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Circulaire veili 
Hoofdbrekens over een perfecte jas

De GEADA-jas is het product van een zeer intensief  
samenwerkingstraject tussen GEA, Dutch Awearness 
en producent Latino Group. De jas voldoet aan alle  
veiligheidseisen en is ‒ met de circulaire economie 
voor ogen ‒ vrijwel volledig herbruikbaar. Een succes-
verhaal dat wel wat hoofdbrekens heeft gekost.

tekst Tessy van Rossum
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gheidsjas 
In het Portugees betekent geada – samenvoeging van GEA 

en de afkorting van Dutch Awearness – koude of vorst. Dat 
is, ook buiten de partnervernoeming om, een prima naam 

voor een veiligheidsjas die beschermt tegen lage temperaturen. 
Maar het feit dat GEA specialist is in koudetechniek én dat de 
productie van de jas plaatsvindt in Portugal, maakt de cirkel 
rond.

Regen en wind
Bij GEA, leverancier voor onder andere de voedselverwerkende 
industrie, zit duurzaamheid in het DNA. Dat vertaalt zich bij-
voorbeeld in energiezuinige installaties en in het gebruik van 
natuurlijke koudemiddelen en warmtepompen die afvalwarm-
te omzetten in nuttige warmte. Circulariteit was echter nog 
een onbeschreven blad binnen de onderneming. John van 
Rooijen, manager Technology en Innovation, hoorde er voor 
het eerst over via contacten op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Het leek hem, samen met drie col-
lega’s van inkoop en veiligheid, een uitdaging op dit gebied 
een eigen pilot te starten. Om verschillende redenen koos het 
viertal voor de ontwikkeling van een veiligheidsjas. “Want de 
ontwikkeling van zo’n jas grijpt niet direct in op ons primaire 
bedrijfsproces”, vertelt Van Rooijen. “Dat leek ons wel verstan-
dig. Er waren bovendien al meer initiatieven op het gebied van 
kleding. En er was ook gewoon behoefte aan een verbeterde 
veiligheidsjas. Onze jassen beschermden eigenlijk alleen tegen 
regen en wind, terwijl ze eigenlijk ook andere risico’s moeten 
afdekken. Zoals lage en hoge temperaturen, het werken met 
chemische stoffen en veiligheid tijdens laswerkzaamheden en 
elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast waren de jassen 
niet heel comfortabel.”

Best denkbare jas
Het plan kreeg vrijwel moeiteloos een fiat van de directie. Via 
de veiligheidscommissie en de kledingcommissie kwam er  
– na de aanvankelijke argwaan die elke verandering oproept – 

steun van de belangrijkste stakeholders, de gebruikers. Rien 
Otto van Dutch Awearness, specialist in circulaire economie  
en partner in de ontwikkeling van de jas, liet de werknemers 
in een demonstratie de mogelijkheden ervaren van circulaire 
kleding. Het ontwikkelen van de jas was echter een behoorlijke 
uitdaging. “De jas die wij voor ogen hadden, bestond nog niet”, 
legt Van Rooijen uit. “We wilden geen verbeterde versie, we 
wilden de best denkbare jas. Die moest uiteindelijk aan zeven 
verschillende normen voldoen. Bij elke stap in de ontwikkeling 
hebben we ook de gebruikers betrokken. Zij kwamen dan bij-
voorbeeld prototypes passen. Met Dutch Awearness hebben we 
telkens weer afgestemd hoe verder te gaan. Wij hamerden bij-
voorbeeld op de zichtbaarheid van de banden, de kleuren. Ook 
wilden we dat de jas voor meer dan negentig procent herbruik-
baar zou zijn.”

Grijze haren
In de praktijk bleek de ontwikkeling van de jas dan ook een 
lastig en tijdrovend traject van meer dan twee jaar. Zo kostte  

