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HIGHLIGHTS VAN 2021

Sociale 
omstandigheden 
verbeteren  

AUDIT

85%
dekkingsgraad van 
onafhankelijke audits 
bij strategische leveranciers

 

3 partners
in het project Amplify voor 
realisatie van vakbonds-
vrijheid en leefbaar loon in 
Vietnam 

Impact op milieu 
reduceren

100%
Electrisch & hybride 
wagenpark

4600
fietskilometers heeft 1 van 
onze collega’s in 2021 afgelegd 
voor woon-werkverkeer

 

53%
van de collectie bestaat uit 
duurzaam materiaal

>verdubbeling
van klanten die zijn overgestapt 
naar duurzame materialen

Circulair systeem 50.000
RFID chips verwerkt in 
kleding in samenwerking 
met ons moederbedrijf 
Wiltec

100%
circulaire en zero plastic 
kleding in productie in
samenwerking met 
partner Blue Loop

 
 

 
 

4 buitenbankjes
gemaakt van gerecyclede oude ABN AMRO 
bedrijfskleding en gedoneerd aan 
verzorgingstehuizen

 

Maatschappelijk 
betrokken

10 jaar
onze klanten zijn gemiddeld 
al meer dan 10 jaar partner 

246 uur
gewerkt door mensen met 
een SROI indicatie via social 
enterprise BIGA groep aan 
tuinonderhoud van het ETP 
hoofdkantoor

100%
is onze score in het jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoek
voor ‘maakt waar wat ze beloofd’

 
 

 

100%
Inzicht in tier 1 (kledingpro-
ductie) en tier 2 (doekpro-
ductie)

 
  

73%
Inzicht in tier 3
(garenproductie)

6%
werknemers in dienst met 
afstand tot de arbeidsmarkt
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Een positieve impact 
op de wereld van morgen 

Gelukkig hebben onze klanten ook oog voor de 
impact in de keten en kunnen we dit bespreken. 

Samen met ons moederbedrijf Wiltec hebben
we de eerste klanten van bedrijfskleding met 
RFID-chips: een belangrijke stap naar een 
maximale levensduur van het product. Data en 
het goed managen ervan is essentieel om te 
slagen in duurzaamheid en circulariteit. 
En laten we hier nu heel goed in zijn.  

Er is een groot aantal bedrijven die bedrijfskle-
ding produceert en toch blijven klanten bij ETP 
en komen er nog altijd nieuwe bij. We horen 
steevast dat het serviceniveau van ETP 
ongekend hoog is en daar ben ik erg trots op. 
Want ja, we rennen en vliegen voor onze klan-
ten. We willen samen met de klant duurzame 
ontwikkelingen gerealiseerd krijgen. Daarnaast 
hebben we nog zoveel mooie plannen, die gaan 
we in 2022 verder gestalte geven.   

Maar we kijken verder. Met het oog op de 
nieuwe wetgeving in 2023 ligt de 
verantwoordelijkheid van het afval (lees: niet 
meer gebruikte bedrijfskleding) officieel bij de 
producent. In 2024 moet de helft van de afzet 
van 2023 ofwel gerecycled ofwel hergebruikt 
worden. Met ETP zijn we al goed bezig om 
producten opnieuw in te zetten en als 
grondstof te verwerken voor nieuwe producten. 
We kijken dan ook positief en vol ambitie
richting de toekomst!   

In dit MVO Jaarverslag blikken we terug op 2021, 
veel leesplezier gewenst.

In 2021 is het ‘nieuwe normaal’ een algemeen 
bekende werkwijze geworden. Voor ETP betekent 
dit: we werken hybride, vergaderingen gaan 
gemakkelijk op afstand, we volgen de berichten 
over sluitingen & opheffingen van sluitingen bij 
onze klanten en zijn oprecht blij om weer samen 
met collega’s op kantoor te zijn. Fysiek met 
elkaar werk verzetten geeft zoveel energie!  

