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Cultuur en gedrag

Van het ontwikkelen van nieuwe afvalconcepten tot het zoeken naar innovatieve en betere manieren 
van verwerking. Ruim 25 jaar lang hield Marcel Franssen zich voor de overheid bezig met afval. 
Zijn missie: afval terugdringen en grondstoffen terugwinnen. Die missie en zijn jarenlange ervaring 
vormen nu de solide basis voor zijn bedrijf GAIA circulair dat als nieuwe partner onder andere de 
retourlogistiek verzorgt voor Intersafe en onze klanten.

GAIA CIRCULAIR ONZE NIEUWE 
PARTNER IN RETOURLOGISTIEK

‘Stap voor stap naar een circulaire economie’

Wat zijn je ambities met GAIA 
circulair?
“Ons doel is helder: we willen dat nog meer produ-

centen circulaire producten kunnen ontwikkelen 

zodat waardevolle componenten en grondstoffen 

niet langer verloren gaan. Daar is goede retour-

logistiek voor nodig én een juiste ontmanteling en 

recycling van producten. We richten ons nu vooral 

op werkkleding, veiligheidsschoenen en andere 

persoonlijke beschermingsmiddelen, maar het is 

onze ambitie om het uiteindelijk breder te trekken 

en bijvoorbeeld ook gereedschap mee te nemen. 

Waar mogelijk zamelen we ook informatie in om 

producenten te helpen met ontwikkelen van cir-

culaire producten.”

Hoe werkt dit in de praktijk?
“Voorheen verzorgde COFA de retourlogistiek met 

rolcontainers. Wij hebben COFA overgenomen en 

werken met kartonnen ‘resource boxen’ waarvan 

er acht op een pallet passen. Via een online portal 

plannen klanten een volle pallet in en wij zorgen 

dat deze binnen tien dagen wordt opgehaald. 

We werken samen met een transporteur die met 

tientallen wagens in de hele Benelux rijdt. Om CO2 

te besparen rijden we niet met lege wagens heen, 

maar nemen we de volle pallets mee als retour-

vracht na een bezorging.”

Mogen alleen circulaire producten 
in de box? En moet de klant 
sorteren? 
“We willen voorkomen dat de klant straks voor 

iedere leverancier of elk product een ander inza-

melmiddel nodig heeft. Een groene doos voor 

dit, een blauwe krat voor dat... Bij ons gaat alles 

in de resource box. Circulaire producten, maar 

juist ook niet-circulaire producten. Al letten we er 

natuurlijk wel op dat deze voldoen aan de kwali-

teitscriteria om ze in te zetten in een volgende 

gebruiksfase. Door ook niet-circulaire producten 

in te zamelen creëren we massa zodat we vol-

doende materiaal hebben om proeven te doen 

en nieuwe recycleconcepten uit te testen. Zo 

maken we stap voor stap de transitie naar een 

circulaire economie.”

Welke stappen hebben jullie al 
gezet en wat kunnen we nog 
verwachten?
“Het doel is om grondstoffen in Europa te houden 

zodat we niet langer afhankelijk zijn van landen 

daarbuiten. We hebben de basis nu staan, maar 

moeten nog flink groeien in volume om die ambitie 

te verwezenlijken. Maar het begin is er! Daarnaast 
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proberen we ook de productie naar Europa te 

halen. We kunnen dan beter toezicht houden dan 

nu het geval is in bijvoorbeeld India en 

Bangladesh. Die plannen zijn al heel concreet. 

Samen met een partner werken we aan een pro-

ductiefaciliteit in Nederland waar we van oude 

kleding garen maken en nieuwe shirts kunnen 

produceren. De machines zijn al besteld. We kun-

nen heel efficiënt werken waardoor de prijzen 

straks op hetzelfde niveau liggen als in Azië.”

Heb je nog meer voorbeelden van 
concrete circulaire concepten?
“Ons zusterbedrijf Põur creëert circulaire design-

producten zoals tassen en toilettassen uit her-

nieuwbare materialen. Ze worden met 100% 

sociale arbeid gemaakt in vier naaiateliers in 

Nederland en België. Voor de ontmanteling van 

helmen werken we samen met een dagbestedings-

bedrijf in de regio. Het is mooi om te zien dat de 

mensen daar zo betrokken en enthousiast zijn.  

De kunststoffen worden gesorteerd op type.  

Als we voldoende massa hebben, wordt het 

kunststof verwerkt tot korrels waar weer nieuwe 

producten mee gemaakt kunnen worden. 

Daarnaast nemen we ook deel aan een proef in 

de Duitse automobielindustrie. Voor de bekleding 

gaan ze 30% of hoger gerecycled garen inzetten 

uit ‘onze’ werkkleding. Grote Duitse fabrikanten 

hebben het technisch al geaccordeerd!”

Leeft circulariteit ook in de markt?
“We zien dat het in tenders een steeds belangrijker 

onderdeel wordt en dat bedrijven daar dus op in 

moeten spelen. Maar we zien ook dat steeds meer 

organisaties met circulariteit aan de slag gaan vanuit 

overtuiging. Zeker de klanten die via Intersafe 

komen. Dat is prettig samenwerken. Daarnaast  

is het dashboard dat wij opleveren voor bedrijven 

natuurlijk ook een mooi ‘circulair uithangbord’. In 

één oogopslag zie je de SROI-uren (Social Return 

on Investment) en wat je aan CO2, water en afval 

hebt bespaard.”

Wat is je stip aan de horizon?
“Dat we voldoende massa hebben om meer recycle-

concepten te ontwikkelen. Zelf of met partners. 

Daar hebben we ook echt meerdere stromen voor 

nodig uit andere branches. Ook hoop ik dat we 

binnen afzienbare tijd aan de slag kunnen met 

gereedschap. Ik zou graag zien dat we in de toe-

komst met ‘refurbished’ gereedschap jongeren  

in Afrika een kans kunnen bieden op een betere 

toekomst. De wereld een beetje mooier maken... 

Dat moeten we gewoon samen doen! Maar uitein-

delijk hoop ik dat producenten ook daadwerkelijk 

circulaire producten gaan ontwerpen; dat maakt 

ons proces dan nóg beter en eenvoudiger!”

Meer informatie?
Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker

Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu   België: T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu

“We willen niet langer afhankelijk zijn 
van landen buiten Europa.”


