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WAT IS INSIDE/INSIDE?
INSIDE/INSIDE is een non-profit initiatief opgezet in 2018
door DGBC, Ex Interiors en Nibe in samenwerking met
vooraanstaande partners uit de interieurbranche. INSIDE/
INSIDE is een online platform waar duurzaamheid van producten en materialen objectief inzichtelijk wordt gemaakt.
INSIDE/INSIDE streeft naar het verder verduurzamen van
de interieurbranche door het uitdragen van de laatste kennis en informatie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en het verbinden van partijen uit haar netwerk.
Waarom INSIDE/INSIDE?
Niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit de markt
ontstaat er een steeds grotere vraag naar duurzaamheid.
Inmiddels weten we dat het interieur een grote impact heeft
op de gezondheid en tevredenheid van werknemers, maar
ook dat impact van het interieur op de wereld groot is.
Vanuit deze behoefte is INSIDE/INSIDE ontstaan. INSIDE/
INSIDE draagt bij aan de versnelling van de lineaire naar
de circulaire economie. Het is een onafhankelijk meetinstrument (in lijn met Europese wetgeving) dat ingezet kan
worden tijdens aanbestedingen en certificeringen voor interieurs en duurzaamheidscertificeringen zoals BREEAM-NL.
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VOORDELEN VAN
INSIDE/INSIDE
Voordelen voor de gebruiker:
•	Verbetert de gezondheid en tevredenheid van
werknemers door het creëren van een gezondere
werkomgeving
•	Bespaart tijd en geld door op een eenvoudige
manier gefundeerd duurzame (ontwerp)keuzes te
maken
•	Biedt onafhankelijke richtlijnen bij het opstellen van
uitgangspunten tijdens aanbestedingen en inkoop

Voordelen voor de producent:
•	Draagt bij aan het bereiken en uitdragen van de
duurzame eigenschappen van jouw product
•	Bespaart tijd en geld omdat je op objectieve en
eenduidige wijze, in lijn met Europese richtlijnen,
aan elke opdrachtgever de duurzaamheid van
jouw producten aan kunt tonen
•	Geeft inzicht in het eigen ontwerp- en productieproces en helpt met het verbeteren hiervan

05

HOE WERK T INSIDE/INSIDE?
INSIDE/INSIDE maakt het mogelijk om producten en materialen met elkaar te vergelijken met behulp van de milieukosten indicator en de materiaal circulariteitsindex (MCI).
Als leverancier of producent in de interieurbranche laat je
jouw producten en/of materialen certificeren door middel
van een Levenscyclusanalyse (LCA)*. De volledige levenscyclus van een product wordt beschouwd: van winning
van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s. Een LCA is gericht op het
afleiden van de milieueffecten gedurende de levenscyclus
van een product, terwijl de MCI zich concentreert op de
materiaalstroom tijdens het gebruik van een product. Het
moedigt specifiek het gebruik van gerecycled of hergebruikt materiaal aan en het recyclen of hergebruiken aan
het einde van het gebruik.
Het weergeven van zowel de milieukosten als circulariteitsindex is van grote waarde. Een product kan namelijk
lage milieukosten hebben maar moeilijk her te gebruiken
zijn. In tegenstelling daarop kan een materiaal bestaan
uit hergebruikte grondstoffen, maar in productie een hoge
impact hebben. Door beide factoren te toetsen kan een
bewuste keuze gemaakt worden t.a.v. de milieu-impact als
ook de toekomstbestendigheid van een product.
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MILIEU KOSTEN INDICATOR
De milieukostenindicator (MKI) van een product, zoals op
INSIDE/INSIDE wordt weergegeven, geeft inzicht in de impact van een product of materiaal op het milieu. Hij weegt
alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score.
De LCA resulteert in 7 indicatoren voor de milieubelasting
van een product. Deze 7 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de milieukosten, in euro, per eenheid van het product.

Met andere woorden: de milieukosten zijn de investering
die men moet doen om de negatieve gevolgen op het milieu teniet te doen. Een product met lage milieukosten is
beter dan een product met hoge milieukosten.
Bij elk product is een totaalsom weergegeven, die bestaat
uit de optelling van fase A-C (productie, transport, gebruik
en afvalverwerking) verminderd met fase D (hergebruik- en
recyclingspotentie). Hiermee krijg je inzicht in de impact
van een product tijdens gebruik en de mogelijke impact
aan het einde van de levensduur.