Het was een uitdagend jaar. Anticiperen op de 
wensen van de klant was lastig; er was geen 
trend meer te ontdekken die houvast gaf. Dus 
keken we met gezond verstand en veel overleg 
vooruit en hoopten op herstel van COVID-19 
wereldwijd.  

Nu we in 2022 te maken hebben met de oorlog 
in Oekraïne lijken de coronaproblemen alweer 
ver weg. Deze onverwachte wending in het 
Oostblok heeft grote gevolgen voor onze 
werkwijze. Productielocaties sluiten of krimpen 
en energieprijzen vliegen omhoog. De 
onzekerheid bij onze toeleveranciers is voelbaar. 

Juist nu merk ik hoe belangrijk het is om met de 
juiste partners te werken. De jarenlange samen-
werking is een basis om problemen en uitda-
gingen goed het hoofd te bieden. Er is begin dit 
jaar een grote verschuiving geweest in risico’s 
met betrekking tot de Oost-Europese produc-
ties. Zo blijkt het maar hoe essentieel het is om 
de keten volledig transparant te hebben en om 
aan risicospreiding te doen. ETP is flexibel en kan 
veel artikelen produceren op meerdere locaties. 
Het is nooit ideaal om te switchen van produc-
tielocatie, maar met de juiste begeleiding en 
expertise kunnen we dat wel. 
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DIRECTEUR OPERATIONS ETP

SAMEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST  
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BERNHARD
    RICHTERING     
  BLENKEN
  COMMERCIEEL DIRECTEUR ETP

Onze kernwaarden beschrijven onze bijzondere bedriijfscultuur en staan centraal in alles wat wij doen: 
passie, commitment & respect.

PASSIE
Voor ons vak: om samen met de klant de mooist mogelijke, comfortabele en duurzaam geproduceerde 
kleding te ontwikkelen.

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

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

OVER ETP 
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De één noemt het werk- of bedrijfskleding, de 
ander corporate fashion. Voor ons is het belangrijk 
dat professionals hun werk goed kunnen uitvoeren. 
Met trots èn in stijl. Dat ze zich comfortabel, 
veilig en prettig voelen in bedrijfskleding. 
Daarom leggen we de lat hoog. Wanneer wij 
geslaagd zijn? Als we een gevoel van trots weten 
te realiseren. Bij onze opdrachtgevers, bij hun 
medewerkers en ook bij onszelf.

Bij ETP ontwerpen en produceren wij duurzame, 
representatieve bedrijfskledingcollecties; onder-
scheidend en kwalitatief hoogwaardig, zowel in 
product als in service. Wij leveren aan toonaan-
gevende organisaties 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. 
ETP maakt al 25 jaar de mooist mogelijke bedrijfs-
kledingcollecties en is sinds 2021 onderdeel van de 
Wiltec Groep die dit jaar wederom de  
heeft ontvangen als waardering voor duurzaam 
ondernemen.

Onze platte organisatiestructuur en korte lijnen dragen 
bij aan efficiëntie en flexibiliteit in het gehele proces.  

Duurzaamheid en circulariteit liggen binnen ons 
vakgebied bij iedereen op het puntje van de tong. 
En ook macro-economisch vindt er een enorme grote 
groei plaats. Met een gezonde commerciële prikkel 
is wat mij betreft dan ook niets mis, duurzaamheid 
verkoopt! Toch moet de daadwerkelijke drijvende 
kracht hiervoor uit passie en overtuiging komen. 
Wij hebben als textielindustrie de taak, de kansen én 
de mogelijkheden om de komende decennia onze 
bedrijfstak volledig te verduurzamen. 

