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Marco Pastoor
• Marketing en Management
• B2B en B2C bij groothandel en 

fabrikanten
• Grundfos 5 jaar
• Doen denker en organisator 

T: +31-651696130
E: m.pastoor@circospin.nl
W: www.circospin.nl

Franjo Stakovic
• Business Development 

en Management
• Water utiliteit en industrie
• 15 jaar Grundfos
• Relatielegger en bruggenbouwer

T: +31-618325983
E: f.stakovic@circospin.nl
W: www.circospin.nl

Onze kernactiviteiten 

▪ Advies en ondersteuning van circulaire vraagstukken bij bedrijven en ketens

▪ Implementatie van advies naar praktijk

▪ Regie binnen de keten en bijbehorende ketencommunicatie

▪ Verankering van sociale werkgelegenheid (SROI)

▪ Transparantie in resultaat d.m.v. rapportage en MVO ondersteuning

mailto:m.pastoor@circospin.nl
http://www.circospin.nl/
mailto:f.stakovic@circospin.nl
http://www.circospin.nl/


Wij verbinden organisaties in de installatie-, industrie- en overheidsbranche, om 

collectief waarde destructie bij end-of-life producten te transformeren in 

ecologische-, sociale- en economische waarde creatie. 

Door onze onafhankelijkheid en objectiviteit ontzorgen wij alle betrokken 

organisaties binnen de keten met praktische circulaire oplossingen.

Over Circospin
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CircoPomp keteninitiatief 

Pagina 4/10

fabrikanten en groothandels aangesloten installateurs



Circulaire Rioolgemalen Ontzorging

End of Life management

▪ Verlenging operationele levensduur

▪ Kostenbesparing op investering

▪ Reductie CO2

▪ Reductie grondstoffen

▪ Inzet sociale werkgelegenheid

▪ Gelijke onderhoudskosten

▪ Directe vervanging door circulaire voorraad
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gemeentes



Circulair proces gedetailleerd

1. Collecteren 2. Sorteren 3. Conditioneren 4. Rapporteren

Verzamelen

Inzamel Pallets (IP)

Sorteren

Recycling

Refurbish

Reuse
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CircoLektra
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Opdrachtgever
• 15 partijen 

Wat
• Kwalitatief onderzoek, middels vooraf gestuurde vragenlijst en 

mondeling interviews

Wie
• Alle partijen die de intentieverklaring hebben getekend
• Vier fabrikanten
• Elf sloopbedrijven (vertegenwoordigd door Insert) 

Wanneer
• September en oktober 2022



Overige circulaire projecten

CircoLicht - noodverlichting

CircoVat - expansievaten

CircoMembraan - waterbehandelingsmembranen 

CircoBuis – kunststof buizen
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Wat levert het op en wat doen we?

CO2 reductie

Sociale arbeid

Reductie aanschaf nieuwe producten

Water reductie

On-line rapportage 

(Virgin) materiaal besparing

Compensatie km met dieselbusje  

Bekertjes koffie

Personen volledig in dienst

Data inzicht product doorontwikkeling

Jaar rapport export MVO MVO bedrijfsrapport en aanbestedingsplicht 



Vragen... 
tijdens de lunch
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