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International Synergies Limited heeft wereldwijd meer dan 15 jaar ervaring en kennis in industriële 

symbiosebenaderingen om te komen tot een circulaire economie (33 landen op 6 continenten) en om met klanten uit 

de openbare en de private sector te komen tot een informatie-, support- en systeemdienstverlening op maat, en om 

industriële symbiosenetwerken en andere industriële ecologieoplossingen te implementeren op bedrijfsniveau of op 

regionaal, nationaal of internationaal niveau. We zijn het best gekend omwille van ons NISP®-keurmerk, en onze 

diensten zijn een combinatie van directe implementatie (voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk) en 

capaciteitsopbouw en de opleiding van partners om buiten het VK tot resultaten te komen. We bieden ook de 

SYNERGie® software aan, een ICT resource management database op maat, en een platform waarop resource data 

uit 24.000 bedrijven worden gehost. SYNERGie® 4.0 maakt  resource karakterisering, opportuniteitsidentificatie en 

–management mogelijk, alsook  impact reporting uit industriële symbioses, en reflecteert  “Industry 4.0” dankzij het 

gebruik van artificiële intelligentie/machine learning en big data.  

 

Industriële symbiose werd geïdentificeerd en gedocumenteerd als een geheel dat meerdere Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) ondersteunt, en dat ook bevorderlijk is voor middelenefficiëntie, eco-
innovatie, mitigatie inzake klimaatverandering en circulaire economie – kortom, het werkt goed beleid en 
goede business in de hand. De ervaring van International Synergies met gefaciliteerde industriële supports 
maakt dat het een rol kan spelen als een transversale hefboom die de verwerkingsindustrieën – en bij 
uitbreiding de Europese economie – kan transformeren.  
 
De sleutel om in de praktijk te komen tot industriële symbiose is sector-overstijgend engagement: dit kan 
op twee manieren worden geïnterpreteerd, die allebei correct zijn. In de eerste plaats betekent 
“industriesector-overstijgend”  dat er verschillende standaard-industrieclassificatiecodes (SIC-codes) 
worden overstegen (bij voorbeeld 10920 productie van bereide huisdiervoeding en  01629 
ondersteunende activiteiten voor dierlijke productie). Dit is cruciaal aangezien voor de meeste SIC’s meer 
dan  80% van de opportuniteiten te vinden zijn buiten de eigen SIC. Hier in België heeft  International 
Synergies sinds 2012 de OVAM en het VITO ondersteund om te komen tot hun Symbiose project; 
Symbiose ging van start met de focus op de chemische sector, en kwam snel tot de vaststelling dat de 
scope moest worden uitgebreid met andere industriële sectoren. In de tweede plaats betekent “sector-
overstijgend” dat de openbare, de private en de tertiaire sector aan engagement winnen dankzij 
legitimiteit, het bundelen van krachten en uiteraard ook hun business case. De taal van industriële 
symbiose moet beantwoorden aan de verschillende stakeholders – met de focus op kosten, risico en winst 
voor de industrie, op competitiviteit, groei en “waarde voor het geld” voor overheden, en ten slotte op 
het milieu voor de burgerlijke samenleving/het middenveld.  
 
In het recente rapport over 2018, waartoe opdracht werd gegeven door DG GROW, Cooperation Fostering 
Industrial Symbiosis: Market potential, good practice, and policy actions, wordt verder aangetoond hoe 
belangrijk het is om de ruime toepassing van industriële symbiose te faciliteren, en wordt bevestigd dat 
het economische potentieel enorm is. Op dit moment hebben we geen weet van succesvolle commerciële 
faciliteringsinspanningen *op schaal* (d.w.z. meer dan in een paar bedrijven) waar ook ter wereld – wat 
wil zeggen dat overheden nog altijd in facilitering moeten investeren. De investeerder (of geldschieter) 
wordt meestal gezien als de eigenaar of als de “voortrekker” van de activiteit. In het beste geval komt 
deze investering uit een instelling die aansluit bij de private sector en die wordt gezien als transitie-
ondersteuner: het gaat onder meer over Ministeries voor Industrie, voor Handel, voor Innovatie, alsook 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Er zijn ook twee voorbeelden waarin de investering wordt 



gedaan vanuit een milieuperspectief, bv. een Ministerie voor Leefmilieu of een milieuvereniging of -
stichting; de manier waarop de industrie dit onthaalt varieert van land tot land, afhankelijk van de 
perceptie of het aansluit bij de business behoeften dan wel of het die eerder tegenwerkt.  
 
