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Samenvatting
Bedrijven gaan tegenwoordig vooral lineair om met hun materialen. Grondstoffen komen binnen,
worden verwerkt tot producten en het afval wordt afgevoerd. Binnen één bedrijf ziet dit er logisch uit,
maar in een systeem van meerdere bedrijven is te zien dat dit efficiënter kan. Bijvoorbeeld door
industriële symbiose: wanneer het afval van een bedrijf als grondstof wordt gebruikt door een ander
bedrijf. Daardoor worden er minder grondstoffen verbruikt en worden bruikbare restmaterialen niet
verspild.
Om bedrijven te helpen bij het zoeken naar partners voor zulke uitwisselingen, is de software InduSym
ontwikkeld. Met de software kunnen bedrijven hun grondstoffen en restmateriaal invoeren in een
database. Een algoritme doorzoekt deze database en presenteert in een rapport de kansen om te
komen tot een symbiotische uitwisseling van reststromen.
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1 Inleiding
Dit verslag beschrijft de softwaretool InduSym en het ontwerpproces ervan. Hoofdstuk 1 geeft een
beeld van de huidige situatie en de aan de hand daarvan opgestelde doelen. Hoofdstuk 2 beschrijft wat
is vastgesteld tijdens de oriëntatiefase. In Hoofdstuk 3 wordt uiteengezet op welke manier gesprekken
zijn gevoerd met betrokken bedrijven en welke conclusies daaruit kunnen worden getrokken. Hoofdstuk
4 beschrijft het product van dit project: het online portaal en de InduSym-software. In Hoofdstuk 5 en
6 worden respectievelijk conclusies getrokken over het project en aanbevelingen gedaan voor
toekomstig werk.
Paragraaf 1.1 omschrijft het kader waarbinnen dit project is uitgevoerd en Paragraaf 1.2 beschrijft de
partijen die betrokken waren bij de totstandkoming ervan. Paragraaf 1.3 vat de conclusies uit
voorgaande onderzoeken samen. In paragraaf 1.4 wordt toegelicht wat verstaan wordt onder het begrip
industriële symbiose en wat de voordelen ervan zijn. Paragraaf 1.5 en 1.6 bevatten respectievelijk de
probleemdefinitie en doelstelling.

1.1 Projectkader
In 2013 is in Helmond een reststromenonderzoek uitgevoerd. Aansluitend op de resultaten van dit
onderzoek is in 2015 de methode Indusym ontwikkeld waarmee de symbiotische uitwisseling van
energie, water en bijproducten verkend kan worden. Het doel van dit project is het uitbreiden van dit
traject met een softwaretool en online portaal.
De softwaretool wordt ontworpen om het gemakkelijker te maken mogelijkheden te vinden voor het
uitwisselen van reststromen tussen bedrijven. Bedrijven kunnen hun reststromen invoeren in de tool
en deze zoekt dan automatisch kansen voor uitwisseling. Dit moet leiden tot een duurzamere
materialenstroom op de bedrijventerreinen en een betere financiële situatie van de deelnemende
bedrijven, zowel door het winstgevend maken van reststromen als het besparen op (afval)kosten. Ook
het delen van diensten en andere vormen van samenwerking wordt onderzocht. Deze matchingstool is
een dienst die door de Stichting Bedrijventerreinen Helmond ter beschikking wordt gesteld vanuit het
Helmondse Energie Community-initiatief.

1.2 Betrokken partijen
De Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is in 2008 opgericht om de parkmanagementorganisaties
van de drie bedrijventerreinen BZOB, Hoogeind & de Weijer en Groot Schooten in één organisatie
samen te brengen. De SBH heeft als doel het stimuleren, coördineren en optimaliseren van duurzame
samenwerking van de ondernemers die gevestigd zijn op de Helmondse bedrijventerreinen (Anoniem,
Over SBH, 2016). Parkmanager Frits Rutten was de company coach binnen het InduSym-project.
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De Helmondse Energie Community (HEC) is een van de initiatieven van de SBH. Dit initiatief helpt
bedrijven duurzamer en energiebewuster te ondernemen. Leden van de HEC profiteren van elkaars
kennis en ervaring en worden op de hoogte gehouden van de nieuwste besparingsmogelijkheden en
subsidies. Ook organiseren ze gezamenlijke acties. Het InduSym-project wordt als een van deze
initiatieven vanuit de HEC aangeboden aan zijn leden.
De Energie Club Helmond Regio (ECHR) is een groep van ongeveer tien gepensioneerde hoger
opgeleiden die vanuit hun verschillende disciplines samenwerken om de regio Helmond te
verduurzamen. Zij doen dit op vrijwillige basis, onafhankelijk van commerciële en politieke
doelstellingen. Gedurende het InduSym-project hebben zij regelmatig inhoudelijke feedback gegeven
op de ontwikkelingen.
TwinVision is een bedrijf van Wouter Leenders. In samenwerking met hem is het ontwerp van de
InduSym-software en het online platform waar het op draait in de praktijk gebracht.
Het InduSym-project is een eindopdracht binnen het programma Smart Energy Buildings & Cities
(SEB&C) van de TU Eindhoven. Deze tweejarige post-masteropleiding tot technologisch ontwerper voor
de gebouwde omgeving leidt tot een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) graad. SEB&C is
onderdeel van het Stan Ackermans Instituut. Prof. dr. ir. Bauke de Vries was binnen het InduSym-project
de university coach.

1.3 Vorige onderzoeken
Vanuit de TU Eindhoven is door ir. Paul Schouten onderzocht welke factoren invloed hebben op het
gebruik van fossiele brandstoffen in Helmond. Hij concludeert dat de bedrijven wel een duurzamere
omgeving willen, maar dat onduidelijk is hoe die transitie in de praktijk gerealiseerd kan worden.
Besparingen zullen door de bedrijven eerder vanuit economische redenen gedaan worden dan om
duurzamer te worden.
In 2013 is door Frank de Bruijn een reststromenonderzoek begonnen met als speerpunt de toepassing
van aanwezige (rest)energie. In zijn rapport (Bruijn, 2013) wordt benadrukt dat het belangrijk is dat een
transitietraject gestuurd wordt door een onafhankelijke procesmanager met voldoende specifieke
kennis en het vertrouwen van de betrokken bedrijven, gemeente en provincie. Ook onderling
vertrouwen tussen de belanghebbenden en een gezamenlijk budget zijn essentiële voorwaarden.
Voortbouwend op dat onderzoek is in 2015 door Elisabeth Bonavera gezocht naar kansrijke opties voor
een pilotuitwisseling van reststromen. Door middel van interviews met bedrijven op de Achterdijk heeft
zij geprobeerd een gedetailleerde inventarisatie te maken van de aanwezige reststromen met behulp
van een Excel-bestand. De bedrijven gaven echter aan dat dit te veel tijd in beslag zou nemen en hebben
deze dus niet ingevuld. Uit de interviews maakt Bonavera op dat de hoeveelheid reststromen in de
Achterdijk beperkt is vanwege intern hergebruik van reststromen. De interviews leverden twee
mogelijke uitwisselingen op, die economisch echter matig kansrijk bleken. Deze zijn uiteindelijk niet in
de praktijk gebracht.
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Bonavera constateerde een behoefte aan een methode waarbij mogelijke uitwisselingen van
reststromen tussen bedrijven en de technische en financiële mogelijkheden daarvan kunnen worden
verkend. Daartoe heeft zij de industriële symbiose-tool Indusym ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel
van deze methode is het organiseren van een matchmaking workshop waar bedrijven deelnemen aan
een serious game. Hierdoor kunnen de bedrijven in een risicovrije omgeving een overzicht krijgen van
hun mogelijkheden tot industriële symbiose met de andere bedrijven. Tijdens het spel kunnen ze kennis
uitwisselen, mogelijkheden toetsen en multidisciplinair samenwerken. Door deze methode gaan ze zelf
de kansen zien en worden ze aangemoedigd deze uit te voeren. In een proces van acht stappen komen
de bedrijven zo van een eerste oriëntatie tot een intentieverklaring om de hierin gevonden kansen in
de praktijk te brengen of nader te onderzoeken. (Bonavera, 2016)
Aan het begin van dit onderzoek is een oriëntatie gedaan op vergelijkbare projecten en patenten. Een
overzicht hiervan is terug te vinden in Bijlage A.

1.4 Industriële symbiose
Bedrijven in Nederland opereren over het algemeen bijna volledig lineair. Op de schaal van één bedrijf
zien hun materiaalstromen er logisch uit. Er komen grondstoffen binnen, er worden producten van
gemaakt en de reststromen worden afgevoerd. Maar als er uitgezoomd wordt en gekeken wordt naar
meerdere bedrijven, zijn er inefficiënties te zien. Er worden meer grondstoffen gebruikt dan nodig zijn
en materialen die nog waarde hebben gaan al naar de laatste stap in hun levensloop (zie Figuur 1).
Een alternatief voor deze situatie is een meer circulaire vorm van economie waar materialen worden
uitgewisseld tussen bedrijven: de reststromen van één bedrijf worden de grondstof van een ander
bedrijf. Dit staat bekend als industriële symbiose. Wanneer de materiaalstromen van een bedrijf aan
elkaar gekoppeld worden, ontstaan er ketens waar de waarde van een materiaal optimaal benut wordt.
Zo ontstaat op bedrijventerreinen een situatie die veel efficiënter, economischer en duurzamer is (zie
Figuur 2). Een bekend bedrijventerrein dat industriële symbiose al in de praktijk brengt is Kalundborg in
Denemarken (zie Figuur 3).
Een uitgebreide bespreking van het onderwerp industriële symbiose, met voorbeelden en casusanalyses
is te vinden in het PDEng-rapport van Bonavera (Bonavera, 2016).
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Figuur 1: Voorbeelden van parallelle, lineaire materiaalstromen van verschillende bedrijven zonder samenwerking.

Figuur 2: Een voorbeeld van gekoppelde materiaalstromen van samenwerkende bedrijven.
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Figuur 3: Het industriële ecosysteem in Kalundborg, Denemarken (Anoniem, Kalundborg Symbiosis, 2015)

1.5 Probleemdefinitie
In de voorgaande onderzoeken is geprobeerd kansen te vinden om te komen tot symbiotische
uitwisselingen tussen bedrijven. De daarvoor benodigde informatie bleek echter moeilijk te verzamelen.
De benaderde bedrijven gaven aan dat dit hen niet te veel tijd mag kosten en wilden eerst de
mogelijkheden zien die uit het project kunnen voortkomen.

1.6 Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwerpen en programmeren van een online softwaretool die bedrijven
kan helpen kansen te vinden om te komen tot een symbiotische uitwisseling van reststromen. Bedrijven
moeten betrokken worden bij dit ontwerpproces zodat hen duidelijk wordt wat de baten ervan zijn en
dat de manier waarop deze bereikt worden aansluit bij hun wensen en voorkeuren.
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2 Oriëntatie
Dit hoofdstuk beschrijft welk voorbereidend werk gedaan is voordat met het ontwerp van de software
is begonnen. Het voorgestelde concept wordt beschreven in paragraaf 2.1. Een analyse van de
betrokken partijen is terug te vinden in paragraaf 2.2. Het profiel van de gebruikers van de software
wordt geschetst in paragraaf 2.3. Een lijst van voorgestelde functionaliteiten die onderdeel zouden
kunnen worden van de software is gepresenteerd in paragraaf 2.4 en hoe deze zijn ingedeeld is terug
te vinden in paragraaf 2.5. Hoe gegevens het beste kunnen worden verzameld en hoe deze omschreven
kunnen worden met classificatiecodes is beschreven in Paragraaf 2.6 en 2.7 respectievelijk. De juridische
aspecten die komen kijken bij deze opdracht worden besproken in paragraaf 2.8.

2.1 Voorgestelde oplossing
Waar in de voorgaande onderzoeken de focus vooral lag op energie, ligt bij dit project de nadruk op
materialen. De financiële aantrekkelijkheid van warmte-uitwisseling tussen bedrijven viel tegen en de
logistiek rond energie-uitwisseling is in het algemeen voor een groot deel afhankelijk van een
netwerkbeheerder, wat de praktische uitvoerbaarheid vermindert. Bovendien neemt door het
vergroten van de strekking de hoeveelheid kansen naar verwachting fors toe en zijn de matches
tastbaarder. Daardoor zijn de voordelen voor de bedrijven duidelijker.

Figuur 4: Een software kan bedrijven vinden waar vraag en aanbod overeenkomen.

Om te komen tot symbiotische samenwerking, moeten bedrijven elkaar eerst kunnen vinden. Om te
bepalen wie een goede partner is, is bovendien kennis nodig over de materiaalstromen van beide
bedrijven. Meestal hebben de bedrijven echter geen inzicht in de materiaalstromen van andere
bedrijven, waardoor het voor hen zelf niet eenvoudig is zelf op zoek te gaan naar kansen voor
uitwisseling van materialen.
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Een software-tool kan hierbij helpen door het voor de bedrijven gemakkelijk te maken een lijst van hun
grondstoffen en reststromen op te stellen en deze op te slaan in een database. De software brengt zo
de materialen die nodig of beschikbaar zijn op een bedrijventerrein in kaart. Vervolgens kan een
algoritme deze database doorzoeken en mogelijke matches tussen vraag en aanbod identificeren (zie
Figuur 4).
De InduSym-software biedt op deze manier een vorm van zelfconsultancy die gebruikt kan worden door
bedrijven, in combinatie met een traject onder begeleiding van de SBH of een andere onafhankelijke
partij. Door het verzamelen van informatie, kennis en ideeën, zou de software kunnen dienen als digitaal
platform voor de bedrijven en de SBH ondersteunen in het beheer van de bedrijventerreinen.
De software kan tevens dienen als middel voor het aantrekken en integreren van bedrijven in een
bedrijventerrein aan de hand van bepaalde criteria zoals werkgelegenheid of beschikbare materialen.
De SBH kan de software gebruiken om de situatie op het bedrijventerrein te analyseren en bedrijven te
zoeken die de industriële symbiose verbeteren. Als de software openbaar beschikbaar wordt gemaakt,
zouden bedrijven zelf kunnen onderzoeken welke aantrekkelijke mogelijkheden voor symbiose en
samenwerking op de bedrijventerreinen beschikbaar zijn. Ook zou de software een startpunt kunnen
bieden voor samenwerking met andere bedrijventerreinen.

Figuur 5: Infographic ter illustratie van InduSym (geproduceerd in samenwerking met bureaubakker (Bakker, 2017))
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Uit de gevonden matches kunnen projecten voortkomen die het uitwisselen van reststromen in de
praktijk brengen. Zo kan een netwerk van symbiotische uitwisselingen ontstaan op de
bedrijventerreinen. Door het aantrekken van bedrijven die bijdragen aan de symbiose, is het mogelijk
de bedrijventerreinen op den duur grotendeels zelfvoorzienend te maken. Het hele proces is
geïllustreerd in Figuur 5.

2.2 Analyse belanghebbenden
Om de juiste richting voor het ontwerp te kiezen, moet bij het ontwerp van de InduSym-software
duidelijk zijn wie er baat bij moeten hebben en op welke manier. Een analyse van de belanghebbenden
en hun problemen is dus essentieel.
2.2.1

De belanghebbenden

De beoogde gebruikers voor InduSym zijn bedrijven. Bij voorkeur zijn deze bedrijven gevestigd op een
bedrijventerrein of tenminste organisatorisch daarbij aangesloten. Bedrijven zijn namelijk minder
genegen om een aandeel te betalen aan een gezamenlijk project als er geen verbindende factor is.
Meestal bestaat zulk verbindende factor uit een stichting of een branchevereniging. Deze komen op
voor gedeelde belangen en werken om de staat van gedeelde middelen te verbeteren. Dit geldt zowel
voor tastbare aspecten zoals infrastructuur (wegen, verlichting, groen etc.) als voor maatschappelijke
aspecten zoals de economische en sociale situatie (lokale samenwerking of handel, duurzaamheid,
werkgelegenheid, etc.). Een derde partij die hierbij een belangrijke rol speelt en ook als taak heeft deze
aspecten te onderhouden en verbeteren is de overheid, met name gemeentes.

