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“GOED OP
WEG

VOORWOORD
Wat een bijzonder jaar hebben we met zijn
allen meegemaakt, dat staat als een paal
boven water. Onze klanten bevinden zich in
Retail, Entertainment, Dienstverlening,
Hospitality en Reiswezen en hebben veelal
grote gevolgen ondervonden van COVID-19.
Toch heeft dit jaar ons ook iets moois
gebracht: we hebben onszelf opnieuw kunnen
uitvinden.
Zo hebben we dit jaar de propositie van ETP
voor de lange termijn kritisch onderzocht en
verder aangescherpt. Vervolgens hebben we
een aantal keuzes gemaakt om onze
organisatie verder te versterken. Er is een
directiewisseling doorgevoerd en we hebben
met nieuwe partners een frisse blik
verkregen op al onze processen naar de
toekomst. Wij zien deze met heel veel
vertrouwen en enthousiasme tegemoet.

EN NOG
VEEL TE
DOEN”

We zien een verschuiving in de behoefte van
de klant: van de traditionele leveranciersrol
naar een strategische partner: een service
integrator, die de volledige scope van
duurzaam ontwerp tot en met optimale re-use
inzet en recycling vervult. Deze rol past ETP
als een jas. Voor onze klant ABN AMRO hebben wij dit jaar deze werkwijze ingevuld met
de nieuwe collectie “Greene Future”. Deze
circulaire collectie bevat artikelen die
dusdanig ontworpen zijn dat ze na re-use
ingenomen en gerecycled worden, waarbij het
garen weer toegepast wordt in de collectie
voor de ABN AMRO. Hiermee is ETP uniek in
de markt.

collecties van verschillende klanten. Er zijn
veel schakels in het proces die weloverwogen
werden ingezet voor een succesvolle impact:
van duurzame keuzes in ontwerp en materiaal
tot aan bewustwording en medewerking van
de medewerkers en effectieve en efficiënte
logistieke bewegingen. We blijven de beste
partners verzamelen, pionieren en kansen
spotten. De resultaten zijn zeer bemoedigend
en ook in 2020 hebben we geleerd van onze
Best Practices.
In dit jaarverslag vertellen we je uitgebreid
over de stappen die we het afgelopen jaar
hebben gezet op circulair-, duurzaam en maatschappelijk niveau, en hoe onze keten en toekomstplannen eruitzien. Een mooi resultaat is
bijvoorbeeld dat wij in 2020 een verdubbeling
hebben gerealiseerd in duurzame artikelen,
we de eerste leveringen in gerecyclede
papieren zakken hebben gedaan en dat wij
80% van onze fabrieken ge-audit hebben. Hier
zijn wij trots op.
Tegelijkertijd blijven we kritisch op onszelf en
onze bedrijfsvoering. Hoe zorgen we samen
met onze klanten, partners en toeleveranciers voor een minimale negatieve impact
en realiseren we tegelijkertijd een maximale
medewerkerstevredenheid voor onze klanten
en haar kledingdragers? Hieraan werken we
iedere dag met ons team, met resultaat én
voldoening.
Hartelijke groet en veel leesplezier,

Onze deelname aan het project Switching
Gear van Circle Economy heeft in 2020 bijgedragen aan de uitrol van diverse circulaire

ESTHER
OOSTDIJK
DIRECTEUR OPERATIONS ETP
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De COVID-19 pandemie heeft een ongeëvenaarde impact en in veel
productielanden zorgt deze crisis voor ernstige problemen. Er zijn
tekorten aan grondstoffen, lokale lock-downs om verspreiding van het
virus te voorkomen, annuleringen van orders of uitstel van betalingen
van afnemers.

2.COVID-19

ETP hecht waarde aan internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen en is als lid van het internationale MVO-Convenant Kleding
en Textiel (CKT) in gesprek met brancheorganisaties, maatschappelijke
partners, vakbonden en de overheid. Juist tijdens deze pandemie is het
uitvoeren van due diligence en het mitigeren van risico’s nog crucialer.
ETP zet zich maximaal in om haar klanten en toeleveranciers te
ondersteunen en de economische en sociale gevolgen te verzachten.
We doen wat redelijk en billijk is gegeven de omstandigheden.

STATEMENT

De belangrijkste uitgangspunten voor ons handelen tijdens de
COVID-19 periode zijn:
-Flexibele en transparante opstelling naar klanten en toeleveranciers.
-Alleen in goed overleg met partners maatregelen nemen (geen
eenzijdige maatregelen opleggen).
-Geen orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn annuleren.
-Het (door)betalen van materialen en arbeid voor orders die in productie
zijn of al geproduceerd zijn.
-Geen kortingen bedingen onder dreiging van het annuleren van orders.
Door de sluitingen in sectoren zoals in toerisme en entertainment, en
van fysieke winkels, is een gedeelte van de klanten van ETP hard getroffen en is de vraag naar bedrijfskleding ten gevolge hiervan
verminderd. Door creatieve oplossingen te zoeken, zoals het
produceren van duurzame herbruikbare mondkapjes van leftover
materialen, het accepteren van kleinere minimum orderaantallen en
het continue in gesprek blijven met onze klanten en partners,
verzachten wij zoveel mogelijk de economische gevolgen voor alle
betrokkenen.

FLEXIBEL EN
TRANSPARANT
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Tijdens het schrijven van dit statement zitten we helaas nog in de COVID-19 crisis en is het moeilijk te voorspellen wanneer de Post-COVID
periode zal aanvangen en hoelang de gevolgen nog zullen nawerken.
De versoepelingen in Nederland stemmen hoopvol maar in veel andere
landen zijn diverse beperkingen en maatschappelijke onrust nog altijd
van kracht. ETP zal met hernieuwde focus inzetten op groei waarbij de
nadruk zal blijven op verantwoord ondernemen. We streven naar een
wereld waarin circulaire en duurzame bedrijfskleding de norm is.
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PASSIE:
Voor ons vak: om samen
met de klant de mooist
mogelijke, comfortabele
en duurzaam geproduceerde kleding te ontwikkelen.

RESPECT:
Voor de mensen voor en
met wie wij samenwerken en voor het milieu.

ETP (Emergo Textile Projects) maakt al 25
jaar de mooiste bedrijfskledingcollecties
en daar zijn we trots op. Vanaf 2015 is
ETP een zelfstandige organisatie gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. Sinds 2021
maken wij onderdeel uit van de Wiltec
Groep die dit jaar wederom de
heeft ontvangen als waardering voor haar
duurzaam ondernemen
Bij ETP ontwerpen en produceren wij
duurzame representatieve bedrijfskledingcollecties; onderscheidend en kwalitatief hoogwaardig, zowel in product als in
service. Wij leveren aan gerenommeerde
bedrijven in binnen- en buitenland; onder
andere in de Retail, Dienstverlening, Entertainment, Hospitality en Reiswereld.
Ons team bestaat uit 20 bevlogen medewerkers die ervoor zorgen dat het gehele
proces soepel verloopt. Van ontwerp,
productie, kwaliteitscontrole, passessies
tot uitlevering en inname voor recycling
en aftersales.

cultuur en staan centraal in alles wat wij
doen: passie, commitment & respect.
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
We werken doelgericht, met oog voor
detail en bovenal zijn we professionals in
alles wat we doen. We worden gezien als
een fijne, gedreven organisatie met het
hart op de juiste plaats.
We voegen emotie toe aan onze creaties
en dat resulteert in bijzondere concepten:
juist net even anders en spannender,
maar altijd uniek. Wij staan voor wat
wij zeggen en onderhouden langdurige
samenwerkingen met onze klanten. We
ontzorgen, nemen onze verantwoordelijkheid en maken onze beloftes waar.

3.OVER ETP:
PASSIE
COMMITMENT
RESPECT

Tenslotte realiseert ETP kansen door
implementatie van circulaire businessmodellen. Zo maken we een positieve impact
op de wereld van vandaag én morgen.

MISSIE & IDENTITEIT
We streven naar een wereld waarin circulaire en

Onze platte organisatiestructuur en korte
lijnen dragen bij aan efficiency en
flexibiliteit in het gehele proces. Onze
kernwaarden beschrijven onze bijzondere

duurzame bedrijfskleding de norm is. We zien
dat wij van toegevoegde waarde zijn in de markt
door middel van partnerschap en expertise. Als
partner fungeren wij als een verlengstuk in de
corporate identity en MVO-strategie van onze
klant.

Commercieel
Directeur

COMMITMENT:
Naar onze klanten, hun
medewerkers en alle
andere stakeholders toe,
we zijn flexibel en betrouwbaar.

Directeur
Operations

We geloven in maatschappelijke relevantie.

creëren met onze bedrijfskleding collecties: blije

Marketing
Styling

Business
Development

Project
Management

Product
Management

medewerkers van onze klanten die de kleding
Servicedesk

HR

dragen. Daar doen we het voor!

ICT

Innovation
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Wij halen voldoening uit het trotse gevoel dat we

Finance

“THE BEST WAY TO
CHANGE THE FUTURE
IS TO DESIGN IT”
-ONUR MUSTAK COBANLI
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4.REALISATIE 2020
GEEN
ARMOEDE

KLIMAATACTIE

Mens

Sociale omstandigheden verbeteren
Traceerbeerheid
Tier 1 & 2
Traceerbaarheid
Tier 3
Duurzame Koploper
MVO Register voor
transparantie in de keten
Audits strategische
leveranciers
Realisatie leefbaar
loon in Vietnam






Milieu

Impact op milieu reduceren




Vakbondsvrijheid
bevorderen via AMPLIFY

Impact
Betere arbeids- en leefomstandigheden
voor meer dan 6600 fabrieksarbeiders,
door meer grip op de keten.