De deelname van de milieuregulator als een hoofdrolspeler in het afval- en recyclagebeleid is belangrijk 
voor de legitimiteit van de activiteit: zonder hun ‘stempel van goedkeuring’ zou de industrie misschien op 
haar hoede zijn voor de opportuniteiten die de activiteit biedt, vanuit de idee dat ze achteraf misschien 
in de problemen zouden komen omdat ze proberen afval uit de afvalcyclus te halen voor 
productiedoeleinden. Voor een aantal potentiële synergieën is de beslissing van de regulator over wat is 
toegelaten een kritische succesfactor.  
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Netwerken zijn de sleutel tot goed engagement en dragen substantieel bij tot het bundelen van 
krachten. Industriële en commerciële netwerken worden beschouwd als zijnde duidelijk afgestemd op 
de business agenda’s en als bron van waardevolle services. Als onderdeel van een adviesverlenende 
groep reiken zij impliciete kennis aan van het bedrijfs- en politieke landschap die maakt dat de activiteit 
gealigneerd blijft met de noden van de industrie, en dat ze toch leidt tot resultaten in ruimere agenda’s.  
De onderzoeksgemeenschap (academische actoren en entrepreneurs) kunnen een prima bron van 
innovatie zijn om technische hindernissen weg te werken waar er geen oplossingen gekend zijn. Een 
illustratie van hoe dit in de praktijk tot één geheel groeit is een project dat we momenteel aan het 
runnen zijn in Turkije, met het (vroegere) Ministerie van Ontwikkeling, het Ministerie van Industrie, 
Wetenschap en Technologie, en het Ministerie van Leefmilieu. Turkije is het enige land dat industriële 
symbiose heeft meegenomen in zijn INDC’s voor COP21. Met de steun van het British Foreign and 
Commonwealth Office, moet International Synergies de roadmap en het implementatieplan 
ontwikkelen voor de nationale industriële symbioseactiviteiten in Turkije. We hebben uitgebreid overleg 
gepleegd, onder andere met ministeries, industriële federaties, grote bedrijven, de georganiseerde 
industriezones en de kamers van koophandel. Op basis van dit overleg en onze ervaring geven wij advies 
over een organisatiemodel om vooruitgang te boeken in de implementatie van de industriële symbiose 
en de INDC’s van Turkije te helpen realiseren door gebruik te maken van de beste actoren uit een ruime 
verscheidenheid over alle maatschappelijke sectoren heen.   
Om beleidsmakers te helpen om een consistent begrip te krijgen van industriële symbiose, werden een 

aantal Europese programma’s gebundeld om de ontwikkeling van een ‘pre-standard’ voor industriële 

symbiose te ondersteunen waarin een consensusdefinitie, de kernelementen en goede 

praktijkbenaderingen zijn opgenomen. Deze ‘pre-standard’ zal later deze maand (november 2018) door 

CEN worden gepubliceerd. De recente aanpassing van de Europese  Afvalrichtlijn geeft de Lidstaten het 

mandaat om “industriële symbiose te promoten” en “repliceerbare praktijken van industriële symbiose 

te prioriteren”.  Industriële symbiose wint niet alleen terrein in het Europees Recht maar maakt ook 

steeds meer haar intrede in landen buiten Europa (onder meer Israël en in Turkije). Voor Europa 

impliceert dit duidelijk dat industriële symbiose wereldwijd verspreid aan het geraken is en dat de 

Europese concurrenten meer industriële symbiose zullen moeten zoeken en de instrumenten moeten 

ontwikkelen om dat op een efficiënte manier te doen. De drijvende kracht daarachter is niet het 

leefmilieu (hoe belangrijk dat ook is voor velen onder ons) maar de fundamenten van de economieën in 

hun geheel, met inbegrip van materiële veiligheid, concurrentiekracht, beschikbaarheid van 

grondstoffen en jobcreatie – een toch wel heel sector-overstijgende boodschap in de twee betekenissen 

van het woord.  