2.2.2 Kader duurzaamheid
Een belangrijk aspect van het InduSym-project is dat het helpt duurzaamheidsproblemen op te lossen.
De term duurzaam wordt verschillend gebruikt in allerlei contexten, vandaar dat dit eerst in een kader
geplaatst dient te worden.
De term People, Planet, Profit (Elkington, 1997) omvat drie elementen die op evenwichtige wijze
gecombineerd moeten worden om activiteiten uit te voeren op duurzame wijze. Aan deze drie
elementen aandacht besteden binnen de bedrijfsvoering, is een belangrijk onderdeel van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Als één van deze pilaren onderbelicht blijft, gaat dit ten koste van het hele systeem. Een bedrijf zal
bijvoorbeeld rekening moeten houden met het milieu omdat klimaatproblemen leiden tot sociale
problemen (voedselschaarste, vluchtelingenstromen, e.d.) en economische problemen voor het bedrijf
(grondstoffenschaarste, hogere kosten, e.d.). Als er geen rekening gehouden wordt met de directe
omgeving en de mensen die daarin leven, gaat dit ook ten koste van het bedrijf. Een bedrijf dat
milieuvriendelijk probeert te handelen zonder daarbij rekening te houden met de kosten, zal niet lang
blijven bestaan en niets bereiken.
Duurzaam wordt hier dus gebruikt in de breedste zin van het woord. Duurzame activiteiten waarborgen
het voortbestaan van het bedrijf in een sociaal en ecologisch gezonde omgeving.
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2.2.3 Probleemanalyse
Bij het uitvoeren van activiteiten op deze drie gebieden komen de bedrijven, verenigingen en
gemeentes verscheidene problemen tegen.
Op het gebied van ecologische duurzaamheid staat natuurlijk het milieu centraal. Onder invloed van
(inter)nationaal beleid en de publieke opinie is dit een belangrijk aandachtspunt. Er moet zuinig met
grondstoffen omgesprongen worden, afval moet zoveel mogelijk vermeden worden en zowel veilig als
milieuvriendelijk afgevoerd en verwerkt worden.
Dit brengt kosten met zich mee die niet te hoog op mogen lopen. Aan de andere kant leidt het uitputten
van grondstoffen en het belasten van milieu en leefomgeving tot hogere kosten op de langere termijn.
Het vervoer van deze grondstoffen en afvalstromen zet druk op de infrastructuur rondom een bedrijf
en dit kan leiden tot minder bereikbaarheid. Een beperkte kijk op of een tekort aan informatie over
mogelijke bronnen voor grondstoffen leidt afhankelijkheid van een beperkt aantal producenten en
transport over langere afstanden.
Belangrijk voor een goede economische en sociale situatie is voldoende werkgelegenheid. De stabiliteit
van deze werkgelegenheid en de aanwezige bedrijven binnen een gemeente is bovendien afhankelijk
van de loyaliteit en gebondenheid van de bedrijven aan hun directe omgeving.

2.2.4 Probleemaanpak
Het InduSym-pakket heeft als doel om deze problemen aan te pakken en de gedeelde aspecten te
verbeteren door het opzetten van industriële symbiose.
Een circulaire economie met industriële symbiose is met name een stuk duurzamer dan een lineaire
economie waar gebruikte grondstoffen en afval gescheiden concepten zijn. De manier waarop afval
wordt vermeden en grondstoffen worden bespaard door de ketens op elkaar aan te sluiten, zal duidelijk
zijn (zie ook paragraaf 1.4). Dit kan leiden tot een verbeterd imago, het verkrijgen van
duurzaamheidscertificaten en nieuwe businesscontacten en -mogelijkheden.
Voor de bedrijven zijn de belangrijkste motivators echter de economische voordelen die industriële
symbiose met zich meebrengt. Deze komen in de vorm van goedkopere grondstoffen, besparingen op
afvaltransport en verwerkingskosten of zelfs verdiensten aan de verkoop van hun reststromen. Voor
gemeentes kunnen de pilotprojecten die voortkomen uit InduSym nieuw subsidiegeld binnen brengen
en een zinvol doel zijn voor nog te besteden budgetten.
Industriële symbiose kan ook oplossingen bieden voor logistieke problemen. Het kan bijvoorbeeld
afnemers vinden voor incidentele restpartijen waar een bedrijf normaal gesproken geen ervaring mee
heeft. De mobiliteit en bereikbaarheid op de bedrijventerreinen kan verbeterd worden door het
verminderen van transport en stimuleren van een meer lokale economie. Dit is in het belang van alle
betrokken partijen.
Gemeentes en parkbeheerders kunnen de verbeterde economische en logistieke situatie gebruiken om
meer bedrijven aan te trekken naar het gebied, wat leidt tot nieuwe industrie en hogere
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werkgelegenheid. Wanneer bedrijven een symbiotische relatie met elkaar aangaan, bindt dit hen
bovendien sterker tot het gebied wat leidt tot meer stabiliteit van de situatie en behoud van
werkgelegenheid.

2.3 Gebruikersprofiel
Bij het ontwerpen van software voor gebruikers, is het belangrijk te weten wie de gebruikers zijn en hoe
het ontwerp op hen aangepast moet worden. Om dit te beschrijven zijn in dit kader de volgende punten
relevant:


Wat voor actoren zijn het?



Wat is hun doel?



Waarmee zijn ze geholpen?

Deze software is bedoeld voor drie types gebruikers:


Geïnteresseerden



Deelnemers



Beleidsvoerders

De geïnteresseerden zijn een gevarieerde doelgroep met verschillende belangen. Wat zij echter gemeen
hebben is de interesse in het onderwerp industriële symbiose. Waarschijnlijk zitten ze met de vraag hoe
zij hier baat bij kunnen hebben. Voor hen is informatie over industriële symbiose en circulaire economie
belangrijk en moet duidelijk worden wat het doel en het nut van de software is. Mogelijk worden de
geïnteresseerden hierna deelnemers.
De deelnemers zijn over het algemeen ondernemers die tot een symbiotische uitwisseling willen komen
met een ander bedrijf, waarschijnlijk om kosten te besparen en hun imago te verbeteren. Om deze
uitwisseling zo eenvoudig mogelijk te houden en te voorkomen dat dit te veel tijd kost, moet het
laagdrempelig zijn om informatie aan te leveren. Hier moet prompt een respons op komen die inzicht
geeft in de voor hen beschikbare stromen op de bedrijventerreinen. Iets proactievere deelnemers willen
mogelijk zelf informatie kunnen zoeken die hen kan helpen bij het zoeken naar partners, dus voor hen
is toegang tot de database belangrijk. Welke informatie andere deelnemers bereid zijn direct met
anderen te delen is echter maar de vraag. Als er een mogelijkheid voor een symbiotische uitwisseling
gevonden wordt, moet het gemakkelijk zijn voor de bedrijven om met elkaar in contact te kunnen
treden. Mogelijk is het hebben van een eigen bedrijfspagina binnen het portaal hiervoor handig. Als uit
dit contact een project volgt om de uitwisseling in de praktijk te brengen, kan de procesmanager hierbij
ondersteuning bieden en kunnen relevante documenten op het portaal verzameld worden.
De beleidsvoerders zijn over het algemeen het parkmanagement en de procesmanager, de persoon die
aangewezen is om de bedrijven te begeleiden bij het komen tot industriële symbiose. Hun doel is om
de situatie op de bedrijventerreinen te verbeteren, met name op het gebied van duurzaamheid,
financiën en werkgelegenheid. Voor hen is overzicht over de stromen op de bedrijventerreinen en
inzicht in de lopende projecten belangrijk. Hiermee is het mogelijk symbiotische verbindingen en andere
projecten te suggereren, bedrijven aan te trekken die goed binnen het industriële ecosysteem zouden
passen en de software en het proces te verbeteren.
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2.4 Functionaliteiten online portaal
Het online portaal en de InduSym software zou vele verschillende functionaliteiten kunnen bevatten.
Welke gekozen worden om uit te werken, hangt af van de doelen van de software. Het einddoel van het
portaal is het in de praktijk brengen van symbiotische uitwisselingen tussen bedrijven. Om hiertoe te
komen, zijn echter verscheidene stappen nodig.
Allereerst moeten er voldoende deelnemers geworven worden. Hoe meer bedrijven hun informatie
leveren aan de database, des te beter. Hierdoor ontstaat er een vollediger beeld over de stromen op de
bedrijventerreinen waardoor er beter patronen herkend en conclusies getrokken kunnen worden.
Bovendien neemt met meer bedrijven ook de kans op symbiotische matches toe.
Als er voldoende deelnemers zijn, kan begonnen worden met het verzamelen en in kaart brengen van
informatie over hun stromen. Idealiter wordt deze informatie door de bedrijven zelf aangeleverd. Deze
informatie moet dan wel op een genormaliseerde manier omschreven worden, zodat deze onderling te
vergelijken en te koppelen is.
Als op deze manier de database opgebouwd is, kan erin gezocht worden naar mogelijke matches. Dit is
voor een deel mensenwerk, maar met de juiste normalisering van de gegevens zou het ook mogelijk
moeten zijn dit voor een groot deel te automatiseren.
Wordt er in de database een match gevonden tussen bedrijven, dan breekt het moment aan dat
hiervoor een project opgezet moet worden. Hierbij wordt nader onderzocht of de match technisch en
financieel haalbaar is en op welke manier hij in de praktijk gebracht wordt.
Mogelijke functionaliteiten die deze doelen kunnen bevorderen zijn hieronder gerangschikt per doel:




Het doel en het nut van de software duidelijk maken om deelnemers te werven
o

Informatie geven over industriële symbiose

o

Informatie geven over relevante projecten en subsidies

o

Informatie leveren over verduurzamen en best practices

Het verzamelen en in kaart brengen van informatie over de stromen op de bedrijventerreinen
o
o





Invoeren stromen in een database
Categoriseren van stromen

Het vinden van kansen voor symbiotische uitwisseling
o

Automatisch connecties tussen reststromen vinden in de database

o

Zelf materialen zoeken in de database

o

Ondersteuning bieden voor het delen van diensten

o

Geven van financieel inzicht of een prijsindicatie betreffende een materiaalstroom

Het tot stand brengen van projecten uit gevonden matches
o

Contacten leggen met andere bedrijven

o

Eigen bedrijfspagina

o

Ondersteuning bieden bij realiseren match
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De functionaliteiten kunnen nader omschreven worden als:
Informatie geven over industriële symbiose – Niet alle bedrijven zullen bekend zijn met de termen
industriële symbiose en circulaire economie. Om te begrijpen wat voor kansen dit biedt, moeten zij
begrijpen waar het om gaat. Daarom is een sectie nodig waarin beschreven wordt wat industriële
symbiose is en hoe dit voor hen van nut kan zijn.
Informatie geven over relevante projecten en subsidies – Industriële symbiose is een nog relatief nieuw
begrip. Waarschijnlijk zullen de bedrijven met veel vragen zitten en veel mogelijke belemmeringen zien
waarvan minder bekend is hoe die aangepakt kunnen worden. Het laten zien van voorbeeldprojecten
kan hen vertrouwen geven en extra motiveren. Lopende projecten en subsidies kunnen hen aansporen
deel te nemen aan deze opkomende vorm van verduurzamen.
Informatie leveren over verduurzamen en best practices – Om dezelfde redenen is het belangrijk alvast
een aantal antwoorden te geven op mogelijke belemmeringen en hen voorbeelden te laten zien van
deeloplossingen die zij al meteen in de praktijk kunnen brengen. Dit kan zowel technische als juridische
kennis zijn.
Invoeren stromen in een database – Bedrijven moeten zelf informatie aan kunnen leveren over hun
stromen. Dit moet zo eenvoudig mogelijk zijn, om zo volledig mogelijke informatie te verkrijgen. Aan de
andere kant moet er ook een bepaalde structuur in de informatie aangebracht worden om deze
onderling te kunnen vergelijken en koppelen.
Categoriseren van stromen – Structuur en conformiteit van de informatie is het eenvoudigst aan te
brengen door middel van het groeperen en classificeren van de stromen. Bij veel bedrijven zijn
bijvoorbeeld de Euralcodes van hun stromen al bekend. Anderen moeten deze mogelijk nog
classificeren. Het bepalen van de categorie van een stroom en het invoeren hiervan in de database moet
een vast onderdeel van de software zijn.
Automatisch connecties tussen reststromen vinden in de database – Als bekend is welke stromen er bij
de bedrijven in en uit gaan en welke classificatiecodes daarbij horen, kan een algoritme deze met elkaar
in verband brengen en de bedrijven een rapport presenteren van mogelijke connecties met andere
bedrijven.
Zelf materialen zoeken in de database – Het automatisch zoeken van matches geeft echter alleen het
wel of niet aanwezig zijn van verwachte connecties weer. Het in de database zoeken naar nieuwe
materialen die als grondstof zouden kunnen dienen voor een bedrijf, geeft weer een heel scala aan
nieuwe mogelijkheden. Op deze manier kunnen vernieuwende of minder voor de hand liggende
matches worden geïdentificeerd.
Ondersteuning bieden voor het delen van diensten – niet alleen energie en materialen zouden kunnen
worden uitgewisseld. Ook diensten komen hiervoor in aanmerking. Als een aantal bedrijven
bijvoorbeeld een deeltijd lasser hebben aangenomen en andere er slechts incidenteel een nodig
hebben, zou het aantrekkelijk kunnen zijn om een gedeelde fulltime lasser aan te stellen voor het
bedrijventerrein. Dit kan kosten besparen en nieuwe werkgelegenheid op het bedrijventerrein creëren.
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Geven van financieel inzicht of een prijsindicatie betreffende een materiaalstroom – Omdat de software
in feite functioneert als een soort marktplaats voor energie en materialen, zou het aantrekkelijk zijn
voor de bedrijven om van tevoren een indicatie te krijgen van de schaal en de prijs van de stroom.
Bovendien is de in- of afvoer van vrijwel elke stroom al op de een of andere manier geregeld en dus is
het handig om daar een voorlopige vergelijking van te kunnen maken met de nieuwe mogelijkheden.
Contacten leggen met andere bedrijven – Voor het nader tot elkaar brengen van de bedrijven, is
communicatie essentieel. Als er een match gevonden is met een ander bedrijf, is het belangrijk om
meteen de juiste personen bij elkaar te brengen in plaats van elkaar te moeten benaderen via
algemenere, anoniemere kanalen. Daarom moet vanuit elk bedrijf een contactpersoon bekend zijn die
de relevante kennis in huis heeft en mogelijke projecten op kan pakken voor het realiseren van een
symbiotische connectie.
Eigen bedrijfspagina – Een eigen bedrijfspagina kan hierbij uitkomst bieden, ook als bedrijven om andere
redenen contact met elkaar op willen nemen of willen zien wie er allemaal deelnemen aan het InduSymproject. Het is bovendien een extra mogelijkheid om zich te profileren.
Ondersteuning bieden bij realiseren match – Als de match met een project tot stand gebracht wordt,
kan het zeer waardevol zijn een persoon te hebben die meer kennis en ervaring heeft met betrekking
tot industriële symbiose en van daaruit advies kan geven. Bovendien blijkt het vaak handig een centrale
plek te hebben om afspraken en documenten vast te leggen en de resultaten te monitoren.

16

2.5 Indeling online portaal
Deze functionaliteiten kunnen ondergebracht worden in verschillende onderdelen van het online
portaal. Hoe deze zijn ingedeeld en voor wie deze toegankelijk zullen zijn is te zien in Figuur 6.

Figuur 6: Initieel ontwerp online portaal met alle mogelijke onderdelen

2.6 Gegevens verzamelen
De door Bonavera benaderde bedrijven leken erg enthousiast te zijn over de mogelijkheden van
industriële symbiose. Tijdens de afgenomen interviews uitten ze dan ook hun bereidheid om informatie
aan te leveren over hun reststromen. Naderhand werd echter door geen van de bedrijven de verstrekte
Excel-template ingevuld en teruggestuurd.
De bedrijven gaven aan dat dit invullen hen te veel tijd zou kosten. Waarschijnlijk speelt hierin mee dat
de gevraagde informatie te complex was en er te veel in één keer werd gevraagd. Het voorgaande
onderzoek verzocht de bedrijven namelijk om een inventarisatie te maken van alle reststromen van het
bedrijf en daar de temperatuur, het volume, de continuïteit, proces, kwaliteit en verwerking van te
specificeren. (Bonavera, 2016)
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De meeste bedrijven hebben mogelijk niet een duidelijk beeld van hun reststromen of specifieke
gegevens daarover paraat. Deze kennis kan verspreid zijn over meerdere medewerkers en verschillende
lagen van de organisatie.
Daarom is ervoor gekozen om in dit project te focussen op het zetten van een eerste stap: bedrijven
hun reststromen laten inventariseren en deze informatie aanleveren aan de SBH. Hierbij hoeven dus
nog geen specifieke gegevens over de materialen uitgezocht te worden en de informatie hoeft ook niet
per se volledig te zijn. Uit een grotere hoeveelheid algemene data kan een beter beeld gevormd worden
van de uitwisselingskansen op een bedrijventerrein dan uit een kleine hoeveelheid specifieke data. Deze
aanpak is tevens tijd-efficiënter. Uit alle mogelijkheden die gevonden worden uit de algemene
informatie, kunnen de meest kansrijke worden geïdentificeerd om nader onderzocht te worden. Dit
voorkomt dat er door de bedrijven veel werk moet worden gestoken in het specificeren van een
materiaal waar geen match op gevonden wordt.

