
gebruik zo weinig mogelijk
energie en water

verminder de hoeveelheid energie en
water die in uw organisatie wordt

gebruikt
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Weten we welke levenscyclusfase van onze producten en
diensten het hoogste water en energieverbruik vertoont?
Controleren we het water en energieverbruik dat nodig is

voor de uitvoering van onze activiteiten?

Kunnen we de eenheidsprijzen voor onze klanten verlagen
door beter om te springen met energie en water? Kunnen we

onze klanten helpen om minder water en energie te
verbruiken? Kunnen we samenwerken met onze

partnerbedrijven om hen te helpen minder water en energie te
verbruiken?
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http://short.resilientweb.eu/footprint

Verbeter uw ecologische voetafdruk.

Onder druk van de regelgeving met betrekking tot de opname van
zoet water, is Solvic NV in Antwerpen erin geslaagd om haar
waterverbruik met 50% terug te dringen. Deze doelstelling
werd bereikt door samenwerking met buurbedrijven.

Het water en energieverbruik verminderen kan leiden
tot KOSTENBESPARING.

Door uw klanten manieren aan te reiken om minder
water en energie te verbruiken, kunt u NIEUWE
KLANTEN AANTREKKEN.
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gebruik zo weinig mogelijk energie en water

Door de voorziening en de kostprijs van uw water en
energieverbruik te controleren, kunt u DE RISICO’S die
verbonden zijn met marktverschuivingen en schaarste
VERMINDEREN.

1



hergebruik energie en water

hergebruik energieoverschotten en
overtollig water
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Hergebruiken wij de overtollige energie of het afvalwater?
Kennen we de hoeveelheden die we zouden kunnen

hergebruiken?

Zouden onze buur of partnerbedrijven ons afvalwater of onze
energieoverschotten kunnen hergebruiken? Kunnen we het

afvalwater in een gesloten circuit brengen en zo
hergebruiken? Zouden we het regenwater kunnen herwinnen

en aanwenden voor een specifiek gebruik?
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http://short.resilientweb.eu/recycle

De kosten met betrekking tot waterschaarste zouden tegen 2050
ongeveer 45% van het totale BNP (63 triljoen dollar) bedragen. IFPRI:

International Food Policy Research Institute, 2010

Ecomachine.

Het is moeilijk om rioolwater om te zetten in zoet water. De
traditionele waterzuiveringsstations verbruiken enorme
hoeveelheden energie, grondstoffen en chemische producten.
De werking van de Ecomachine® is min of meer
vergelijkbaar met een tropisch regenwoud. Ze gebruikt
bacteriën, schimmels, planten, slakken, kokkels en vissen om
giftige stoffen af te breken en te verteren. De machine bestaat
uit 3 ecosysteembekkens die samen proper water
produceren.

Water en energie hergebruiken kan leiden tot
KOSTENBESPARING.

Door energie en water uit te wisselen met buur of
partnerbedrijven kunt u de RISICO’S die verbonden zijn
met marktverschuivingen en schaarste
VERMINDEREN.
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gebruik hernieuwbare energie

gebruik hernieuwbare of koolstofneutrale
energiebronnen
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Kopen wij hernieuwbare of koolstofneutrale energiebronnen
aan bij onze energieleveranciers? Kennen we de kostprijs van

hernieuwbare energieinstallaties?

Kunnen we investeren in een hernieuwbaar energiesysteem?
Kunnen we een samenwerking opzetten met onze

buurbedrijven om samen te investeren in een dergelijk
systeem? Kunnen we hernieuwbare energiebronnen inzetten

voor onze distributiekanalen?
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http://short.resilientweb.eu/renewable

Ik zou mijn geld inzetten op zon en zonne‐energie. Ik hoop dat we niet
moeten wachten tot alle olie‐ en steenkoolreserves zijn uitgeput om tot

die vaststelling te komen. Thomas Edison (1847 – 1931)

Gratis verlichting.

De LightCatcher laat daglicht binnenstromen in industriële gebouwen
dankzij een systeem van spiegels die op het dak worden
geplaatst. De koepels verspreiden op die manier grote
hoeveelheden “gratis” licht. EcoNation neemt de investering
voor zijn rekening, en controleert en deelt de energiewinst
rechtstreeks met de klant. Dit vertegenwoordigt een
energiebesparing van 20 tot 70% zonder één enkele euro te
moeten inbrengen. Econation.be

Kiezen voor hernieuwbare energiebronnen vereist een
kortetermijninvestering, maar zou op lange termijn
winstgevend kunnen zijn en dus leiden tot
KOSTENBESPARING.

Op lange termijn zou hernieuwbare energie uw energie
onafhankelijkheid moeten verhogen en de RISICO’S
verbonden met schaarste moeten VERMINDEREN.
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geen giftige stoffen

gebruik water als voornaamste
oplosmiddel in uw productieprocessen,

producten en diensten
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Vermijden wij het gebruik van giftige stoffen in onze
producten? Gebruiken wij nietgiftige stoffen (zoals
schoonmaakproducten) bij de uitvoering van onze

activiteiten? Eerbiedigen we de geldende regelgeving om
risico’s tegen te gaan en kosten te besparen?

Kunnen we biologische alternatieven op basis van water
vinden ter vervanging van de giftige stoffen die we gebruiken?

Kunnen onze partnerbedrijven onze helpen bij deze
zoektocht? Kunnen we een nultolerantie voor giftige stoffen

overwegen?
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http://short.resilientweb.eu/toxicity

Nietgiftige lijm geïnspireerd op een kleefstof uitgescheiden door de
blauwe mossel.

PureBond van Columbia Forest is een houtlijm zonder
formaldehyde die is geïnspireerd op een sterk hechtende
kleefstof die de blauwe mossel uitscheidt om zich vast te
hechten aan rotsen. Deze kleefstof kan worden nagebootst en
gebruikt bij meubelontwerp. Colombiaforestproducts.com

Het bannen van giftige stoffen in uw bedrijfsprocessen
kan UW MERKIDENTITEIT VERSTERKEN.

Het bannen van giftige stoffen in uw bedrijfsprocessen
kan de RISICO’S met betrekking tot de nietnaleving
van milieuwetgeving VERMINDEREN.
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geen giftige stoffen

Het bannen van giftige stoffen in uw bedrijfsprocessen
kan DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID VAN UW
WERKNEMERS TEN GOEDE KOMEN.
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gebruik materialen en
processen van biologische

oorsprong

gebruik bioafbreekbare en hernieuwbare
materialen
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Zijn er herbruikbare alternatieven ter vervanging van de
materialen die we gebruiken? Zijn onze producten van
organische aard? Gebruiken wij water als voornaamste

oplosmiddel?