Circulair
Circulair system

EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

Maatschappij

Maatschappelijk betrokken

Geproduceerde
duurzame kleding



Circulaire partnerschappen aangegaan

Werknemers met afstand
tot arbeidsmarkt

Reductie CO2
uitstoot



100% circulaire
collectie gelanceerd

Erkend leerbedrijf
MBO

Zero presence
chemische stoffen
HALL OF FAME

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Reductie plastic
door gebruik
papieren zakken



Re-use kleding opnieuw
ingezet



RFID chip toepassing

Wagenpark elektrisch
of hybride



Reductie van woonwerkverkeer





Begeleiding stagiaires






Kleding donatie
Dress voor Success
Financiele bijdrage
goede doelen
Vrouwelijke werknemers



Impact

Impact

Impact

Bestrijding van klimaatverandering
en de gevolgen daarvan.

Verlagen van de ecologische
voetafdruk.

Bevorderen van inclusiviteit
en diversiteit: gelijke kansen
voor iedereen.

ETP & DE WERELD
25
Fabrikanten

2
Sociale werkplaatsen

5
Agenten

3
Repair partners

6.600+
Factory workers

2
Reinigings partners

2
Recycling partners

5
Logistieke partners

№1
In representatieve

1
Service kantoor

8
Productielanden

20
Medewerkers

berijfskleding
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5.TRACEERBARE

TRACEERBARE KETEN

				WAARDEKETEN

Voordat we de medewerkers van de klant in collecties van ETP zien stralen, gaat er veel aan vooraf.
Er zijn diverse schakels in de keten voor de
ontwikkeling, productie en uitlevering van deze
collecties en elke schakel voegt waarde toe aan onze
producten. Tegelijkertijd brengt elke schakel
mogelijke risico’s met zich mee die een negatief
effect kunnen hebben op mens en milieu.
Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het uitleveren van de kleding. Op het gebied van circulariteit
in de post-consumer fase is nog veel winst te
behalen en wij zetten ons hier actief voor in.
Mede door onze samenwerkingen met NGO’s, lokale
organisaties en andere deskundigen brengen we
mogelijke risico’s in kaart en mitigeren wij deze. Dit
zijn lange termijn trajecten en stap voor stap creëren
we meer inzicht, steeds dieper in de keten.

KLANT
DESIGN

RECYCLING

GROND
STOFFEN

REINIGEN
INNAME
PRODUCT

REPAIR


DRAGER

PRODUCTIE

REFURBISH

RE USE
PRODUCT
DISTRIBUTIE

STAP VOOR STAP
MEER INZICHT

AGENT

MAGAZIJN
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TRANSPORT
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6.DUURZAAMHEIDSBELEID

DUURZAAMHEID & DE WERELD

GEEN ARMOEDE
ETP onderschrijft de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development
Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties om van
de wereld een betere plek te maken, gericht op
langetermijneffect. Deze doelen moeten in 2030
gerealiseerd zijn.

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE GROEI

VERANTWOORDE CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Wij focussen ons op de volgende vier SDG’s:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is
volledig geïntegreerd in onze organisatie. Ons
duurzaamheidsbeleid is geborgd op directieniveau,
waar de Directeur Operations, eindverantwoordelijk voor het MVO-beleid, zorgt voor de uitvoering
van dit beleid binnen alle relevante disciplines. Op
deze manier verankeren wij duurzaamheid in onze
kernprocessen en houden we contact met diverse
stakeholders en partners die daadwerkelijk het
verschil kunnen maken.

“DUURZAAMHEID IS
GEEN BEGRIP MAAR
EEN MINDSET”

KLIMAATACTIE

In dit overzicht is weergegeven hoe deze 4 SDG’s gelinkt

Elk van de volgende pijlers maakt deel uit van ons duurzaamheidsbeleid en worden weerspiegeld in de manier

zijn aan onze 4 duurzaam-

2

waarop wij werken:
3

Kinderarbeid

Gedwongen arbeid

7 Ruwe materialen
8 Waterverontreiniging

en gebruik van
chemicaliën, water
en energie
9 Dierenwelzijn

4

Vrijheid van
vakbond
5

Veiligheid en
gezondheid op
de werkplek

MENS

MILIEU

CIRCULAIR

MAATSCHAPPIJ

We geloven in ontwikkeling en
zijn zuinig op elkaar. Respect voor
universele mensenrechten is niet
alleen een ethische noodzaak, het
is ook een groeiende verwachting
van klanten en is voor ETP een basisvereiste. Het is ons doel om sociale omstandigheden te verbeteren
in de gehele keten, startend met
leefbaar loon en veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden in de pro-

De kledingindustrie is één van de
grootste oorzaken van klimaatverandering. In de hele waardeketen
wordt broeikasgas uitgestoten, van
landbouw voor grondstoffen, productie, logistiek tot het gebruik en
de verwijdering van textiel. Het is
ons doel om de impact op milieu te
reduceren, duurzame materialen te
gebruiken en afval te gebruiken als
grondstof.

Het huidige lineaire model van de industrie brengt de planeet in gevaar.
Wij moeten de transformatie naar
een circulair systeem accelereren.
We passen circulaire bedrijfsmodellen toe en onderzoeken continue
hoe we dat kunnen optimaliseren.
Innovatie, databeheer en recycletechnieken zijn speerpunten hierin.
We realiseren dit door samenwer-

We zijn maatschappelijk betrokken:
inclusiviteit en diversiteit zijn voor
ons belangrijke thema’s. We geven
hier structureel vorm aan en stimuleren concrete activiteiten gericht op
de samenleving. Daarnaast ondersteunen we actief leertrajecten voor
de ontwikkeling van onze eigen medewerkers. We zorgen voor elkaar.

ductielocaties.
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kingen aan te gaan.

thema’s van het IMVO Convenant voor Kleding en Textiel.
Hierbij volgen we uit de ILOen OECD richtlijnen voor

Leefbaar loon
6

heidspijlers en aan de 9

GEEN
ARMOEDE

KLIMAATACTIE

de kledingindustrie ook de
volgende overkoepelende

MENS MILIEU

thema’s:
VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

CIRCULAIR MAATSCHAPPIJ

EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

-Werktijden
-Ethische handel
-Geen omkoping en corruptie
-Geen seksuele intimidatie
en seksueel en gender-gere-

7 Ruwe materialen

1 Discriminatie

en geslacht

lateerd geweld (SGBV) op de
werkplek
-Recht voor werknemers om
toegang te krijgen tot herstel
door middel van een klachtenmechanisme
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DUURZAAMHEID & DE MARKT
Duurzaamheid is in de bedrijfskledingmarkt een belangrijk speerpunt. Juist in de B2B markt is impact
sneller realiseerbaar dan in de consumentenmarkt
waar Fast Fashion nog volop floreert. De mate waarin verduurzaming realiseerbaar is, verschilt per type
kledingstuk, materiaal en uitvoering. ETP is samen
met andere aanbieders altijd actief op zoek naar
technische mogelijkheden om producten te verduurzamen en bij voorkeur circulair te produceren.
ETP neemt actief deel aan de totstandkoming van
de zogenoemde UPV (Uitgebreide Producten Verantwoordelijkheid) waarin wij als producent binnen
onze sector de verantwoordelijkheid nemen om de
doelen van de EU op het gebied van circulariteit en
CO2-reductie te behalen: CO2-neutraal in 2050. Wij
zijn verantwoordelijk voor ons product gedurende
de hele levenscyclus van het product, inclusief de
afdankfase.
Onderstaand de ambities van onze sector binnen
de kaders van de Europese wetgeving:

1

DUURZAAMHEID & ONZE KLANTEN
ETP is een verlengstuk van de corporate identity van
de klant. Als partners zoeken we de beste invulling
om de MVO doelstellingen van de klant te realiseren
met betrekking tot bedrijfskleding. Anderzijds is het
voor ETP net zo belangrijk dat onze klanten vergelijkbare inspanningen realiseren op het gebied van
duurzaamheid en circulariteit.
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Zo heeft T-Mobile de doelstellig om voor 2030 een
CO2-reductie van 90% te realiseren en gebruikt
uitsluitend groene stroom. Hotelketen Bilderberg
heeft de ambitie om in twee jaar plastic vrij te zijn
en gebruikt uitsluitend biologische en eco-producten voor het ontbijt en gaat voedselverspilling tegen
door mee te werken aan ‘The food waste challenge’
(voedselverspilling met 15% verminderen) en biedt
overgebleven eten aan op platform ‘To Good To Go’.
ETP voegt met haar expertise waarde toe om de
duurzaamheidsdoelstellingen van klanten mede
te kunnen realiseren met duurzame en circulaire
bedrijfskleding. Van duurzaam ontwerp tot en met
re use en inname voor recycling.
DUURZAAMHEID & ONZE MEDEWERKERS
Training en kennis van ons eigen ETP team over
MVO en duurzaamheid is een voorwaarde voor duurzaam ontwerpen en produceren volgens onze richtlijnen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij
zich op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkelen en hun kennis vergroten. Wij organiseren
regelmatig interne sessies met betrekking tot MVO
en onze medewerkers volgen verschillende externe
workshops en seminars bij Modint, Amfori BSCI en
het IMVO Convenant die bijdragen aan de bewustwording rondom dit thema. Daarnaast hebben wij
interne projectteams opgericht die onderzoek doen
naar verschillende duurzaamheidsinitiatieven en
realiseerbare nieuwe businessmodellen.
ETP heeft contact met verschillende textielopleidingen in Nederland en blijft op deze manier op de
hoogte van de nieuwe ontwikkelingen die studenten
meebrengen.
Binnen ETP hebben wij doorlopend twee
stageplekken die ruimte geven voor ontwikkeling en
onderzoek, vooral op het gebied van circulariteit.