2.7 Classificatiecodes en matching
De reststromen van een bedrijf kunnen op twee manieren aan de reststroom van een ander bedrijf
worden gekoppeld: puur op tekst of op een classificatienummer. Deze paragraaf bespreekt
omschrijvingen van materialen, de belangrijkste classificatiemethoden voor afval en grondstoffen, en
hoe hiermee om moet worden gegaan om grondstof- en afvalstromen met elkaar te correleren om te
komen tot een symbiotische match.
Het matchen op tekst kan in sommige gevallen zeer eenvoudig en betrouwbaar zijn en in andere
gevallen bijna onmogelijk. Als twee bedrijven de beschrijving ‘appels’ gebruiken, kunnen deze stromen
direct gekoppeld worden. Ook gedeeltelijke matches zoals ‘bananen’ en ‘bananenschillen’ zijn vrij
eenvoudig te koppelen. Moeilijker wordt het als een er geen tekstuele overeenkomst is. Een bedrijf dat
‘fruit’ als input nodig heeft zou bijvoorbeeld een symbiotische match kunnen hebben met een bedrijf
dat ‘appels’ produceert, maar deze zijn alleen te koppelen door een software als deze connectie in een
lijst met voorbeelden staat terug te vinden is in een synset-database. Synsets zijn een set van
synoniemen die uitwisselbaar zijn binnen een bepaalde context, zonder de betekenis van de bewering
die ze bevat te veranderen. In de database WordNet (Princeton University, 2010) valt ‘appel’
bijvoorbeeld onder de synset ‘eetbaar fruit’. Zusterwoorden binnen deze synset zijn o.a. ‘banaan’ en
‘perzik’. Met behulp van deze database zouden dus alle termen die vallen onder de noemer ‘eetbaar
fruit’ met elkaar gekoppeld kunnen worden.
Behalve het invoeren van de omschrijvingen van hun reststromen, kunnen de bedrijven ook hun
reststromen classificeren en deze getallen invoeren in de software. Daardoor worden de vele
verschillende manieren om een reststroom te omschrijven gereduceerd tot een gedefinieerde set
omschrijvingen. Door het groeperen van de reststromen in enkele categorieën en subcategorieën,
neemt het aantal matches mogelijk significant toe. Als er vervolgens matches gezocht worden op
classificatienummers is bovendien het meeste denkwerk al gedaan door degene die de reststroom
geclassificeerd heeft, reststromen met hetzelfde nummer kunnen vervolgens eenvoudigweg direct met
elkaar gekoppeld worden door een softwareprogramma.

18

Op het gebied van afval bestaan er verschillende methodes om materiaalstromen te classificeren. De
Europese Afvalstoffenlijst (Eural) en Chemical Abstracts Service (CAS) zijn hier bekende voorbeelden
van. De Eural (Ministerie van VROM, 2001) heeft een hiërarchische boomstructuur waar een materiaal
wordt ingedeeld op industrie, bron en omschrijving. Uit de nummers van deze categorieën volgt
vervolgens het classificatienummer. ‘Bananenschillen’ zouden dus geclassificeerd kunnen worden als
020304 door het te vinden onder ‘02 - WASTES FROM AGRICULTURE, HORTICULTURE, AQUACULTURE,
FORESTRY, HUNTING AND FISHING, FOOD PREPARATION AND PROCESSING’ qua industrie, vervolgens
‘02 03 - wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee, tea and tobacco preparation
and processing; conserve production; yeast and yeast extract production, molasses preparation and
fermentation’ qua bron en als laatste onder ‘02 03 04 - materials unsuitable for consumption or
processing’ als uiteindelijke omschrijving. De Euralcode is dan 02.03.04.
De CAS-classificatie (CAS, 2017) bevat meer dan vijftig miljoen chemische verbindingen met elk een
uniek nummer. Deze zijn dus alleen via een zoekfunctie te achterhalen. Door de grote hoeveelheid
categorieën is de kans op het vinden van matches op CAS-nummer een stuk kleiner, maar als er een
match gevonden wordt is er wel de zekerheid dat het om exact dezelfde stof gaat.
Ook de Categorie van afvalstoffen van de Activiteitenregeling milieubeheer (Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, 2015) zou nuttig kunnen blijken te zijn. Deze deelt afval in 85 categorieën met
soms een A- en B- subcategorie voor gevaarlijk of niet gevaarlijke varianten. De beschrijvingen zijn vrij
specifiek en dus is een materiaal gemakkelijk in te delen. Aan de andere kant maakt dit de groepen wel
vrij globaal, wat betekent dat hierop gevonden stoffen niet noodzakelijk een goede match opleveren.
Een ontvanger van afval moet aan iedere afvalstroom een afvalstroomnummer toekennen. Dit is een
uniek nummer dat bestaat uit twaalf karakters. De eerste vijf geven de verwerker aan, de volgende
zeven worden door de ontvanger samengesteld en mag bestaan uit cijfers en letters. (LMA, 2011) Dit
nummer is bij de bedrijven beschikbaar in hun afvaladministratie, maar omdat het een uniek getal is dat
niet is gerelateerd aan het type materiaal, is hier geen matching op mogelijk.
Eén allesomvattende standaard voor alle informatie is in de praktijk niet te realiseren. Beter is het om
een methode te vinden om met verschillende standaarden om te gaan. Figuur 7 toont een voorbeeld
van de verbindingen tussen een aantal datasets. Verbindingen tussen classificaties onderling duiden
concordanties aan en verbindingen met databases geven aan door welke classificaties ze gebruikt
worden. Het proberen te matchen tussen verschillende classificatiecodes is echter een stuk
ingewikkelder dan ze onafhankelijk van elkaar te gebruiken, en is niet haalbaar binnen dit project.
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Figuur 7: Relaties tussen datasets (ISDATA, 2016)

Bedrijven die producten of grondstoffen geven aan andere bedrijven, moeten sinds januari 2011 een
afgiftemelding doen. Hiervoor is een Gecombineerde Nomenclatuur-code (GN) nodig. Deze indeling
bestaat uit ongeveer 25 afdelingen. De GN-codes beginnen met GN, gevolgd door 10 tekens. (Europese
Unie, 2014)
Een laatste mogelijkheid om grondstoffen of reststromen te vinden die gekoppeld kunnen worden is
door te zoeken naar bedrijven binnen dezelfde sector om contact mee te leggen. Dat kan bijvoorbeeld
via de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) (CBS, sd). Dit is een code van 4 of 5 cijfers die aangeeft wat de
activiteit van een bedrijf is. Elk bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere
SBI-codes. Andere voorbeelden van bedrijfsindelingen zijn de ‘Nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne’ (NACE) (Belastingdienst, sd) en de ‘International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities’ (ISIC) (Timmer & O’Mahony, 2009).

2.8 Juridische aspecten
Bedrijven die materialen produceren of verwerken, moeten hiervan melding maken bij het Landelijk
Meldpunt Afval. In het geval van afval moet dit met een Euralcode, in het geval van producten of
grondstoffen met een GN-code. Grondstoffen moeten bovendien voldoen aan REACH-wetgeving.
REACH is een Europese verordening die beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten
houden bij de productie van en handel in chemische stoffen. Hieronder vallen dus fabrikanten,
importeurs, distributeurs en gebruikers. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en
restrictie van Chemische stoffen. (Rijksoverheid, sd)
Producenten en importeurs moeten hun chemische stoffen registreren wanneer er minimaal 1000 kilo
per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Dit gebeurt door het opstellen van een
Veiligheidsinformatieblad (VIB). (RIVM, sd)
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In een gesprek met Joan Ligtenberg, Rayonmanager SUEZ Recycling and Recovery, kwam naar voren dat
het juridisch moeilijk is om afvalstoffen als grondstof te behandelen. Vaak is het daardoor goedkoper
een materiaal een afvalstof te laten en niet te gebruiken als grondstof. De toekomstige Nederlandse
afvalwetgeving LAP3 zal hier anders mee omgaan, maar momenteel is nog niet zeker hoe deze
wetgeving er uit gaat zien. Aangeraden wordt om met de gemeente Helmond in overleg te gaan of
InduSym als pilotproject opgezet kan worden waarbinnen uitzonderingen op normale wetgeving mogen
worden gemaakt.
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3 Bedrijvengesprekken
Bij het ontwikkelen van software is het belangrijk om de gebruikers bij het ontwerpproces te betrekken.
Uiteindelijk hangt het succes van de software ervan af hoe goed die bij hen aansluit. Een software kan
technisch goed in elkaar zitten, maar in de praktijk functionaliteiten bevatten die helemaal niet gebruikt
worden. Sommige eigenschappen blijken mogelijk ongewenst, waardoor gebruikers de software in het
geheel niet zullen gebruiken.
Het ontwerp moet dus gestuurd worden door de wensen van de gebruikers. Dit kan door gesprekken,
vragenlijsten en tests van de software. De voorkeuren, ideeën en verwachtingen die hierin naar voren
komen, moeten vervolgens vertaald worden naar ontwerpcriteria.
In dit project zijn er daarom een aantal Helmondse bedrijven benaderd voor een gesprek over
industriële symbiose, de InduSym software en een vragenlijst over de mogelijkheden en
functionaliteiten van de software. De meeste van deze bedrijven zijn lid van Helmonds Energie
Community.
Paragraaf 3.1 beschrijft welke bedrijven geselecteerd zijn voor de bedrijvengesprekken, paragraaf 3.2
hoe deze gesprekken waren opgebouwd en paragraaf 3.3 behandelt de resultaten die eruit
voortkwamen. In paragraaf 3.4 worden de belangrijkste conclusies samengevat en wordt besproken wat
deze betekenen voor het ontwerp van de software.

3.1 De selectie
In samenwerking met Marjorie Van Dooren zijn er vijftien bedrijven geselecteerd voor de
bedrijvengesprekken. Om tot deze selectie te komen is er gekeken naar de activiteiten, verwachte
grondstoffen en afvalstromen van deze bedrijven, en of er al eerder met ze gesproken is in het kader
van het reststromenonderzoek. De geselecteerde bedrijven werken binnen de volgende sectoren:

Sector

Aantal

Bouw

3

Agri (Landbouw en/of voedsel)

6

Gemengde industrie

6

Tabel 1: sectoren benaderde bedrijven.

Van de vijftien bedrijven zijn er negen geïnterviewd en geënquêteerd. Vier van de bedrijven gaven geen
respons, één bedrijf gaf informatie via e-mail maar was niet geïnteresseerd in een gesprek, en één
bedrijf kwam voor een gesprek maar heeft niet een vragenlijst ingevuld.
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3.2 De bedrijvengesprekken
3.2.1 Voorbereiding
Een dag voor het gesprek met een bedrijf werd hen een informatiedocument (zie bijlage B) gemaild dat
kernachtig de achtergrondinformatie over het project weergeeft. Met deze achtergrondinformatie vers
in het geheugen konden de gesprekken vlot van start gaan. De meeste participanten hadden hierdoor
al de gelegenheid gekregen om zich een opinie te vormen over het project en kwamen vanaf het begin
met relevant commentaar. Enkele bedrijven hadden ook documenten in hun administratie opgezocht
(bijv. hun afvalstoffeninventaris) ter ondersteuning van het gesprek.

3.2.2 Gesprekken
Elk gesprek begon met een open discussie waarin de participanten uitleg kregen over de insteek en
opzet van het project en over industriële symbiose in het algemeen. Ook kregen ze de gelegenheid
vragen te stellen. Wanneer ze aangaven voldoende begrip van het project te hebben, werd met hen de
vragenlijst doorgenomen.

3.2.3 Vragenlijst
De vragenlijst (zie bijlage C) begint met het invullen van een aantal algemene gegevens, namelijk de
naam van het bedrijf, hun SBI-code, de naam van de geënquêteerde en het e-mailadres van de
geënquêteerde. Daarop volgen vier open en drie gesloten vragen.
De open vragen werden beantwoord door kort over het onderwerp te discussiëren. Uit deze discussie
werden de kernpunten die relevant waren voor het beantwoorden van de vraag genoteerd. Als
sommige aspecten niet vanzelf naar voren kwamen in de discussie, werd daarop doorgevraagd
(bijvoorbeeld gevoeligheid van bedrijfsinformatie binnen de vraag over mogelijke nadelen). Zo kon per
onderwerp een volledig beeld gevormd worden over de situatie en houding van het bedrijf.
De open vragen en welke informatie hieruit naar voren dient te komen, staan hieronder kort toegelicht:
1. Wat is de houding van uw bedrijf tegenover duurzaamheid?
Bij deze vraag werden de geënquêteerden verzocht de visie van hun bedrijf op duurzaamheid kort toe
te lichten. Er werd met name gezocht naar hun drijfveren om te willen verduurzamen en of het voor
hun klanten en zakenpartners belangrijk was hoe duurzaam ze als bedrijf waren.
2. Hoe zou het InduSym-project belangrijk voor uw bedrijf kunnen zijn?
Deze vraag is bedoeld om te achterhalen welke voordelen het InduSym-project heeft voor de bedrijven
en welke kansen zij zien op het gebied van industriële symbiose. Aan de hand hiervan kunnen
functionaliteiten aan de software worden toegevoegd om hen in staat te stellen die kansen te benutten.
De voordelen die zij noemen kunnen aangehaald worden om andere bedrijven te stimuleren zich aan
te sluiten bij het InduSym-project.
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3. Wat zouden nadelen of ongewenste neveneffecten (voor u) kunnen zijn in verband met het InduSymproject?
Minstens zo belangrijk als de kansen die een software een bedrijf kan bieden, zijn de mogelijke
bezwaren die bedrijven kunnen hebben bij het gebruik ervan. Deze moeten vermeden of ondervangen
worden in het ontwerp. Deze vraag is dan ook bedoeld om te achterhalen welke nadelen de bedrijven
zien aan deelnemen aan het InduSym-project zodat daar een oplossing of een antwoord op geboden
kan worden.
Er werd met name verwacht dat de bedrijven niet zomaar bereid zouden zijn informatie over hun
materiaalstromen met andere bedrijven te delen. In deze vraag werd dus doorgevraagd om te bepalen
in hoeverre dit een bezwaar is en in welke mate ze de informatie geanonimiseerd wilden hebben.
4. Hoeveel inzicht heeft uw bedrijf in zijn materiaalstromen?
Een belangrijk aspect van het ontwerp van de software is hoe er goede matches gevonden kunnen
worden tussen de materiaalstromen van de bedrijven en hoe het tegelijkertijd eenvoudig blijft om deze
informatie in te voeren in de database.
Deze vraag is er dus op gericht te bepalen welke informatie bedrijven hebben over hun
materiaalstromen, hoe gedetailleerd deze is en hoe beschikbaar deze is. Is die informatie bijvoorbeeld
algemeen beschikbaar binnen het bedrijf, verspreid over verschillende afdelingen of ligt de
verantwoordelijkheid daarover bij één persoon? Als bedrijven Euralcodes, andere classificatiecodes of
afvalstroomnummers gebruiken, kunnen die het matchen standaardiseren en vergemakkelijken.
In de gesloten vragen werd over een aantal aspecten gevraagd of deze wel of niet belangrijk zijn voor
het bedrijf. Om hier nog een verdere onderverdeling in te kunnen maken, werd hen vervolgens gevraagd
deze aspecten per vraag een volgorde te geven naar hoe belangrijk deze aspecten voor hen zijn. Als de
geënquêteerden aspecten wilden toevoegen, werden deze opgenomen in de enquête en ook
voorgelegd aan de volgende participanten. De gesloten vragen behandelen de volgende onderwerpen:
5. Welke functies zou u graag van het online portaal zien?
In de beginfase van het ontwerp zijn verscheidene functionaliteiten bedacht die onderdeel zouden
kunnen worden van de software (zie paragraaf 2.4). Om erachter te komen of deze allemaal zinvol en
gewenst waren, werden ze in deze vraag aan de geënquêteerden voorgelegd. Het gaat hier om
functionaliteiten die direct aan het vinden van matches tussen materiaalstromen gerelateerd zijn, als
aanverwante onderdelen van het online portaal, zoals advies- en informatievoorziening.
6. Wat zouden redenen kunnen zijn om geen informatie over uw reststromen aan te leveren voor het
InduSym-project?
Deze vraag beproeft verwachte belemmeringen die de bedrijven zouden kunnen ondervinden om deel
te nemen aan het InduSym-project, zoals het niet openbaar willen maken of beschikbaar hebben van
informatie. Met de uitkomst hiervan kan bepaald worden waar minder rekening mee gehouden hoeft
te worden en waar wel een oplossing voor bedacht moet worden.
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7. Wat zijn voor uw bedrijf belangrijke nevenaspecten van het InduSym-project?
Naast het hoofdaspect, het opzetten van industriële symbiose, zijn er natuurlijk allerlei nauwverwante
nevenaspecten. Dit betreft bijvoorbeeld de directe gevolgen: het verdienen en besparen van geld of
milieuvriendelijker worden, wat weer imagoverbetering oplevert. Daarnaast spelen er aspecten mee
zoals de eenvoud van de software, de mate waarin bedrijven betrokken worden bij het opzetten van
het project en of toezicht door een onafhankelijke partij als de SBH gewenst is. Tot slot is de
bijkomstigheid dat informatie openbaar wordt gemaakt ook opgenomen in deze vraag, om te bepalen
hoe een mogelijk bezwaar hiertegen opweegt tegen de kansen die eruit voortkomen.
Als laatste werd de geënquêteerden gevraagd of ze nog vragen of suggesties hadden over het InduSymproject. Dit bleek aan het einde van het gesprek echter zelden het geval. De bedrijven gaven aan dat de
discussie en vragen hen hiertoe ruimschoots de gelegenheid hadden gegeven en dat alle aspecten naar
voren waren gekomen.