Kunnen we bioafbreekbare materialen gebruiken? Kunnen wij
plaatselijke ecologische materialen gebruiken? Kunnen we de

milieueffecten berekenen van de materialen de we
gebruiken?
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http://short.resilientweb.eu/ecological

De natuur gebruikt water als voornaamste oplosmiddel. En wij?

Verpakkingsmateriaal vervaardigd op basis van schimmels.

EcoCradle® is een milieuvriendelijke verpakking op basis van
schimmels die verpakkingsmateriaal bestaande uit
schuimstoffen kan vervangen. Deze milieuvriendelijke
verpakking wordt gemaakt van landbouwafval vermengd met
het mycelium van schimmels. Dit biomateriaal is volledig
recycleerbaar en composteerbaar. Ecovativedesign.com

Het gebruik van ecologische materiale kan UW
MERKIDENTITEIT VERSTERKEN.

Producten op basis van ecologische materialen of
milieuvriendelijke dienstverlening kunnen NIEUWE
KLANTEN AANTREKKEN.
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werk met lokale partners

werk met materialen en grondstoffen die
lokaal beschikbaar zijn
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Zijn er lokaal materialen en grondstoffen beschikbaar die we
kunnen gebruiken voor onze producten en processen?

Zouden we meer grondstoffen kunnen gebruiken die lokaal
ruimschoots voorhanden zijn? Zouden we materialen en

grondstoffen kunnen aanwenden die onze buurbedrijven als
afval beschouwen? Zouden we lokale munteenheden kunnen

gebruiken om onze producten en diensten te valoriseren?
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http://short.resilientweb.eu/local

Voor iedere euro die in een plaatselijke winkel wordt uitgegeven, vloeit er
68 centiemen terug naar de gemeenschap. Civic economics

Lokaal geproduceerde voeding.

Stadslandbouw houdt in dat verse voeding in de eigen stad wordt
verbouwd. Daken van gebouwen en nietgebruikte terreinen
bieden een vruchtbare voedingsbodem voor het telen van
groenten, fruit, kruiden of het produceren van honing. Het is
een duurzaam alternatief voor voedingsmiddelen afkomstig
van monocultuur die soms over grote afstanden moeten
worden vervoerd alvorens in de stad terecht te komen.

De lokale aanvoer van materialen en grondstoffen kan
leiden tot MINDER VERVOERSKOSTEN.

Lokale bevoorrading zorgt voor BETERE RELATIES
MET PLAATSELIJKE LEVERANCIERS en LOKALE
PARTNERS.
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afval = input

afval bestaat niet; denk circulair en werk
samen met uw partners
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Herbruiken we onze materialen na het eerste gebruik?
Kunnen onze buurbedrijven iets aanvangen met ons

restafval? Worden onze producten geproduceerd met behulp
van recycleerbare materialen? Geven we onze klanten
informatie over de manieren waarop ze onze producten

kunnen recycleren?

Kunnen we producten ontwikkelen op basis van
gerecycleerde grondstoffen? Kunnen we het voor onze

klanten gemakkelijker maken om gebruikte producten terug te
sturen? Kunnen we een bedrijfsmodel opzetten dat afval tot

nul herleidt (zero waste) en deelnemen aan de
kringloopeconomie?w
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http://short.resilientweb.eu/resource

Koffie en champignons.

PermaFungi is een jonge startup die duurzame ontwikkeling promoot
door milieuelementen en sociale en economische
componenten te verwerken in zijn stadslandbouwproject.
Champignons worden geteeld op een substraat van
koffiedroesem dat in verschillende Brusselse bars en
restaurants wordt opgehaald. De geteelde champignons
worden vervolgens aan diezelfde horecazaken verkocht. Een
prachtig voorbeeld van stedelijke kringloopeconomie.
Permafungi.be

Afval verminderen en materiaal hergebruiken kan leiden
tot KOSTENBESPARING.

Een ‘zero waste’ bedrijfsmodel kan u concurrentieel
voordeel opleveren en UW MERKIDENTITEIT
VERSTERKEN.
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afval = input

Materialen hergebruiken kan het RISICO met betrekking
tot grondstoffenschaarste VERMINDEREN.
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promoot biodiversiteit

begrijp en verbeter uw positieve impact
op biodiversiteit
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Ondersteunen we de biodiversiteit in onze onmiddellijke
omgeving? Gebeurt onze bevoorrading op een

milieuvriendelijke manier die biodiversiteit in stand houdt?
Kennen we de oorsprong van onze grondstoffen? Kennen we

de impact van onze bedrijfsvoering op de biodiversiteit?

Is er een manier waarop we onze impact op de biodiversiteit
kunnen bekend maken? Kunnen we uitgroeien tot een bedrijf

dat biodiversiteit beschermt en verbetert?
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http://short.resilientweb.eu/biodiversity

Meer dan 83% van alle plantensoorten op aarde hebben bijen en andere
bestuivende insecten nodig voor hun voortbestaan.

Biodiversiteit als een waardemeter.

Met het oog op een duurzaam visaanbod in zijn winkels, heeft de
groep Colruyt een onafhankelijke organisatie opdracht
gegeven om een audit uit te voeren naar het visbeheerbeleid
dat de groep voerde. Op basis van de resultaten werd
besloten om de verkoop stop te zetten van bedreigde
vissoorten of van vissoorten die op een nietduurzame manier
werden gevangen. Colruyt.be

Uw bijdrage tot bescherming en verbetering van de
biodiversiteit kan uw MERKIDENTITEIT VERSTERKEN.

De positieve impact van uw bedrijf op de biodiversiteit
kan uw werknemers inspireren en hen aanzetten tot
actie en op die manier bijdragen tot MEER
ARBEIDSVREUGDE EN HOGERE PRODUCTIVITEIT.
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ga voor transparantie

geef transparantie over uw producten en
diensten

pr
od
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Kennen we de sociale alsook de milieuomstandigheden
waarin onze grondstoffen worden geproduceerd?

Bieden we volledige transparantie over onze producten ten
opzichte van onze klanten? Zijn onze materialen afkomstig

van conflictgrondstoffen? Zijn we eerlijk tegenover onze
investeerders en analisten?
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http://short.resilientweb.eu/transparency

Wereldwijd is er vraag naar lokaal geproduceerde voeding. Klanten willen
exact weten waar hun voeding vandaan komt, en willen zelfs de naam van

de boer of producent kennen. ‐ Financial Times, Andrea Felsted

Het transparantiebeleid van Triodos.

