex Interiors en DGBC aan de wieg van
INSIDE/INSIDE. Het project is daarmee een beetje
zijn kindje geworden. “Ik ben er reuzetrots op en hoop
er een groot Europees succes van te maken.”
Grote toekomst
Net zoals veel vaders een grote toekomst zien voor
hun kind, heeft Van Leeuwen al voor ogen waar
INSIDE/INSIDE toe moet leiden: “Het groeit uit tot
een kennisplatform waar alle partijen die in Europa
actief zijn in deze sector, hun kennis en inzichten delen op gebied van duurzaam en gezond interieur. Het
wordt hét platform om interieurproducten te vergelijken. Er is nog zoveel te bieden en ontwikkelen in dit
vakgebied, zeker als we ook nog eens kijken naar
de transitie naar een circulaire economie. Hoewel het
niet eenvoudig is, hoop ik met dit platform deze transitie te versnellen.”

“ In de toekomst zie ik

INSIDE/INSIDE als een
platform waar alle partijen
in Europa kennis delen.”

Eigenschappen
Maar waar de vaders soms blind zijn voor de werkelijke kwaliteiten van hun telgen, baseert Van Leeuwen
zich op de sterke eigenschappen van de drie initiatiefnemers: “NIBE staat voor de inhoud, wij waarborgen de methode, de datakwaliteit en de aansluiting
op Europese normen. Dat vertaalt zich ook in mijn rol
als voorzitter van de technische commissie en mijn rol
als stuurgroeplid. Daarnaast geloof ik er sterk in dat
het van cruciaal belang is dat INSIDE/INSIDE een
goede technische basis heeft.
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Maatschappelijk doel
De techniek staat. Maar dat is volgens Van Leeuwen niet
het enige sterke punt. “INSIDE/INSIDE is geharmoniseerd
met het Europese systeem voor milieuprestatie van producten.” Het derde sterke punt waar Van Leeuwen in gelooft,
is de non-profitbasis van INSIDE/INSIDE. “Het dient een
maatschappelijk doel. Voor de initiatiefnemers is het geen
verdienmodel. Dat is ongelooflijk belangrijk voor de geloofwaardigheid van dit onafhankelijke platform.”
Geen commerciële drive
INSIDE/INSIDE heeft dus geen commerciële drive, maar
Van Leeuwen hoopt wel op de betrokkenheid van de sector. “Dat maakt het uniek”, vertelt hij enthousiast. “Ik noem
INSIDE/INSIDE een succes als het uitgroeit tot hét Europese platform voor het vergelijken van interieurproducten
op het gebied van duurzaamheid. Zonder commerciële
drive!” Het zijn eigenschappen die hem uiteraard ook
zelf aanspreken, ook omdat hij zichzelf een bewuste consument noemt: “Ik koop geen nieuwe spullen, tenzij het
nodig is. En als ik iets koop, doe ik dat bewust. INSIDE/
INSIDE heeft mij nu nog niet kunnen ondersteunen, daar
bestaat het nog niet lang genoeg voor. Maar ik weet
zeker dat ik het in de toekomst ga gebruiken, als we iets
verder gegroeid zijn.” En zo komt Van Leeuwen weer terug bij zijn ambitie met INSIDE/INSIDE: “Het gaat niet
alleen mij, maar velen in Europa tot hulp zijn. Daar ben
ik van overtuigd!”
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