3.3 De resultaten
Deze paragraaf vat de resultaten samen van de bedrijvengesprekken. De notities die zijn gemaakt tijdens
het beantwoorden van de open vragen en de scores die door de participanten zijn ingevuld bij de
gesloten vragen zijn terug te vinden in bijlage D.
Eerst worden samenvattende conclusies getrokken over de mening van bedrijven met betrekking tot de
software en industriële symbiose in het algemeen, aan de hand van de open vragen. Vervolgens worden
de opgetelde scores van de gesloten vragen geïnterpreteerd. Als laatste wordt verduidelijkt hoe de
conclusies uit de bedrijvengesprekken zijn toegepast in het software-ontwerp.

3.3.1 Open vragen
1. Wat is de houding van uw bedrijf tegenover duurzaamheid?
Een aantal bedrijven probeert al zo duurzaam mogelijk te handelen uit ideologische overwegingen.
Meestal worden hun duurzaamheidsmaatregelen vooral gestimuleerd door de eigenaren. Een enkeling
gaf aan de hogere kosten van een duurzaam eindproduct voor lief te nemen, uitgaand van hun sterke
positie in de markt.
De bedrijven staan er bewust bij stil wat binnen hun mogelijkheden ligt om de wereld schoner achter te
laten. Vier bedrijven verwezen naar duurzaamheidsrapporten waarin zijn aangaven wat voor
maatregelen zij al getroffen hadden. Sommige bedrijven hadden hun gebouwen al verduurzaamd,
verbeteringen aangebracht in hun energieverbruik of waren bezig met een CO2-prestatieladder.
Eén bedrijf gaf aan al gedaan te hebben wat ze konden en dat ze nu vooral wachtten op nieuwe
technologische ontwikkelingen. Opvallend genoeg benadrukten drie andere bedrijven dat ze juist geen
koploper wilden zijn. Ze waren wel bereid voorin mee te draaien, maar wilden liever eerst de ervaringen
van anderen horen voor ze zelf aan het werk gaan. Het introduceren van een nieuw begrip als industriële
symbiose en de bedrijven overhalen daaraan deel te nemen kan dus een uitdaging vormen. De methode
om tot industriële symbiose te komen moet dus betrouwbaar overkomen en bij voorkeur ondersteund
worden door voorbeelden uit de praktijk.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt wel steeds belangrijker en vanzelfsprekender, ook in
de ogen van de bedrijven zelf. Alleen financieel het hoofd boven water houden en kosten zoveel
mogelijk drukken zonder te investeren in de toekomst is niet meer voldoende. De bedrijven realiseren
zich dat ze tegenwoordig ook naar langere termijnen moeten kijken. Overheden en directe afnemers
vinden duurzaamheid steeds belangrijker en een bedrijf dat daar geen rekening mee houdt zal
uiteindelijk buiten de markt vallen. Alleen een visie hebben is ook niet meer genoeg, een bedrijf moet
daar inhoud aan geven en dit wordt steeds meer in de gaten gehouden door overheden en andere
bedrijven. Eén participant citeerde het begrip People, Planet, Profit. Zonder voor elk van die drie pijlers
te zorgen, stort het bedrijf op den duur in.
Wel is winst maken nog altijd de belangrijkste drijfveer. Dit geldt niet alleen voor de bedrijven zelf, maar
ook voor hun klanten is geld nog vaak de belangrijkste factor. Drie bedrijven gaven aan dat vooral
kleinere, particuliere bedrijven vaak voor de goedkoopste optie kiezen en daarbij minder naar
duurzaamheid kijken. Ook binnen de voedselindustrie is er met name op het gebied van
‘gemaksvoeding’ (bijv. fast food) weinig vraag naar duurzaam voedsel. De nadruk ligt in die branche
eerder op biologische of diervriendelijke productie. Dat wordt op de producten aangegeven met een
label (bijv. Beter Leven sterren) en heeft dus een grotere invloed op de verkoop. Een beperking bij het
hergebruiken van voedselresten is bovendien vaak ook de houdbaarheid en voedselveiligheid ervan.
De grote spelers in de retailmarkt (bijv. supermarktketens) kijken wel steeds meer naar de
productieprocessen en duurzaamheid van voedsel. Ook in andere industrieën wordt aangegeven dat de
marktleiders aanbestedingen soms ook op duurzaamheid gunnen en niet alleen naar de prijs kijken.
Slechts twee bedrijven gaven aan dat hun directe klanten helemaal niets gaven om duurzaamheid. Op
de achtergrond speelt duurzaamheid wel altijd een rol. Het heeft dan ook zijn praktische kanten.
Milieuvergunningen zorgen voor ondergrenzen aan waarop bezuinigd mag worden, soms levert
verduurzamen juist besparingen op en in sommige gevallen is vrij evident dat sommige materialen
gemakkelijk hergebruikt kunnen worden en niet verspild zouden moeten worden.
2. Hoe zou het InduSym-project belangrijk voor uw bedrijf kunnen zijn?
Het eerste doel dat met de software gediend is, is meer bewustwording over de materiaalstromen. Met
name bij het afval liggen vaak nog kansen voor optimalisatie of besparingen. Tijdens een van de
gesprekken kwam naar voren dat er niet veel aandacht werd besteed aan wat er met het afval gebeurde,
want de kosten werden niet al te hoog ingeschat. Bij het nagaan van welke kosten nou precies gemaakt
werden, bleken deze echter bijna twee maal zo hoog als ingeschat door de participant.
De bedrijven geven aan dat de software hen kan helpen bij het managen van hun afvalstromen doordat
duidelijker wordt wat ze hebben en waar het naartoe kan. Het hoeft niet altijd alleen om
kostenbesparingen te gaan. Het eerste probleem van afval is waar het überhaupt naartoe moet. Dit is
erg relevant bij incidentele afvalstromen of afgekeurde partijen grondstoffen. De bedrijven hebben dan
al veel baat bij de software als ze gemakkelijk van deze materialen af kunnen komen. Als ze
teruggebracht kunnen worden in de materialenkringloop in plaats van te worden afgedankt is dat
helemaal mooi.
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Het feit dat hierdoor ook vaak kosten worden bespaard of dat geld verdiend kan worden met de
software kwam meer naar voren in de gesloten vragen dan in de discussies vooraf en bij de open vragen.
Daarin ging het vaker over de praktische aspecten en voordelen die industriële symbiose zou kunnen
bieden. Er werd meer over de financiële aspecten gesproken als de marge waarbinnen deze voordelen
bereikt konden worden, dan dat geld verdienen het hoofddoel is. Dat is ook logisch, aangezien het geld
voornamelijk verdiend wordt met hun hoofdactiviteiten. Industriële symbiose staat ter dienste daarvan
en wordt gezien als een kans om praktische problemen op te lossen en duurzamer te werken op een
financieel voordelige manier.
Het automatisch matchen van de materiaalstromen werd gezien als een manier om nieuwe
grondstoffen te vinden voor hun bedrijf en om af te komen van aanverwant afval, meestal
transportmateriaal zoals verpakkingen of pallets. Daarnaast kwamen de bedrijven met de wens om zelf
in de database te kunnen zoeken. Dit biedt hen de mogelijkheid om te zoeken naar nieuwe
materiaalstromen voor hun bedrijf waar ze nieuwe processen voor op kunnen zetten, of om specifieke
toepassingen te vinden voor materiaal dat ze over hebben.
Zich aansluiten bij een gezamenlijk platform zoals InduSym biedt volgens de bedrijven kansen om zich
in de markt te presenteren en meer publiciteit te krijgen. Het platform bevordert bovendien de
communicatie en transparantie in het algemeen. De bedrijven verwachten dat een vergrootte
ketensamenwerking zal leiden tot meer inzicht. Hiermee kan sub-optimalisatie voorkomen worden,
bijvoorbeeld het onnodig aanschaffen van nieuwe apparaten terwijl verwerkt materiaal of
overcapaciteit beschikbaar is bij een nabijgelegen bedrijf. Uit samenwerking op het gebied van
industriële symbiose zullen ook samenwerkingen voortkomen op andere gebieden.
Een voorbeeld dat aangedragen werd en waar de bedrijven positief op reageerden was naast het
matchen van materialen ook te kijken naar het matchen van diensten. Ze gaven aan dat dit ontslagen
zou kunnen voorkomen en dat hiermee een systeem opgezet zou kunnen worden van all-round
technische diensten via oproepkrachten.
Een aantal bedrijven heeft zich al bezig gehouden met nadenken over hun materiaalstromen. Meestal
gaat het om financieel denken op een langere termijn. Er wordt geconstateerd dat prijzen van materiaal
over het algemeen stijgende zijn. Om de prijzen laag te houden en een crisis te voorkomen zijn
verbeteringen nodig. Het steeds belangrijker worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en het maken van meerjarenafspraken over energie-efficiëntie stimuleert hen daarin. Het verminderen
van afval en die gebruiken als grondstof worden daar erg positief in gereflecteerd. Het hergebruiken
van materiaal is in sommige gevallen echter niet erg gemakkelijk vanwege praktische bezwaren. In het
geval van voedsel bijvoorbeeld. Daar gaat het vaak om kleine partijen die snel weer verwerkt zouden
moeten worden in verband met de korte houdbaarheid. Vervuild plastic gaat meestal gewoon bij het
restafval omdat het eerst moet worden schoongemaakt voordat het hergebruikt kan worden.
In sommige sectoren zijn de marges dun en is er niet veel ruimte voor investeringen. Deelnemen aan
een softwareproject als InduSym is voor de bedrijven dan een goede optie. De kosten ervan zijn relatief
laag. Als InduSym hen als gratis dienst aangeboden wordt vanuit de SBH of de HEC kost het hen alleen
tijd. Als uit de software matches voortkomen, kunnen deze kosten ruimschoots terugverdiend worden.
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Er is voor het in de praktijk brengen ervan echter wel eerst een investering nodig. Vaak moet er dan
gekozen worden uit verschillende investeringsmogelijkheden. Industriële symbiose is voor de bedrijven
nog een relatief nieuw begrip. Op dit moment wordt dus ingezet op ander ‘laaghangend fruit’. Het
optimaliseren van de eigen processen krijgt de meeste prioriteit, vaak gecombineerd met het
energieneutraal maken van het bedrijf. Gezien de antwoorden van de bedrijven op deze vraag, zien ze
echter wel veel mogelijkheden om in de toekomst hun bedrijfsvoering te verbeteren door zich bezig te
gaan houden met industriële symbiose. Een idee dat geopperd werd is om de software te integreren
met concepten als het Materialenpaspoort van Thomas Rau (Rau, 2017).
3. Wat zouden nadelen of ongewenste neveneffecten (voor u) kunnen zijn in verband met het
InduSym-project?
Een aantal bedrijven zei aanvankelijk geen nadelen te zien aan deelname aan het InduSym-project. Je
wordt nooit dommer door iets nieuws te proberen. Vaak leidt dat tot nieuwe inzichten die vertaald
kunnen worden naar mogelijkheden om het bedrijf te verbeteren. De naam van het bedrijf is deelname
ook alleen maar goed. Wanneer de financiële vooruitzichten niet goed blijken te zijn, ben je nergens toe
verplicht. Als gebruik van de software niet tot samenwerking leidt, is dat dus geen ramp.
Door bij deze bedrijven door te vragen op een aantal punten, werd toch gezocht of ze aan de hand
daarvan mogelijke nadelen konden identificeren. Het gebruik van de software kost bijvoorbeeld altijd
tijd, wat personeelskosten met zich meebrengt. Dit zien de bedrijven echter als een nuttige investering.
Meer tijd eraan besteden is volgens sommige zelfs beter, om de activiteit consequent te houden en er
een ‘sport’ van te maken zoveel mogelijk in het systeem te krijgen. Daardoor wordt de kans groter dat
die investering zich uitbetaalt. Weinig tijd eraan besteden kan betekenen dat die investering verspild
wordt. Eén participant gaf aan dat de software ook niet te veel mogelijkheden moest hebben omdat
dan de focus verloren zou gaan.
Een ander belangrijk punt waar vaak op doorgevraagd werd was privacy en de gevoeligheid van de
informatie die in de database terecht komt. Ook daar waren de bedrijven positiever over dan verwacht.
Een enkeling stelden dat veel informatie toch al op straat komt en dat je gewoon moet zorgen dat je de
beste bent. Anderen gaven aan dat veel informatie inderdaad al beschikbaar moet zijn in verband met
rapportage van afval en soms, vooral binnen de voedselindustrie, moeten de grondstoffen publiekelijk
bekend zijn. In veel gevallen werd ook gesteld dat de informatie wel openbaar mocht worden omdat
deze niet erg uniek was binnen de branche. De verhoudingen tussen grondstoffen ligt wel wat
gevoeliger en sommige bedrijven hebben wel grondstoffen die zij liever niet bekend maken. Deze
stelden echter dat ze dan eenvoudigweg die informatie achter konden houden en de software alsnog
konden laten matchen op wat wel bekend mag worden.
De meeste bezwaren of verwachte problemen waar de bedrijven zelf mee kwamen, gingen over wat er
ging gebeuren als er wél een match gevonden wordt. Logistiek kan dit lastig zijn. De processen zijn
misschien moeilijk te veranderen, er moet voldoende transparantie zijn tussen de bedrijven en er moet
afgestemd worden wanneer de processtromen veranderen (permanent, bijvoorbeeld door
procesveranderingen binnen het bedrijf, of tijdelijk, bijvoorbeeld door vakantieperiodes). Ook de
wetgeving kan ingewikkeld worden. Bijvoorbeeld wanneer afvalstromen omgezet moeten worden naar
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een classificatie als grondstof, of als transport via pijpleidingen over terrein van een derde partij gaat.
De logistiek is bovendien ingewikkelder naarmate de bedrijven geografisch verder van elkaar liggen. Een
bedrijf dat zich buiten de bedrijventerreinen bevond gaf aan minder gemakkelijk met die bedrijven in
contact te kunnen komen. Ook garanties over de kwaliteit en continuïteit van de materiaalstromen zijn
een zorg. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een materiaal (incidenteel of structureel) niet van de beloofde
kwaliteit is? Als je samen investeert, wat gebeurt er dan als een partij er later vanaf ziet? Daar moeten
(contractuele en praktische) vangnetten voor zijn.
Een ander probleem treedt op wanneer door de bedrijven tegelijkertijd omgegaan wordt met bedrijven
die niet deelnemen aan de industriële symbiose. Als er contracten veranderd moeten worden of als een
bulk aan afvalstromen opgesplitst wordt in kleinere onderdelen omdat een deel hergebruikt wordt en
een ander deel niet, kan de symbiotische situatie juist duurder voor hen uitvallen.
4. Hoeveel inzicht heeft uw bedrijf in zijn materiaalstromen?
Vrijwel altijd hebben de bedrijven een duidelijk overzicht over hun materiaalstromen en is er binnen het
bedrijf één persoon die daar de verantwoordelijkheid over heeft. Vaak hangt deze nauw samen met hun
administratie voor afvalophaling. Sommige bedrijven hebben lijsten met leveranciers en dienstverleners
waar ze incidenteel gebruik van maken.
Hoe snel de gegevens beschikbaar zijn varieert. De meeste bedrijven maken wekelijks of maandelijks
voorraadopnames. Een enkeling heeft soms voorraden restpartijen die opgeslagen worden maar waar
minder overzicht over is.
Via de afvalverwerkers krijgen hun afvalstromen een Euralcode en soms ook een afvalstroomnummer.
Enkele bedrijven hebben hun eigen interne nummers. De grondstoffen zijn meestal niet genummerd.
De leverancier moet hier echter een GN-code van hebben. Of die gemakkelijk te achterhalen zijn, is niet
bekend. Vanwege wetgeving hebben bedrijven veel verschillende types certificeringen en labels van de
materiaalstromen, bijvoorbeeld kwaliteitskeuringen, mestwetgeving, FSC-certificeringen, CASnummers of CMR-classificaties.

