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Wie was er?
Vacumetal – Daan de Waal Malefijt
Martens Keramiek – René du Pree
Labee Group – Douwe van de Corput
Van Stenis Groep – Wim van Stenis
Van Stenis Groep – Karel van Stenis
Tata Steel NL Tubes – Ramon Lips
Energie C. Steenbergen – Ardie van Honk
Lage Meren Meilust – Mark Kok
Van Krimpen bv – Marco Wilschut
Renishaw Benelux – Philippe Reinders Folmer
Reaktie Safety Shops BV – Thijs Wijn
Axell Logistics – Ad van Dooijeweert
Novo Packaging – Patricia Beerens
Werkplaats De Gruyter – Jeroen Schilders

Op 9 oktober kwamen jullie samen bij Havenbedrijf Moerdijk voor de tweede Symbiosis for
Growth werksessie. Doel van de werksessie is bedrijven te koppelen om (rest)materialen,
energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Volgens Sjaak
Vaes, accountmanager bij Havenbedrijf Moerdijk: ‘’Industriële Symbiose kan heel simpel zijn als
je er maar van bewust bent wat je te bieden hebt en wat je nodig hebt”
Jullie gingen aan de slag en al snel klonk ‘we hebben een match’!
Aan het einde van de sessie waren er 61 ‘resources die bedrijven HEBBEN’ en 40 ‘resources die
bedrijven WILLEN’ en stond de teller op 94 potentiële matches. Het begin van nieuwe
industriële symbiose kansen! Kijk voor het hele bericht op www.symbiosis4growth.nl
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Vervolgstappen:
- Check je matches–> kijk hiervoor naar bijgevoegd match report
- Kijk waar je potentiële matches zelf kunt realiseren
- Symbiosis for Growth Team neemt contact op: kansen bespreken, helpen kansen realiseren
- Database wordt uitgebreid door nieuwe workshops en biedt nog meer matches

Wat gaven jullie terug?

“De bijeenkomst biedt goede
mogelijkheden voor samenwerking”
- Labee Group-

“Een interessante manier van vraag en
aanbod”
- Renishaw Benelux BV“Volgende keer graag meer tijd voor één
op één gesprekken”
- Werkplaats de Gruyter-

”