De eerste duurzame bank van België  en bij uitbreiding van de
wereld  investeert enkel in rechtvaardige, lokale en
ecologische organisaties. De echte kracht van de bank schuilt
in haar volledige transparantiebeleid. Al 30 jaar lang biedt
deze bank dezelfde diensten aan particulieren, bedrijven en
overheidsinstellingen als elke andere bank. Op één verschil
na: de klant weet exact waar zijn geld naartoe gaat en dat het
enkel zal worden aangewend voor economische, sociale en
milieugerelateerde ontwikkelingsprojecten in België.
Triodos.be

Volledige transparantie over uw producten kan uw
BEDRIJFSIDENTITEIT VERSTERKEN.

Volledige transparantie over uw producten kan leiden tot
BETERE KLANTBINDING.

w
in

st
en

De Resilience Design Toolkit van het consortium ResilieNtWEB is onder de voorwaarden van de Creative Commons
AttributionNonCommercialNoDerivatives 4.0 Internationale licentie ter beschikking gesteld:
http://creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0/. Meer informatie: http://resilientweb.eu

Voor meer inspirerende cases en

specifieke tools scan deze code of volg

de link!

ga voor transparantie9



vorm volgt functie

de vorm van een product of dienst wordt
in de eerste plaats bepaald door de

functie

pr
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en

Kunnen we dezelfde functie garanderen met minder
materialen? Kunnen we lichtere materialen gebruiken?

Kunnen we het product zodanig ontwerpen dat de realisatie
ervan minder materiaal vereist? Is onze dienstverlening/de
werking van ons bedrijf voldoende geoptimaliseerd voor de

functie die wordt nagestreefd?

Kunnen we kleinere producten maken? Kunnen we ons
product vervangen door een dienst? Wat is de ideale omvang

van ons bedrijf?
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http://short.resilientweb.eu/effectiveness

De behoefte erkennen is de basisvoorwaarde van vormgeving. ‐ Charles
Eames

De lichtgewicht fietshelm geïnspireerd op de kop van de groene
specht.

De “kranium” fietshelm weegt 15% minder dan een
standaardhelm maar absorbeert tot 3 maal de schok bij een
aanrijding. De kartonnen structuur van de helm is afgekeken
van de kop van de groene specht die prima bestand is tegen
schokken maar toch zeer licht is. Kraniums.com

Door de hoeveelheid gebruikte materialen te
verminderen, kunt U BESPAREN op grondstoffen en
vervoerskosten.

Door het aanbieden van een lichter en beter product
kunt u NIEUWE KLANTEN AANTREKKEN.
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ga voor demonteerbare
design

ontwerp uw product voor gemakkelijke
demontage en denk circulair

pr
od
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Ontwerpen we onze producten op zodanige manier dat ze op
het einde van hun levenscyclus in individuele onderdelen
kunnen worden gedemonteerd? Gebruiken we zo weinig
mogelijk verschillende componenten in onze producten?

Kunnen we gebruikte producten of de onderdelen ervan
terugnemen om ze opnieuw te gebruiken? Kunnen de klanten

de producten zelf demonteren en opnieuw monteren?
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http://short.resilientweb.eu/disassemble

Cradle to Cradle is een certificaat dat garandeert dat alle materialen die
in het product werden gebruikt niet‐toxisch zijn en passen binnen een

kringloopsysteem, hetzij via recyclage, hetzij via natuurlijke ontbinding of
afbraak.

Ontworpen om te lopen, ontworpen om te worden gedemonteerd.

De Timberland Earthkeepers 2.0collectie werd ontworpen om te
worden gedemonteerd. Ongeveer 70 tot 90% van de
materialen waaruit iedere schoen bestaat, kunnen worden
herbruikt of gerecycleerd, met inbegrip van de metalen
onderdelen die kunnen worden losgemaakt. Het bovendeel,
de veters en de zolen kunnen in nieuwe schoenen worden
verwerkt. Responsibility.timberland.com

Een snelle demontage van uw producten zorgt ervoor
dat ze kunnen worden hersteld of verbeterd, wat de
KLANTENBINDING TEN GOEDE KAN KOMEN.

De mogelijkheid om onderdelen opnieuw in het
fabricageproces op te nemen, VERMINDERT UW
RISICO OP AFHANKELIJKHEID in geval van
materiaalschaarste.
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modulair design

gebruik eenvoudige en modulair
uitwisselbare onderdelen

pr
od
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Gebruiken we standaard blokken bij het ontwerp van onze
producten of diensten? Vereenvoudigen we onze processen

door gebruik te maken van eenvoudige en verwisselbare
onderdelen?

Kunnen we onze klanten ertoe aanzetten om zelf alternatieve
producten ineen te steken? Kunnen we een uitgebreid

gamma ontwerpen met weinig basismateriaal? Hoe kunnen
we onze producten zodanig ontwerpen dat ze gemakkelijk

kunnen worden gedemonteerd?
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http://short.resilientweb.eu/modularity

De natuur gebruikt maar een zeer beperkt aantal elementen uit de
periodieke tabel van Mendeljev. Het merendeel van alle leven bestaat uit

slechts zes elementen uit de tabel: koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof,
fosfor en zwavel.

Bouw zelf uw telefoon.

ARA is een nieuw, revolutionair telefoontoestel dat de gebruiker
volledig zelf in elkaar kan steken. De idee bestaat erin om een
smartphone te maken waarvan niet alleen de vormgeving
maar ook de functies volledig op maat kunnen worden
gemaakt. Elk onderdeel van de telefoon (de batterij, het
fotoapparaat, het scherm…) bestaat uit een blok dat uit het
toestel kan worden gehaald en daarna kan worden
vervangen, hersteld of geactualiseerd. Projectara.com

Het gebruik van modulaire basiscomponenten
vereenvoudigt het fabricageproces en kan leiden tot
KOSTENBESPARING.

Een product met inwisselbare componenten kan
gemakkelijker worden hersteld en kan aldus de
KLANTENBINDING TEN GOEDE KOMEN.
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duurzame verpakkingen

gebruik intelligente
verpakkingsoplossingen; verminder,

hergebruik en recycleer

pr
od
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st
en

Hebben we verpakkingen nodig? Moet de levensduur van de
verpakking langer zijn dan de levensduur van de inhoud

ervan? Kan de verpakking van onze producten gemakkelijk
worden gedemonteerd om daarna te worden gerecycleerd?

