THE MOST VALUABLE MATCH

Interne circulaire
Marktplaats

Een circulaire economie, daar werken we allemaal
naartoe. Een economisch systeem waar afval niet
bestaat en grondstoffen en materialen optimaal worden
ingezet en hergebruikt. Deze transitie naar dit volledig
nieuwe systeem is in volle gang. De Interne Circulaire
Marktplaats geeft het realiseren van jullie circulaire
ambities een krachtige impuls. En het levert ook nog
eens geld op. Want een kleinere ecologische voetafdruk
en grotere financiële waarde kunnen gewoon samen
gaan.

Voordelen
Heeft jouw organisatie verschillende locaties? Dan is de kans groot dat
alle gebruikte of afgeschreven materialen of producten op al die locaties
niet centraal geregistreerd staan. En dat is zonde, want je mist zo kansen
om voor die spullen een hoogwaardige nieuwe bestemming te vinden.
Soms koopt men op locatie A iets nieuw in waar men op locatie B net
afstand van heeft gedaan. Daarom is het registreren en digitaliseren van
alle materialen en producten de eerste stap om te komen tot de Interne
Circulaire Marktplaats.
We maken een grondstoffenpaspoort van de grondstoffen, materialen
en producten die uiteindelijke op de Interne Circulaire Marktplaats
komen. Het grondstoffenpaspoort geeft een overzicht van onder
andere de bestanddelen en herkomst van het materiaal of product. Een
materiaal of afvalstroom krijgt met dit paspoort dus een identiteit . Dit
heeft verschillende voordelen. Zo krijg je exact inzicht in de vraag welke
grondstoffen, materialen of producten je eigenlijk ‘in huis’ hebt. Je
weet waar ze zich bevinden, hoe het zit met de kwaliteit en wanneer ze
vrijkomen.
Als je dit allemaal weet, dan kun je de grondstoffen, materialen of
producten ‘verhandelen’ op de Interne Circulaire Marktplaats. Ook goed
om te beseffen: een interne circulaire marktplaats kan indien gewenst
naadloos en veilig overgaan in een externe circulaire marktplaats. Daar
profiteert niet alleen jullie organisatie van, maar ook de planeet. Een winwinsituatie dus.
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De voordelen
op een rij
+ Compleet beeld welke
grondstoffen, materialen
en producten aanwezig
zijn op de verschillende
locaties.
+ Uitgebreid inzicht over de
plaats en kwaliteit van de

Transformatie door technologie
Wij ontwikkelen samen met jou een beschermd, digitaal platform
waar vraag en aanbod van materiaal-, product- of afvalstromen elkaar
kunnen vinden. De Interne Circulaire Marktplaats is een technologisch
hoogstaande maatwerkoplossing waarbij jij aan de knoppen zit. Door
slim gebruik te maken van data, blockchain en Artificial Intelligence,
transformeren we jullie grondstoffen- en afvalbeleid. Dat heeft vele
voordelen. Interne processen worden gestroomlijnd en er ontstaan zowel
in- als extern nieuwe samenwerkingsverbanden. Onze ervaring is ook dat
er zich nieuwe verdienmodellen aan kunnen dienen. Dat is toch allemaal
mooi meegenomen, of niet?

grondstoffen, materialen
en producten en wanneer
ze vrij komen. Waardevolle data die tot nieuwe
verdienmodellen kunnen
leiden.
+ Mogelijkheid om optimaal
en planmatig te sturen
op waardebehoud van
grondstoffen, materialen
en producten.
+ Kans om grondstoffen,
materialen en producten
sneller te verhandelen,
met positieve gevolgen
voor portemonnee en
planeet.
+ Zekerheid over en
volledige bescherming

Marktplaats vol maatwerk
De pasklare mogelijkheden zijn legio. Alles kan. Zo bepaal jij welke
materialen en producten erop komen en wie toegang krijgen tot het
platform of de specifieke grondstoffenpaspoorten. De gebruikersvriendelijke omgeving maakt het makkelijk om zelf materialen en
producten een digitale identiteit te geven. Wil je daarbij ondersteuning?
Dat kan. De digitale marktplaats kan als ‘stand alone’ platform draaien,
maar is net zo gemakkelijk te koppelen aan (bestaande) ict-systemen
binnen jullie organisatie. Wat we ook aan maatwerkoplossing bieden, één
ding staat vast: wij garanderen de volledige privacy van de deelnemers,
materialen en producten op de Interne Circulaire Marktplaats.

Voor wie?
De Interne Circulaire Marktplaats is bijzonder geschikt om de circulaire
ambities dichterbij te brengen van:
1. Bedrijven of organisaties met verschillende locaties (ook locaties in
andere regio’s of landen).

van de privacy van de
materialen en de deel-

2. Havens, luchthavens, of industriegebieden en bedrijventerreinen. 30

nemers op het platform.

THE MOST VALUABLE MATCH

03

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’
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