DUURZAAMHEIDSPIJLERS IN DE PRAKTIJK
Mens: Sociale omstandigheden verbeteren
(SDG 1- geen armoede)
Wij vinden het belangrijk dat de werknemers in de
fabrieken hun werk kunnen doen onder goede sociale arbeidsomstandigheden. Dit monitoren wij volgens de uitgangspunten zoals uiteengezet in onze
gedragscode (Responsible Business Code, RBC)2.
Bestaande productielocaties worden periodiek
geauditeerd op de arbeidsomstandigheden door
onafhankelijke organisaties als BSCI, Fair Wear
Foundation, SA8000, SMETA en/of Oekotex Step.
De verdeling van de onafhankelijke audits bij
ETP- fabrikanten is als volgt:

“Circulair ondernemen gaat een stapje verder dan
duurzaamheid. Bij circulair ondernemen houden
bedrijven bij ontwerp en materiaalkeuze al rekening
met hergebruik van (delen van) hun producten en
de mogelijkheid om producten en grondstoffen te
kunnen hergebruiken. GREENE is zo’n duurzaam en
circulair huisvestingsconcept.”
- Christa Beaufort, Manager Strategy, Innovation &
Organisation bij ABN AMRO
“Het Rijksmuseum streeft ernaar zo veel mogelijk
duurzame materialen in te kopen, die door onszelf
of onze leveranciers kunnen worden hergebruikt.
We zullen ons de komende jaren blijven inzetten om
bij te dragen aan een duurzame wereld.”
- Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum

6%

5%

11%

Wij vinden het belangrijk dat werknemers van
ETP-fabrikanten een eerlijk loon verdienen dat
voorziet in alle basisbehoeften. De wettelijke
minimumlonen in onze productielanden liggen
veelal aanzienlijk lager dan het leefbaar loon. Wij
onderzoeken en stimuleren fabrikanten een
leefbaar loon te betalen en daar tekenen onze
fabrikanten voor in onze RBC.

13%
65%

BSCI

Fair Wear

Smeta

SA8000

Oekotex Step

Bij geconstateerde risico’s ondernemen we actie
om deze te verhelpen dan wel te verbeteren. Indien
we constateren dat een fabrikant niet (optimaal)
opereert volgens onze gedragscode bespreken we
dit met het management om de situatie te verbeteren. Indien we onvoldoende vooruitgang zien, brengen we het inkoopvolume terug. Wanneer ook dat
geen effect heeft en er geen wederzijds vertrouwen
meer is, stoppen we de samenwerking.
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Gezonde en veilige werkplek
We respecteren het recht van werknemers op
gezonde werk- en leefomstandigheden. We informeren onze leveranciers dat we kwetsbare personen in
het bijzonder willen beschermen. Denk hierbij aan
jonge werknemers, nieuwe en aanstaande
moeders en personen met een beperking.
Leveranciers moeten voldoen aan de voorschriften
op het gebied van gezondheid en veiligheid op het
werk en aan de internationale normen wanneer de
nationale wetgeving zwak of slecht wordt gehandhaafd. We hebben dit punt ook specifiek in onze
RBC beschreven, zodat er geen twijfel kan bestaan
over wat wij hieronder precies verstaan.

Vrijheid van Vakbond
Het organiseren van en deelnamen aan vakbonden
is een fundamenteel arbeids- en mensenrecht.
Officieel heet dit: ‘het Recht op Vakvereniging’.
Ook heeft ieder mens het recht om collectief te
onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Deze
rechten zijn vastgelegd in internationale en nationale wet- en regelgeving, zoals de conventies van
de Internationale Arbeidsorganisatie (International
Labour Organization, ILO) of de OESO-richtlijnen
voor multinationale ondernemingen3. Helaas is dit
niet vanzelfsprekend in elk land.
ETP heeft de handen ineengeslagen met CNV en wij
onderzoeken hoe we vrijheid van vakbond kunnen
waarmaken. Dit doen wij collectief met andere deelnemers van het Convenant via het project AMPLIFY.

MILIEU - IMPACT OP MILIEU REDUCEREN

Duurzame materialen

We stimuleren medewerkers om te reizen met het
Openbaar Vervoer, fiets of elektrisch vervoer met als
resultaat: 40% van onze medewerkers komt met het
openbaar vervoer of de fiets. Iedere toevoeging aan
ons wagenpark is elektrisch of hybride. Wij plannen
onze productiereizen heel zorgvuldig; we reizen alleen als het echt noodzakelijk is. We vragen onszelf
steeds af of wel we in de auto moeten stappen voor
die afspraak of het vliegtuig moeten nemen voor die
zakenreis. Kan het overleg misschien ook digitaal?

Wij gebruiken zo veel mogelijk duurzame grondstoffen zoals biologisch katoen, Tencel of gerecycled
polyester omdat het produceren ervan bijvoorbeeld
minder water en energie kost. Daarnaast kiezen we
altijd de meest hoogwaardige materialen waardoor
onze kleding langer meegaat, goed her te gebruiken
en/of te recyclen is. Ook maken wij gebruik van
duurzame fournituren.

Digitaal werken

Wij willen zo duurzaam- en zo weinig mogelijk
verpakkingsmateriaal gebruiken. Wij zetten multipacks in om het aantal polybags te reduceren, we
gebruiken kartonnen dozen van gerecycled materiaal en passen het formaat aan de inhoud aan. Ons
projectteam ‘duurzame verpakkingen’ onderzoekt
doorlopend de meest duurzame verpakkingsoplossingen en materialen.

(SDG 13 – KLIMAATACTIE)
Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Wij zijn ons ervan bewust dat
onze activiteiten invloed hebben op het milieu. We
richten ons daarom op het beperken van onze
directe milieuvoetafdruk en werken nauw met klanten en leveranciers samen om alle kansen die de
duurzame economie biedt te omarmen en zo een
positieve impact te maken op het milieu.

Milieubarometer
CO2-vermindering is belangrijk voor ETP. We vinden
het onze taak om onze CO2-uitstoot te verminderen,
hierin strategische keuzes te maken en zo onze
voetprint zo klein mogelijk te houden. Per bedrijfsproces analyseren wij hoe we onze CO2-uitstoot
kunnen reduceren en compenseren. We maken
hierbij gebruik van de Milieubarometer.
De Mileubarometer is een praktisch, landelijk
gerenommeerd instrument om CO2-voetprints
te berekenen.

Goederentransport
Het vervoer van goederen heeft een fors aandeel
in onze CO2-uitstoot. Uit onze risicoanalyse van
goederentransport is gebleken dat een efficiënte
inrichting van het transport een enorme reductie in
CO2-emissies kan betekenen. Door dichter bij huis
te produceren en zo min mogelijk gebruik te maken
van ritten met kleine vracht en/of kleine transportmiddelen verminderen wij onze CO2 uitstoot.

Duurzaam energieverbruik servicekantoor
We gebruiken zonne- en windenergie om ons kantoor te voorzien van stroom. We willen uitgroeien
naar een klimaatneutraal kantoor.
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Woon-werkverkeer & productiereizen

Digitaal werken is onze nieuwe standaard en is
mede door COVID-19 volledig ingebed in onze
organisatie. In 2020 zijn we overgestapt naar een
Microsoft Online werkomgeving en zijn we flexibel in
standplaats. Het helpt ons het woon-werkverkeer te
beperken.

Duurzame verpakkingen

We maken gebruik van de ETP online besteltool
voor de klant en kledingdrager die toegankelijk is op
elk device. De papierenstroom van de orderinvoer
en doorpassessies worden hiermee voorkomen. Alle
data worden automatisch geëxporteerd naar ons
ERP-systeem.

Water-, energie- en chemicaliënverbruik
De manier waarop we met onze producten en onze
productie omgaan heeft invloed op het water-,
energie-, en chemicaliënverbruik en daarmee op het
milieu.
Wij moeten voorkomen dat er middelen of productiemethoden toegepast worden die schadelijk kunnen zijn voor fabrieksmedewerkers, eindgebruikers
of het milieu. We willen alleen veilige middelen gebruiken, de afspraken hieromtrent staan benoemd
in de RBC (Restricted Substances List, RSL en
Manufacturing Restricted Substances List, MRSL).

WIJ RESPECTEREN
DE RECHTEN VAN
WERKNEMERS
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CIRCULAIR - CIRCULAIRE COLLECTIES &

Circulair model

SYSTEEM
(SDG 12 - VERANTWOORDE CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE)
Het is onze missie om alle bedrijfskleding duurzaam
en waar mogelijk circulair te produceren. Het
uitgangspunt van een circulair design is het hergebruiken en het bruikbaar blijven van grondstoffen in
een continue cyclus. Hierdoor wordt de impact op
mens en milieu verkleind tijdens de totale levenscyclus van het product. De levenscyclus is hierbij van
productiefase tot en met de verwerking na het
gebruik door de eindgebruiker4. Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij het uitleveren van de kleding
aan de dragers. We creëren een circulaire economie
door te focussen op waardebehoud.

Onderstaand is ons circulaire model weergegeven,
gebaseerd op de ‘Ladder van Lansink’ (van Lansink)
en de ‘waarde cirkel vlinderdiagram’ (van de Ellen
MacArthur Foundation).
Wij volgen dit model om onze processen anders in
te richten (RETHINK & REDUCE) en producten beter
te ontwerpen voor een zo hoogwaardig mogelijk
hergebruik (REDESIGN). Ook is ons projectteam ‘Re-use or Re-cycle’ voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor hergebruik: in eerste instantie van het
gehele product (RE USE), dan van het gerepareerde
of gereinigde product of onderdelen ervan (REPAIR
& REFURBISH) en vervolgens van de grondstoffen/
materialen (RECYCLE).