Kunnen we ecologische verpakkingsmaterialen gebruiken?
Kunnen we herbruikbare verpakkingen aanbieden? Kunnen
we verpakkingen ontwerpen met het oog op een alternatief
gebruik ervan nadat de primaire functie ervan vervuld is?
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http://short.resilientweb.eu/package

Ik pleit altijd voor duurzaamheid. Het is zo aanlokkelijk. We geven minder
uit, niet meer. Onze producten zijn beter dan ooit. Onze medewerkers zijn

gemotiveerd om deze nobele doelstelling verder na te streven –
bedrijfsgeest voor alles. En de goede wil die de markt

betoont is gewoon ongelooflijk ‐ Ray Anderson

“Naakte” verpakkingen.

Lush is een fabrikant van ambachtelijke cosmetica. In hun
verpakkingen verwerken ze zoveel mogelijk gerecycleerde
materialen. Meer nog, ze proberen het gebruik ervan te
vermijden. Daarom verkopen ze hun shampoos niet in
vloeibare maar in vaste vorm. Lush.com

De verpakking is vaak het eerste element dat de klant in
handen krijgt. Het gebruik van milieuvriendelijke
verpakkingsmaterialen kan UW MERKIDENTITEIT
VERSTERKEN.

Het gebruik van duurzame verpakkingen kan DE
RISICO’S die gepaard gaan met de invoering van
eventuele nieuwe milieuwetgeving VERMINDEREN.
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ga voor herstelbare
producten

design uw producten zodat ze
eenvoudig gerepareerd kunnen worden

pr
od
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Kunnen onze producten gemakkelijk worden hersteld?
Kunnen ze worden verbeterd wanneer ze reeds in gebruik

zijn? Gebruiken we gemeenschappelijke montagemodules die
gemakkelijk kunnen worden hersteld of vervangen?

Gebruiken we zelf producten/goederen die gemakkelijk
kunnen worden hersteld?

Kunnen we een dienst aanbieden die onze klanten in staat
stelt om hun producten gemakkelijk zelf te herstellen? Met

wie kunnen we samenwerken om deze doelstelling te
realiseren?
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http://short.resilientweb.eu/repair

We leven in een wegwerpmaatschappij. Het is gemakkelijker om dingen op
te geven dan om ze te herstellen. ‐ Neil LaBute, filmregisseur

Koop geen nieuwe jas, herstel de jas die u draagt.

Het outdoor kledingbedrijf Patagonia heeft een samenwerking
afgesloten met iFixit om zijn klanten in staat te stellen om hun
Patagonia jassen, broeken en rugzakken te herstellen. Want
nieuw is niet noodzakelijkerwijze beter – en dat criterium geldt
al zeker voor kleding. Patagonia.com

De herstelbaarheid van uw producten kan klanten
kosten besparen en u in staat stellen om een duurzame
relatie met hen uit te bouwen. Dit kan de
KLANTENBINDING TEN GOEDE KOMEN.

De herstelbaarheid van uw producten kan NIEUWE
KLANTEN AANTREKKEN die op zoek zijn naar meer
duurzame producten.
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multifunctioneel design

breng verschillende behoeften samen en
laat uw producten of diensten

verschillende functies vervullen

pr
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Kunnen onze producten voor meerdere doeleinden worden
gebruikt? Kunnen we onze producten of diensten zodanig

ontwikkelen dat ze beter kunnen worden ingezet voor
verschillende functies? Kunnen onze partnerbedrijven ons op

verschillende manieren van dienst zijn?

Kunnen onze distributiekanalen voor verschillende doeleinden
worden gebruikt? Kunnen onze producten verschillende

functies vervullen tijdens hun levensduur?
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http://short.resilientweb.eu/multi

Uit de resultaten van de 17de enquête die PWC heeft afgenomen bij
CEO’s, blijkt dat het merendeel van de ondervraagden het erover eens is

dat bedrijven een sociale en financiële verantwoordelijkheid dragen. Meer
dan drie kwart van de respondenten is van mening dat

ruimere sociale behoeften en bescherming van de
belangen van de volgende generaties belangrijke

aandachtspunten zijn voor hun bedrijf.

Meer doen met hetzelfde.

De haai staat bekend als een vervaarlijk roofdier, maar de laatste tijd
is het zijn huid die wetenschappelijke interesse heeft
opgewekt. Naast een beschermende functie blijkt deze huid
nog tal van andere functies te vervullen en uitzonderlijke
antibacteriële of hydrodynamische eigenschappen te
vertonen. Er werden nieuwe producten ontwikkeld op basis
van deze eigenschappen, waaronder zwemkleding die zo
doeltreffend is dat niet mag worden gedragen in de
zwemcompetitie, en een nieuwe muurverf die in ziekenhuizen
wordt gebruikt om de verspreiding van bacteriën tegen te
gaan. Sharkskin.com.au

Multifunctionele producten en diensten kunnen de
waarde van uw aanbod verhogen en NIEUWE
KLANTEN AANTREKKEN.

Een multifunctioneel product komt de
KLANTENBINDING TEN GOEDE door een meer
gepersonaliseerd product of dienst aan te bieden.
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verkoop functionaliteit

denk functiegericht en niet
productiegericht
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Kennen we de echte behoeften van onze klanten? Met welke
moeilijkheden worden zij geconfronteerd? Is onze aanbod

een weerspiegeling van de werkelijke behoeften en wensen
van onze klanten? Welke functies bieden wij aan?

Kan de duurzaamheid van ons product of onze
dienstverlening een extra beleving vormen voor onze

klanten? Zijn onze klanten bereid om eerder te betalen voor
de dienst dat ons product verleent dan wel voor het product

zelf?
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http://short.resilientweb.eu/function

“Niet al onze klanten zullen begrijpen hoe ons product tot stand is
gekomen en waarom het goed is voor de oceanen en de planeet. De

meeste klanten gaan het gewoon kopen omdat ze het tof vinden en het
graag dragen. Daar is het hen in de eerste plaats om te

doen.” Hoofd van de commerciële dienst van G‐Star
RAW, Thecla Schaeffer, over hun jeanskleding die

gemaakt wordt uit plastic materiaal dat uit de oceanen
werd gerecycleerd.

Autodelen = praktisch + milieuvriendelijk.

Autodelen is niet alleen een milieuvriendelijk systeem, het staat ook
voor een betere dienstverlening aan een lagere prijs. Klanten
stappen niet alleen in het systeem omdat het duurzamer is,
maar omdat het hen altijd en overal een virtuele toegang biedt
tot een wagen aan een lage prijs. Het is simpelweg een
betere dienstverlening.

