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InduSym Deelplatform 

 
Creatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn in deze periode heel belangrijk! 

Stichting InduSym heeft daarom een DEELPLATFORM ontwikkeld waarop ondernemers elkaar online 

kunnen vinden en ondersteunen. In samenwerking met de gemeente Helmond en Stichting 

Bedrijventerreinen Helmond kunnen wij u ondersteunen bij het vinden van vraag en aanbod. 

Denk daarbij aan het (uit)lenen van middelen/materialen, digitale ondersteuning, kennisdeling en het 

uitwisselen van personeel.  

Gezien de huidige omstandigheden rondom het coronavirus is het nu ook mogelijk om werk/klussen aan 

te bieden om lokale collega-ondernemers in deze onzekere tijd te ondersteunen. Ben je bijvoorbeeld 

werkzaam in een branche waar opdrachten wegvallen en kun je andere bedrijven tijdelijk ondersteunen, 

plaats je aanbod op het platform. Ook wanneer je juist nu behoefte hebt aan extra inzet van mensen 

kun je dit plaatsen. 

• Heb je veel materialen op voorraad voor klussen die stil liggen of zijn geannuleerd en wil je die 

aanbieden aan bedrijven die ze nodig hebben en niet geleverd krijgen? 

• Heb je iemand nodig die bestellingen rondbrengt? 

• Wil je samenwerken met andere bedrijven uit je omgeving om samen bij klanten thuis te 

leveren? 

Plaats het op het platform! 

Het gratis platform heeft een duurzaam en blijvend karakter en maakt het mogelijk om digitaal het 

lokale bedrijfsleven te verbinden met elkaar en samen te werken naar een circulaire en gezonde 

economie.  
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Hoe werkt het InduSym deelplatform? 

1. Maak een account op www.indusym.nl en log in. 

2. Navigeer naar Mijn gegevens en kies Deelplatform. 

3. Vul hier uw vraag en aanbod in. 

4. Kijk bij Mijn matches of er al iemand naar u op zoek is 

of ga naar Deelplatform om vrij te zoeken. 

5. Klik op een item en klik op Contactverzoek om uit te wisselen. 

Wat kan ik plaatsen? 
• Wilt u iets laten doen aan uw pand waar u tot nu toe nog niet aan toegekomen bent? Door de 

coronacrisis hebben wij tijdelijk minder werk. Wij zijn ervaren, zorgvuldig en op korte 

termijn beschikbaar. Op aanvraag bieden wij een offerte uit. 

• Wij hebben een busje nodig (evt. met chauffeur) om bestellingen rond te brengen. 

• Wij zijn op zoek naar bedrijven die overschotten hebben aan groente en fruit, of bedrijven die 

deze kunnen verwerken. 

• Wij willen groenten en fruitboxen samenstellen, wie wil samenwerken? 

• Door de coronacrisis kunnen onze seizoenarbeiders uit Polen niet hierheen komen.  

Wij hebben de komende drie maanden deze mensen hard nodig. Ligt uw bedrijf stil, dan kan 

ik uw medewerkers nu goed gebruiken. Momenteel hebben wij mensen nodig om onze 

aardbeien voor te bereiden voor de pluk.  

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM. De kas is groot genoeg om 10 meter 

tussenruimte te houden. 
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De vraag en het aanbod kunnen naar wens volledig anoniem worden geplaatst. 

Het platform is niet bedoeld voor advertenties en verkoopacties. 

Jij doet toch ook mee! 

Wil jij je als ondernemer in deze roerige tijden een steentje extra bijdragen aan het lokale 

bedrijfsleven, of kun je juist zelf wat extra hulp gebruiken? Meld je dan aan op het gratis online 

deelplatform InduSym en geef aan wat je kunt bieden of waaraan je behoefte hebt. 

Heb je vragen? Neem contact op via info@indusym.nl of Rian@indusym.nl 
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InduSym en Circulaire Economie 

InduSym heeft ook een reststromenmarktplaats waarmee bedrijven hun reststromen een waardevolle 

bestemming kunnen geven. Op basis van deze reststromen wordt gezocht naar matches met bedrijven 

die de materialen kunnen gebruiken als grondstof. Het platform is gratis in te vullen door de bedrijven 

zelf. 

 

Materialenscan 

Wij hebben gemerkt dat bedrijven het fijn vinden om samen met een adviseur het bedrijfsproces te 

doorlopen, te kijken welke reststromen er vrijkomen en meer informatie te krijgen over de waarde die 

hier nog in zit. Daarvoor is de MATERIALENSCAN ontwikkeld, die wij samen met u kunnen uitvoeren. Wij 

kijken daarbij ook naar het energie- en waterverbruik, adviseren over besparingen en kijken of er 

samenwerkingsverbanden te sluiten zijn. 

Normaal voeren wij deze scan op locatie uit, maar in deze periode is het ook mogelijk om online met 

een van onze medewerkers uit te voeren. U kunt dit aanvragen via info@indusym.nl of 

Rian@indusym.nl. 

Tot 1 juni bieden wij u deze service gratis aan. 

 

Projecten 

Naast individuele begeleiding van bedrijven, kijken wij ook naar de beste toepassingen voor het geheel 

aan reststromen die op een industrieterrein vrijkomt. Hierbij onderzoeken we hoe: 

• we deze kunnen linken aan reststromen op andere industrieterreinen in de omgeving; 

• nieuwe technologieën met deze reststromen nieuwe materialen kunnen maken; 

• en de inzameling en logistiek van ‘afval’ geoptimaliseerd kan worden. 

In Helmond wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een warmtenet om bedrijven gebruik te laten maken van 

elkaars restwarmte en aan een proceswaterfabriek om afvalwater na zuivering weer in te zetten als 

proceswater. 

Als u de kansen wilt laten inventariseren van de reststromen van een bepaald terrein of gebied, kunt u 

contact met ons opnemen via info@indusym.nl of Rian@indusym.nl. 
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