THE MOST VALUABLE MATCH

Snel circulair met
4D Matchmaking

Een circulaire economie, daar werken we allemaal naartoe. Een economisch systeem waar afval niet bestaat en
grondstoffen en materialen optimaal worden ingezet en
hergebruikt. De samenleving verlangt van bedrijven dat
ze significante, circulaire stappen zetten. Je wordt als
werkgever aantrekkelijker voor (nieuwe) werknemers én
stakeholders. Met de 4D matchmakingsmodule van EME
worden jullie circulaire ambities snel realiteit. En het
mooie is: het is beter voor je portemonnee én de planeet.
Onze ervaring is dat materiaalstromen gemiddeld met
110% in financiële waarde stijgen. En de ecologische
voetafdruk reduceert met gemiddeld 60%. Wie wil dat
nou niet?

Identiteit vóór match
De eerste stap bij 4D matchmaking is het maken van een grondstoffenpaspoort. Dit is een door EME ontwikkeld gestandaardiseerd format. Het
geeft een overzicht van onder andere de bestanddelen en herkomst van
het materiaal of product. Een materiaal of product krijgt met dit paspoort
dus een identiteit. Dit is belangrijk, want zo lang een materiaal anoniem
is, vertegenwoordigd het geen waarde. Dan is het waardeloos. Afval.
Weg ermee. Maar met het grondstoffenpaspoort wordt het mogelijk stap
twee te zetten: het identificeren van de potentiële meerwaarde van een
materiaal-, product- of afvalstroom. Zijn er hoogwaardiger oplossingen
te vinden? Zo ja, hoeveel meer geld kun je daarmee verdienen? En - niet
onbelangrijk - hoeveel milieuwinst is er te behalen uit die hoogwaardiger
oplossingen? Wij brengen het uitgebreid voor je in kaart.

Meest waardevolle match
De derde stap is dan het daadwerkelijk ontsluiten van het potentieel op
ons platform. Daar matchen we het materiaal of product aan een nieuwe
hoogwaardige hergebruikoptie. Dankzij onze kennis én technologie vinden
wij unieke en innovatieve oplossingen. Het grondstoffenpaspoort maakt
het namelijk mogelijk om tussen verschillende sectoren naar matches
te zoeken. Afval in de ene sector, blijft vaak afval in die sector. Maar het
specifieke materiaal kan in een andere sector een gewilde grondstof zijn
voor een nieuw product. Of een belangrijke bouwsteen voor hergebruik.
Bij de laatste stap koppelen we je aan een van de innovatiepartners in ons
netwerk. Die gaan je helpen jouw materiaal of product klaar te maken
voor hergebruik.
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Hoogwaardig is de sleutel
De voordelen
op een rij
+ Snel duidelijkheid over
de circulaire ‘winst’ die
je kunt boeken.
+ Eenvoudig inzicht in
het potentieel van je
materiaal-, productof afvalstroom: wat
kan het je financieel
opleveren? En wat is de
milieuwinst?
+ Reële hergebruikopties
voor spullen waar je nu
geen waarde meer aan
verbindt.
+ Nieuwe innovatiepartners die je
circulaire ambities
realiteit kunnen
maken.

Bij alles wat we bij EME doen, draait het eigenlijk om één woord:
hoogwaardig. Wij hanteren een unieke methode om te bepalen of een
oplossing voor jouw materiaal of (afval-)product hoogwaardig is. Drie
elementen nemen wij mee in onze afwegingen: ecologisch, financieel en
sociaal.
Als het gaat over circulariteit in de materiaal- en productketen, wordt er
vaak gerefereerd aan de zogenaamde afvalhiërarchie. Je kunt het zien
als een ladder. Het verbranden van materialen met energieterugwinning
scoort bijvoorbeeld laag. Er gaat waarde verloren. Recycling is een
hoogwaardigere manier. Het hergebruiken van een product is een nog
veel hoogwaardiger oplossing, die dus hoger op de ladder staat. Maar
in onze ogen gaat het bij hoogwaardig om meer dan de ecologische
voetafdruk. Want ook het financiële plaatje is natuurlijk relevant. Is er een
interessante businesscase van te maken?
En laten we vooral ook het sociale aspect niet vergeten. Het is natuurlijk
geweldig als er banen gecreëerd kunnen worden door een materiaal of
(afval-)product te recyclen of opnieuw te gebruiken. Maar als ergens in de
lijn mensen worden uitgebuit, dan kun je die oplossing niet hoogwaardig
noemen.

Wat vragen we van jou?
We willen alles zo makkelijk mogelijk maken voor je. Voor de 4D
matchmakingsmodule vragen we maar twee dingen van jou.
1. Zoveel mogelijk informatie over de materiaal-, product- of afvalstroom.
Als je het beschikbaar hebt ook graag een Life Cycle Analysis (LCA),
Environmental Product Declaration (EPD) en een Bill of Materials (BOM).
Je krijgt van ons een lijst om het overzicht zo compleet mogelijk te maken.
2. Een investering van 9.900 euro.2. An investment of 9,900 euros.
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Vragen?
Neem gerust
contact met ons op!
info@excessmaterialsexchange.com

Over EME
Excess Materials Exchange is een jong en
innovatief technologiebedrijf. Met ons digitale
matchingsplatform leveren wij een oplossing voor
een van de grote vraagstukken waar de wereld
momenteel mee kampt: het afvalprobleem. Voor
materialen of (afval-)producten van bedrijven
vinden wij nieuwe hoogwaardige hergebruikopties.
Daarnaast leveren we bedrijven op een inzichtelijke
wijze waardevolle data, zodat zij een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan een circulaire
economie. Wij zijn vastberaden de afvalsector
radicaal te veranderen.

In het huidige systeem gaan te veel waardevolle
grondstoffen en materialen verloren en wordt de
planeet zwaar belast. Een andere benadering van
het systeem is nodig, waarbij we moeten kijken naar
een combinatie van sociale, organisatorische als
culturele aspecten. Het is onze vaste overtuiging
dat daarbij ook een technologische transformatie
onmisbaar is. Met Blockchain, Artificial Intelligence
en het slim gebruik van data versnelt EME de
wereldwijde transitie naar een circulaire economie
én dragen we bij aan het realiseren van een leefbare
planeet.
Voor nu én in de toekomst.

“We have to find ways of giving what we unhelpfully refer to as ‘waste’ a proper value – we have to monetize it.
(...) I was intrigued to hear about the innovative approach being developed in the Netherlands by a company called
Excess Materials Exchange. They have developed a digital marketplace where companies can exchange materials
and products, and which seeks to identify the highest-value uses. This looks promising as an example of a new
approach that might help unlock the full potential of the circular economy.”
Prince Charles – HRH the Prince of Wales
At Business in the Community’s ‘Waste-to-Wealth Summit’

THE MOST VALUABLE MATCH