3.3.2 Gesloten vragen
De opgetelde resultaten van de gesloten vragen zijn weergegeven in balkgrafieken. De lengte van de
balk en het getal aan het einde ervan tonen welke positie elk aspect heeft in een ranglijst. Het rode
gedeelte en het getal aan het begin van de balk geeft het percentage van de participanten weer dat
aangaf dat dit aspect niet belangrijk of relevant was voor hun bedrijf.
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5. Welke functies zou u graag van het online portaal zien?

Functionaliteiten
Connecties tussen reststromen vinden

0%

Contacten leggen met andere bedrijven

0%

Financieel inzicht/prijsindicatie match

0%

Zelf materialen zoeken in de database

0%

Diensten uitwisselen

0%

Informeren over gerelateerde projecten

0%

Ondersteuning bij realiseren match
Informeren over industriële symbiose

1,6
3,2
4,0
4,7
5,9
6,4

25%

6,6

0%

6,7

Advies over verduurzamen/best practices

22%

Eigen bedrijfspagina

44%

6,8
8,1

% Onbelangrijk

# Positie

Figuur 8: Resultaten gesloten vraag betreffende functionaliteiten

In Figuur 8 is te zien welke functionaliteiten door de bedrijven het interessants gevonden werden. Zoals
verwacht staat het vinden van connecties tussen restromen bovenaan. Dat is dan ook het doel waar de
software voornamelijk voor ontwikkeld wordt. Alleen in contact komen met andere bedrijven en zelf
zoeken in de database werden soms belangrijker gevonden.
Het eenvoudig in contact komen met andere bedrijven staat dan ook op de tweede plaats.
Ketensamenwerking kan bedrijven veel voordelen bieden, maar in de praktijk is dit niet altijd
gemakkelijk te bereiken. De mogelijkheid om via de software andere bedrijven te bereiken en meer
inzicht in de materiaalcyclus te krijgen is voor hen dus waardevol.
Een aspect dat toegevoegd werd door de participant in het tweede bedrijvengesprek was het krijgen
van een financiële indicatie over de materiaalstroom. Hoewel de software zo eenvoudig mogelijk in het
gebruik moet zijn en daarom zo min mogelijk details vraagt over de materiaalstromen, is het voor
bedrijven toch belangrijk om in ieder geval iets over de kosten of opbrengst te weten alvorens ze een
match gaan onderzoeken.
Het zelf zoeken in de database staat op een vierde plaats. Zoals bij de open vragen aangegeven, biedt
dit bedrijven veel mogelijkheden om meer te weten te komen omtrent vraag en aanbod van materialen
op hun bedrijventerrein, wat gebruikt kan worden om hun processen uit te breiden of te veranderen.
Het matchen en uitwisselen van diensten werd over het algemeen gezien als een interessante extra

30

mogelijkheid, maar is niet essentieel voor het nut van de software. Informatie over gerelateerde
projecten en industriële symbiose in het algemeen vonden de bedrijven ook wel interessant, maar ze
gaven aan daar al andere bronnen voor te benutten.
Ondersteuning bij het realiseren van de match en advies over het verduurzamen van hun bedrijf vonden
de bedrijven niet veel toevoegen. Ze gaven aan hierin vooral op hun eigen technici te vertrouwen en
geen inmenging van een derde partij nodig te hebben om een match met een ander bedrijf te realiseren.
Of dit in de praktijk ook werkelijk zo is, zal nog moeten blijken. De problemen die optreden bij het
opzetten van een symbiotische link en welke expertise nodig is op technologisch, juridisch en
organisatorisch vlak is nog grotendeels onbekend. Maar weinig bedrijven hebben daar (praktijk)ervaring
mee.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor online portalen en social media. Het onbelangrijkst bleek namelijk
het hebben van een eigen pagina op het InduSym portaal. De bedrijven geven er de voorkeur aan zich
via andere kanalen te presenteren en te communiceren en niet hun digitale aanwezigheid uit te breiden
naar een gedeeld projectportaal. Wellicht dat dit in de toekomst meer kan gaan betekenen voor de
samenwerking op de bedrijventerreinen, maar voor nu is het vooral een aanvullende mogelijkheid die
buiten de focus van het project valt.
6. Wat zouden redenen kunnen zijn om geen informatie over uw reststromen aan te leveren voor het
InduSym-project?

Belemmeringen
Geen financiële kansen

13%

Tijdgebrek of niet de core business

22%

Wetgeving niet inzichtelijk

38%

Gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de informatie

44%

Het project is niet relevant voor dit bedrijf

38%

Data is onbekend of moeilijk in te schatten

78%

% Onbelangrijk

2,5

2,8

3,3

3,6

3,8

3,9

# Positie

Figuur 9: Resultaten gesloten vraag betreffende belemmeringen

In Figuur 9 is te zien welke redenen bedrijven verwachten te kunnen hebben om niet deel te nemen aan
het InduSym-project. Als er geen mogelijkheden uit de software voortkomen om geld te besparen of te
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verdienen met industriële symbiose, zouden bedrijven kunnen besluiten er geen tijd meer in te stoppen.
Het is niet hun hoofdactiviteit en als die niet door de software ondersteund wordt, investeren ze liever
in andere opties. Te ingewikkelde wetgeving zou kunnen betekenen dat ze vastlopen bij het in de
praktijk brengen van matches en vervolgens afhaken. Sommige bedrijven verwachten dat dit geen
relevant probleem is, maar andere waarschuwden dat dit nog wel eens het meest onderschatte
probleem zou kunnen blijken te zijn.
De meeste bedrijven hebben hun gegevens prima op orde en zien daar dus geen belemmering in om
deel te nemen. Over het algemeen lijkt het project hen ook relevant voor hun bedrijf, 38% is er zelfs
zeker van. Ook in de gesloten vragen blijkt dat bedrijven best bereid zijn hun informatie te delen. Bijna
de helft van de bedrijven geeft aan dat dit zeker geen probleem is wat hen betreft.
Binnen de resultaten ligt niet veel spreiding, maar sommige belemmeringen zijn wel iets relevanter dan
andere. Over het algemeen worden mogelijk uitblijvende resultaten van de inspanningen doordat de
business case niet sluitend is of wetgeving een praktische uitvoering in de weg staat als de grootste
problemen gezien. Minder belangrijk zijn belemmeringen die een bedrijf zouden kunnen verhinderen
überhaupt deel te nemen aan het InduSym-project, zoals te weinig vrij willen geven van hun informatie,
lage verwachtingen te hebben van het project of het moeilijk kunnen verzamelen van hun informatie
om in de software in te voeren. Dat geeft een indicatie dat de bedrijven in ieder geval een poging willen
wagen om deel te nemen aan het InduSym. Het is vervolgens aan de software om ervoor te zorgen dat
ze dit ook willen blijven doen.
7. Wat zijn voor uw bedrijf belangrijke nevenaspecten van het InduSym-project?

Nevenaspecten
Mogelijkheden om geld te verdienen/besparen

0%

Eenvoudig en niet tijdrovend in het gebruik

0%

1,8

3,3

Technische haalbaarheid

13%

Imagoverbetering door deelname

22%

Betrokken worden bij de ontwikkeling van het project

11%

Zoveel mogelijk anonimiteit/vertrouwelijkheid informatie

33%

5,1

Toezicht door een onafhankelijke partij

33%

5,2

% Onbelangrijk

3,6

4,2

4,4

# Positie

Figuur 10: Resultaten gesloten vraag betreffende nevenaspecten
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In Figuur 10 is te zien welke aspecten buiten het matchen van materiaalstromen door de bedrijven
belangrijk worden gevonden. Bovenaan staat zoals te verwachten het directe gevolg van een
symbiotische match: waarschijnlijk kan er geld mee worden verdiend of bespaard. Dit moet tevens niet
ten koste gaan van te veel tijd, oftewel personeelskosten. De technische haalbaarheid van de
oplossingen is toegevoegd als criterium door de tweede participant. Hoewel de software vooral bedoeld
is om kansen te identificeren waar vervolgens van bekeken moet worden of deze in de praktijk gebracht
kunnen worden, hebben de bedrijven ook de verwachting dat er al een voorselectie gemaakt wordt in
de kansen om de technisch minder haalbare matches uit te sluiten.
Imagoverbetering is niet voor elk bedrijf relevant (22% gaf aan van niet), maar is toch een aspect dat
reden geeft om deel te nemen aan het InduSym-project. Enige betrokkenheid bij de ontwikkeling van
de software werd ook gewaardeerd.
Onderaan in de lijst staan de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de software. Voor 33% van de
bedrijven speelt dit zelfs geheel geen rol. Ook toezicht door een partij die onafhankelijk is, was voor de
bedrijven niet belangrijk. Ze gaven aan dat ze het liefst direct met het bedrijf waarmee ze gematcht
worden in contact komen en met hen de symbiotische link in de praktijk brengen. Daarin zien ze geen
grote rol voor een derde partij.

3.4 Conclusies en ontwerpcriteria
Deze paragraaf vat kort de conclusies uit de bedrijvengesprekken samen en bespreekt wat deze
betekenen voor het ontwerp van de software.
De geïnterviewde bedrijven hebben naast winst maken ook oog voor de toekomst. Vaak komt
verduurzaming van het bedrijf voort uit de wensen van de eigenaars om ook een betere wereld achter
te laten. Daarnaast zijn er ook economische motivatoren. Geld verdienen is nog altijd de hoogste
prioriteit, maar er is ook het besef dat verduurzamen nodig is om zijn marktpositie te behouden. Vooral
consumenten en grotere klanten vinden het belangrijk dat het bedrijf waar zijn hun producten afnemen
duurzaam is. De meeste bedrijven willen voorin meedraaien en gebruik maken van bewezen concepten,
maar niet de koploper zijn in deze ontwikkelingen. Het opzetten van industriële symbiose is dus een
uitdagende taak. Om de bedrijven zover te krijgen dat ze actief meedoen en ook blijven meedoen, moet
de software zo eenvoudig mogelijk in het gebruik zijn en duidelijke voordelen bieden.
De voordelen die bedrijven verwachten te krijgen door gebruik te maken van de software is met name
het goedkoper of gemakkelijker afkomen van afvalstoffen. Andere mogelijkheden die ze verwachten
zijn het vinden van nieuwe grondstoffen en het komen tot meer ketensamenwerking. De symbiotische
links die met de software gevonden worden leiden tot optimalere processen, kostenbesparingen en
verduurzaming van het bedrijf wat het imago ten goede komt.
De grootste belemmeringen die bedrijven verwachten bij het komen tot industriële symbiose liggen niet
in het vinden van de matches, maar in de praktische uitvoering daarvan. De bedrijven gaven aan hier
weinig hulp bij nodig te hebben, maar wellicht komen ze voor problemen te staan die ze niet voorzien
hebben en concluderen ze dan dat industriële symbiose of de InduSym-methode niet werkt. Enige

33

sturing zal dus wel nodig blijven. Vooral in de beginfase zullen er nog veel nieuwe lessen geleerd kunnen
worden over wat in de praktijk werkt en wat niet. De problemen zullen waarschijnlijk liggen op het
gebied van technische haalbaarheid, het maken van goede onderlinge afspraken, het organiseren van
alle logistiek en rekening houden met de mogelijk complexe regel- en wetgeving. Toch lijken de
bedrijven in dit stadium erg optimistisch. Door de lage eisen om mee te doen en de mogelijk grote baten
zijn ze bereid in ieder geval een eerste poging te wagen.
De bedrijven hebben een goed inzicht in hun materiaalstromen en het is altijd duidelijk bij wie de
verantwoordelijkheid hierover ligt. Het bij elkaar krijgen van de benodigde gegevens bleek over het
algemeen gemakkelijker dan verwacht. Ook zijn vanuit de afvalverwerkers vrijwel altijd Euralcodes
beschikbaar. Deze zijn dus een zeer nuttig en betrouwbaar materiaalkenmerk om op te matchen. De
enige beperking is dat bedrijven wel zelf Euralcodes zullen moeten bepalen voor hun grondstoffen.
Daartoe is in de software een wizard opgenomen waarmee in drie stappen de Euralcode van een
materiaal kan worden vastgesteld.
In de vraag over functionaliteiten kwam naar voren dat de bedrijven van de software verwachten dat
die automatisch matches tussen materiaalstromen vindt en dat ze ook zelf in de database kunnen
zoeken naar een interessante grondstofvraag of reststroomaanbod. Daarbij willen ze wel alvast een
indicatie hebben van de kosten of opbrengsten van de symbiotische link. Vervolgens willen ze eenvoudig
in contact komen met hun potentiële partner. Deze functionaliteiten zijn daarom opgenomen in de
software zoals beschreven in paragraaf 4.2.
Het matchen van diensten zou een nuttige uitbreiding kunnen zijn die de samenwerking op de
bedrijventerreinen verbetert, maar in deze beginfase van de software wordt ervoor gekozen eerst te
focussen op het matchen van materialen. Ook het verschaffen van informatie over gerelateerde
projecten, het adviseren over verduurzamen en het aanbieden van een eigen pagina voor de bedrijven
op het online portaal werden niet belangrijk genoeg gevonden door de bedrijven om een deel te worden
van de InduSym-software. Zoals eerder aangegeven werd ondersteuning bij het realiseren van de match
ondergemiddeld gewaardeerd, maar is het verstandig toch klaar te staan om bij te springen als dit nodig
mocht blijken te zijn. Er worden daarom op dit moment geen ondersteunende functionaliteiten
ingebouwd in het portaal zoals het centraal opslaan van intentieverklaringen of aanbieden van kanalen
om in contact te komen met expertise. Wel wordt er nog de mogelijkheid toegevoegd voor de
parkmanager en procesmanager om te zien welke matches er gevonden worden bij het gebruik van de
InduSym-software en welke bedrijven met elkaar in contact komen.
De grootste redenen om niet deel te nemen aan het InduSym-project was voor bedrijven als ze geen
financiële kansen zouden zien of als industriële symbiose niet relevant lijkt voor het bedrijf. Dit hangt
natuurlijk voor een groot deel van de situatie op de bedrijventerreinen af, maar het zou wel helpen om
succesverhalen en kansen goed naar de bedrijven te communiceren. Een ander groot probleem dat
bleek uit zowel het onderzoek van Bonavera als uit de bedrijvengesprekken is dat bedrijven niet te veel
tijd willen besteden aan het aanleveren van hun gegevens. De InduSym-software is ontworpen om met
name deze stap zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de bedrijven. Ten eerste wordt dit gedaan door
de software online beschikbaar te maken. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijk bij hun gegevens en
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deze beheren. Ten tweede wordt een zeer bescheiden minimum aan informatie gevraagd met de optie
om deze aan te vullen met meer details. Het is bovendien vrij duidelijk wat de software met de
informatie doet en waarom het zinvol is deze in te voeren. Hoe meer gegevens er namelijk beschikbaar
zijn, des te groter is de kans dat er een match gevonden wordt.
Als er een match gevonden is en deze technisch en economisch haalbaar is, kan het nog zijn dat er
juridische bezwaren zijn die verhinderen dat deze in de praktijk gebracht kan worden. De gevoeligheid
van informatie wordt niet als een erg groot bezwaar gezien. De gegevens zullen dan ook per
materiaalstroom vindbaar zijn voor alle bedrijven die aangesloten zijn op het InduSym-portaal. Er is
echter niet te achterhalen bij welk bedrijf een materiaalstroom hoort of welke materiaalstromen bij een
zelfde bedrijf horen. Totdat de bedrijven contact met elkaar opnemen, is de informatie dus anoniem.
Dat de informatie beheerd wordt door een onafhankelijke partij werd niet als belangrijk gezien, maar
draagt wel iets bij aan het vertrouwen van de bedrijven dat goed met de informatie wordt omgegaan.
Belangrijker vinden ze echter de eenvoud en het gebruiksgemak van de software, en dat deze effectief
is in het vinden van technisch haalbare matches wat leidt tot het verdienen of besparen van geld. Hoe
de matches tot stand komen wordt beschreven in sectie 4.2.5.
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4 Software
De InduSym software zal gehost worden op een online webpagina die toelicht hoe en waarvoor de tool
gebruikt kan worden. In Figuur 11 is te zien uit welke onderdelen dit portaal bestaat en welke
onderdelen zijn geschrapt aan de hand van de bedrijvengesprekken.