Afbeelding: Levens Cyclus Analyse-methode
08
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MATERIAL CIRCUL ARIT Y INDEX
INSIDE/INSIDE geeft naast de milieukosten van interieurproducten en -materialen ook de circulariteitsindex
weer. Voor de circulariteitsindex hebben we wederom
aansluiting gezocht bij de belangrijkste internationale
ontwikkeling, in dit geval het baanbrekende werk van de
Ellen MacArthur Foundation (EMF). EMF heeft de Material
Circularity Indicator (MCI) ontwikkeld, die inzicht geeft
in de materiaalstromen gedurende de levensduur van een
product. De techniek die wordt toegepast, staat nu
bekend als Material Flow Analysis (MFA).
Wat de Material Flow Analysis (MFA) berekent, is een
verhoudingsgetal tussen de hoeveelheid primaire grondstoffen en de hoeveelheid afval (verbranding of stort) tot
de totale massa van een product. Het resultaat is de Material Circularity Indicator (MCI), die reikt van 0% (geheel
lineair) tot 100% (geheel circulair).

Dit verhoudingsgetal geeft dus een indicatie van het
grondstofverbruik van een product. Hoe meer een product
gerecyclede of hergebruikte grondstoffen gebruikt en hoe
minder afval er in de keten wordt geproduceerd, hoe
hoger de circulariteitsindex wordt.