Nederland is een competitief land en we lopen in 
Europa voorop in vergelijking met omringende landen. 
Het is dan ook van het grootse belang dat wij onze 
kennis delen om zodoende kostbare tijd te besparen 
in het verduurzamingsproces bij onze buren. Alle 
ontwikkelingen en uitvindingen op gebieden van 
duurzaamheid en circulaire economie zouden wat mij 
betreft vrij toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het 
individuele commerciële belang gaat in dit geval zeker 
niet op! 

We zijn ons inmiddels allemaal bewust dat wij als 
wereldbewoners al veel te lang hebben gewacht 
met actie ondernemen. We zullen dan ook alle zeilen 
moeten bijzetten om verduurzaming te laten slagen.   

Stiekem ben ik wel een beetje trots dat niet de 
fashionindustrie, maar juist onze bedrijfstak de 
leiding heeft genomen om onze textielindustrie 
concreet te veranderen. 

Voor onze jongere generatie is duurzaamheid en 
circulaire economie gewoon HIP. Hoe mooi is dat?  
Jongeren werken graag bij een onderneming die hierin 
vooroploopt en dat is in een krappe arbeidsmarkt een 
extra aanjager voor verandering. 

Regelgeving vanuit de overheid is echter nodig om het 
kaf van het koren te scheiden en eerlijke concurrentie 
binnen circulaire economie te bewerkstelligen. Anders 
blijft Green Washing de publieke opinie vertroebelen 
en wordt het een nog grotere uitdaging om onze 
gezamenlijke groene doelen te behalen. 

Bij ETP staat de initiële levensduur van een product 
voorop, want daar ligt dé grootste winst voor onze 
planeet. Ik nodig u uit om met ons team te sparren 
over uw duurzaamheidvraagstuk op het gebied van 
corporate identity, ons bedrijf is tenslotte een 
verlengstuk van uw onderneming.

MISSIE, IDENTITEIT & DUURZAAMHEID

We streven naar een wereld waarin circulaire en duur-
zame bedrijfskleding de norm is. We zien dat wij van 
toegevoegde waarde zijn door middel van partnerschap 
en expertise. Als partner fungeren wij als een verlengstuk 
in de corporate identity en MVO-strategie van onze klant. 

We geloven in maatschappelijke relevantie.

ETP’S DUURZAAMHEIDSGARANTIES 

• Kleding die langer meegaat 
• Duurzame & circulaire collecties 
• Reductie voetprint 
• Transparantie in de keten 
• Water- en chemicaliënmanagement  
• Onafhankelijke audits  
• Eerlijke beloning & veilige werkomstandigheden 
• Reduceren & verduurzamen van                                  

verpakkingsmateriaal   
• Optimalisatie voorraad & logistiek  
• End of life-oplossingen 

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

VANUIT DE COMMERCIE  
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volledig geïntegreerd in onze organisatie. 
Ons duurzaamheidsbeleid is geborgd op elk niveau. Op deze manier verankeren wij duurzaamheid in onze 
kernprocessen en houden we contact met diverse stakeholders en partners die het verschil kunnen maken.

ETP heeft acties bepaald op de volgende vier pijlers:  

Daarnaast onderschrijft ETP de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van 
de Verenigde Naties. Wij focussen ons op vier SDG’s die zijn gekoppeld aan onze duurzame pijlers. Elk van de 
pijlers maakt deel uit van ons duurzaamheidsbeleid en wordt weerspiegeld in de manier waarop wij werken.   

In het onderstaand overzicht is weergegeven hoe deze vier SDG’s gelinkt zijn aan onze duurzaamheidspijlers 
en aan de negen thema’s van het IMVO Convenant voor Kleding en Textiel. Daarnaast volgen wij de ILO en 
OECD-richtlijnen voor de kledingindustrie welke overkoepelend zijn over alle SDG’s.

DUURZAAMHEIDSBELEID DUURZAAMHEIDSPIJLERS 
IN DE PRAKTIJK
1. SOCIALE OMSTANDIGHEDEN
     VERBETEREN  

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 mensen 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 (Responsible Business 
Conduct) beschreven, zodat hier geen twijfel over kan 
bestaan.