Figuur 11: Geïmplementeerde onderdelen van het online portaal.

De naam InduSym is gekozen omdat het een porte-manteauwoord is van Industriële symbiose en
Indusym de naam van de door Bonavera ontwikkelde methode is. Hierdoor is voor de bedrijven duidelijk
waarvoor de software bedoeld is en dat het een voortzetting is van de eerdere onderzoeken.
Hoe het ontwerp van de software zich ontwikkeld heeft, is beschreven in paragraaf 4.1. Het uiteindelijke
ontwerp wordt beschreven in paragraaf 4.2. De componenten waaruit de software bestaat worden
toegelicht in paragraaf 4.3 en paragraaf 4.4 beschrijft de opbouw van de database.
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4.1 Ontwerptraject software
De InduSym software is ten dele gebaseerd op het softwareprogramma ReMaIns (Resource Matching
for Industrial Symbiosis). Deze software was kort voor aanvang van het InduSym-project geschreven als
onderdeel van een studie naar het verduurzamen van het bedrijventerrein Strijp-T. Het werd daarin
gebruikt om het concept te illustreren van een software die zoekt naar mogelijkheden voor industriële
symbiose. Screenshots van de vijf stappen die daarin door een bedrijf doorlopen worden zijn terug te
vinden in Bijlage E.
Om het gebruik eenvoudig te houden, de focus te behouden op materialen en implementatie binnen
de duur van dit project realiseerbaar te maken, zijn niet alle daarin gepresenteerde onderdelen
terechtgekomen in het ontwerp van de InduSym-software. Met name de bedrijvengesprekken hebben
bepaald welke onderdelen essentieel zijn en welke niet.
Als tussenfase is een offline functionerende software geschreven om sneller veranderingen door te
kunnen voeren en de werking ervan te testen. Online software bestaat namelijk uit veel meer
ondersteunende componenten dan een offline software die een lokale database gebruikt. Deze zijn
nader beschreven in paragraaf 4.3. De offline software is geschreven in AHK, een taal die enigszins
verwant is aan BASIC. Figuur 12 geeft weer hoe de offline software eruitziet.

Figuur 12: Een offline versie van InduSym
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Vervolgens is in samenwerking met Wouter Leenders van TwinVision de software ook online
beschikbaar gemaakt. Het resultaat hiervan wordt beschreven in de volgende paragraaf. De
ontwikkeling van het matchingsgedeelte is momenteel in zijn eindfase en zal begin 2017 worden
voltooid.
In januari is de software gedemonstreerd aan drie participanten van de bedrijvengesprekken om
gebruikersfeedback op het product te verzamelen. De reacties waren zeer positief. Vooral de
laagdrempeligheid om te beginnen met het invoeren van gegevens in de database werd gewaardeerd.
Er is dus voldoende bereidheid van bedrijven om deel te nemen aan een matchingsproject met de
software InduSym.

4.2 Ontwerpbeschrijving software
Elk bedrijf dat is aangesloten bij het InduSym-project krijgt een eigen hash-waarde. Deze is verwerkt in
een unieke link (bijv. www.indusym.nl/8fb5e381-20a9-4ce6-abae-1987e57f0005) waarmee de
bedrijven toegang krijgen tot hun eigen pagina in de software. Vanwege het grote aantal mogelijkheden
is deze link vrijwel onmogelijk te raden voor anderen, waardoor deze in feite functioneert als
wachtwoord1.
De pagina waar de bedrijven op terechtkomen bestaat uit vijf gedeeltes, namelijk:
1. Bedrijfsinformatie
2. Reststromen
3. Grondstoffen
4. Matching
5. Zoeken
Deze zijn ondergebracht in tabs. De volgende secties zullen het ontwerp en de functie ervan nader
toelichten.

1

De broncode van de software bevat een inlogpagina, maar deze is gedeactiveerd om gebruikers direct toegang
te kunnen geven tot hun pagina.
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4.2.1 Bedrijfsinformatie

Figuur 13: De bedrijfsinformatie-tab van de InduSym-software

Op de tab Bedrijfsinformatie kunnen bedrijven gegevens invullen over hun bedrijf (zie Figuur 13). Hun
naam wordt gebruikt om bij te houden om welk bedrijf het gaat. Hun adres, postcode en stad kunnen
in een volgende versie gebruikt worden om de afstanden te berekenen tussen twee bedrijven
waartussen een match gevonden wordt. Daar zou dan in de zoek- en matchingsresultaten op gefilterd
kunnen worden. Deze toevoeging is vooral relevant als het toepassingsgebied van de InduSym-software
veel groter wordt. De locatiegegevens zouden ook nog gebruikt kunnen worden om een schatting te
maken van de CO2-voetafdruk. Uit de bedrijvengesprekken bleek dat bedrijven graag direct met de juiste
persoon in contact willen komen als ze een ander bedrijf willen benaderen. Hiertoe wordt van elk bedrijf
gevraagd een contactpersoon op te geven die daarvoor beschikbaar is en het e-mailadres waarop deze
persoon te bereiken is. De SBI-code van het bedrijf wordt gevraagd om te bepalen om wat voor type
bedrijf het gaat. Parkmanagers kunnen deze informatie gebruiken om gezamenlijke projecten op te
zetten voor soortgelijke bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek of biomassa. In een volgende
versie zou de SBI-code ook nog een rol kunnen gaan spelen in de matching van resultaten, bijvoorbeeld
om de meest relevante resultaten beter naar voren te laten komen.

39

4.2.2 Reststromen

Figuur 14: Met de reststromen-tab kan een lijst afvalstromen worden opgeslagen in de InduSym database

In de Reststromen-tab (zie Figuur 14) kunnen bedrijven opgeven welke reststromen zij hebben. Om dit
zo eenvoudig mogelijk te houden, hoeft minimaal alleen de beschrijving van de reststroom opgegeven
te worden. Dat maakt het wel moeilijker om gevonden te worden, maar bedrijven hebben zo de optie
om zelf te kiezen hoeveel tijd ze willen besteden aan het invoeren van hun informatie. Als ze hun kansen
om gevonden te worden willen vergroten, kunnen ze op een Details-knop drukken. Dit opent een
venster waar extra informatie over de afvalstroom kan worden gespecificeerd (zie Figuur 19). De
Euralcode-knop opent de Euralcode-wizard (zie Figuur 16). Als de Euralcode al bij het bedrijf bekend is,
kan deze in de keuzeboom geselecteerd worden. Als deze nog bepaald moet worden, kan dat aan de
hand van drie keuzes of met behulp van een zoekopdracht. Als de wizard opent, zijn twintig categorieën
zichtbaar die de verschillende industrieën weergeeft waarin de afvalstoffen onderverdeeld zijn. Door
een ervan te selecteren, opent een lijst met mogelijke activiteiten waar de afvalstof uit voort kan komen.
Door ook hieruit een keuze te maken, opent een derde lijst met omschrijvingen van de mogelijke
soorten afval binnen deze bron en hun Euralcodes. Door op een ervan te dubbelklikken, kan de
Euralcode toegewezen worden aan de reststroom. Het is ook mogelijk de keuzemogelijkheden te
beperken door een zoekterm in te vullen (zie Figuur 17). Zo kan de Euralcode nog sneller en eenvoudiger
bepaald worden.
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Figuur 15: Extra details kunnen toegevoegd worden in het detailvenster

Figuur 16: Met de Euralcode-wizard kan de Euralcode van een materiaal bepaald en geselecteerd worden
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Figuur 17: Een zoekopdracht beperkt het aantal keuzemogelijkheden binnen de Euralcode-wizard

Een gedetailleerdere beschrijving van de reststroom kan gegeven worden in het Details-vak. Hier
kunnen materiaaleigenschappen zoals temperatuur of staat, en proceseigenschappen zoals
hoeveelheid en continu of batchproces worden ingevoerd indien gewenst. Het is aan de bedrijven zelf
om de juiste informatie te selecteren die duidelijk maakt wat een mogelijke partner van hun
materiaalstroom kan verwachte
De software bevat momenteel een eerste aanzet tot het gebruik van trefwoorden, zogenaamde tags.
Vooralsnog is het voor bedrijven mogelijk om zelf volledig vrij de trefwoorden te kiezen die hen relevant
lijken. Het is de bedoeling dat dit geüpdatet wordt met een functie die soortgelijke, reeds door anderen
gekozen trefwoorden suggereert, zodat er meer coherentie in de gekozen termen ontstaat.
Uit de bedrijvengesprekken kwam naar voren dat bedrijven graag een indicatie wilden krijgen van de
kosten van een reststroom voor ze contact opnemen met een mogelijke partner. Waarschijnlijk zullen
de bedrijven zich niet graag van tevoren vastpinnen op een geschat bedrag, laat staan de tijd nemen
om deze schatting te maken. Daarom is ervoor gekozen een onderscheid te maken in vier categorieën,
zodat enigszins te zien is wat een gevonden bedrijf van een reststroomafnemer verwacht.
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Hiertoe kunnen de bedrijven bij hun reststroom een keuze maken tussen vier financiële condities (zie
ook Figuur 18):


Betaling vragen – Het bedrijf verwacht een vergoeding voor de reststroom.



Gratis – Het bedrijf is bereid de reststroom gratis af te dragen.



Bereid te betalen – Het bedrijf wil kosten besparen en is in principe bereid voor het ophalen
van de reststroom te betalen, mits dit goedkoper kan dan in de huidige situatie.



Nader overeen te komen – Deze optie is beschikbaar in het geval een bedrijf echt geen keuze
op wil geven.

Figuur 18: Vier opties om een indicatie te geven van de gewenste financiële overeenkomst

4.2.3 Grondstoffen
De grondstoffen-tab is nagenoeg hetzelfde als de reststromen-tab (zie Figuur 19). Grondstoffen en
reststromen worden ook in dezelfde database opgeslagen. Om ze te onderscheiden, wordt bij het
opslaan de isWaste-eigenschap op true of false gezet, afhankelijk van in welke tab ze zijn ingevoerd.

Figuur 19: De grondstoffen-tab en een bijbehorend detailvenster

43

Zoals besproken in paragraaf 2.7 is het vinden van correlaties tussen verschillende classificatiesystemen
een dusdanig ingewikkeld en omvangrijk proces dat dit buiten het bestek van dit project valt. Het
matchen tussen Euralcodes en GN-nummers is dus geen haalbare optie. Er zullen dus of Euralcodes
toegewezen moeten worden aan grondstoffen of GN-nummers aan reststromen. Door de goede
beschikbaarheid van Euralcodes is voor de eerste optie gekozen.
Er moet hierdoor dus per grondstof bedacht worden van welke types type afvalproducerend processen
deze afkomstig mag zijn. De Euralcodes van deze processen kunnen dan ingevuld worden als Euralcode
van de grondstofvraag. Het is de bedoeling dat het bij een volgende update mogelijk wordt om
meerdere Euralcodes toe te kennen aan één grondstofvraag. Waar een reststroom wordt gekenmerkt
door zijn herkomst, kan een grondstof namelijk gewonnen worden uit verschillende afvalstromen. Op
dit moment is dat alleen mogelijk door de grondstof meerdere keren te definiëren2.

4.2.4 Zoeken

Figuur 20: De zoekfunctie-tab van de InduSym-software (N.B. de contact-knop is in deze afbeelding een link)

Hoewel zelf zoeken in de database in de vijfde tab gebeurt zal deze eerst worden toegelicht om aan de
hand daarvan het matchingsproces uit te leggen. Zoals in Figuur 20 te zien is, kunnen in de
zoekresultaten alleen reststromen, grondstoffen of beide weergegeven worden. Door het uitzetten van
vinkjes, kunnen zoekresultaten uitgesloten worden die niet de gewenste prijsvoorwaarden hebben.

2

De database heeft wel al de mogelijkheid om meerdere Euralcodes per materiaal op te slaan, de limitatie ligt nu
nog in de gebruikersinterface.
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In de bedrijvengesprekken, gaven de bedrijven aan om toch enige anonimiteit en vertrouwelijkheid van
hun gegevens te hebben. In de zoekresultaten is dus niet zichtbaar welke materiaalstroom bij welk
bedrijf hoort. Met een contact-knop kan een bericht verzonden worden naar de eigenaar van de
materiaalstroom dat een bedrijf met hen in contact wil komen. Voor dit bedrijf is te zien wie dit is en zij
kunnen dan kiezen om op deze vraag te reageren en eventueel meer informatie uit te wisselen.
De database wordt op de ingevulde zoekterm doorzocht met een SQL-query. Deze zoekt in de
materiaalomschrijving, Euralcode, omschrijving van de Euralcode, de gedetailleerde omschrijving en
tags. Deze worden vervolgens in een tabel gepresenteerd. Een knop om de zoekresultaten te sorteren
zou in een volgende update nog toegevoegd kunnen worden, voor het geval de database erg groot
wordt en er in sommige gevallen veel resultaten zijn.
Er kan nog niet apart op Euralcode gezocht worden, deze kan simpelweg als zoekterm ingevuld worden.
Wel worden dan soms meer resultaten gevonden dan gewenst omdat Euralomschrijvingen soms
verwijzen naar andere Euralcodes. Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 21. Deze afbeelding toont
tevens dat het ook mogelijk is om op een deel van een Euralcode te zoeken om alle types materialen
binnen een hoofd- of 1e subcategorie te vinden. Een eerste eenvoudige update zou dit snel kunnen
verhelpen door # voor de Euralcodes in de database te plaatsen, zodat #03.01.05 alleen materialen met
die Euralcode vindt en #03. Alleen materialen uit hoofdcategorie 3. Een toekomstige versie zou dit nog
wat gebruiksvriendelijker kunnen maken door het wel mogelijk te maken op Euralcode apart te zoeken.

Figuur 21: Zoeken op een gedeeltelijke Euralcode

4.2.5 Matching
Het vinden van matches tussen verschillende bedrijven in de database werkt op een vergelijkbare wijze.
De software voert een zelfde zoekactie uit op zoektermen uit de eigen dataset van een bedrijf. Per
materiaalstroom wordt gekeken of de naam, de Euralcode en elke tag als zoekterm een resultaat
oplevert. Deze resultaten worden dan gepresenteerd als een mogelijke match die nader onderzocht zou
kunnen worden. De lay-out hiervan is nog niet gefinaliseerd in de online software, maar Figuur 22 toont
hoe dit geconceptualiseerd is in de offline versie. Het is de bedoeling dat de matchingstab een interface
bevat om de gevonden matches nader te bekijken en contact op te nemen met de eigenaar van de
gevonden materiaalstromen. Het weergeven van een kaart met alle mogelijke verbindingen zoals in het
ReMaIns-concept is op dit moment nog niet haalbaar, niet erg essentieel en zou tevens de anonimiteit
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deels schenden. Dit is eerder een uitbreiding die beschikbaar gemaakt zou kunnen worden voor de parken procesmanager.

