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EEN WOORDJE UITLEG
WIE OF WAT IS GAIA CIRCULAIR?
GAIA circulair richt zich op de herwinning van grondstoffen. Dat doen ze door het praktisch helpen 
invullen van circulaire systemen, onder andere via het aanbieden van retourlogistiek, de 
ontmanteling van producten en invulling geven aan de verdere recycling van de gesorteerde en 
ontmantelde materialen.

GAIA staat voor circulaire duurzame systemen en concepten en daarmee voor de toekomstige 
borging van onze grondstoffen!
Ons hoofdthema is de praktische invulling van circulaire concepten en systemen, zodat producent-
en circulaire producten kunnen ontwikkelen, consumenten deze kunnen kopen, zonder dat waar-
devolle componenten en grondstoffen verloren gaan. Dat doen we onder andere via retourlogistiek 
en de ontmanteling en recycling van producten.

WAAROM GAIA CIRCULAIR?
Behoud van grondstoffen! Natuurlijke hulpbronnen raken leeg, vooral voor Europa. Behoud van 
productie vraagt om behoud van grondstoffen. 

MISSIE
Een praktische invulling geven aan urban mining. Bedrijven die circulaire producten ontwikkelen 
helpen deze onder te brengen in een operationeel circulair systeem



CIRCULAIRE ECONOMIE!
Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan en geen afval ontstaat. Een circulaire
economie, waarin producten dusdanig worden ontworpen dat grondstoffen of componenten
beschikbaar blijven voor een volgende gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en
milieu. Een economie waarin WAARDE EN KWALITEIT van grondstoffen behouden blijven.

GEWOON SAMEN DOEN!
Dit is ons credo. GAIA maakt de circulaire economie waar in de praktijk.
ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN.
GAIA zorgt ervoor dat producten worden teruggehaald en worden gerecycled. Het gaat hierbij
om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande, niet-circulaire producten. Bij deze laatste
categorie letten we erop dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een volgende
gebruiksfase te kunnen worden ingezet. Op deze manier maken wij de TRANSITIE naar een
circulaire economie, STAP VOOR STAP.

NIEUWE GRONDSTOFFEN / PRODUCTEN
Zo doen we dat ook met:
• werkkleding
• veiligheidsschoenen
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• kantoorartikelen
GAIA haalt op, sorteert, ontmantelt en maakt zoveel als mogelijk weer nieuwe grondstoffen en/of
producten. Met circulaire producten voor 100%, met niet-circulaire producten voor ruim 80%.
Immers Elke stap die storten of verbranden voorkomt is een stap in de juiste richting.

VERZAMELEN
Hoe gaat één en ander in zijn werk?
U koopt bij GAIA uw ‘Resource Box’. Als deze vol is meldt u dit via planning@gaiacircular.com. Wij
zullen dan zorgen dat u volle ‘Resource Box’ binnen 10 werkdagen bij u worden opgehaald. U
krijgt van ons vervolgens een terugkoppeling met daarin de vermelding van de ingezamelde
hoeveelheden en een rapportage met vermelding van het door u behaalde resultaat.

REFURBISHMENT EN RECYCLING
Uw gebruikte werkkleding, schoenen, beschermingsmiddelen, kantoorartikelen en andere
recyclebels bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw worden ingezet. Zodra de producten
binnen komen, worden ze opgenomen in de MATERIAALBANK van Cirmar. Vervolgens worden ze
gesorteerd en beoordeeld aan de hand van de samenstelling en de kwaliteit.

ALS COMPONENT OF ALS GRONDSTOF
GAIA maakt de keuze hoe materialen na ontmanteling opnieuw ingezet gaan worden: als
COMPONENT of als GRONDSTOF maar altijd weer voor nieuwe producten (in de huidige praktijk
wordt een kleine fractie nog als secundaire brandstof ingezet). GAIA voert geen materialen af als
afval, tenzij dit vanwege de vervuiling noodzakelijk is.



IT-TOEPASSING EN RAPPORTAGE
GAIA registreert de door u aangeleverde producten in C_Dashboard® een IT-tool van Cirmar. Met
deze tool kunt u de voortgang bewaken bij het behalen van uw duurzaamheidsdoelstellingen.
Daarnaast kwantificeert GAIA de positieve impact van de bij u ingezamelde en gerecyclede
producten en legt dit vast in een rapportage. Met deze rapportage communiceert u de voortgang
naar al uw stakeholders. Met C_Dashboard® biedt GAIA een IT-platform waarin uw
duurzaamheidsgegevens in een interactief dashboard worden vertaald naar concreet behaalde
resultaten. Deze resultaten kunt u vertalen naar concrete doelen, doelen passend bij uw bedrijf!