Het bieden van een oplossing die tegemoet komt aan
de behoeften van de klant in plaats van louter een
product, kan NIEUWE KLANTEN AANTREKKEN.

Het bieden van een duurzame dienst of een duurzaam
product dat uw waardeaanbod verhoogt, kan uw
KLANTENBINDING TEN GOEDE KOMEN.

w
in

st
en

De Resilience Design Toolkit van het consortium ResilieNtWEB is onder de voorwaarden van de Creative Commons
AttributionNonCommercialNoDerivatives 4.0 Internationale licentie ter beschikking gesteld:
http://creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0/. Meer informatie: http://resilientweb.eu

Voor meer inspirerende cases en

specifieke tools scan deze code of volg

de link!

verkoop functionaliteit16



biologisch geïnspireerd
design

de natuur is een bibliotheek met
innovatieve en duurzame oplossingen,
het resultaat van 3,8 miljard jaar aan

R&D

pr
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Observeren we de levende wezens die van nature functies
vertonen die wij willen aanbieden? Wat kunnen ze ons leren?
Bevatten onze productieprocessen giftige grondstoffen; zijn
onze activiteiten lokaal verankerd? Werken we samen met

onze klanten, leveranciers en overige buurbedrijven?

Kunnen we onze producten zodanig ontwerpen dat ze op het
einde van hun leven kunnen worden gedemonteerd? Kunnen
we onze logistieke activiteiten hieraan aanpassen? Kunnen
we een samenwerking opzetten met andere bedrijven met

complementaire activiteiten?
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http://short.resilientweb.eu/biomimicry

Bij biomimetisme gaat het er niet om wat we uit de natuur kunnen halen
maar wat we er kunnen van leren.

Een HSTontwerp geïnspireerd op een vogelbek.

Bij de ingebruikname van een nieuwe hogesnelheidstrein in Japan
deden zich al snel problemen voor: telkens wanneer de trein
een tunnel inreed, deed zich een schokgolf voor. De
ingenieurs hebben een oplossing gezocht én gevonden in de
natuur, meer bepaald in de bek van de ijsvogel. Deze viseter
kan zijn kop in het water steken zonder rimpelingen te
veroorzaken aan het wateroppervlak. De ingenieurs hebben
zich bij hun nieuwe ontwerp laten inspireren door de vorm van
deze bek. Ze hebben niet alleen een oplossing gevonden voor
de schokgolven, maar zijn er ook in geslaagd om het
elektriciteitsverbruik van de trein te verminderen en zo kosten
te besparen.

Natuurlijke processen vereisen weinig grondstoffen.
Inspiratie halen uit de natuur kan leiden tot
KOSTENBESPARING.

Dankzij biomimetisme kunt u UW MERKIDENTITEIT
VERSTERKEN en u onderscheiden van de rest.

w
in

st
en

De Resilience Design Toolkit van het consortium ResilieNtWEB is onder de voorwaarden van de Creative Commons
AttributionNonCommercialNoDerivatives 4.0 Internationale licentie ter beschikking gesteld:
http://creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0/. Meer informatie: http://resilientweb.eu

Voor meer inspirerende cases en

specifieke tools scan deze code of volg

de link!

biologisch geïnspireerd design17



kijk over de grens

de meest innoverende oplossingen
ontstaan vaak via uitwisselingen van

totaal verschillende ideeën
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Kennen we het alternatief gebruik dat klanten van onze
producten maken? Weten we wat er zich afspeelt in de

perifere gebieden van ons netwerk? Doen we aan
kruisbestuiving met andere bedrijven? Staan we open voor

een fenomeen zoals serendipiteit?

Kunnen we nieuwe uitwisselingsactiviteiten opzetten? Schuilt
innovatie eerder in de periferie dan wel in het hart van ons

bedrijf? Kunnen we deel uitmaken van open
innovatienetwerk?
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http://short.resilientweb.eu/valueedges

Denk niet dat je op de goede weg bent omdat het een platgetreden pad is
‐ spreekwoord

Open innovatie.

Bij open innovatie wordt zowel het risico als de beloning gedeeld.
Tesla Motors maakt elektrische wagens en wil de auto
industrie op zijn kop zetten. In 2014 heeft het bedrijf al zijn
brevetten openbaar gemaakt. Het vindt immers dat open
innovatie bedrijven krachtiger maakt omdat verschillende
bedrijven samen meer kunnen bewerkstellingen dan een
bedrijf alleen. Teslamotors.com

Het opzetten van samenwerking met niet gebruikelijke
partners voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen
kan leiden tot NIEUWE PARTNERSHIPS.

Uw werknemers aanzetten tot het ontdekken van lokale,
alternatieve oplossingen leidt tot GELUKKIGERE
WERKNEMERS.
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productdienstcombinatie

speel in op de behoeften van uw
klanten, verkoop functionaliteit in plaats

van het product

fin
an
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or
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tie

Welke dienst verleent ons product aan de klant? Zou een
beter begrip van de levenscyclus van onze bedrijfsactiviteit

een positieve impact hebben op het milieu? Kunnen we
uitgroeien tot een dienstverlener?

Kunnen we onze producten verhuren in plaats van verkopen?
Speelt ons aanbod wel voldoende in op de echte behoeften

van onze klanten? Zou het verhuren van onze producten ons
flexibeler maken en minder onderhevig aan risico’s?
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http://short.resilientweb.eu/paas

Door de overstap te maken naar een meer circulair economiemodel, koopt
u geen toestel, maar betaalt u om het te mogen gebruiken. De

constructeur wordt dan ook aangezet om betere toestellen te maken.
Vermits hij in de eerste plaats een dienst verkoopt,

heeft hij er geen belang bij dat zijn toestel stuk raakt.
Stichting Ellen MacArthur.

Huur jouw jeans.

Mud jeans biedt een nieuw kledingconcept waarbij klanten hun jeans
eerder huren dan kopen. Ze betalen voor het gebruik ervan,
niet voor het bezit. Gebruikte jeans worden teruggestuurd
naar de fabrikant die ze dan recycleert in andere producten
die op hun beurt ook kunnen worden gehuurd.

Bied klanten extra diensten zoals onderhoud, upgrades,
bijkomende modules… Functionaliteitseconomie waarbij
producten ook kunnen worden hersteld, kan de
levensduur van producten verlengen. Al deze extra’s
kunnen de KLANTENBINDING TEN GOEDE KOMEN.