CIRCULAIRE EN DUURZAME BEDRIJFSKLEDING IS MEER DAN RECYCLING

1. Zuininger omgaan met
grondstoffen door anders
te denken over producten
en productieprocessen.
Is het product het beste
antwoord op de behoefte?
Kunnen bij de productie
minder of andere
grondstoffen worden
gebruikt?

RETHINK
&
REDUCE

3. Reiniging en
hergebruik van
een artikel

REDESIGN
4. Reparatie van
een artikel of
(hergebruik van)
onderdelen
ervan

RE USE
REPAIR
&
REFURBISH

2.Anders
ontwerpen, voor
de productie al
rekening
houden met
hergebruik,
reparatie en
recycling.

RECYCLE
5. Verwerken en
hoogwaardig
hergebruiken van
materialen

Partnership & Innovatie

HOOGWAARDIG HERGEBRUIK

Kleding wordt
opnieuw kleding
Een shirt wordt
gerecycled tot
een nieuw shirt
via het lyocell
proces bij Lenzing.
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Kleding wordt
een accessoire

Kleding wordt
Kleding wordt
stoffen bekleding
een vilten
product

Kleding wordt
granulaat

Kleding wordt
bouwmateriaal

Kleding. wordt
gerecycled tot
een nieuwe tas .
of mondkapje

Kleding wordt
Kleding wordt
gerecycled en het
gerecycled tot een
garen wordt circulair
vilten tas of
toegepast in zittingen wandbekleding.
in de automobielindustrie.

Kleding wordt via
granulaat een
bankje of tafel.

Isolatie materiaal

Bron: Modint: UPV kleding en textiel begint vorm te krijgen | Modint
Zie begrippenlijst
3
Bron:CNV 20160219 Vakbondvrijheid factsheet NL def (cnvinternationaal.nl)
4
Bron: NTA 8195 Circulair Textiel – Eisen en categorieën
1
2

Via onze projectteams zoeken we naar de juiste
nieuwe partnerships en onderzoeken wij innovatieve ontwikkelingen en technieken om te integreren in
onze huidige processen. Denk hierbij aan de logistiek van bedrijfskleding-inzameling en het samenwerken met een partner voor hergebruik van deze
kleding en de digitale innovaties op het gebied van
tracking van het gebruik van onze kleding, middels
RFID technologie.
MAATSCHAPPIJ - MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN
(SDG 8 - ECONOMISCHE GROEI)
Wij vinden inclusiviteit en diversiteit belangrijk.
We geven hier structureel vorm aan en stimuleren
activiteiten gericht op de samenleving. Daarnaast
ondersteunen we actief leertrajecten voor de ontwikkeling van onze eigen medewerkers. We zorgen
voor elkaar.

Social return & Inclusiviteit
ETP kiest er bewust voor een positief verschil te
maken in de samenleving. Het inzetten van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt zien wij als
belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid. We
creëren mogelijkheden en perspectief voor meer
mensen met een social return-indicatie (SROI).

“In een inclusieve werkomgeving komen alle
(toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur,
geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden
gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd
en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.”
- Rijksoverheid

Medewerkerstevredenheid en -ontwikkeling
We stimuleren met overtuiging de ontwikkeling en
opleidingen van onze medewerkers door middel
van leertrajecten. We stellen persoonlijke ontwikkelplannen op en sturen op duurzame initiatieven. Zo
kunnen we de kennis en de medewerkerstevredenheid vergroten.

Goede doelen
ETP doneert jaarlijks aan goede doelen, niet alleen
in geld, maar ook in middelen en ondersteuning.
Zo doneren wij overtollige representatieve samples
aan Dress for Success en zetten wij ons jaarlijks in
voor de vrijwilligersactie NLdoet waarbij wij met het
gehele ETP-team een project oppakken.

Daarnaast maken wij collecties van hoge kwaliteit,
perfect op maat gemaakt voor iedereen ongeacht
maat of lengte, grootte, geslacht, leeftijd of beperkingen. Zo hebben we de eerste gender-neutrale
pakketten als keuze onderdeel toegevoegd binnen
de collectie van ABN AMRO.

RETHINK
REDUCE
REDESIGN
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7.DIALOOG MET DE
STAKEHOLDERS
Wij vinden het belangrijk om in gesprek te blijven
met onze stakeholders. We informeren hen over
nieuwe ontwikkelingen, onder meer op het gebied
van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zo blijven zij betrokken en houden zij
op hun beurt ons scherp.
INTERNE STAKEHOLDERS
Medewerkers
ETP bestaat uit een enthousiast team van 20
medewerkers. Passie voor ons vak staat centraal!
De strategie van ETP is vertaald naar individuele
doelstellingen van de medewerker en draagt zo bij
aan de uitvoering van de identiteit en visie van ETP.
Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en handelt daarnaar.
Ons team wordt structureel versterkt door stagiaires
van textielopleidingen (Saxion, AMFI of TMO). Zo
houdt ETP feeling met de actuele ontwikkelingen
vanuit de opleidingen.

EXTERNE STAKEHOLDERS
Klanten
We staan in
 nauw contact met onze klanten en
hun medewerkers. Elke klant heeft zijn eigen vaste
aanspreekpunt, de ETP-projectmanager. De ETP
Servicedesk is het aanspreekpunt voor de medewerkers van onze klanten die onze bedrijfskleding
dragen.
Agenten & fabrikanten
ETP werkt samen met 25 fabrieken en vijf agenten
in Oost-Europa, Marokko, Turkije en Azië. Met hen
onderhouden we langdurige relaties en onze productmanagers staan dagelijks met hen in contact.
Er vinden fabrieksbezoeken plaats en er wordt op
afstand gecommuniceerd over onze productontwikkeling, opvolging van orders en duurzaamheids- en
milieuafspraken. Het ETP leveranciershandboek
en het Responsible Business Conduct (RBC) zijn
leidend in het productieproces.

Aandeelhouders
Aandeelhouders worden regelmatig door het management geïnformeerd over alle aspecten van de
onderneming, waaronder onze duurzaamheidsambities en resultaten.
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“EACH ONE OF US CAN
MAKE A DIFFERENCE.
TOGETHER WE CAN
MAKE A CHANGE.”
-BARBARA MIKULSKI
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BRANCHEORGANISATIES &
MULTI-STAKEHOLDERS
AMFORI - BSCI
ETP is lid van Amfori- BSCI, wat staat voor open en
duurzame handel. Amfori brengt meer dan 2.400
retailers, importeurs, merken en verenigingen uit
meer dan 40 landen samen. We hebben de gezamenlijke missie om menselijke welvaart te bevorderen, natuurlijke hulpbronnen verantwoord te
gebruiken en open handel wereldwijd te stimuleren.
Door collectief samen te werken kunnen er veranderingen op grote schaal worden gerealiseerd.
Bangladesh Accord
Het Bangladesh Accord is een onafhankelijk en
juridisch bindend partnerschap tussen de textielfabrieken en de vakbonden. ETP ondertekende het
Bangladesh Accord in 2014 en ondertekende het
tweede Accord in 2018. De rol van ETP hierin is
actief: we monitoren de voortgang die Bengaalse
fabrikanten maken en ondersteunen waar mogelijk
voor veilige arbeidsomstandigheden.
IMVO Convenant Duurzame
Kleding en Textiel
Via het IMVO Convenant Duurzame Kleding & Textiel, zetten we ons met andere bedrijven, overheid,
vakbonden, NGO’s en brancheorganisaties in voor
een duurzame kleding- en textielindustrie.
Leefbaar loon en veilige werkomstandigheden zijn
belangrijke thema’s binnen het Convenant. We
delen kennis en pakken samen gemeenschappelijke uitdagingen aan. Zo leveren wij een bijdrage aan
het verbeteren en verduurzamen van de kledingen textielindustrie die verder reikt dan onze eigen
productieketen.
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Modint
ETP is lid van deze branchevereniging, die beschikt
over een uitgebreid netwerk van leveranciers,
importeurs, agenten en distributeurs van kleding,
(interieur-) textiel en tapijten. Modint informeert en
adviseert ons regelmatig over onderwerpen op het
gebied van circulariteit, inkooprisico’s en kwaliteitsborging.

OPEN EN DUURZAME
HANDEL, WERELDWIJD

United Nations Sustainable Development Goals,
SDG’s
De kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) van de Verenigde Naties is een einde aan
extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De 17 SDG’s zijn de blauwdruk voor
een betere en duurzamere toekomst en gelden voor
alle landen en alle mensen. Ze benoemen de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. ETP legt op de volgende vier thema’s de
nadruk: geen armoede (SDG 1), klimaatactie (SDG
13), verantwoorde consumptie en productie (SDG
12) en eerlijk werk en economische groei (SDG 8).
De andere SDG’s liggen in meer of mindere mate
besloten in onze werkzaamheden.
UNGP, ILO en OECD
UN Guiding Principles for Business and Human Rights, International Labor Oganisation (ILO)
en OECD Guidelines maken conventies en richtlijnen die aan de basis staan van het due diligence
beleid van ETP.
NGO’s
We gaan actief een open dialoog aan met NGO’s
als CNV, FourPaws, Arisa, Solidaridad en Unicef om
informatie en advies in te winnen over onze productkeuze’s, productielocaties, materialen en daaraan
gerelateerde risico’s in de productieketen.