GEA
GEA is een van de grootste leveranciers van technologie 
voor de voedselverwerkingsindustrie en voor een breed 
scala aan andere verwerkingsindustrieën. Het bedrijf is 
als internationale technologische groep gericht op de 
procestechnologie en op componenten voor verfijnde 
productieprocessen. 
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de individuele certificering van alle basisstoffen veel extra tijd. 
Ook de coating bleek een hardnekkig probleem. Volgens Van 
Rooijen krabde Dutch Awearness zich tijdens het traject regel-
matig achter de oren. “Zij hadden eigenlijk verwacht dat de 
ontwikkeling van zo’n jas minder voeten in de aarde zou heb-
ben. Op een gegeven moment hebben zij er ook specialistische 
marktpartijen bij gezocht die ze van onze insteek hebben we-
ten te overtuigen.” Desondanks kwam er een moment dat de 
jas er misschien toch niet zou komen, vooral omdat het tijds-
plan niet werd gehaald. “In oktober 2015 staken we de koppen 
bij elkaar: doorgaan, of toch maar kiezen voor een reguliere jas 
uit de markt? Uiteindelijk hebben we besloten – ondanks de 
grijze haren die we er allemaal van kregen – er toch mee door 
te gaan. Mede omdat we telkens opnieuw zeer enthousiaste 
reacties kregen als gebruikers een jas kwamen passen. Die wil-
den de jas vaak het liefst meteen mee naar huis nemen.” Het 
intensieve traject heeft zich uiteindelijk wel degelijk uitbetaald. 
“We hebben een jas ontwikkeld die aan de hoogste veiligheids-
eisen voldoet, soepel van stof is én prettig draagt.”

Beschermende functie
De officiële presentatie van de GEADA-jas vond vorig jaar 
plaats bij Tricorp, ook om meteen aandacht voor het product te 
genereren. De jas komt immers ook op de markt. Toch ging 
GEA de jassen pas later uitreiken aan gebruikers. Dit heeft te 
maken met de laatste logistieke stap: het wassen van de jas. 
“Mensen mogen dat niet zelf doen”, benadrukt Van Rooijen. 
“Dat moet volgens een bepaald procedé gebeuren om de be-
schermende functie te behouden. We hebben daar nu een par-
tij voor gevonden die dat prima doet.” Het mooie is dat elke jas 
wordt gepersonaliseerd. Dutch Awearness levert er een CCMS-
systeem bij. Ook krijgt elke jas een QR-code. “Zo kun je zien 
waar alle grondstoffen vandaan komen en waar de jas behan-
delingen heeft ondergaan. En we weten ook wanneer een jas 
zijn technische levensduur bereikt en via ketenbeheerder 
Dutch Awearness wordt teruggenomen.” Op dat moment is er 
overigens pas echt sprake van circulariteit. In de eerste versie 
van de jas zelf is namelijk geen gerecyclede content  
gebruikt – dit om aan de technische eisen te kunnen voldoen. 
Van Rooijen: “We schatten in dat de recycling over drie jaar 
van start gaat, waarbij zo’n 98 procent van de jas kan worden 

hergebruikt voor nieuwe kleding. Uitgezonderd het kleine 
stukje waar ons logo op staat, daar buigen we ons nog over.”

Prestatiecontracten
De ambities van GEA op het gebied van circulariteit stoppen 
niet bij deze pilot. “We gaan er in elk geval mee door op het 
gebied van werkkleding. Binnenkort moet hiervoor namelijk 
een nieuwe tender worden uitgezet. We gaan dan zeker kijken 
of we het circulaire deel kunnen meenemen. Bedrijven als 
Dura Vermeer, en Rijkswaterstaat, hebben hier ook al stappen 
in gemaakt, zodat we niet opnieuw alles zelf hoeven te doen.” 
Buiten de werkkleding om verwacht Van Rooijen dat GEA de 
komende tijd de circulaire economie low profile levend zal pro-
beren te houden. “Ik zie wel een tendens bij klanten. Ze willen 
niet zozeer een installatie van ons kopen, ze willen voor het 
gebruik ervan betalen. Waarbij wij het onderhoud doen en de 
installatie van afstand bedienen. Het zit zeker in ons achter-
hoofd om hierbij ook de circulaire economie toe te passen.  
Een voorbeeld: sluiten we prestatiecontracten af, dan moeten 
we aan een prestatie voldoen. Hergebruik zou dan zeker een 
optie zijn, omdat wat er staat voor de klant niet of minder uit-
maakt. Je ziet de markt hierin al langzaam veranderen.” 

Tessy van Rossum, namens Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is de  
Nederlandse uitvoeringsorganisatie van het project REBus dat de 
GDCI deels financiert. GEA heeft de GDCI ondertekend.

GDCI en REBus
De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is een initiatief 
van MVO Nederland, NEVI, de Rijksoverheid, Duurzame 
Leverancier, PIANOo, Kirkman Company, Circle Economy. 
De GDCI, en verschillende pilots die uit de GDCI ontstaan, 
worden mede gefinancierd door het Europese project 
REBus ‒ in Nederland uitgevoerd door Rijkswaterstaat. 
Gezamenlijk zetten partijen zich in om ondernemers en 
overheden te ondersteunen  bij hun ambities op circulair 
inkopen. Achtergrondinformatie over REBus en circulair 
inkopen is te vinden op www.pianoo.nl.