Door eerder een dienst te verlenen dan wel een product
te verkopen, lijken prijzen interessanter en kunnen
NIEUWE KLANTEN worden AANGETROKKEN.
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innoveer, maak fouten & leer

experimenteer, verzamel feedback en
bewaar de beste ideeën

fin
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Hoe gaan we om met mislukkingen? Leren we uit onze fouten
om onze producten en diensten te verbeteren? Geven we

‘gelukkig toeval’ een kans?

Kunnen we onze ideeën gemakkelijk uittesten in een beperkte
nichemarkt? Hoe krijgen we sneller feedback van onze

klanten? Durven we het aan onze denkpistes en
vooruitzichten bij te sturen?
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http://short.resilientweb.eu/prototype

“Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 mogelijkheden ontdekt die niet
werkten”. ‐ Thomas A. Edison

De “slanke” aanpak of “lean approach”.

In tegenstelling tot de traditionele productontwikkeling die stap per
stap in vaste volgorde wordt voltrokken en maanden kan
aanslepen, verloopt wendbare ontwikkeling in korte en
herhaalde fases. Deze techniek wordt gebruikt door
startupondernemingen die een “minimaal werkbaar product”
afleveren – een product dat enkel de essentiële
producteigenschappen vertoont – vervolgens feedback
verzamelen van hun klanten en helemaal opnieuw beginnen
met een verbeterde versie van hun product.

Door mogelijke innovaties uit te testen op de markt,
krijgt u onmiddellijke feedback, kunt u uw ideeën
verfijnen en BESPAART U TIJD EN DUS OOK GELD.

Werknemers de kans geven om te innoveren en te
experimenteren, leidt tot GELUKKIGERE
WERKNEMERS en geeft hun PRODUCTIVITEIT EN
MOTIVATIE een boost.
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cocreate met klanten en
partners

creëer winwinsituaties waar alle partijen
beter van worden

fin
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Werken we samen met onze leveranciers met het oog op
betere productontwikkeling of dienstverlening? Vragen we

voldoende feedback van onze klanten?

Kunnen we onze klanten betrekken bij de ontwikkeling van
betere producten of optimalere dienstverlening? Hoe kunnen

we het concept van collaboratieve consumptie maximaal
benutten? Hoe kunnen we meer synergie creëren? Kunnen

we een Vrij / Open businessmodel ontwikkelen?
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http://short.resilientweb.eu/cocreate

Co‐creatie vraagt veel meer inspanning dan ergens in een afgelegen hoekje
een document te schrijven en vervolgens uit geven. Nochtans overstijgen

de baten de kosten. ‐ Alexander Osterwalder

Cocreëer een beter product.

Threadless nodigt iedereen uit om online een origineel of grappig T
shirtontwerp in te dienen waarop vervolgens de klanten een
stem kunnen uitbrengen. De ontwerper van het Tshirt dat de
meeste stemmen binnenrijft, ontvangt een percentage van de
verkoop, en de klanten kunnen een grote hoeveelheid Tshirts
kopen en doorverkopen. Produceren + Consumeren =
Prosumeren. Threadless.com

Cocreatie met klanten laat toe om hun behoeften beter
te kennen en hen een meer gepersonaliseerd aanbod te
bieden, wat de KLANTENBINDING TEN GOEDE
KOMT.

Door cocreatie met leveranciers en partnerbedrijven
kunnen de interne processen worden geoptimaliseerd
wat kan leiden tot KOSTENBESPARING.
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bouw een gemeenschappelijk
doel

werk samen met betrokken partijen en
bouw aan een gemeenschappelijk doel

fin
an

ce
en

or
ga

ni
sa

tie

Staan alle medewerkers van ons bedrijf achter onze waarden
en doelstellingen? Streven onze leveranciers een

gelijkaardige doelstelling na?

Kunnen we onze klanten ertoe aanzetten om zich aan te
sluiten bij onze doelstelling? Kunnen ze ons helpen om deze
doelstelling uit te dragen? Kunnen we onze impact vergroten

door samen te werken met andere partijen die dezelfde
betrokkenheid delen? Kunnen we bepaalde doelstellingen

van onze klanten in onze bedrijfsvoering integreren?
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http://short.resilientweb.eu/purpose

Indien een merk een echte bijdrage wil leveren aan de maatschappij, dan
moet ze vertrekken vanuit haar identiteit, niet vanuit haar activiteit.

Want het is enkel wanneer een merk weet wie ze is dat ze ook in staat is
om maatschappelijke initiatieven te bepalen die

overeenstemmen met haar waarden. ‐ Simon Mainwaring,
consultant die al verscheidene prijzen heeft gewonnen.

Lokaal geld.

Chiemgauer heeft een schoolproject opgezet voor scholieren vanaf
16 jaar met de bedoeling hen vertrouwd te maken met
geldbeheer. Acht jaar later is het uitgegroeid tot een van
meest geslaagde lokale projecten van de laatste tijd. Het wil
enerzijds de plaatselijke economie steunen door de bevolking
aan te zetten om lokaal te kopen en anderzijds een bijdrage
leveren aan de gemeenschap door 3% van de totale
opbrengst te schenken aan goede doelen. Het initiatief wordt
gevolgd door een half miljoen mensen die zich hebben
geschaard achter een gemeenschappelijk doel: de
gemeenschap vooruit helpen en ontwikkelen.

Samen een gemeenschappelijk doel nastreven door
gedecentraliseerde initiatieven en gedeelde
verantwoordelijkheid te stimuleren, kan bijdragen tot
GELUKKIGERE EN GEMOTIVEERDE
WERKNEMERS.

Een gemeenschappelijk doel nastreven kan uw bedrijf
en uw medewerkers helpen om BETER BESTAND TE
ZIJN TEGEN VERANDERINGEN.
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creëer meerdere
inkomstenstromen

creëer meer inkomstenbronnen uit uw
grondstoffen, middelen, capaciteit en

afval
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Hebben we afvalproducten of diensten die momenteel geen
commerciële waarde vertonen? Kunnen deze worden

omgevormd tot een nieuwe bron van inkomsten? Kunnen we
hierdoor nieuwe klanten aantrekken?

Kunnen we onze leveranciers “betalen” met onze eigen
dienstverlening? Kunnen we de tijd, de ruimte en de

grondstoffen die we op overschot hebben, valoriseren? Wie
kan ons hierbij helpen?
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http://short.resilientweb.eu/variety

In het begin brengt de diversificatie van inkomstenstromen veel meer werk
met zich mee en moet je dieper in detail gaan, maar op lange termijn biedt

het meer gemoedsrust en meer zekerheid. ‐ Jo Smith Schloeder, Wall
Township CEO

De Songhaïboerderij.