Fabrikant Venture JSC Vietnam over ETP:
“Samen met ETP hebben wij een langdurige en zeer hechte samenwerking opgebouwd en je kunt spreken van een echt
partnership, niet een reguliere leverancier-afnemers verhouding. Dit geeft ons
als producent de mogelijkheid om maximale service te verlenen en soms ook
kleinere producties te draaien tegen een
marktconforme prijs.”
“Leefbaar loon en vakbondsvrijheid zijn
zaken welke door ETP naar de voorgrond
worden gehaald om gezamenlijk te realiseren binnen ons productiebedrijf Venture
JSC Vietnam.”
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8.DUE DILLIGENCE
BIJ ETP

DUE DILIGENCE BELEID
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten in de hele
toeleveringsketen op een ethische, traceerbare en
transparante manier worden uitgevoerd, heeft ETP
de onderstaande Due Diligence-methodologie van
de OECD overgenomen5:

SAMEN
VERANTWOORDELIJK

PRODUCTIEKETEN
Om mogelijke negatieve risico’s van onze activiteiten te identificeren en deze te elimineren of te
beperken, is het noodzakelijk te weten waar onze
producten worden gemaakt.
De leveranciers zijn verdeeld in vier niveaus, ook
wel tiers genoemd. Het grootste deel van onze impact in de keten bevindt zich op niveau 1 en 2.
De ‘tweede generatie’ artikelen gaat na het dragen
via re-use, recycle terug naar tier 3, tier 2 en tier 1.
De nieuw geproduceerde artikelen bevatten
postconsumer content en zijn daarmee circulair: het
eindproduct wordt opnieuw als grondstof verwerkt.

TIER 4
Van olie/katoenplant
tot textielvezel

Van vezel tot
garenproductie

Van garen tot
doekproductie

Kledingproductie
(CMT & Artworks)
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COMMUNICEER
HOE GEVOLGEN
WORDEN
AANGEPAKT

2

5

IDENTIFICEER & BEOORDEEL
NEGATIEVE GEVOLGEN
IN ACTIVITEITEN,
TOELEVERINGSKETENS &
ZAKELIJKE RELATIES

1
INTEGREER
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
IN BELEID &
MANAGEMENTSYSTEMENT

MONITOR
PRAKTISCHE
TOEPASSING EN
RESULTATEN

4

ZORG VOOR
HERSTELMAATREGELEN
OF WERK
HIERAAN MEE
INDIEN VAN
TOEPASSING
3

STOP, VOORKOM OF BEPERK
NEGATIEVE GEVOLGEN

Wij willen ons bewustzijn vergroten en de mogelijke gevolgen van onze manier van werken voor de
Vanwege de wereldwijde impact van de
mensen die onze producten maken en voor het miCOMMUNICEER
Covid-19-pandemie,
was ons
productieschema in
5
2
IDENTIFICEER
& BEOORDEEL
lieu, beter begrijpen.
De 9 aandachtsgebieden van
HOE GEVOLGEN
NEGATIEVE GEVOLGEN
WORDEN
IN ACTIVITEITEN,
2020 anders, maar
we hebben lopende
het IMVO Convenant
hebben we geïntegreerd in
AANGEPAKT
TOELEVERINGSKETENS &
1
ZAKELIJKE RELATIES
ons Plan van Aanpak welke we opstellen en opvolbestellingen niet
geannuleerd en zijn er samen
gen volgens de richtlijnen van het Convenant. INTEGREER
We
MAATSCHAPPELIJK met onze agenten en leveranciers in geslaagd om
ZORG VOOR
toetsen jaarlijks de gestelde doelen en VERANTWOORD
formuleren ONDERNEMEN
HERSTELIN BELEID &
MAATREGELEN
nieuwe doelen om ons productie- en inkoopgedrag
bestellingen te verschuiven
om de productie
MANAGEMENTSYSTEMENT
OF WERK
te verbeteren.
HIERAAN MEE

stabiel te houden. We
hebben
tevens andere
INDIEN
VAN

Het productieteam speelt een belangrijke
rol bij de
4
MONITOR
uitvoering van het Due
Diligence beleid en overlegt
PRAKTISCHE
TOEPASSING EN
regelmatig met de RESULTATEN
MVO Manager om de voortgang
te evalueren en actiepunten te bespreken. Het
MVO-proces wordt in detail gedocumenteerd en de
rapportage hiervan wordt binnen de processen geborgd, evenals de interne communicatie hierover.

TOEPASSING

oplossingen
geïntroduceerd om de productie van
3
STOP, VOORKOM OF BEPERK
NEGATIEVE GEVOLGEN

onze leveranciers te garanderen, bijvoorbeeld door
het produceren van andere artikelen zoals
mondmaskers.
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SAMENWERKING
Met de meeste leveranciers en agenten werken wij
al tussen de 10 en 25 jaar samen. In sommige productielanden zijn agenten belangrijk voor een goede
communicatie tussen ETP en de fabrikant: agenten
zorgen voor vertalingen, houden actief toezicht op
het MVO-beleid, voeren kwaliteitscontroles uit en
zoeken naar nieuwe lokale mogelijkheden.

OPTIMALE WERKWIJZE
Het produceren van bedrijfskleding biedt in de textielindustrie een positieve werkwijze: een stabiele
productieplanning zonder seizoenpieken, langdurige
contracten, tijdige communicatie over wijzigingen,
inzicht in kostprijsopbouw en inzicht in het productieproces. We streven naar een zo efficiënt mogelijke planning samen met leveranciers zodat ze
verzekerd zijn van een continue productiestroom.

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE
Het Responsible Business Conduct (RBC) document
en het ETP-leveranciershandboek vormen de basis
voor het verloop van ons inkoopproces en voor het
borgen van verantwoordelijkheden.
In het RBC adresseren we potentiële risico’s in
de supply chain; wij zien dit als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We verlangen van onze
leveranciers dat zij Due Diligence verankeren in hun
bedrijfsprocessen en monitoringsystemen en hierover een beleid opstellen. Leveranciers en agenten
worden hierover goed geïnformeerd, volgen trainingen en committeren zich aan het volgen van deze
richtlijnen. We vragen leveranciers ook om feedback
over onze acties als ons gedrag de naleving van
deze normen en waarden bemoeilijkt.

Daarnaast blijven wij in gesprek met onze leveranciers over hoe wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in de keten kunnen nemen op verschillende
MVO-thema’s.

KLACHTENMECHANISME
Als toevoeging van onze eerder genoemde auditreports maken we gebruik van klachtenmechanismes.
We bieden de fabrieksmedewerkers de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien ze vinden
dat hun rechten worden geschonden. Het recht
om een klacht in te dienen geldt voor iedereen die
betrokken is in de keten. Helaas komt het vaker
voor dat in een onveilige werkomgeving de klachten
niet altijd eerlijk worden afgehandeld en er risico’s
voor de werknemers aan verbonden zijn. Een goed
functionerend klachtenmechanisme is essentieel.
Wij hebben we tijdens onze reguliere fabrieksbezoeken contact met de fabrieksmedewerkers. Indien er
klachten naar voren komen bespreken we dat direct
met het fabrieksmanagement. Helaas hebben we
afgelopen periode door COVID-19 weinig fabrieksbezoeken kunnen uitvoeren.
Wij zijn zelf aangesloten bij Amfori / BSCI. Als onderdeel van dit lidmaatschap volgen wij de Amfori
procedure om de klacht te verhelpen. Indien er
complicaties optreden, maken wij gebruik van het
klachtenmechanisme formulier van Amfori via: https://www.amfori.org/content/amfori-external-grievance-mechanism-form.
Onze leveranciers worden geauditeerd door partijen zoals BSCI, Oekotex STeP, SA8000 of Fair Wear
Foundation. Hierbij is het verplicht dat onze leveranciers een klachtenmechanisme opzetten en ze
worden hierop ook beoordeeld.
Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel faciliteert ook een klachtenmechanisme voor haar ondertekenaars. ETP zal gebruik van maken van deze
klachten- en geschillencommissie indien er advies
gewenst is.
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5

Bron: Due Diligence-methodologie van de OECD

Oeso-Due-Diligence-Handreiking-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.pdf (oecd.org)
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9.RISICOANALYSE
IN DE KETEN
RISICOANALYSE ETP
Om de risico’s van ons werk te bepalen hebben we
een risicoanalyse gemaakt en deze gebaseerd op
ernst en waarschijnlijkheid van risico, audit analyse,
leverage en gebaseerd op de Theory of Change2.

ERNST EN WAARSCHIJNLIJKHEID
We hebben de risico’s en impacts geprioriteerd op
basis van ernst en waarschijnlijkheid.
De waarschijnlijkheid van risico’s wordt bepaald
door de aannemelijkheid of frequentie van risico’s.
Mogelijke risico’s zijn bijvoorbeeld het gebruik van
schadelijke pesticiden in de katoenteelt en beperkte
vrijheid van vakbonden in Vietnam en China. Deze
risico’s zijn namelijk meer regel dan uitzondering.
De ernst van risico’s wordt bepaald door het aantal betrokkenen, omvang en onomkeerbaarheid
(bijvoorbeeld overlijden, ernstige schade aan
gezondheid, kinderarbeid of ernstige vormen van
dwangarbeid). We hebben prioriteit gegeven op verschillende niveaus: op algemene landenrisico’s, op
specifieke leveranciersrisico’s en op materiaal- en
processenniveau.
Voor de juiste prioritering hebben we een impactmatrix gemaakt, waarin we de impact vergelijken die
het hoogst scoort op waarschijnlijkheid en ernst.
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Bij deze overwegingen hebben we de stakeholders
Solidaridad, CNV, Arisa, Unicef, FourPaws, Amfori,
Fair Wear Foundation en Modint betrokken. We
hebben met hen de geraadpleegde bronnen (publicaties, Due Diligence tool van Modint en sociale
auditresultaten) besproken en hun feedback meegenomen. Uiteindelijk hebben we ons gericht op de
meest waarschijnlijk, ernstige risico’s en gevolgen
waarin we - samen met anderen - het verschil kunnen maken.

