THE MOST VALUABLE MATCH

Circulaire inkopen:
net zo makkelijk

Een circulaire economie, daar werken we allemaal naartoe. Een
economisch systeem waar afval niet bestaat en grondstoffen en
materialen optimaal worden ingezet en hergebruikt. Vaak betekent
dit ook dat de grondstoffen en materialen die jouw bedrijf nodig
hebt meer ‘uit de buurt’ komen. Veel bedrijven hebben door de
coronacrisis gemerkt dat het afhankelijk zijn van leveranciers en
producenten ‘ver van huis’ de bedrijfsvoering kwetsbaar kan
maken. Een afhankelijkheid die de continuïteit van je bedrijf in
gevaar kan brengen. Door circulair in te kopen, ondervang je die
potentiële risico’s én bouw je tegelijkertijd mee aan een sterke,
circulaire economie. Een win-winsituatie dus. EME helpt je om de
overstap te maken naar het circulair inkopen van grondstoffen en
materialen. En we garanderen je: dat gaat net zo makkelijk als je
gewend bent.

Maatwerkoplossing
Het begint allemaal met een inventarisatie van welke grondstoffen of
materialen jouw bedrijf eigenlijk nodig heeft. Samen leggen we tot in
detail de voorwaarden en criteria vast. Welke eigenschappen of
functionaliteit moeten de grondstoffen of materialen hebben?
Hoeveel heb je nodig en waar precies? En hoe vaak en hoe snel?
Zodra dit allemaal helder in beeld is gebracht, zoeken we de meest
waardevolle maatwerkoplossing voor jou. En geloof ons: die is er.
We zetten alle voor- en nadelen exact voor je op een rij. Zo kun je
eenvoudig en snel de potentie van de nieuwe businesscase
beoordelen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de prijs, de potentiële
milieuwinst en de positieve sociale impact? En niet onbelangrijk: hoe
zit het met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de leveringen?
Bovendien adviseren we je over de te nemen stappen voor een
soepele overgang naar de nieuwe, circulaire manier van inkopen.
Circulair inkopen is net zo makkelijk.
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Meest waardevolle match
We gebruiken hiervoor ons digitale matchingsplatform. Dankzij onze
kennis en technologie vinden wij nieuwe hoogwaardige
hergebruikopties voor materialen en (afval-)producten. Wat onze
werkwijze uniek maakt, is dat wij tussen verschillende sectoren naar
matches kunnen zoeken. Dit heeft als voordeel dat we veel meer
opties kunnen aanbieden. Wat in de ene sector namelijk beschouwd
wordt als afval, is in de andere sector een gewilde grondstof voor
een nieuw product. Of een belangrijke bouwsteen voor hergebruik.
Op deze manier vinden wij ook voor jou de meest waardevolle match.

EME stappenplan voor circulair inkopen

Inventarisatie

Rapport

Beslissing tot
implementatie

Implementatie
plan

Circulair
inkopen

De voordelen op een rij
+ Een duidelijk overzicht met alle hergebruikopties.
+ Helderheid over de businesscase door inzicht in o.a. prijzen en
milieuwinst.
+ Eenvoudig stappenplan voor een soepele overgang naar circulair
inkopen.
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Hoogwaardig is de sleutel
De maatwerkoplossing die wij jouw bedrijf kunnen bieden is een
hoogwaardige hergebruikoptie. Een veelgebruikte term in de
circulaire economie. Maar wat betekent het eigenlijk? 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. Wij nemen drie elementen mee in onze afwegingen:
ecologisch, financieel en sociaal. Dus de oplossingen die we jou
bieden ‘scoren’ wij op deze drie elementen.

Wat vragen we van jou?
We willen alles zo makkelijk mogelijk maken voor je. Om de analyse zo
goed mogelijk te kunnen uitvoeren, vragen we drie dingen van jou.
1. Zoveel mogelijk informatie over de grondstoffen die je wilt inkopen
en de eisen die je hieraan stelt.
2. Een investering van €5.000 voor de inventarisatie en het vinden van
de maatwerkoplossing(en).
3. Ga je daadwerkelijk aan de slag met de door ons voorgestelde
hergebruikopties? Dan rekenen we een eenmalige bijdrage van 5% van
de (eerste) transactie (minimaal €1300).
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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

