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Norit innovatiestrategie: 
een kortere productlevenscyclus
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Gesloten vs. Open innovatie

4

De grootste zijn is niet altijd een voordeel...

De slimste zijn wel!



Het innovatiemodel
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resultaat



Innovatie elementen: Mind Map Blueprint
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Norit’s innovatiefocus: 
duurzaamheid in de watercyclus
 Waterhergebruik wordt een steeds belangrijker toegevoegde stap in de 
watercyclus en zorgt voor een lager energieverbruik van de totale cyclus

Bron en Transport DistributieZuivering Eindgebruiker
Agrarisch
Huishoudelijk
Commercieel
Industrieel

AfvalwaterzuiveringLozing

Distributie van 
gerecycled water 
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gerecycled watergerecycled water
Zuivering van 
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Zuivering van Zuivering van 
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• 10% van de wereldwijde vraag 
naar water is voor de productie 
van energie

• 40% van het watergebruik in de 
USA is voor thermo-electrische 
koelinstallaties

• 33% van de operationele kosten 
van een ontzoutingsinstallatie wordt 
gevormd door energie

• 6-18% van het energieverbruik van 
een gemiddelde stad is voor water: 
productie, zuivering en transport



De grootste hindernis is onze perceptie

  „„De enige ware De enige ware 
ontdekkingsreis bestaat niet ontdekkingsreis bestaat niet 
uit het zoeken van nieuwe uit het zoeken van nieuwe 
landschappen, maar het landschappen, maar het 
waarnemen met nieuwe ogenwaarnemen met nieuwe ogen““

 Marcel Proust, 

 Op zoek naar de verloren tijd



No doubts. Norit. Just Proof.
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