ALGEMENE LANDEN RISICOANALYSE
Hieronder een overzicht van ons volume per productieland en de herkomst van de topfabrikanten in
volume in 2020.
Productielanden

Top 4 Fabrikanten

5%

Others
Bangladesh

5%

India

5%

Vietnam

9%

Tunesia

9%
5%
5%

9%
40%

5%
9%
12%

15%

12% Turkey

22%

28%

32%

22%

China

28%

Vietnam

18%

Tunesia

32%

Bulgaria

18%

15% China
40% Bulgaria

Deze landen hebben stuk voor stuk een eigen
cultuur, wetten, normen en waarden en dat vraagt
een andere benadering. We hebben de belangrijkste productielanden van ETP afzonderlijk onderzocht om te begrijpen welke risico’s voor mens en
milieu zich voordoen en een grondige risicoanalyse
gemaakt op basis van de negen thema’s van het
Convenant.

GEDRAGSCODE VOOR
LEVERANCIERS EN
VOOR PARTNERS
6

De hoogte van het risico per land wordt aangegeven met een letter, waarbij A staat voor een zeer
laag risico en F voor een zeer hoog risico. Niet ieder
onderwerp heeft een risicoweergave, deze velden
zijn daarom leeg gebleven. Bovenstaande tabel is
gebaseerd op een algemeen landenanalyse en gaat
niet specifiek over leveranciers van ETP.
Wij hebben de resultaten van de onafhankelijke
(sociale) audits onder elkaar gezet per land en per
leverancier. Wanneer er een discrepantie bleek op
een (of meerdere) thema (s) en de bevindingen van
de onafhankelijke audits hebben we dit voorgelegd
bij het multi-stakeholder overleg. Zij hebben ons
geadviseerd hoe we de dialoog op deze specifieke
onderwerpen zo goed mogelijk kunnen inzetten.
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ERNST EN WAARSCHIJNLIJKHEID PER LAND

Ook zijn de gevolgen van COVID-19 groot in Bulgarije en dit versterkt de eerdergenoemde leegloop.
Wij voeren periodiek de dialoog met onze agent en
fabrieken om problemen op te sporen en oplossingen te vinden.

Bulgarije
Bulgarije is voor ETP een belangrijk productieland.
We zien in de landenrisicoanalyse dat leefbaar loon
het grootste risico vormt. Het verschil tussen het
minimumloon en leefbaar loon is hier groot, met
name in de kledingindustrie. In Bulgarije trekken de
mensen weg, al veertig jaar: eerst naar de steden,
daarna ook naar West-Europa. Er is sinds de jaren
80 een leegloop van 24%7. Deze verschuiving zie
je ook in de kledingindustrie zowel door vergrijzing,
als ook door verschuiving van fabrieksarbeiders
naar andere industrieën waar betere lonen worden
betaald. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor
ons en wij zullen hiervoor de wage gap blijven analyseren. We werken met open calculaties en betalen
een faire prijs voor onze producten.

Daarnaast scoort leefbaar loon een hoog risico in
Tunesië en in combinatie met de COVID-19 gevolgen in Tunesië is dit nog belangrijker geworden. Het
armoedepercentage is in 2020 van 14% naar 21%
gestegen8, wat weer invloed heeft op de hoogte van
het kinderarbeid cijfer. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet samen met Fair Wear Foundation
en Unicef. Goede communicatie is cruciaal om dit
samen tegen te gaan.

Tunesië
Tunesië is voor ETP een nieuw productieland waar
we samenwerken met een ervaren partner. De fabrikant is geaudit door Fair Wear Foundation. Wij zien
in de landenrisicoanalyse een hoge risicoscore op
het thema Discriminatie & Gender. De fabriek hecht
waarde aan dat thema: het management en de
medewerkers zijn zich bewust en er hangen bijvoorbeeld informatieposters over discriminatie door de
hele fabriek. De fabriek heeft op dat thema ook een
goede score laten zien in de onafhankelijke audit.

China
In productieland China is de vrijheid van vakbond
een risico. Iedereen mag zich verenigen in een
vakbond, maar de vakbonden zijn verplicht zich aan
te sluiten bij de All-China Federation of Trade Unions
(ACFTU). Deze federatie is gelieerd aan de overheid
en staat onder direct toezicht van de Communistische Partij en wordt door werknemers als onbetrouwbare partner gezien9.

Wij hebben de ernst en waarschijnlijkheid analyse voor elk productieland in kaart gebracht.

Uit de onafhankelijke audit rapporten van onze fabrikanten blijkt dat medezeggenschap wel mogelijk
is. Door middel van bijvoorbeeld klachtenregistratie
stimuleren we meer betrokkenheid van werknemers
en het verbeteren van de sociale dialoog.

Hieronder deze weergave.
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Ook nemen wij de onderdrukking van Oeigoeren in
de Xinjiang regio zeer serieus en hebben onze keten
uitvoerig onderzocht. In de desbetreffende regio
bevinden zich spinnerijen (tier 3) en weverijen (tier
2). Wij hebben vastgesteld dat onze productie niet
plaatsvindt in dit gebied.
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We hebben in 2020 deelgenomen aan het project
Amplify10 om vakbondsvrijheid te stimuleren in Vietnam. Het is een meerjarenproject in samenwerking
met FNV, CNV, Convenant Duurzame Kleding en
Textiel. en andere textielbedrijven. Ook de klachtenregistratie speelt hierbij een belangrijke rol: de
fabrieksmedewerkers moeten een platform hebben waar zij klachten kunnen indienen die serieus
worden behandeld. Amfori is een pilot gestart om
effectief om te gaan met klachten en wij volgen
deze ontwikkelingen nauwgezet.
We hebben leden van BSCI Amfori geraadpleegd op
het thema leefbaar loon. We zijn we in contact met
mede-Convenantsleden die in dezelfde fabrieken
produceren en analyseren de Wage Gap11.

LEVERAGE
Ons leverage bij de fabrikanten is procentueel niet aanzienlijk maar door onze lange
partnerschappen en constante factor zijn
we zijn wel belangrijk voor hen. Productie
in bedrijfskleding heeft de voorkeur voor
veel fabrikanten ten opzichte van de Fast
Fashion.

Vietnam
In Vietnam is leefbaar loon in combinatie met vrijheid van vakbond een risico. De stakeholders gaven
aan dat vakbondsvrijheid en collectief onderhandelen een belangrijk middel is om substantiële en
duurzame veranderingen door te voeren.

UITVOERIG
ONDERZOEK VAN
ONZE KETEN
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SPECIFIEKE LEVERANCIERS RISICO’S &
AUDIT ANALYSE

Daarnaast is er een verbetering van 13% in toeleveringsketenbeheer en deze wordt voornamelijk
weerspiegeld in het vermogen van het bedrijf om te
voldoen aan de order- en/of contractverwachtingen.

In 2020 heeft 87% van de inkoop plaatsgevonden
bij strategische leveranciers11.
De Corrective Action Plans (verbeterpunten) van
de audit rapportages bevatten in 2020 5% meer
actiepunten dan in 2019. Dit ondanks de grote realisaties in de focuslanden van 2019: Bulgarije (33%
verbetering), China (51% verbetering) en Vietnam
(89% verbetering). Er zijn 22 verbeterpunten te realiseren in ons nieuwe productieland Tunesië.

Ten opzichte van 2019 is dit een stijging van 67%
en we zien dat onze samenwerking met fabrikanten
op het gebied van de planning zijn vruchten heeft
afgeworpen.
We zullen dit de komende jaren blijven monitoren
en streven ernaar het aantal verbeterpunten steeds
verder te verlagen. Dit doen we doen door intensieve samenwerking met de fabrikanten met blijvende
focus op de punten die uit de risicoanalyses komen12.

Materiaal Gebruik
50%

Over het algemeen is onze grootste samenstelling van ‘virgin’ materialen een
mix van katoen/polyester of wol/polyester. Deze specifieke mix van samenstellingen zorgt voor een lange levensduur
in de belangrijkste productgroepen die
ETP levert. Voor bedrijfskleding is een
lange levensduur naast duurzaamheid
en comfort een belangrijke voorwaarde. Daarom zetten wij ons in om zo veel
mogelijk katoen, polyester en wol te
vervangen voor een duurzame variant.
Om dagelijks betere keuzes te kunnen
maken op het gebied van duurzame
grondstoffen hebben wij onderstaande
tool laten opstellen gebaseerd op de
Modint Sustainable Material Guide, Higg
index van SAC en LCA ecoinvent.

Class II

Class III

Class IV

MORE SUSTAINABLE

SUSTAINABLE

PREVALENT

Recycled cotton
(mechanically/chemically) 40

Organic cotton
(GOTS) 49

Sustainable cotton
(BCI, OCS, CMiA) 52

Cotton 98

Recycled PES/PET
(mechanically) 35

Recycled PES/PET
(chemically) 42

Class I
MOST SUSTAINABLE

Organic linen (GOTS)/Hemp
Flax/ Crailar

Linen (Li) chemical retting
Hemp/EU flax/ Jute 60
Mulesing free wool

Recycled wool 49

Polyurethaan 42
Polyacryl (PAC)

Monocel (based on bamboo
cellulose)
PP plastic 29

Recycled Elastane

Vegetable tanned leather

Plant based leather

Wool 82
Nylon/Polyamide
(PA) 48

PLA Biobased
(Polyactid Acid) 54

Recycled Nylon/Polyamid 39
Milk fiber/Soy/ Sea Cell
Cork 14

Polyester 44
Bamboo Viscose/Modal
Viscose Lenzing Asia 53-57

Ecovero
Lyocell

Elastan (EA)/Spandex 44

Leather 160

Deze tool is gebaseerd op levenscyclusanalyse gegevens
(LCA’s) en helpt ons de materialen te begrijpen in termen
van niet-duurzame keuzes (Class IV) en duurzame keuzes (Class I, II, III). Met andere woorden; met deze tool
kunnen wij duurzamere materiaalkeuzes maken. In het
overzicht hiernaast wordt weergegeven hoe het aandeel
Class IV materialen in onze collecties voortdurend daalt
en wordt overgenomen door materialen in de meer
duurzame classes.