De Songhaïboerderij is een opleidingscentrum voor landbouwers
waar de cursisten aan landbouw doen vanuit een
biomimetische benadering. Alle activiteiten (het kweken van
kippen en vissen; het telen van groenten; het maken van
honing; het produceren van biogas…) zijn onderling met
elkaar verbonden binnen een systeem waarin het ene volgt uit
het andere. Het geheel biedt een verscheidenheid aan
producten en dus ook aan inkomsten waardoor de boerderij
een stevige economische weerbaarheid vertoont.

Nieuwe inkomstenbronnen vinden afkomstig uit afval of
overcapaciteit kan leiden tot KOSTENBESPARING.

Door een diversificatie van uw inkomstenbronnen,
VERMINDERT u de KANS op financiële RISICO’S.
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collaborative consumption

geef individuen en organisaties de
middelen om ongebruikte capacitiet,

goederen en diensten te delen
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Beschikken we over middelen die waarde kunnen hebben
voor anderen wanneer ze worden gedeeld? Kunnen wij nuttig

gebruik maken van middelen die anderen  onze
partnerbedrijven bijvoorbeeld  op overschot hebben?

Kunnen we onze producten herdenken voor een ‘peerto
peer’gebruik? Kunnen we onze distributiekanalen delen?

Kunnen we ons product aanbieden als een dienst? Kan co
creatie met onze klanten en partnerbedrijven in overweging

worden genomen?
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http://short.resilientweb.eu/coconsumption

De inkomsten uit deeleconomie zullen in 2013 meer dan 3,5 miljard dollar
bedragen, wat een groei vertegenwoordigt van meer dan 25% ‐ Forbes

magazine 2013

Enkele fietsen ter beschikking van velen.

Villo! is een systeem van fietsdelen dat in Brussel werd opgezet. Met
het nemen van een jaarlijks abonnement kunnen de
gebruikers in één van de fietsstations een fiets ophalen en
deze voor 30 minuten gebruiken (of langer als ze een kleine
extra som betalen); daarna leveren ze hem terug in in een van
de vele fietsstations verspreid over de stad. Villo.be

Een bedrijfsmodel dat aanzet tot collaboratief verbruik
kan de KLANTENBINDING TEN GOEDE KOMEN.

Collaboratief verbruik kan uw ecologische voetafdruk
verminderen en dus UW MERKIDENTITEIT
VERSTEVIGEN.
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repliceer wat werkt

kopiëren is leren – hergebruik positieve
elementen van anderen of uit het

verleden
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Hebben we iets gelijkaardigs al eens geprobeerd in het
verleden? Kennen we iemand die het eerder al heeft gedaan?

Kunnen we voorbeelden overnemen uit andere regio’s in de
wereld, uit andere periodes of uit andere industrietakken?
Hoe zit het met onze concurrenten? Kunnen wij geslaagde
innovaties, geïnspireerd door de natuur, aan de hand van

biomimetisme reproduceren?
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http://short.resilientweb.eu/replicate

Kopiëren vervult ons met schaamte, we gebruiken hippe termen zoals
“betere praktijken” en “benchmarking”… (...) Kopiëren gaat veel verder dan

“benchmarken”, het is zelfs een pak moeilijker als je het goed wil doen.
Lucy Kellaway, kroniekschrijfster bij de Financial Times

Mensen kunnen helpen.

Na het stijgende succes van 'crowdsourcing' projecten in de digitale
wereld zoals Wikipedia, hebben projecten gebaseerd op
deeleconomie en 'crowdsourcing' nu ook de overstap
gemaakt naar de echte wereld. WikiHouse is een opensource
project voor het ontwerpen en bouwen van huizen. Op de
website kan iedereen die het wil de plannen van een huis dat
door de gemeenschap werd gecreëerd, raadplegen en
downloaden.

Door te reproduceren wat zijn deugdelijkheid reeds
heeft bewezen, kunt u GELD EN TIJD UITSPAREN.

Door u te baseren op beproefde praktijken en methodes
kunt u de RISICO’S VERMINDEREN.
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gebruik diversiteit

gebruik diversiteit aan competenties
voor meer creativiteit en systeemdenken
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Zijn de competenties en beroepskwalificaties van de
werknemers en teams in ons bedrijf sterk gediversifieerd?

Hoe is het gesteld met de contactpersonen bij onze
leveranciers? Hebben we een vrij gediversifieerd

klantenbestand?

Kunnen we ons product of dienstenaanbod diversifiëren?
Kunnen we ons diversifiëren om nieuwe marktsegmenten aan

te boren?
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http://short.resilientweb.eu/diversity

Kracht schuilt in het verschil, niet in de gelijkenis. ‐ Stephen R.Covey

Verscheidenheid als bron voor betere beslissingen.

Experimenten hebben aangetoond dat in bepaalde omstandigheden
een groep personen met verschillende competenties betere
oplossingen vindt dan een groep bestaande uit specialisten.
Verscheidenheid wint het dus soms van expertise.

Diversificatie is de sleutel om RISICO’S te
VERMINDEREN. Het biedt meer antwoorden wanneer
nieuwe en onverwachte gebeurtenissen of situaties zich
voordoen.

Creativiteit en innovatie kunnen worden versterkt door
een verscheidenheid aan kwalificaties en competenties
binnen de organisatie. Diversiteit komt DE
PRODUCTIVITEIT VAN DE MEDEWERKERS ten
goede.
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houd uw ecosysteem in de
gaten

verzamel feedback en ga creatief om
met veranderingen
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Zijn we goed geïnformeerd over de veranderingen in onze
omgeving; over de nieuwe technologieën; over de

voorkeurevoluties van onze klanten; over de wetgeving? Zijn
we ons bewust van de impact ervan?

Hoe kunnen we ons beter aanpassen en profijt halen uit
verandering? Hoe kunnen we onverwachte gebeurtenissen

beter integreren? Kunnen we ons dankzij zelforganisatie
sneller aanpassen?
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http://short.resilientweb.eu/watch

46% van de CEO zijn het erover eens dat grondstoffenschaarste en
klimaatveranderingen hun activiteiten zullen veranderen. ‐ Enquête PWC

Global CEO 2014

Oog hebben voor toekomstige bedreigingen en mogelijkheden.

Free Record Shop (Nederland) heeft niet tijdig ingezien hoe
belangrijk het is om voeling te hebben met zijn ecosysteem.
Deze multimediadetailhandel heeft te laat de overstap
gemaakt van VCR/VHScassettes naar DVD, BluRay en
downloadbare films en heeft in 2014 zijn deuren moeten
sluiten.