NIEUWE PRODUCTEN
Van o.a. werkkleding worden producten zoals tassen gemaakt, maar ook wordt de stof vervezeld
om er voor een deel nieuw garen en doek van te maken. Het leder van werkschoenen kent een
nieuwe toepassing in onder andere automotive. Indien gewenst kunnen zelfs producten specifiek
voor uw bedrijf gemaakt worden! Denk hierbij aan leuke relatiegeschenken.

VERTROUWELIJK
Omdat op veel van uw producten een logo is bevestigd, worden ze allemaal als vertrouwelijk
materiaal behandeld, zodat er geen logo’s opnieuw op de markt verschijnen.

PARTICIPATIE
De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken om stapsgewijs meer werk
mogelijk te maken voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in het bedrijfsleven, 25.000
bij de overheid. GAIA maakt dit mogelijk door mensen met een arbeidsbeperking in te zetten in de
circulaire economie en werkt hiervoor samen met SW-bedrijven en dagbestedingsprojecten. De
uren die worden besteed aan de door u aangeboden producten, worden periodiek
gerapporteerd. Daarmee biedt GAIA u de gelegenheid invulling te geven aan de participatiewet,
waar dat wellicht in uw primaire proces niet lukt (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen).
TEGELIJKERTIJD ZETTEN WE SAMEN EEN STAP IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE!

KORTOM:

•   U KOOPT BIJ GAIA UW RESOURCE BOXEN
•   GAIA HAALT UW GEBRUIKTE PRODUKTEN OP
•   GAIA VOORKOMT DAT LOGO’S OPNIEUW OP DE MARKT VERSCHIJNEN
•   GAIA BETREKT HIERBIJ OOK MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING
•   GAIA RECYCELD DE PRODUCTEN DIE SCHOON ZIJN
•   GAIA ZET DE PRODUCTEN OM NAAR COMPONENT OF GRONDSTOF
•   GAIA LEVERT U EEN RAPPORTAGE MET DE DOOR U BEHAALDE RESULTATEN
•   SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST CIRCULAIRE!



Recycling | WERKKLEDING 
GAIA circulair help u graag mee recyclen door het opzetten van een totaalconcept. Wij helpen u 
graag op weg naar een circulaire bedrijfsvoering en een duurzame toekomst. Als bedrijf draagt u zo 
een steentje bij aan het behalen van onze Global Goals voor het jaar 2030.

Wij zamelen alle voorkomende werkleding, werkschoenen en PBM’s in door gebruik te maken 
van onze “RESOURCE BOX”. Al deze materialen mogen bij elkaar in deze “RESOURCE BOX”. Dat 
betekent geen apart inzamelmiddel meer voor PBM’s of schoenen of zelfs producten gerelateerde 
werkleding. Wij houden het graag duidelijk en gemakkelijk voor uw werknemers, dat betekent alle 
te recyclen producten in 1 inzamelmiddel onze “RESOURCE BOX”.

In één van onze sorteercentra worden de “RESOURCE BOXEN” vervolgens leeggemaakt en worden 
de ingenomen producten gesorteerd. Daarbij maken wij ook gebruik van de inzet van sociale werk-
gelegenheid en de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Bij het sorteerproces van de werkkleding vindt er een voorsorting van de ingenomen materialen 
plaats. Hierbij worden de producten gesorteerd waarvan onze partner POUR weer nieuwe producten 
maakt, REDESIGN THE EXISTING. De producten waarvoor POUR geen herbestemming heeft, worden 
gesorteerd op samenstelling. Hierbij maken we onderscheid in meerdere materialengroepen in ver-
schillende samenstellingen. Elke groep kent dan ook weer zijn eigen recycleproces. Het restant aan 
producten dat, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ernstig vervuild), wordt in de laatste stap ter 
vernietiging aangeboden met energieterugwinning.  

CIRCULAIR ONTWERPEN

Een goed recycleproces is in hoofdzaak afhankelijk van de aard en samenstelling van de aange-
leverde materialen. Kortom de mate waarin producten circulair gerecyceld kan worden is uitslui-
tend afhankelijk van de circulariteit van het ontwerp en de toegepaste materialen.