Onafhankelijke Audits 

Bestaande productielocaties worden periodiek 
geauditeerd op de arbeidsomstandigheden door 
onafhankelijke organisaties als Amfori / BSCI, Fair Wear 
Foundation, SA8000, SMETA en/of Oekotex Step. 

√ Zo weten wij dat er bijvoorbeeld geen kinder- of 
gedwongen arbeid is in onze fabrieken. 

Leefbaar loon 

Wij vinden het belangrijk dat werknemers in onze 
fabrieken een eerlijk loon verdienen dat voorziet in alle 
basisbehoeften. De wettelijke minimumlonen in 
productielanden liggen veelal aanzienlijk lager dan het 
leefbaar loon. Wij onderzoeken en stimuleren fabrikanten 
een leefbaar loon te betalen. Wij doen dit door een 
eerlijke prijs te betalen voor onze producten.

√ In onze fabriek in Vietnam verdienen de medewerkers 
ruim boven het wettelijk minimumloon en werken wij met 
onze partners toe naar een leefbaar loon.

Vrijheid van Vakbond & AMPLIFY 

Het organiseren van en deelnemen aan vakbonden is 
een fundamenteel arbeids- en mensenrecht. Ook heeft 
ieder mens het recht om collectief te onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden. Helaas is dit niet vanzelfsprekend 
in elk land. ETP heeft de handen ineengeslagen met CNV 
en samen onderzoeken wij hoe we vrijheid van vakbond 
kunnen stimuleren. Dit doen wij in samenwerking met 
andere deelnemers van het Convenant Duurzame 
Kleding en Textiel via het project AMPLIFY.

√ Als onderdeel van dit project is concurrentie 
ondergeschikt aan het grotere doel; het verbeteren van 
de sociale omstandigheden van de fabrieksmedewerkers. 

Transparantie in de keten 

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 textielketen bestaat uit vier niveaus, ook wel 
tiers genoemd. Het is ons doel om de volledige 
keten tot en met de grondstof transparant te hebben.
Wij willen zo min mogelijk nieuwe grondstoffen 
gebruiken en daarom gebruiken wij afgedankt textiel als 
nieuwe grondstof in tier 4. De opnieuw geproduceerde 
artikelen bevatten post-consumer vezels en zijn daarmee 
circulair. 

√ Wij hebben tier 1, 2 en 3 inzichtelijk en weten 
daardoor dat wij niet produceren in Xinjiang, China, waar 
gedwongen arbeid van de Oeigoeren plaatsvindt. 

2. IMPACT OP MILIEU REDUCEREN 

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 samen met klanten 
en leveranciers. Zo omarmen we alle kansen die de 
duurzame economie biedt en maken een positieve 
impact op het milieu.

TIER 1

Kledingproductie
(CMT & Artworks)

TIER 2
Van garen tot
doekproductie

TIER 4
Van (recyclede) 

grondstof tot 
textielvezel

TIER 3

Van vezel tot 
garenproductie

RPET

PET

SOCIALE 
OMSTANDIGHEDEN

VERBETEREN

IMPACT OP
MILIEU

REDUCEREN

CYRCULAIR 
SYSTEEM

MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN
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Duurzame materialen  

Het is cruciaal dat onze kleding lang meegaat, goed her 
te gebruiken en/of te recyclen is. We kiezen voor zoveel 
mogelijk duurzame, hoogwaardige materialen zoals 
biologisch katoen, Tencel of gerecycled polyester. Het 
gebruik van duurzame fournituren heeft onze voorkeur.

√  Het vervangen van katoen voor biologisch katoen 
en virgin polyester voor RePET polyester genereert 84% 
minder waterverbruik, 21% minder energieverbruik & 
31% minder CO2-uitstoot.