Class indeling materialen
MATERIAALGEBRUIK

40%

30%

20%

10%

0%
Katoen

BCI Katoen Bio Katoen

Recycled
Katoen

Ecovero

Lyocell

Polyester

2017

RePET

2018

Mulesing
Free Wol

2019

Nylon

Polyamide

Elasthane Polyacryl Veg Tan Leer

Vilt of
Metaal

Het gebruik van duurzame materialen in onze producten vermindert
het risico op schade aan de mens
en het milieu. Daarnaast is dit een
belangrijk onderwerp binnen de
traceerbaarheid en transparantie van de supply chain. Wij zetten
daarom grote stappen in het verduurzamen van onze grondstoffen
en materialen. In het overzicht
links wordt ons materiaalgebruik
weergegeven.

Class I

11%

Class II

14%

Class III
1%
18%

Class IV
7%
8%
15%

89%

86%

81%

70%

2017

2018

2019

2020

2020

Zie begrippenlijst
Bron: Due Diligence Tool Modint
7
Bron: Aandacht als medicijn in leeglopend Bulgarije (volkskrant.nl)
8
Bron: Impact of COVID-19 on the situation of children in Tunisia – Unicef April 2021
9
Bron: Arbeid, vakbonden en gezondheidszorg in China - Amnesty International
10
Amplify: Zie hoofdstuk Duurzame doelen
11
79% van onze strategische leveranciers is in 2020 door onafhankelijke partijen gecontroleerd op sociale kwesties.
12
Strategische leveranciers van eindproducten; Leveranciers die minimaal 80% van onze totale productie vertegenwoordigen.
1
6
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10.DUURZAME DOELEN
DUURZAME DOELEN

BEHAALD

VOORUITKIJKEN

THEMA
CONVENANT
2. Kinderarbeid

Transparantie in de keten

Traceerbeerheid tier 1 & 2 100%
Traceerbaarheid tier 3 68%

In 2022 100% traceerbaarheid van tier 1, 2 & 3

Onafhankelijke audits

Audits strategische leveranciers 79%

Dekkingsgraad van onafhankelijke audits strategische leveranciers 80%

6. Veiligheid en
gezondheid op de
werkplek

Leefbaar loon

89% van het leefbaar loon voor een familie
in Vietnam

in 2022 100% leefbaar loon realiseren in Vietnam

5. Leefbaar loon

Vakondsvrijheid (Vietnam)

Vakbondsvrijheid bevorderen in Vietnam via het
NGO initiatief AMPLIFY & social sialoge

In 2022 kennis training leefbaar loon opstarten in
Vietnam via net NGO initiatief AMPLIFY

4. Vrijheid van
vakbond

Duurzame collectie

Geproduceerde duurzame kleding 42%

In 2021 is 60% van de geproduceerde kleding duurzaam

CO2 reductie

Reductie CO2 uitstoot transport 25%

Nul meeting CO2 uitstoot overige bedrijfsprocessen

AUDIT

GEEN
ARMOEDE

MENS

3. Gedwongen arbeid

7. Ruwe materialen
9. Dierenwelzijn

KLIMAATACTIE
CO2

Water en Chemicaliën management

Slagingspercentage willekeurige RSL controle 100%

In 2021 MRSL implenteren met strategisch leveranciers

Reduceren en verduurzamen
van verpakkingsmaterialen

Reductie plastic 10% door gebruik papieren zakken

In 2021 minimaliseren verpakkingsmaterialen 25%
en verder uitrollen duurzame verpakkingen

Partnerships & Innovatie

Circulaire partnerschap aangegaan, volledig
post-consumer
Succesvolle afronding Switching Gear,
project Circle Economy

In 2021 hoogwaardige recycling toepassen bij 4 nieuwe klanten.
Implementatie inzameling bij overige klanten, 80% in 2022

Circulaire model

Eerst circulaire collectie gelanceerd,
waarbij de polo weer een polo wordt

Accelerator zijn van de circulaire economie
In 2021 gezamelde kleding recyclen voor een tweede leven.
Nieuwe circulaire collecties uitrollen

Social Return on Investment

Werknemers met afstand tot arbeidsmarkt 6%

Nieuwe samenwerkingen met lokale SROI projecten

Medewerkerstevredenheid & -ontwikkeling

Medewerkerstevredenheidscijfer 7,4
Begeleiding stagiaires: 12 maanden

In 2021 medewerkers tevredenheid 8,0
Implementatie digitale leeromgeving

Goede Doelen

Kleding donatie Dress voor Success
Financiele bijdragen aan
Pink Ribbon & LindaFoundation

Goede doelen financieel steunen

Inclusiviteit & Diversiteit

Bewustwording en toetsing inclusiviteit

Inclusieve onderneming met een divers personeelsbestand

MILIEU

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

CIRCULAIR

EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

MAATSCHAPPIJ
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8. Waterverontreini
ging en gerbruik
van chemicalien,
water en
energie

7. Ruwe materialen

1. discriminatie
& geslacht
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11.KLANTCASE

FLYER UITGEREIKT AAN DE KLEDINGDRAGER. DE JUISTE
COMMUNICATIE ZORGT VOOR BEWUSTZIJN EN DRAAGVLAK.

GREENE FUTURE
Voor de vierde keer op rij heeft ETP de collectie van
ABN AMRO mogen ontwerpen, en produceren voor
de ruim 2000 medewerkers in de bankkantoren. Het
betreft een smart casual collectie – passend in ‘het
nieuwe werken’ binnen de bank - met een circulair design dat perfect aansluit bij de duurzaamheidsambities
van de bank. ETP is trots op deze samenwerking met
ABN AMRO, die al sinds 2002 klant is.

DE ABN AMRO GREENE FUTURE COLLECTIE IS EEN CASUAL COLLECTIE DIE DUURZAAM WORDT GEPRODUCEERD. TEVENS WORDT KLEDING DIE NIET
MEER WORDT GEDRAGEN INGEZAMELD EN ZOVEEL MOGELIJK HERGEBRUIKT. ZO GEVEN WIJ KLEDING DIE NOG GESCHIKT IS OM TE DRAGEN EEN
TWEEDE LEVEN. DE COLLECTIE SLUIT DAARMEE PERFECT AAN OP DE DUURZAAMHEIDSAMBITIES VAN ABN AMRO EN ETP.

39%

17%

VAN DE COLLECTIE BESTAAT UIT

VAN DE COLLECTIE BESTAAT UIT POLYESTER VAN

GERECYCLEDE PETFLESSEN

DUURZAAM KATOEN
IN TOTAAL BESTAAT DE COLLECTIE VOOR 77% UIT

KNOPEN ZIJN GEMAAKT VAN
GERECYCLED MATERIAAL

OOK DE

DUURZAME ARTIKELEN

WAT IS ER BESPAARD?

De oude ABN AMRO-bedrijfskleding krijgt een nieuw
leven in de vorm van zitbankjes. In samenwerking met
de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
worden deze geschonken aan een aantal verzorgings-

HET WERKEN MET DUURZAME MATERIALEN HEEFT DE VOLGENDE BESPARING OPGELEVERD:

30% MINDER CO2 UITSTOOT

60% MINDER WATER

14% MINDER ENERGIE

INZAMELBOX

tehuizen.

OM VERSPILLING TEGEN TE GAAN, KRIJGEN
ZOVEELMOGELIJK ARTIKELEN DIE NIET MEER
WORDEN GEDRAGEN EEN TWEEDE LEVEN.
VEEL ARTIKELEN KUNNEN NA REINIGING
EN EEN EVENTUELE REPARATIE ALS
TWEEDEHANDS ARTIKEL TERUG
IN DE ABN AMRO VOORRAAD. GA JE UIT
DIENST, BE JEVAN MAAT VERANDERD OF
HEB JE EEN ARTIKEL IN DE KAST LIGGEN
DAT JE NIET ZO GRAAGDRAAGT? GOOIDEZE
KLEDING NIET WEG, MAAR DONEER IN DE

Inzamelbox
Bedrijfskleding

YCL
REC E-R
E-

-REUSE-RE
LE

SE- RECYC
EU

CIRCULAIR.
NA GEBRUIK WORDEN ZE GERECYCLED EN
WORDEN DE GARENS OPNIEUW GEBRUIKT

GREENE FUTURE INZAMELBOX

REUSE

CLE-REUS
CY

RECYCLE

BOVENSTAANDE ARTIKELEN ZIJN VOLLEDIG

DIE NIJ JOU OP KANTOOR STAAT.
ZODRA DE INZAMELBOX VOL IS, WORDT
DEZE OPGEHAALD EN WORDT ALLE KLEDING
GESORTEERD EN GESCHIKT GEMAAKT VOOR
HERGEBRUIK OF RECYCLING.

OP DEZE MANIER DRAAG OOK JIJ BIJ AAN
EEN DUURZAMERE WERELD!
EEN GEDEELTE VAN DE ARTIKELEN IS VERPAKT
IN EEN PAPIEREN POLYBAG:

BETER VOOR HET MILIEU!

PAPIEREN ZAKKEN:
BETER VOOR HET
MILIEU

DE PLASTIC POLYBAGS KUNNEN WORDEN
Greene Futu
re

INGELEVERD IN DE INZAMELBOX VOOR
HERGEBRUIK.

