
 
 

Concept Circle 2 december 2015 – Op bezoek bij Desso  
 
Aan de slag met duurzame innovatie 
Desso, een internationaal bedrijf van tapijten, tapijttegels en sportvelden, heeft enkele jaren geleden 
gekozen voor een duurzame en innovatieve strategie. Geïnspireerd door het Cradle to Cradle®-
gedachtegoed zette het top-management bij Desso het bedrijf in 2008 op zijn huidige pad zodat alle 
producten in 2020 volgens de Cradle to Cradle®-principes worden gemaakt. 
 
Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 23 mei deelde CEO Alexander Collot d'Escury in een 
voor velen inspirerende keynote speech zijn visie op ondernemerschap, vakmanschap en duurzame 
innovatie als antwoord op de maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor wij staan en 
de wijze waarop Desso hierop inspeelt. 
 
Met deze bijeenkomst gaan we nog een stap verder en nemen we een kijkje in de keuken van het 
bedrijf in Waalwijk, waar onlangs ook een Design Center is geopend. Rob Kragt (marketing manager 
Nederland) neemt ons op interactieve wijze mee in Desso’s wereld van duurzame innovatie. We 
worden er rond geleid en gaan met hem in gesprek. Met Bas van de Griendt (manager MVO en 
duurzaam ontwikkelen bij Bouwfonds Ontwikkeling / hoofddocent van de NEPROM Masterclass 
Duurzaamheid) en Andre van der Zalm (Puzzled Innovation) leggen we de link naar onze praktijk 
van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.  

 
Programma 
 
14.30 uur  Ontvangst met koffie/thee 
 
14.45 uur  Introductie 

Aan de slag met duurzame innovatie – waarom eigenlijk?  
door Bas van de Griendt (Bouwfonds Ontwikkeling) en André van der Zalm (Puzzled 
Innovation) 

 
15.00 uur  Presentatie 

Duurzame innovatie bij Desso  
door Rob Kragt, marketing manager Nederland, Desso 

 
Rob Kragt (marketing manager Nederland) neemt ons op interactieve wijze mee in 
Desso’s wereld van duurzame innovatie. Na een presentatie over de duurzame en 
innovatieve strategie die Desso heeft ingezet en geïmplementeerd houdt hij ook ons 
een spiegel voor met een heuse bewustzijnsquiz. Hoe duurzaam zijn wij eigenlijk? 

 
16.00 uur  Korte pauze 
 
16.15 uur  Rondleiding  

Rondleiding door het Design Center van Desso 
 
17.00 uur  In gesprek 

Duurzame innovatie bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling  
 

Met Bas van de Griendt en Andre van der Zalm leggen we de link naar onze praktijk 
van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Welke lessen kunnen wij leren en welke 
kansen biedt duurzame innovatie ons? 

 
17.45 uur  Afsluiting met aansluitend borrel 

https://www.linkedin.com/pub/bas-van-de-griendt/12/b90/9aa
https://www.linkedin.com/in/andrevanderzalm
https://www.linkedin.com/people/pymk?boostID=51297422&report%2Esuccess=gQuSz2iVKuw1ws2l6EBZ43r9-1z-T4OOSDG-2X1oRqFSMKz7V7EP4Gx5zKVcppzXFxFOt3-9d-4ciGHMdB8lZ5m3-VdcjzkidiFIeXRWdoGVMQXXziFAgX-yYc2-sllLAeHje9BslL4AiAVD-281e9-bmoscyV4bI7dzY4xGIKGFizXvzN5dRX-kcoChk5J_cN8FR9rsdLzNMX6ySwCzHOwDZS2zyFEsV7fV2Fhu4LVCTIXfVaj2NFqplLpPMW7ka7vz&trk=iwe-&goback=%2Enpp_rob*5kragt%2F15%2F21a%2F12