Figuur 22: De matchingsinterface in de offline versie van InduSym

De matchingsmethode is nog niet met voldoende grote datasets getest en de manier van matchen zal
dus nog enige verfijning moeten ondergaan. Een kwaliteitsscore zou de wat globalere matches kunnen
scheiden van de meer kansrijke. Een match tussen twee Euralcodes is bijvoorbeeld vrijwel zeker een
match waar het bedrijf naar op zoek is, maar een match tussen een tag en een omschrijving is wat
onzekerder. Bananenschillen met de tag ‘Fruit’ zouden bijvoorbeeld wel toepasselijk zijn voor een
biomassacentrale die fruitresten als biomassa ter verbranding zoekt, maar niet voor een fruitverwerker
die grondstoffen zoekt voor een voedingsmiddel. Aan de hand van een aantal criteria zoals welke types
informatie zijn gematcht, kan dus mogelijk al een schifting gemaakt worden in de nuttige en minder
nuttige matches.
De software is met name opgebouwd om zo goed mogelijk materiaalstromen te koppelen. Het matchen
van energiestromen is technisch gezien wel mogelijk door deze bijvoorbeeld aan te bieden als een
reststroom ‘Warmte’, maar het zou beter zijn daar een aparte module voor te schrijven als hier vraag
naar blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor diensten.
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4.3 Componenten
De software is opgebouwd uit verscheidene componenten, geschreven in verschillende
programmeertalen. Hier volgt een beschrijving van deze componenten en hun rol in het geheel.
HTML – De webpagina’s zijn vormgegeven in .cshtml-bestanden. De HTML-code definieert de
elementen waaruit de software bestaat en op welke plek op de website ze staan.
CSS en bootstrapper – Een aantal .css-bestanden en een bootstrapper bepalen de opmaak waarin de
verschillende elementen worden weergegeven.
Razor – Razor is een view engine die de syntax vereenvoudigt om HTML en C# in één bestand te
gebruiken.
HTMLbuilder – De inhoud van sommige elementen verandert vaak. De Eural-zoekboom bijvoorbeeld, of
de resultaten van een zoekopdracht. Omdat het hier om grote hoeveelheden gegevens kan gaan, is het
efficiënter om de elementen opnieuw te genereren op de server, inclusief de nieuwe inhoud vanuit de
database. Dit element kan dan als één geheel naar de gebruiker gestuurd worden. Voor het opbouwen
van de HTML-code van zulk een element, wordt de HTML-builder van TwinVision gebruikt.
Javascript, jquery en C# – De scripts die reageren op invoer van de gebruiker en de gewenste acties
aanroepen bestaan uit een combinatie van javascript, jquery en C#.
NancyFx – NancyFx is het framework dat de post en get requests voor zijn rekening neemt. Hiermee
wordt gecommuniceerd tussen de gebruiker en de server waarop InduSym draait.
JSON – De syntax waarin de browser en de server met elkaar communiceren is JSON.
SQL – SQL is de taal die gebruikt wordt voor het opvragen van gegevens uit en het aanpassen van
gegevens in een database.
AJAX – AJAX wordt gebruikt om de inhoud van de webpagina’s onmiddellijk te updaten wanneer een
gebruiker een actie uitvoert. Hierdoor hoeft de pagina niet volledig opnieuw te laden.
PetaPoco – Om in InduSym te kunnen werken met objecten die informatie uit de database bevatten,
wordt de object-relational mapping tool PetaPoco gebruikt. Deze neemt de scalars die in de databasetabellen staan en zet ze om in objecten met eigenschappen.
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4.4 Database
De database bevat vier tabellen met verschillende types informatie. Hoe deze met elkaar gekoppeld zijn
is te zien in Figuur 23. De database is opgebouwd met de software Microsoft SQL Server Management
Studio (zie Figuur 24).
De tabel Businesses bevat de gegevens uit de tab bedrijfsinformatie en een uniek ID-nummer voor het
bedrijf. Dit is tevens de eerder genoemde hash. De tabel BusinessWaste bevat per materiaalstroom het
ID-nummer van het bedrijf, een eigen uniek ID-nummer, het ID-nummer van de Euralcode, een
omschrijving, de gegevens uit het detailvenster en een boolean die aangeeft of het een afvalstroom is
of een grondstof. De tabel BusinessWasteCategories is aangemaakt om meerdere Euralcodes op te
kunnen slaan per ID-nummer van een materiaal, maar deze wordt in de praktijk nog niet gebruikt. De
tabel WasteCategories bevat alle informatie omtrent de Euralcodes: een uniek ID-nummer per
Euralcode, een omschrijving in het Nederlands en Engels van de afvalstromen, een omschrijving voor
keuze bij een grondstof in het Nederlands en de plaats in de Euralhiërarchie (Niveau 1 t/m 3 en IDnummer van Parent-categorie).

Figuur 23: Datamodel InduSym-database
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Figuur 24: Informatie over materiaalstromen zoals opgeslagen in de database
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5 Conclusies
InduSym is een online software die ontworpen is om de vraag naar grondstoffen en het overschot aan
restmaterialen van bedrijven bij elkaar te brengen. De software maakt het voor bedrijven zo eenvoudig
mogelijk om de grondstoffen die ze gebruiken en de materialen die ze overhouden in te voeren in een
database. Indien gewenst kunnen bedrijven meer informatie over hun materialen geven, wat het
gemakkelijker maakt voor andere bedrijven om in te schatten of dit bedrijf een goede partner is voor
industriële symbiose. Dit kan door middel van een nummer uit de Europese afvalstoffenlijst (Euralcode),
omschrijvingen en trefwoorden. Bedrijven kunnen bovendien alvast een indicatie geven van de
overeenkomst die ze willen sluiten, zoals het gratis aanbieden van de reststroom of het leveren tegen
een financiële vergoeding.
Met de ingevulde informatie zoekt een algoritme in de database naar overeenkomsten met andere
bedrijven. Als er een match tussen reststroom en grondstof wordt gevonden, kunnen bedrijven met
elkaar in contact treden om te onderzoeken of deze symbiotische uitwisseling in de praktijk kan worden
gebracht. Om de software eenvoudig, laagdrempelig en efficiënt te houden, zijn de matches betrekkelijk
algemeen. Relevante materiaal- en proceseigenschappen kunnen in de omschrijving worden vermeld,
maar dit is niet verplicht. Deze meer gedetailleerde informatie kan altijd nog worden aangevuld
wanneer er een match geïdentificeerd is en men deze in de praktijk wil brengen. Dit voorkomt dat er
veel tijd en moeite wordt gestopt in het omschrijven van materialen waar geen match op gevonden
wordt. De software zoekt naar matches tussen de bestaande bedrijfsprocessen, maar het is voor
bedrijven ook mogelijk om zelf de database te doorzoeken. Dit is bijvoorbeeld handig bij het zoeken
naar nieuwe mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te veranderen of uit te breiden.
De software is tevens inzetbaar voor het analyseren van bedrijventerreinen, omdat ermee in kaart
wordt gebracht welke reststromen er beschikbaar zijn en naar welke materialen veel vraag is. Hier
kunnen vervolgens ook projecten uit voortkomen. Als er bijvoorbeeld veel biomassa beschikbaar is, kan
overwogen worden een biomassacentrale te bouwen. Als er juist een grote vraag blijkt te bestaan naar
een bepaald type grondstof, kan een bedrijf met zulke reststromen worden aangetrokken om zich op
het bedrijventerrein te vestigen.
Om tot een ontwerp te komen dat zo veel mogelijk is toegespitst op de wensen van bedrijven, zijn
interviews gehouden met de bedrijven die zijn aangesloten bij Helmonds Energie Community. Hen is
onder andere gevraagd welke functionaliteiten voor hen belangrijk zijn en welke aspecten hun zouden
kunnen belemmeren bij de ontwikkeling van industriële symbiose.
Bij bedrijven is winst vrijwel altijd de hoogste prioriteit. Wanneer er niet duurzaam wordt gehandeld,
kan dit een bedrijf echter op den duur klanten kosten en hen buiten de markt plaatsen. De belangrijkste
voordelen van de software zijn dus de mogelijkheid om goedkopere grondstoffen te vinden en
goedkoper van het eigen restmateriaal af te komen. Daarnaast helpt de software bedrijven om na te
denken over hoe ze omgaan met afval en kunnen uit de geïntensiveerde samenwerking op het
bedrijventerrein ook andere voordelen voortkomen. Kortom, de software bespaart bedrijven geld,
maakt ze socialer en duurzamer, en verbetert daarmee hun imago.
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Uit de interviews zijn drie belangrijke voorwaarden naar voren gekomen, die voor bedrijven essentieel
zijn om de InduSym-software in gebruik te nemen. De matches moeten financiële kansen bieden, met
de ingevoerde informatie moet vertrouwelijk worden omgegaan en de software moet gemakkelijk en
weinig tijdrovend te gebruiken zijn. Wel bleek dat bedrijven de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de
informatie minder belangrijk vinden dan een eenvoudige, effectieve software die hen mogelijkheden
biedt om geld te verdienen en te besparen. Al met al zijn de bedrijven dus bereid informatie over hun
processen te delen omdat ze optimistisch zijn over de kansen die de InduSym-software hen biedt.
Industriële symbiose is goed voor het milieu, de mensen en natuurlijk de portemonnee, in lijn met het
duurzaamheidsprincipe People, Planet, Profit. Door de symbiotische uitwisselingen verbruiken bedrijven
minder grondstoffen en wordt de waarde van restmaterialen niet verspild. Bedrijven die nu nog veel
moeten betalen voor het afvoeren en verwerken van hun reststromen, kunnen er straks veel goedkoper
of gratis vanaf komen, en er in sommige gevallen zelfs geld aan verdienen. De bedrijven die deze
reststromen afnemen hebben op hun beurt een duurzame en goedkopere bron van grondstoffen.
Bovendien wordt zo het transport van deze materialen lokaler, wat eveneens goed is voor het milieu.
Door het aangaan van samenwerkingen tussen de bedrijven, wordt hun verbondenheid met het
bedrijventerrein groter en zullen bedrijven zich er langer vestigen. Dit leidt tot een stabielere situatie.
Als bedrijven met elkaar in gesprek gaan over materiaaluitwisselingen, kan dit bovendien leiden tot
meer samenwerking en initiatieven op andere vlakken. Op termijn zou een bedrijventerrein zelfs
zelfvoorzienend kunnen worden, door de aanwezige bedrijven goed op elkaar af te stemmen en nieuwe
bedrijven aan te trekken die de industriële symbiose bevorderen. Dit laatste heeft ook weer positieve
gevolgen voor de werkgelegenheid.
Na een jaar van onderzoek, ontwerp en ontwikkeling, is een eerste versie van de software InduSym nu
voltooid. Als eerste stap naar een duurzamere situatie en een meer circulaire economie zal deze
software worden gebruikt en doorontwikkeld op de bedrijventerreinen die zijn aangesloten bij de
Stichting Bedrijventerreinen Helmond.
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6 Aanbevelingen
Het ontwerp en de realisatie van een eerste versie van InduSym zijn weer een stap naar industriële
symbiose op de bedrijventerreinen in Helmond. Voor dit bereikt is, moet er echter nog veel gebeuren.
Een eerste resultaat dat in de praktijk wordt gebracht, zal cruciaal zijn in het overhalen van meer
bedrijven om mee te doen en om degenen die al deelnemen er actiever bij te betrekken. De meeste
bedrijven reageren enthousiast maar traag op nieuwe mogelijkheden en willen eerst resultaten bij
anderen zien voordat zij ook besluiten gebruik te maken van deze nieuwe methode.
Circulaire economie en industriële symbiose zijn relatief nieuwe begrippen in Nederland. Waarschijnlijk
zal het juridisch framework waarbinnen deze plaats kunnen vinden zich nog flink moeten ontwikkelen.
Met medewerking van lokale overheden zou het mogelijk moeten zijn om uitzonderingssituaties en
pilotprojecten op te zetten zodat regelgeving niet in de weg hoeft te staan van verduurzaming van de
bedrijventerreinen. Het inwinnen van de expertise van afvalverwerkers, die in activiteiten waarschijnlijk
een transitie zullen maken naar afvaldistributie, zal hierbij kunnen helpen.
Omdat industriële symbiose een nieuw gebied is, zullen er in het gebruik van de software onverwachte
situaties optreden waarop gereageerd en geanticipeerd moet worden. Dit moet opgevangen worden
met kleine verbeteringen in de software. Er moet met name op gekeken worden naar welke manieren
om te matchen het effectiefst blijken te zijn. Eventueel zouden de classificatiecodes uitgebreid kunnen
worden met een eigen classificatiesysteem dat nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker is dan het
Euralsysteem, dat GN-codes bij de matching betrekt of dat meer toegespitst is op de specifieke situatie
op de bedrijventerreinen.
Waarschijnlijk zal naarmate de situatie zich goed verder ontwikkelt er vraag ontstaan naar extra
functionaliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid om te matchen tussen
energiestromen of het matchen tussen diensten. Ook als samenwerkingsplatform zou het online portaal
verder doorontwikkeld kunnen worden.
De uitbreiding naar andere bedrijventerreinen is technisch relatief eenvoudig en biedt veel voordelen.
Hoe meer bedrijven er deelnemen aan het InduSym-project, hoe beter. Daarmee vergroot namelijk de
kans op zinvolle matches. Het lokaal zoeken naar materialen geeft dan wel besparingen op
transportkosten en –vervuiling, maar het mogelijk maken te zoeken in een groter gebied, stelt ook de
bedrijven die iets schaarsere grondstoffen nodig hebben in staat om hiervoor matches te vinden.
Voor het parkmanagement zijn er nog weinig functionaliteiten om eenvoudig de informatie in de
database te analyseren. Deze gegevens zijn echter zeer geschikt om kaarten te genereren met
informatie over de materialen op de bedrijventerreinen. Ook het ondersteunen van de bedrijven bij het
in de praktijk brengen van symbiotische samenwerking zou verbeterd kunnen worden met een
uitgebreider overzicht van de matches die tussen hen gevonden worden.
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De software op zichzelf kan industriële symbiose op de bedrijventerreinen bevorderen, maar kan ook
gebruikt worden als onderdeel van Bonavera’s Indusym-methode (Bonavera, 2016). De informatie die
in de database is opgeslagen, kan bijvoorbeeld de basis zijn voor het maken van de gegevenskaarten die
gebruikt worden in de serious game. Dit moet nu nog handmatig gebeuren. Indien deze workshops en
serious games regelmatig georganiseerd gaan worden, zou een functionaliteit aan de software kunnen
worden toegevoegd om deze kaarten als output te produceren.
Belangrijk is dat het ingezette transitietraject naar industriële symbiose gestuurd wordt door een
onafhankelijke procesmanager met voldoende specifieke kennis en het vertrouwen van de betrokken
bedrijven, gemeente en provincie. Het is essentieel dat goed met de bedrijven wordt gecommuniceerd
en dat betrouwbaar met hun gegevens wordt omgegaan. Belangrijk is ook dat het traject actief wordt
doorgezet. De InduSym-software is ervoor ontworpen om het vinden van kansen voor symbiotische
uitwisselingen zo eenvoudig en effectief mogelijk te maken, maar de uitvoer hiervan, het betrekken van
deelnemers aan het project en het in de praktijk brengen van de matches blijft mensenwerk. Met
voldoende tijd en de juiste aandacht kan de InduSym-software bijdragen aan het ontstaan van een
duurzame bedrijvencommunity in Helmond.
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A Soortgelijke initiatieven
Aan het begin van het project is een globaal onderzoek gedaan naar soortgelijke projecten. De volgende
initiatieven zijn gevonden:


International Synergies, die een proces aanbieden, inclusief workshops voor het faciliteren van
het vormen van industriële symbiose. Dit is een soortgelijk proces als hier wordt ontworpen,
maar er wordt niet gebruik gemaakt van een dedicated software of online platform. Het bedrijf
opereert voornamelijk in Engeland.



Industrial Symbiosis Web heft een platform genaamd Sustania100 dat informatie over
grondstoffen kan beheren, maar daar zit geen begeleidend traject aan vast.



ISDATA is een open platform voor het verzamelen en leveren van informatie over industriële
symbiose, specifiek met het doel om te interfacen met input-output matchende websites.