Afbeelding: Material Flow Analysis-methode
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De materiaalcirculariteitsindicator (MCI) is gebaseerd
op de volgende zes principes:
1.	Inkoop van biologisch materiaal uit duurzame
bronnen
2.	Gebruik van grondstoffen uit hergebruikte of gerecyclede bronnen
3.	Producten langer in gebruik houden (bijv. door
hergebruik en herverdeling)
4.	Hergebruik van componenten of recyclen van
materialen na gebruik van het product
5.	Intensiever gebruik maken van producten (bijvoorbeeld via service- of deelmodellen)
6.	Ervoor zorgen dat biologisch materiaal onvervuild
en biologisch toegankelijk blijft
Wil je meer weten over hoe je de MCI kunt berekenen en
welke informatie er precies voor nodig is? Lees dan hier
meer over de LCA methode en de bijbehorende procedure.
Voor meer gedetailleerde formules en definities verwijzen we graag naar
de complete documentatie die de Ellen MacArthur Foundation op haar
website heeft gepubliceerd (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
resources/apply/circularity-indicators).
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VAN LCA TOT EPD
INSIDE/INSIDE maakt gebruik van de LCA-methode om de
milieukosten en circulariteit van interieurproducten en projecten inzichtelijk te maken. De volledige levenscyclus van
een product wordt beschouwd, van de winning van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s. De uitkomst van een LCA berekening wordt
getoond in EPD’s (Environmental Product Declaration), een
gestandaardiseerde manier om resultaten weer te geven.
In bijgevoegd schema is het proces om tot een geschikte
EPD van producten te komen weergegeven. Op de website
(Hoe om je tot een EPD?) is per stap aanvullende informatie
weergegeven. Mocht je vragen hebben over dit proces of
wil je advies over de aanpak, neem dan contact op via
[info@insideinside.nl].
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INSIDE/INSIDE
IN DE PRAK TIJK
INSIDE/INSIDE is gemaakt voor iedereen die (in)direct betrokken is bij het verduurzamen van interieurs. Ontwikkelaars, (interieur)architecten, facilitair medewerkers, HR-professionals en managers spelen hierin allemaal een cruciale
rol. Zij zijn immers degenen die duurzaam bouwen tastbaar
maken voor de gebruiker en bewoner van een gebouw.
Op INSIDE/INSIDE is alle informatie van de interieurproducten en -materialen gratis en openbaar beschikbaar.
Hierdoor is het mogelijk om op zowel product- als op projectniveau een gefundeerde en duurzame keuze te maken.
Hoe kun jij INSIDE/INSIDE gebruiken?
Bij de selectie van een product of materiaal zijn er altijd
esthetische, functionele en financiële overwegingen. Met
INSIDE/INSIDE wordt het mogelijk om het duurzaamheidsaspect in je beslissing mee te laten wegen. Daarbij kan
zowel op milieu-impact als circulariteit (of beide) worden
beoordeeld.
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Toepassing op verschillende niveaus:
•
P roductniveau: 1 op 1 de milieu-impact en/of circulariteitsindex van verschillende producten vergelijken met elkaar (bijvoorbeeld 2 bureaustoelen)
•
P rojectniveau: Een project aanmaken, alle onderdelen en m2 selecteren en onderzoeken welke
onderdelen in het project de hoogste milieu-impact hebben. Waarin kun je variëren om toch de
gewenste uitstraling en functionaliteiten te krijgen
maar dan met minder impact op het milieu?
•
A anbesteding/uitvraag: De methodiek van INSIDE/INSIDE gebruiken in het uitvragen van de meest
duurzame oplossingen van potentiële opdrachtnemers. Naast de producten en materialen uit de INSIDE/INSIDE database, is het ook mogelijk INSIDE/INSIDE toe te passen voor producten die nog
niet opgenomen zijn. Lees hier meer over aanbestedingen met INSIDE/INSIDE.
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VOORBEELD BEREKENING
Gebruikers van INSIDE/INSIDE kunnen interieurproducten
en materialen selecteren en toevoegen aan hun projectberekening. Van elk product is er detailinformatie te lezen én
betrouwbare data over de milieukosten en circulariteitsindex
in te zien en te vergelijken. Door de aantallen of m2 producten en/ of materialen in te vullen, wordt in één overzicht
duidelijk wat de milieukosten zijn, de individuele circulariteitsindex van de producten en materialen in het interieur
zijn en waar dit door wordt
beïnvloed. INSIDE/INSIDE
maakt het dus mogelijk om
producten met elkaar te vergelijken en zo bewust duurzame keuzes te maken.
Welke informatie kan ik
uit de cijfers halen?
Van elk product en materiaal
is een EPD opgesteld, hieruit volgen de Milieukosten
en de Circulariteitsindex.
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Milieukosten
Bij elk product is een totaalsom weergegeven, die bestaat
uit de optelling van fase A-C (productie, transport, gebruik
en afvalverwerking) verminderd met fase D (hergebruik- en
recyclingspotentie). Hiermee krijg je inzicht in de impact
van een product tijdens gebruik en de mogelijke impact
aan het einde van de levensduur.
Dit getal in euro’s, ook wel de schaduwprijs genoemd, geeft
de kosten aan die noodzakelijk zijn om de milieu impact
te compenseren. Kortom, een product met lage schaduwkosten is beter dan een product met hoge schaduwkosten.
Circulariteitsindex (0-100%)
Dit verhoudingsgetal is een indicatie van het grondstofverbruik van een product. Hoe meer een product gerecyclede
of hergebruikte grondstoffen gebruikt en hoe minder afval
er in de keten wordt geproduceerd, hoe hoger de circulariteitsindex wordt.
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Retoursysteem
Indien er bij een product of materiaal “Retoursysteem” staat
vermeld, betekent dit dat de aangegeven milieuscores gebaseerd zijn op basis van een recyclingsysteem, leaseconstructie of andere retourafspraken met de producent. Producten met dit label scoren over het algemeen beter omdat
het product bij eindelevensduur weer terug naar de fabrikant gaat, waarna het product efficiënt recycled/hergebruikt wordt of een tweede leven krijgt.
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PARTNER WORDEN
Hoe word ik partner?
Als producent van interieurproducten en/of materialen kun
je op INSIDE/INSIDE de duurzaamheid van jouw producten objectief laten zien. Hiermee bereik je heel gericht jouw
doelgroep en draag je bij aan de transparantie van duurzaamheid in de interieurbranche.
We onderscheiden de volgende productcategorieën:

Vloer

Plaatmateriaal

Wand

Meubilair

Plafond

Coating

Textiel

Diversen

Inhoud Partnerschap:
Het partnerschap van INSIDE/INSIDE bestaat uit een
aantal vaste elementen. Daarnaast denkt INSIDE/INSIDE
graag mee over de verdere invulling van het partnerschap
passend bij de individuele wensen van jouw organisatie.
1.	
10 producten*, inclusief eigen (product)omschrijving en logo opgenomen in de database
2.	Profieltekst van jouw organisatie op de website
3.
Deelname aan (netwerk)events van
INSIDE/INSIDE, promotie van jouw evenementen
en ontwikkelingen via INSIDE/INSIDE
4.
Mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere
(inhoudelijke) ontwikkeling van INSIDE/INSIDE
*Productdefinitie: een product of materiaal bestaat uit één of meerdere
producten, gebaseerd op dezelfde EPD.

