
Tebodin speelt in op groeiende vraag naar Cradle to Cradle 
CertifiedCM producten 
 
Tebodin benoemd tot assessor Cradle to Cradle productbeoordelingen  
 
 
 
Advies- en ingenieursbureau Tebodin is benoemd tot  geaccrediteerd  assessor om  
de kwaliteit van producten te beoordelen op basis van de Cradle to Cradle  criteria. 
Accreditatie heeft vandaag plaatsgevonden na het succesvol afronden van de 
assessor training, verzorgd door het Cradle to Cradle Products Innovations Institute 
(C2CPII). Consultants, van Abu Dhabi tot Den Haag, hebben deelgenomen aan deze 
training. 
 
Wethouder Stephan Satijn van de gemeente Venlo, Economische zaken en 
kennisinfrastructuur, tevens voorzitter van de Stichting C2C ExpoLAB, geeft aan trots 
te zijn, op het feit dat deze training plaatsvindt in het C2C ExpoLAB te Venlo, waar 
sinds september 2012 het Europese trainingscentrum van het C2CPII gevestigd is. 
De overdracht van Cradle to Cradle kennis in Venlo, bevestigt de positie van Venlo 
als koploper en sluit naadloos aan bij de regionale ambities op het gebied van 
kennisinfrastructuur. 
 
Door de accreditatie kan Tebodin duurzaamheidsambities van klanten nu begeleiden 
van ontwerp tot realisatie’, aldus Mariska van Dalen, Senior Consultant Sustainability 
& Cradle to Cradle Tebodin. 
 
Het C2CPII is een non-profitorganisatie die zich ten doel stelt om haar 
certificeringsprogramma zo breed mogelijk uit te rollen. ‘Door de kennis en ervaring 
van Tebodin, verwacht het Instituut de toenemende vraag naar certificering nog beter 
te kunnen beantwoorden’, aldus Roy Vercoulen, Vice President Europe van het 
C2CPII.  
 
‘De samenwerking tussen het C2C ExpoLAB en het C2CPII, bevestigt de 
koploperspositie van Venlo op het gebied van Cradle to Cradle. Momenteel 
ontwikkelen we samen workshops voor bedrijven om onze kennis breder te delen’, 
aldus Bjorn Sanders, Managing Director C2C ExpoLAB. 
 
Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt 
opdrachtgevers wereldwijd onafhankelijke services, op basis van de kennis en 
ervaring van 4.300 werknemers die wereldwijd actief zijn. Tebodin is onderdeel van 
Bilfinger Industrial Technologies GmbH, een subgroep van Bilfinger SE, een 
internationaal opererende ‘engineering and services’ onderneming.  
Kijk voor meer informatie op www.tebodin.com  
 
Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute is een non-profitorganisatie 
opgericht door William McDonough en Michael Braungart om een grootschalige 
transformatie teweeg te brengen in hoe we dingen maken. Het is het doel van het 
instituut om een kwaliteitsnorm voor continue verbetering te bieden om fabrikanten 
en ontwerpers te helpen veilige en gezonde producten voor onze wereld te maken. 



Het instituut, dat het Cradle to Cradle®-kaderwerk gebruikt, werkt samen met leiders 
uit de academische wereld, milieuorganisaties, de overheid en de industrie om een 
norm in te voeren voor het beoordelen en continu verbeteren van producten op basis 
van vijf criteria: 

1. Veilige en op een gepaste wijze aangekochte materialen 
2. Het hergebruik van materialen 
3. Duurzame energie 
4. Vrijgave van schoon water 
5. Maatschappelijke eerlijkheid 
 
Producten die voldoen aan de transparante criteria van dit evaluatiesysteem krijgen 
het Cradle to Cradle (CM)-certificeringskeurmerk toegekend. Meer info vindt u 
op www.c2ccertified.org. 
 

C2C® ExpoLAB brengt kennisontwikkeling op het gebied van Cradle to Cradle® en 
innovatie in een stroomversnelling. Het doet dit door Cradle to Cradle®-
werkprocessen en -oplossingen te documenteren en aan geïnteresseerden 
beschikbaar te stellen. Uitgangspunt vormen de principes van open innovatie. 
Hiervoor ontwikkelt de stichting een kennis- en onderwijsinfrastructuur op Cradle to 
Cradle®-gebied, waarin het C2C-Centre als digitaal platform centraal staat. Deze 
vormt de basis voor Cradle to Cradle® kennisdeling en ontwikkeling in de regio Venlo 
en daarbuiten. Meer info vindt u op www.c2cexpolab.eu en www.c2c-centre.com.  
 
 


