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Tapijttegelproducent Interface heeft een missie: bewijzen dat oog voor het milieu en commercieel 
succes heel goed hand in hand gaan. ‘Duurzaamheid moet bedrijfseconomisch te verantwoorden 
zijn’, vindt Jan Hasselman RA en senior vice president HR en Finance van Interface Europa.

Voor Interface, wereldwijd marktleider in modulaire 
vloerbedekking, is circulaire economie geen loze 
kreet. Het zit letterlijk in hun vezels. Zo wordt het 
garen dat wordt gebruikt voor de tapijttegels ge-
maakt van oud tapijt en ingezamelde visnetten. 
Voor deze en andere innovaties won Interface al 
verschillende prijzen. In 2020 wil Interface volledig 
duurzaam zijn. 

Hoe anders is Interface dan een traditioneel bedrijf?

‘De focus op MVO geeft ons een aantal unieke ei-
genschappen. Vijftig procent van onze grondstoffen 
is afkomstig van gerecycled materiaal. Daardoor zijn 
we minder afhankelijk van grondstoffen en prijsfluc-
tuaties zoals de prijs van ruwe olie. We ontwikkelen 
concepten die de klant-leverancierrelatie verbeteren. 
Zo nemen we gebruikte tegels terug. En we gebrui-
ken de natuur als inspiratiebron. Vroeger ontwierpen 
we tegels die je in één richting moest leggen. Maar 
als je kijkt naar bladeren of kiezelstenen liggen die 
eigenlijk altijd in een mooi patroon. In onze tegels imi-
teren we dat effect. Door het ontwerp kun je ze in 
een willekeurige volgorde neerleggen. Daardoor heb 
je minder snijverlies bij het installeren van de tapijtte-
gels, minder afval en de tegels zijn sneller gelegd.’ 
Die duurzame kijk op de wereld is binnen Interface 
geen nieuw verworven inzicht. Waar veel bedrijven 
pas recent het licht hebben gezien, startte de MVO-
missie van Interface al in 1994 toen de grondlegger 
van het Amerikaanse bedrijf kennismaakte met het 
boek The ecology of commerce. ‘Daar is het ecolo-
gisch bewustzijn begonnen’, aldus Jan Hasselman. 

U heeft de omslag vanaf het begin meegemaakt. 

Was u zelf ook direct overtuigd?

‘Ik was aanvankelijk kritisch. Als beursgenoteerd be-
drijf ligt er veel druk op de resultaten. Tegelijkertijd 
werd er zes miljoen dollar in Amerika uitgegeven om 
‘restorative’ (herstellend) te zijn. Een van de eerste 
opdrachten die ik kreeg was om in het kader van een 
waste-programma uit te rekenen wat de kosten van 
verspilling waren. Dat bleek 25 miljoen gulden per 
jaar. Dat zoeken naar wegen om verspilling tegen te 
gaan is heel uitdagend. Er is geld mee te verdienen. 
Een voorbeeld van waste was bijvoorbeeld dat we 
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voor twee meter tegels 
sneden uit een rol van 
2,08 meter breed. We 
gooiden dus al direct 4 
procent weg. Door een 
nieuwe snijmethode 
hebben we minder was-
te. Die besparing is sub-
stantieel. In 2,5 jaar tijd 
hadden we de investe-
ring van een nieuwe snij-
machine, kosten 3 mil-
joen euro, terugverdiend.’

Is iedere duurzame innovatie een zakelijk succes?

‘Dat is een voorwaarde. We kunnen tegels van hon-
derd procent hergebruikt of renewable materiaal ma-
ken maar dan zouden ze op dit moment 60 à 70 pro-
cent duurder zijn. Dat kun je niet doorberekenen. 
Klanten zijn niet bereid zoveel meer te betalen voor 
duurzame vloerbedekking. Het ecologische aspect 
geeft ons wel een unique selling point. Wij hebben 
vooral zakelijke klanten. Die hebben ook een MVO-
verplichting. Maar het moet in eerste instantie zakelijk 
haalbaar zijn. De oude visnetten die we gebruiken 
voor het garen worden ingezameld op de Filippijnen. 
We zijn eerst gestart met een pilot op tien eilanden. 
Daarvoor hebben we een supply chain opgezet. Per 
lading wordt er 15 ton aan visnetten verscheept. In 
eerste instantie moest er geld bij. Nu is het self sup-
porting en kunnen we het uitbreiden. Het is MVO in 
optima forma. Het genereert inkomen voor de lokale 
bevolking, verbetert het milieu doordat oude visnet-
ten uit de oceaan worden gehaald en verschaft ons 
een grondstof waaruit wij nieuw garen produceren.’ 

Ecologisch ondernemen klinkt als een eenvoudige 

win-win: beter voor de portemonnee van de onder-

nemer en voor het milieu. Zijn er ook minpunten? 

‘Je moet continu zoeken naar oplossingen. Voor een 
nieuwe drooginstallatie gingen we op zoek naar een 
speciaal energiezuinig exemplaar. Dat was een lange 
zoektocht. Ook het recycleproces is weerbarstig. 
Voor het garenproces wil de leverancier schoon ga-
ren. Als het materiaal dat wordt aangeleverd niet 
puur genoeg is, kan hij er niets mee. Sommige inves-
teringen hebben een terugverdientijd van zes à zeven 
jaar. Daar word ik als financial niet vrolijk van. We zijn 
een idealistische onderneming, maar niet ten koste 
van alles. We willen ook resultaat halen. Duurzaam-
heid moet bedrijfseconomisch te verantwoorden zijn. 
Anders is het van korte duur.’

Dit interview met Jan Hasselman RA en se-
nior vice president HR en Finance van Inter-
face Europa is de eerste in een serie over 
circulaire economie.
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