INSIDE/INSIDE een warm hart toe dragen?
Ben je geen producent of leverancier van interieurproducten of -materialen maar voel je wel de behoefte om bij te
dragen aan de nieuwe duurzame standaard in de interieurbranche? Dan kun je Kennispartner van INSIDE/INSIDE
worden. Daarmee draag je niet alleen bij aan de ontwikkeling maar word je ook onderdeel van het INSIDE/INSIDE
netwerk.
Voor meer informatie neem contact met ons op
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INVESTERING
Om jouw producten op INSIDE/INSIDE te krijgen dien je
rekening te houden met een investering. De investering is
opgebouwd uit een jaarlijkse partnerbijdrage aan INSIDE/
INSIDE en de kosten voor het verkrijgen van EPD’s. De kosten voor het verkrijgen en reviewen van EPD’s betaal je aan
jouw LCA-Expert.
1. Investering Partnerschap INSIDE/INSIDE
•	
2 500,- euro voor jouw jaarlijkse lidmaatschap van
INSIDE/INSIDE
•	Indien je meer dan 10 producten in de database
wil toevoegen betaal je per aanvullende productplaatsing 250,- euro (bij meer dan 10 producten is
een staffel van toepassing.
Ben je producent van één product dan kun je Single Product Partner worden en betaal je 1500,- euro voor het
lidmaatschap.

2. Investering voor het verkrijgen van een gereviewde
EPD*
Om producten aan INSIDE/INSIDE te kunnen toevoegen
dien je in het bezit te zijn van EPD’s van deze producten.
Het opstellen en reviewen van een EPD dient door een
erkende LCA-Expert gedaan te worden. Onderstaande prijzen geven hiervan een indicatie en zijn afhankelijk van de
mate van complexiteit van het productieproces van het product en de mate van beschikbaarheid van de benodigde
informatie.
De minimale kosten voor een EPD per product zijn:
•
LCA (of serie van) laten opstellen kost circa 2000,euro inclusief het genereren van de EPD(‘s). Een
EPD is 5 jaar geldig.
•	
R eview van een (serie van) EPD(‘s) kost circa
1250,- euro.
*De benodigde tijd voor het verzamelen van de data over het productieproces en toeleveranciers is hierin niet inbegrepen. Er kunnen kosten
bespaard worden door een licentie te nemen op een LCA tool en de LCA
berekening zelf uit te voeren.

Partner worden of vragen? Neem contact met ons op
Hier vind je het partnerschaps- en productkostenoverzicht. Je kunt het lidmaatschap jaarlijks stopzetten door
middel van een schriftelijke bevestiging van beëindiging
voor 1 oktober van het desbetreffende jaar.
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INITIATIEFNEMERS
Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors
hebben INSIDE/INSIDE geïnitieerd om een antwoord te
kunnen geven op de behoefte om duurzaamheid in interieurs inzichtelijk te maken.
Zij zien het als hun maatschappelijke plicht om duurzame interieurs in de gebouwde omgeving te stimuleren.
NIBE heeft inhoudelijke kennis over het berekenen van de
milieu-impact, circulariteit en gezondheid van materialen.
Ex Interiors is als interieurarchitect pionier op het gebied van
duurzame interieurprojecten. DGBC waarborgt de objectiviteit van INSIDE/INSIDE als onafhankelijke host van het platform en beschikt over de kennis voor het objectief meetbaar
maken van duurzaamheid in een gebruiksplatform.
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FOUNDING PARTNERS
De ontwikkeling van het platform is mede mogelijk gemaakt
dankzij de financiële en inhoudelijke bijdrage van onze
Founding Partners.
De Founding Partners van INSIDE/INSIDE gingen u al voor.
Zij gaan voorop in de missie om te verduurzamen en (willen) innoveren om een trendbreuk te realiseren in de huidige
niet altijd duurzame standaardpraktijk in de interieursector.
Met hun kennis en ervaring op het gebied van materialen,
producten en toepassingen dragen zij bij aan de inhoudelijke ontwikkeling en opzet van INSIDE/INSIDE.
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L AUNCHING PARTNERS

CONTACT
Vragen of suggesties?
Heb je vragen of suggesties ter verbetering? Laat het ons
weten! Met jouw input kunnen we dit naslagwerk continu
verbeteren en optimaliseren.
Remy Heijer
Projectmanager
+31 (0)88 55 80 100
+31 (0)6 86 87 66 25
remy@insideinside.nl
Dutch Green Building Council
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
www.insideinside.nl

KENNIS PARTNERS
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