Er bestaat een Google Earth Interface op appropedia.org voor het geografisch in kaart brengen
van materiaalstromen.



Aan de TU Delft is er een gebruikersinterface ontworpen als onderdeel van een 5studentenmasterproject: openSynergy interface. Het is een mockup voor een dynamisch web
platform dat informatie kan vergaren en combineren van open source databases gerelateerd
aan industriële processen.



Het project VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie) dat als doel een gezonde en
vruchtbare bodem heeft en organische reststromen binnen een afgebakende regio wil
opwaarderen.



Food2Market is een initiatief van vijf food-netwerkorganisaties uit Duitsland, Vlaanderen en
Nederland. Als onderdeel daarvan hebben zijn het Food Facilities opgezet, een platform dat op
het gebied van agro en voedsel vraag en aanbod van faciliteiten zoals apparatuur, restcapaciteit,
commerciële faciliteiten en tweedehands apparatuur bij elkaar brengt

Een zoekactie naar soortgelijke patenten leverde het volgende op:
1.

Het patent US2016086231 (A1) beschrijft het gebruik van een matchingsoftware om diensten uit
te wisselen tussen consumenten en reparatiediensten.

2.

Het patent CN101110119 (A) beschrijft simulaties van een industriële symbiose-situatie om zijn
stabiliteit te testen voor deze in de praktijk wordt gebracht. Het patent is echter teruggetrokken
na publicatie in 2011.
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B Informatiedocument
Project Indusym
Project Indusym is het in 2014 begonnen reststromenonderzoek dat zoekt naar kansen voor het
uitwisselen van materialen (en mogelijk ook diensten en informatie) tussen bedrijven op de
bedrijventerreinen in Helmond; dit staat ook wel bekend als Industriële Symbiose. Een bekend voorbeeld
van een bedrijventerrein dat dit al in de praktijk brengt is Kalundborg in Denemarken.

Het industriële ecosysteem in Kalundborg, DK. (Bron: http://www.symbiosis.dk/diagram)

Aan de hand van de bevindingen uit het reststromenonderzoek, wordt momenteel een software-tool
ontwikkeld die helpt bij het opstellen van uitwisselingen met een sluitende business-case. De opzet van
deze tool is een eenvoudige wizard die ondernemers kunnen doorlopen om hun reststromen te
classificeren volgens het Eural-systeem (De Europese Afvalstoffenlijst).

Met de Indusym- wizard kan een inventarisatie en classificatie van de reststromen van een bedrijf gemaakt worden.
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De wizard bevat een doorzoekbare Eural-lijst voor het classificeren van de reststromen.

Met de ingevoerde informatie over de materiaalstromen van hun bedrijf kan er een verband gelegd
worden met andere bedrijven. Een algoritme gaat met die informatie aan de slag en zal een rapport
weergeven met aanbevelingen voor het bedrijf. Ook kunnen bedrijven zelf gericht op zoek gaan naar
een bepaalde reststroom om daar gebruik van te maken als grondstof. Vervolgens kunnen de bedrijven
met elkaar in contact treden om te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor het uitwisselen van de
gevonden reststromen.
Deze software wordt aangeboden als een dienst vanuit de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH).
De SBH draagt er dan ook zorg voor dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld en kan de software
tevens inzetten om hieruit voortkomende initiatieven te ondersteunen.

Dit document werd bedrijven vóór een bedrijvengesprek toegestuurd om de opzet en intentie van het
InduSym-project te verduidelijken.
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C Vragenlijst bedrijvengesprekken
Bedrijf
SBI-code
Geënquêteerde
E-mail Geënquêteerde
1) Wat is de houding van uw bedrijf tegenover duurzaamheid?
Geef een korte toelichting op uw visie.

2) Hoe zou het Indusym-project belangrijk voor uw bedrijf kunnen zijn?

3) Wat zouden nadelen of ongewenste neveneffecten (voor u) kunnen zijn in
verband met het Indusym-project?

4) Hoeveel inzicht heeft uw bedrijf in zijn materiaalstromen?
Is deze informatie algemeen beschikbaar binnen het bedrijf, verspreid over
verschillende afdelingen of ligt deze bij één persoon. Gebruiken jullie
classificatiecodes of stroomnummers voor jullie materiaalstromen?
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5) Welke functies zou u graag van het online portaal zien?
Belangrijk
Informeren over industriële symbiose
Contacten leggen met andere bedrijven
Connecties tussen reststromen vinden
Diensten uitwisselen
Eigen bedrijfspagina
Advies over verduurzamen/best practices
Zelf materialen zoeken in de database
Ondersteuning bij realiseren match
Informeren over gerelateerde projecten
Financieel inzicht/prijsindicatie match

Volgorde
voorkeur

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

6) Wat zouden redenen kunnen zijn om geen informatie over uw reststromen aan
te leveren voor het Indusym-project?
Belangrijk
Volgorde
Tijdgebrek of niet de core business
ja/nee
Gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de informatie ja/nee
Data is onbekend of moeilijk in te schatten
ja/nee
Het project is niet relevant voor dit bedrijf
ja/nee
Geen financiële kansen
ja/nee
Wetgeving niet inzichtelijk
ja/nee

7) Wat zijn voor uw bedrijf belangrijke nevenaspecten van het Indusym-project?
Belangrijk
Zoveel mogelijk anonimiteit/vertrouwelijkheid
informatie
Toezicht door een onafhankelijke partij
Mogelijkheden om geld te verdienen/besparen
Eenvoudig en niet tijdrovend in het gebruik
Betrokken worden bij de ontwikkeling van het project
Imagoverbetering door deelname
Technische haalbaarheid

Volgorde

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

8) Heeft u verder nog vragen of suggesties over het Indusym-project?
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D Resultaten vragenlijst
De hier weergegeven antwoorden op de open vragen bestaan uit steekwoorden, genoteerd tijdens het
beantwoorden van de vraag.
1. Wat is de houding van uw bedrijf tegenover duurzaamheid?
Bouw 1: Hoge prioriteit, langetermijndenken. Producten zelf verduurzamen (natuurlijke stromen).
Gemengd 1: Sustainability Report uit Holding. Wereld schoner achterlaten. PPP --> profit bovenaan. Niet
doen is buiten markt vallen (overheden, directe afnemers belangrijk, woningbouw vanwege
certificaten).
Agri 1: Retailmarkt (AH) vindt het belangrijk. Gemaksvoeding - geen koploper, wel voorin meedraaien
Agri 2: Supermarkten, milieuvergunning, eigen visie = gebouw GPP, direct gebruik vanwege
houdbaarheid. D2 labels actueel. Beter Leven
Gemengd 2: Eigenaren directeur interesse. Beleidsplan. Kleding energie al klaar, wachten op techniek.
Bij klanten steeds meer waardering, ze komen vragen: wat gebeurt er met de kleding? MVO wordt
belangrijk. Geld nog wel nummer 1.
Gemengd 3: Directie/eigenaar zet toon. Gebruiker thema verduurzamen/MVO kost meer dan vallen ze
af. Wij geven aan wat het kost, vinden ze leuk of niet. Erbij stilstaan wat kunnen we doen. Geen koploper
maar meehobbelen.
Agri 3: Familiebedrijf gelooft in duurzaamheid, het geeft ook besparingen. Economisch aspect. Geen
vraag vanuit de markt. Wel naar biologisch.
Agri 4: MVO vanzelfsprekend. Praktisch => kastanjehouten paal kan 15 jaar mee, maar is maar 5 jaar
nodig. Particulier kijkt minder naar duurzaamheid. Bewijs gevraagd bij bedrijven en overheden. Inhoud
geven aan visie. Niet in alles voorop lopen, ervaringen van anderen horen, dat zet aan het werk. Bezig
met CO2 prestatieladder
Gemengd 4: Maakt duurzaamheidsrapport. Wil deelnemen circulaire economie. Klant is koning, willen
zij afval scheiden? Jumbo's/IKEA's gunnen aanbesteding wel op duurzaamheid, niet alleen op prijs, maar
dan wel naar 30-70 ratio. Andere, kleinere bedrijven selecteren alleen op prijs. Het bedrijf helpt
bedrijven met hun rapportage, bijv. laten zien dat klant minder restafval heeft. -> voor hun certificaten.
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2. Hoe zou het InduSym-project belangrijk voor uw bedrijf kunnen zijn?
Bouw 1: Nieuwe instromen <-- waar je nog nooit aan dacht. Meer ketensamenwerking <-- inzicht en
transparantie. Matchen van diensten. Soms worden mensen ontslagen terwijl de buurman ze nodig
heeft. Materialenpaspoort (Thomas Rau). Financieel denken op erg lange termijn, prijzen laag houden,
geen crisis veroorzaken.
Gemengd 1: Kostenbesparing, voorkomt sub-optimalisatie (HR ketel maken of bij buren halen). Uit
samenwerking komen andere zaken voort.
Agri 1: Verbetering nodig. Betere bestemming reststromen i.v.m. MVO en MJA3 (aftrek gas uit
vergisting) <- afval als grondstof heel positief hierin. Vervuild plastic in restafval, schoonmaken en
hergebruiken. Vlees moet snel, het zijn kleine partijen. Waterzuivering goed nodig.
Agri 2: Kostenbesparing, dunne marges, sector onder druk. Combi duurzaamheid energieneutraal. Op
kosten letten. Hard gegroeid, keuzes over investeringen. Optimaliseren krijgt voorrang. Biologische
waterzuivering.
Gemengd 2: In de markt presenteren, samenwerking, publiciteit. Kostenbesparing.
Gemengd 3: Bewust worden wat hebben we, waar kan het naartoe. Handling, spullen weg is fijn. Niet
zozeer kostenbesparing. Wat doe je ermee. Terugbrengen in de cirkel van stoffen. Eenvoudig af van
hydraulische olie die niet viskeus genoeg was, twv €2000.
Agri 3: Zoeken grondstoffen (voor champignons en Biogas). Zoeken reststromen zou kunnen, soms wat
verpakking en incidenteel pallets. Allround technische dienst via oproepkrachten.
Agri 4: Ruimen van blad, specifieke toepassingen vinden. Taxus wordt al ingezameld voor
kankeronderzoek. Hard plastic en papier. Nieuwe vondsten.
Gemengd 4: Meedenken met bedrijven over afval. Afvaltransport en buffering/handling. Aan welke
grondstof is behoefte, ontdekken en van elders halen. Zorgen dat grondstoffen er zijn. Ze kunnen dingen
dichter bij huis brengen.
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3. Wat zouden nadelen of ongewenste neveneffecten (voor u) kunnen zijn in verband met het InduSymproject?

Bouw 1: Privacy niet, alles komt op straat. Gewoon zorgen dat je de beste bent. Niet voor iedereen even
relevant. Je wordt er nooit dommer van, je krijgt altijd inzichten. -> vertalen. A moet gewoon bij B kijken.
Gemengd 1: Garantie, continuïteit is een zorg. Vertrouwelijkheid oké. Vergt organisatie/vakanties
plannen. Logistiek.
Agri 1: Geen, goed voor naam. Niet doen als € niet goed. Transparantie. Proces veranderen is moeilijk.
Rapporteren afval MVO dus geen geheimen. Verhoudingen grondstoffen wel voorzichtig. Deels delen
ook mogelijk. Ingrediënten Op de doos.
Agri 2: Niet te veel functionaliteiten --> focus
Gemengd 2: Samen investeren, dan partij die er vanaf ziet. Geen vangnet. Hoe meer bedrijven hoe
succesvoller.
Gemengd 3: Het kost tijd, investeren in tijd en het consequent doen. Later wordt het een sport om
zoveel mogelijk in het systeem te krijgen.
Agri 3: Geen samenwerking is geen ramp, gewoon proberen. Info mag openbaar, is niet uniek.
Agri 4: Standalone bedrijven komen minder makkelijk in contact met die binnen de bedrijventerreinen.
Hoe wordt omgegaan met bedrijven die buiten het collectief vallen? -> afvalstromen gesplitst. Van de
10 worden er 4 duurder, 6 kunnen er weg evt. voor geld.
Gemengd 4: Klanten kunnen slimmer worden dan zij, door concurrentie minder omzet. Verandering van
regelgeving waardoor eigen vergunningen minder waard zijn. Kosten/baten van de schaalgrootte.
Informatie is al openbaar.
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4. Hoeveel inzicht heeft uw bedrijf in zijn materiaalstromen?

Bouw 1: Wel duidelijk wat er is (bij benadering). Toch een uitdaging om alles bij te houden. Oude resten
die blijven liggen. 1 persoon houdt inventaris bij, specifieke inkoop (hem laten invullen).
Afvalstroomnummers bij Van Gansewinkel. Afvoer moet aantoonbaar zijn.
Gemengd 1: 100% bekend. Sturen naar v. Gansewinkel materiaal, code komt terug.
Agri 1: Duidelijk getalsoverzicht. Grondstoffen ook. Materiaalbalans check administratie. 98%. Eigen
nummers voor grondstoffen.
Agri 2: Kwantiteit bekend. Bedrijfsbureau stelt informatie op. Euralcodes niet bekend. Organisch en nietorganisch naar Sita na in de perscontainer.
Gemengd 2: Afvoer via Van Happen. Exacte kennis over in en uit.
Gemengd 3: Goederenstromen en afvalstromen goed inzicht, maar niet snel beschikbaar. 1x per maand
een voorraadopname, wekelijks GWE, lopen van machines opgenomen. Zinkstof, fosfaat, zand en
straalmiddel. Niet veel grondstoffen.
Agri 3: Grootte in-out bekend. Kostenposten. Nog geen Eural, niet van belang. Grote afvalstromen vallen
onder mestwetgeving. CMR-geclassificeerd uit Duitsland voor biogas. 200 ton restafval, vervuild plastic,
niks wordt gescheiden.
Agri 4: FSC certificeringen voor hout. Bomen & grond. Hout en klinkers A -> gemeente certificatie. B->
particulier. Keuring substraten, keuring drainagematten. A & B lijst van vaste leveranciers en
dienstverleners. Plaats in de keten. Prijs-kwaliteit.
Gemengd 4: Veel inzicht, het is hun core business.
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Agri 1

Agri 2

Gemengd 2

Gemengd 3

Agri 3

Agri 4

Gemengd 4

Connecties tussen reststromen vinden
Contacten leggen met andere bedrijven
Financieel inzicht/prijsindicatie match
Zelf materialen zoeken in de database
Diensten uitwisselen
Informeren over gerelateerde projecten
Ondersteuning bij realiseren match
Informeren over industriële symbiose
Advies over verduurzamen/best practices
Eigen bedrijfspagina
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Bouw 1

5. Welke functies zou u graag van het online
portaal zien?

Gemengd 1

In de gesloten vragen heeft elk bedrijf een aantal aspecten gesorteerd op belangrijkheid. Het getal 1
betekent dat het aspect het belangrijkst is. Getallen in rood en italic betekenen dat dit aspect niet
belangrijk of relevant werd geacht door het bedrijf.
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5
1
3

6
4
7

6. Wat zouden redenen kunnen zijn om geen
informatie over uw reststromen aan te
leveren voor het InduSym-project?
Geen financiële kansen
Tijdgebrek of niet de core business
Wetgeving niet inzichtelijk
Gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de
informatie
Het project is niet relevant voor dit bedrijf
Data is onbekend of moeilijk in te schatten
7. Wat zijn voor uw bedrijf belangrijke
randvoorwaarden van het InduSym-project?
Mogelijkheden
om
geld
te
verdienen/besparen
Eenvoudig en niet tijdrovend in het gebruik
Technische haalbaarheid
Imagoverbetering door deelname
Betrokken worden bij de ontwikkeling van het
project
Zoveel mogelijk anonimiteit/vertrouwelijkheid
informatie
Toezicht door een onafhankelijke partij
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E Screenshots Software ReMaIns
Figuur 25 t/m Figuur 29 tonen de vijf stappen die in de concept-software ReMaIns door bedrijven
werden doorlopen.

Figuur 25: Het invoergedeelte voor materialen in de software ReMaIns
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Figuur 26: Het gedeelte waar gedetailleerde informatie over grondstoffen kan worden ingevoerd in de software ReMaIns

Figuur 27: Het gedeelte waar diensten konden worden gevraagd en aangeboden
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Figuur 28: Het gedeelte waar ideeën kunnen worden aangedragen om een bedrijventerrein te verbeteren

Figuur 29: Een concept van het matchingsrapport dat voortkomt uit de ReMaIns-software
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