Het gebruik van feedback afkomstig van verschillende
bronnen stelt u in staat om uw waardeaanbod aan te
passen en VERMINDERT DE RISICO’S bij het nemen
van beslissingen.

Uw bedrijf kunnen plaatsen binnen een breder
(eco)systeem, kan leiden tot BETERE RELATIES MET
UW PARTNERS EN ANDERE BETROKKEN
PARTIJEN.
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decentraliseer initiatieven en
verantwoordelijkheden

geef werknemers de mogelijkheid om
zelf beslissingen te nemen
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tie

Moedigen wij zelforganisatie aan? Stimuleert ons bedrijf de
creativiteit en initiatieven van onder uit? Bevordert onze

leiderschapsstijl het nemen van initiatieven en
verantwoordelijkheden? Voeren we een

vertrouwelijkheidscultuur?

Kunnen we meer beslissingsbevoegdheid geven aan
degenen die nauw betrokken zijn bij het probleem? Kunnen

we de aanwezige collectieve kennis beter benutten?
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http://short.resilientweb.eu/decentralize

“Klanten maken zich geleidelijk aan meester van onze producten en nemen
actief deel aan de creatie ervan. We moeten leren om hen hun gang te

laten gaan.” A. G. Lafley, CEO van Proctor & Gamble

Morning Star.

Morning Star produceert tomaten in blik en stelt 400 mensen te werk.
Het bedrijf is georganiseerd volgens een minimale hiërarchie
en heeft weinig managers. Iedere werknemer moet zijn eigen
doelstellingen bepalen in overeenstemming met de
doelstellingen van het bedrijf. De werknemers zijn dan ook vrij
in de keuze van hun werkinstrumenten, werkrelaties,
investeringen… Deze vrijheid gaat gepaard met
verantwoordelijkheden. Morning Star toont al meer dan 20
jaar een dubbelcijferige groei terwijl de sector zelf er met
slechts 1% op is vooruitgegaan.

Een vertrouwenscultuur waarbinnen werknemers meer
verantwoordelijkheid nemen en zich verder kunnen
ontwikkelen, kan leiden tot GELUKKIGERE EN
PRODUCTIEVERE WERKNEMERS.

Een betere zelforganisatie werkt innovatie in de hand,
verbetert het AANPASSINGSVERMOGEN en
VERMINDERT DE RISICO’S.
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systeem denken

begrijp de onderlinge afhankelijkheden
en bouw hierop verder
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Zetten we partnerships op voor het collectief welzijn? Delen
wij onze energie en wateroverschotten met onze

buurbedrijven? Doen we aan kringloopdenken? Zetten we in
op diversiteit? Weten we hoe we kunnen innoveren binnen de

perifere gebieden van ons bedrijf?

Kunnen we de positieve impact van onvoorziene resultaten uit
onze reguliere bedrijfsactiviteiten verhogen? Kunnen onze

partnerbedrijven ons hierbij helpen? Hoe kunnen we betere,
levensbevorderlijke voorwaarden scheppen?
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http://short.resilientweb.eu/forest

Te veel mensen denken in termen van compromis en gaan ervan uit dat als
ze iets positiefs doen voor zichzelf, dat altijd negatief zal uitdraaien voor
iemand anders. Dat is niet zo, ze blijven steken in een oubollige visie op de

manier waarop de wereld draait en bedrijven hun rol
spelen. Wij moeten ons afzetten van deze denkwijze en
evolueren naar een nieuw model. ‐ Paul Polman, CEO

van Unilever.

Een organisatie geïnspireerd op de organisatie van een levend
organisme.

Impact Hub is een netwerk van 11.000 mensen verspreid over
63 plaatsen in de wereld die zich achter een
gemeenschappelijk doel hebben geschaard, meer bepaald
een impact hebben op de wereld. Het netwerk bestaat deels
uit innovatielaboratoria, bedrijfsincubatoren en een
gemeenschappelijk centrum; de werking ervan is opgevat als
een ecosysteem. Deze omgeving stimuleert het ontstaan van
duurzame ideeën door mensen vertrouwen te geven, te
inspireren en met elkaar in contact te brengen. Impacthub.net

Door uw onderneming op te vatten als een geheel, kunt
u relaties tussen mens en activiteit beter begrijpen,
BETER INSPELEN OP VERANDERINGEN en
RISICO’S VERMINDEREN.

Het creëren van symbiose en synergiën binnen uw
ecosysteem kan leiden tot BETERE RELATIES MET
UW PARTNERBEDRIJVEN EN ANDERE BETROKKEN
PARTIJEN.
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crowdsourcing

steun op de kennis en de
financieringsmogelijkheden van het

grote publiek
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Kunnen we de collectieve kennis van het grote publiek
aanspreken om te innoveren? Kunnen we beroep doen op

crowdfunding? Kunnen we deze investeerders warm maken
voor onze zaak en onze doelstelling?

Kunnen we onze investeerders of geldschieters op een
andere manier terugbetalen dan met geld? Kunnen onze
klanten niet alleen investeren in ons bedrijf, maar ook hun
kennis met ons delen? Kunnen we een lokale geldeenheid

gebruiken?
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http://short.resilientweb.eu/crowdsource

Crowdfunding is een ideale manier om op een radicale manier te
innoveren. Een studie van de Copenhagen Business School heeft interne
ideeëncreatie vergeleken met ideeën afkomstig uit crowdfunding. Hieruit

blijkt dat ideeën uit crowdfunding innovatiever en
klantgericht zijn, maar wel moeilijker haalbaar. ‐ 2012

M.K. Poetz &M.Schreier

Putten uit de collectieve kennis van het grote publiek.

InnoCentive is wereldleider op het vlak van crowdsourcing. Ze
helpen hun klanten om hun innovatieeconomie uit te bouwen
door het snel aanleveren van oplossingen en de ontwikkeling
van duurzame en open innovatieprogramma’s. De klant
betaalt enkel voor het behaalde resultaat, niet voor het werk
of de mislukkingen. De resultaten komen sneller, zijn
goedkoper en minder risicovol dan vroeger het geval was.
Innocentive.com

Crowdfunding is een relatief goedkope manier om aan
geld te geraken en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid
om uw bedrijf in de kijker te stellen en NIEUWE
KLANTEN AAN TE TREKKEN.

Crowdfunding stelt u in staat om uw netwerk uit te
breiden en leidt tot BETERE RELATIES MET UW
PARTNERBEDRIJVEN EN ANDERE BETROKKEN
PARTIJEN.
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