Alle artikelen worden zo lang
mogelijk via re use gedragen.
Hierna gaat het via de
verzamelbakken retour naar ETP.
De polo’s en t-shirts gaan opnieuw polo’s en t-shirts worden!
Deze producten gaan via de HUB
van onze partner Blue LOOP
Workwear naar Lenzing.
Daar wordt het gerecycled in het
Lyocell proces. De Refibra vezels
worden gemixed tot een nieuwe
kwaliteit als tweede generatie
ABN AMRO t-shirts en poloshirts.
De samenstelling is dan 50%
Biologisch katoen / 30% Refibra
(van de oude bedrijfskleding) /
20% Gerecycled katoen van
industrieel afval.

Meer informatie?
Check het label aan de binnenkant van jouw kledingstuk.

LCA VAN DEZE CIRCULAIRE PRODUCTEN
De voetprint van deze “eerste gereratie” productieketen (van vezel tot
eindproduct inclusief logistiek, materialen en bewerkingen) is berekend
volgens de laatste LCA data.
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NAAST DAMES EN
HEREN ARTIKELEN
BIEDEN WE TEVENS
EEN GENDERNEUTRALE
OPTIE AAN

Analysis Group

Global Warming

Fossil Resource
Scarcity

Water
Consumption

Land Use

Transport

0,66987

0,22512

0,00116

0,02548

Textile Finishing

3,48673

1,00388

0,04552

0,01772

Fibers

0,89081

0,11284

0,00232

10,40119

Mechanical Processes

2,79608

0,70624

0,02250

0,02915

Product Manufacturing

0,13225

0,03336

0,00106

0,00128

Packaging

0,00670

0,00189

0,00008

0,00301

Total per kg product

7,98

2,08

0,07

10,48

Total per 120 grs t-shirt

0,96

0,25

0,01

1,26

Unit

kg CO2 eq

kg oil eq

m3

m2yr crop eq
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12.OVER DIT
VERSLAG

De directie van ETP is transparant over haar
MVO-beleid. Wij vinden het belangrijk dat
onze klanten, onze medewerkers, de aandeelhouders en andere belanghebbenden
duidelijk inzicht krijgen in het beleid dat we
voeren. Hierdoor kunnen belanghebbenden
onze prestaties volgen en laten wij op een
onderbouwde manier zien hoe wij ons MVObeleid uitvoeren en monitoren.

Dit verslag heeft betrekking op de periode
van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2020. Het MVO-verslag wordt jaarlijks uitgegeven en beschrijft de activiteiten van ETP
B.V. op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De inhoud van het
verslag heeft betrekking op alle werkzaamheden van ETP B.V., gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

Alle informatie in dit MVO-verslag 2020 is
verzameld door een team van ETP-medewerkers. Het MVO Jaarverslag was in dit jaar
extra uitdagend door de COVID-19 pandemie.
We hebben onszelf opnieuw kritisch geëvalueerd en met een eerlijke, frisse blik gekeken
naar onze waardeketen, doelen en risicoanalyse om zo een zorgvuldig verslag te maken.

COPYRIGHT

De directie van ETP heeft Stichting MVO Register de opdracht gegeven de kwaliteit van
de informatie in dit MVO-verslag te toetsen
opdat onze prestaties op onafhankelijke wijze worden beoordeeld.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van fotokopie of microfilm of op
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van ETP.
ETP B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden of onvolledigheden in de gepubliceerde informatie.

“EEN DUURZAME
WERELD IS EEN
EERLIJKE WERELD”

40

41

13.BEGRIPPENLIJST
DUE DILIGENCE
Onder due diligence (ook wel: gepaste zorgvuldigheid) wordt het proces verstaan waarin bedrijven de daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen van hun handelen
identificeren, voorkomen en verminderen,
en waarmee zij verantwoording kunnen
afleggen over hun aanpak van die gevolgen
als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen. Bij
de uitwerking van due diligence staan niet
de risico’s voor het bedrijf centraal, maar de
rechten van, en de daadwerkelijke en potentiële risico’s op, negatieve gevolgen voor
andere stakeholders, zoals werknemers en
lokale gemeenschappen.
UNGP’S
In 2011 nam de VN de Guiding Principles on
Business and Human Rights (UNGP’s) aan.
Dit zijn internationale MVO-richtlijnen die
duidelijk maken wat de rol van staten is en
welke verantwoordelijkheid het bedrijfsleven heeft in relatie tot mensenrechten. De
UNGP’s zijn een aanvulling op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en andere mensenrechtenstandaarden. De
noodzaak tot due diligence is ook in andere
internationale richtlijnen opgenomen zoals
ISO 26000 en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
SDG’s
De SDG’s (Sustainable Development Goals of
Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeven-
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tien doelen om van de wereld een betere
plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten
bij de Verenigde Naties (VN), waaronder
Nederland. De doelen kwamen er op basis
van wereldwijde inbreng van organisaties en
individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze
zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen
als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.
INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
(ENGELS: ILO)
De International Labour Organization is een
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Ze houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. Om sociale rechtvaardigheid
te bereiken heeft de organisatie vier hoofddoelstellingen geformuleerd: het bevorderen
van het recht op werk, het verbeteren van
de kans om werk te krijgen en te behouden
voor mannen en voor vrouwen, het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid, én
het bevorderen van sociale dialoog tussen
werkgevers, werknemers en overheid.
OESO (ENGELS: OECD)
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO is een
samenwerkingsverband van 36 landen om
sociaal en economisch beleid te bestuderen
en te coördineren. De aangesloten landen
proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor
bedrijven om met kwesties om te gaan zoals
ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten,
kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee
vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal
MVO-beleid.

tegengaan van discriminatie, kinderarbeid
en gedwongen arbeid. Ook stimuleren zij het
recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, leefbaar loon en veilige en gezonde werkomstandigheden voor
werknemers. Daarnaast streven zij naar de
vermindering van negatieve milieu-impact.

Samenhang tussen de SDG’s en IMVO

UPV

Om de Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de VN in 2030 te bereiken moeten bedrijven, overheden, burgers en ngo’s
nog veel meer dan nu doen voor duurzaam
ondernemen. De SER vindt dat er voor alle
partijen veel winst te behalen is met het
verbinden van het beleid voor Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(IMVO) aan de SDG’s. IMVO is de basis voor
een effectieve, efficiënte en coherente bijdrage van bedrijven aan de SDG’s.

Uitgebreide producten verantwoordelijkheid
kleding en textiel - UPV betekent dat de producent (degene die het product op de Nederlandse markt brengt) verantwoordelijk wordt
gemaakt voor zijn product gedurende de
hele levenscyclus van het product, inclusief
de afdankfase. De staatssecretaris van I&W
heeft in 2020 besloten om een UPV-systeem
voor textiel in te voeren. Nederland loopt
hiermee vooruit op de EU. Met onder andere
de UPV zet de sector gezamenlijk concrete
stappen om de ambitie van een circulaire
textielsector te realiseren conform het Sectorplan ‘Op weg naar een circulaire Keten’ en
het Beleidsprogramma CirculairTextiel.

Sociaal-Economische Raad (SER)
De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid.
Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. De SER moedigt bedrijven en sectoren aan om waar mogelijk een aanvullende
bijdrage te leveren door innovatieve diensten
en producten te ontwikkelen en te toetsen op
‘due diligence’ via bijvoorbeeld IMVO Convenanten. Deze producten en diensten kunnen
de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelen dichterbij brengen.
IMVO Convenant voor kleding en textiel (CKT)
ETP is medeondertekenaar van het convenant voor Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de
kleding- en textielindustrie. Bedrijven en
organisaties die het convenant ondertekenen, spreken af om samen te werken aan het

De ladder van Lansink
De Ladder van Lansink is een standaard op
het gebied van afvalbeheer. De standaard
is genoemd naar de Nederlandse politicus
Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer
een motie voor deze werkwijze indiende. Het
afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven
aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Bron: Wikipedia - Ladder van Lansink
- Wikipedia
Ellen MacArthur Foundation
In 2009 opgericht door voormalig wedstrijdzeilster Ellen MacArthur met als doel de
overgang naar een regeneratieve, circulaire economie te versnellen. De foundation
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brengt internationale bedrijven en partijen
samen die een waardevolle bijdrage leveren
aan de circulaire economie. Het vlinderdiagram van de Ellen MacArthur Foundation
illustreert de continue stroom van technische en biologische materialen door de
‘waardecirkel’.

NGO

Theory Of Change

Klachtenmechanisme (Engels: grievance
mechanism)

ToC is een specifiek type methodologie voor
planning, participatie en evaluatie die wordt
gebruikt in bedrijven, filantropie, non-profit en overheidssectoren om sociale verandering te bevorderen. Theory of Change
definieert lange termijn doelen en wordt
vervolgens omgekeerd om de noodzakelijke
voorwaarden te identificeren.

Een niet-gouvernementele organisatie (ook
wel non-gouvernementele organisatie) is
een organisatie die onafhankelijk is van
de overheid en zich richt op verondersteld
maatschappelijk belang.

Een klachtenmechanisme biedt een platform
voor individuen of organisaties om klachten
in te dienen over vermeende of reële gevallen van verkeerde of oneerlijke behandeling.

Zakelijke gedragscode (RBC)
Deze code voor zakelijk gedrag en ethiek
beschrijft duidelijk onze normen en waarden
en wat acceptabel gedrag is voor de fabrikanten in de keten.
Stakeholders
Stakeholders zijn personen en organisaties
die direct of indirect beïnvloed worden door
de activiteiten van de onderneming of die
een directe of indirecte invloed hebben op de
onderneming.
MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
ook wel duurzaam ondernemen genoemd.
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