Duurzame verpakkingen  

Wij gebruiken zo duurzaam en zo weinig mogelijk verpak-
kingsmateriaal. Wij zetten multi packs in om het aantal 
polybags te reduceren, we gebruiken kartonnen dozen 
van gerecycled materiaal en passen het doosformaat 
aan de inhoud aan. 
Daarnaast maken wij gebruik van papieren zakken in 
plaats van single use plastic polybags. 

√  Het verpakken van kleding in multi packs bespaart 
93% op polybags.

3. CIRCULAIRE COLLECTIES & SYSTEEM   

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 grondstof-
fen 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 eindgebruiker. Onze 
verantwoordelijkheid stopt niet bij het uitleveren van 
de kleding aan de dragers. We creëren een circulaire 
economie door te focussen op waardebehoud.

 

CO2-reductie  

Per bedrijfsproces analyseren wij hoe we onze 
CO2-uitstoot kunnen reduceren en compenseren. 
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.

√ Bij nieuwe kleding ontwikkeling (re-think) houden we 
rekening met het transport. Met het liggend vervoeren 
van goederen vanuit de productielocatie in plaats 
van hangend bereiken we een CO2-reductie van 
maar liefst 82%.

Daarnaast gebruiken we zonne- en windenergie om 
ons kantoor te voorzien van stroom. We willen 
uitgroeien naar een klimaatneutraal kantoor in 2025.

√ Ons moederbedrijf Wiltec is 100% zelfvoorzienend 
in haar energiebehoefte dankzij de inzet van 4031 
zonnepanelen.

We stimuleren medewerkers om te reizen met het 
openbaar vervoer, fiets of elektrisch vervoer. En wij 
plannen onze productiereizen heel zorgvuldig: we 
reizen, per auto of vliegtuig, alleen als het echt 
noodzakelijk is.  

√ 40% van onze medewerkers komt met het openbaar 
vervoer of de fiets

Water-, energie- en chemicaliënverbruik 

De manier waarop we met onze producten en 
productie omgaan heeft invloed op het water-, 
energie-, en chemicaliënverbruik en daarmee op 
het milieu. Wij willen voorkomen dat er middelen of 
productiemethoden toegepast worden die schadelijk 
kunnen zijn voor fabrieksmedewerkers, eindgebruikers 
of het milieu.

Onze producten voldoen aan de Restricted 
Substances List (RSL) en voldoen daarmee ook aan 
de huidige PFAS-wetgeving. In 2023 en 2025 zullen 
er meer PFAS-chemicaliën worden toegevoegd aan 
deze wetgeving. De afspraken hieromtrent staan 
benoemd in de overeengekomen RBC.

√ Als vervolgstap van de RSL hebben wij de 
Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) 
ingevoerd. Een ontwikkelde vragenlijst leggen we voor 
aan onze mogelijke risico leverancier. Met de gegeven 
antwoorden krijgen we een beter inzicht in het gebruik 
van chemicaliën in de natte processen (verven, 
wassen, bedrukken) en in de wijze hoe ze hun 
chemical management hebben georganiseerd.

Circulair model 

Onderstaand is ons circulaire model weergegeven, 
gebaseerd op de ‘Ladder van Lansink’. 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). Wij zijn 
voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor hergebruik: 
in eerste instantie van het gehele product (RE USE), dan 
van het gerepareerde of gereinigde product of onder-
delen ervan (REPAIR) en vervolgens van de grondstoffen/
materialen (RECYCLE). 

√  De ABN-AMRO collectie is gemaakt vanuit het 
bovenstaande principe. Het is een compacte 
capsulecollectie (rethink & reduce) gemaakt van 
duurzame en circulair inzetbare materialen 
(redesign & recycle). 

Partnership & Innovatie
 
Duurzaamheid begint met waardebehoud van het 
product. Want: hoe langer wij kleding kunnen inzetten in de 
eerste levenscyclus, des te minder kleding geproduceerd, 
getransporteerd en afgeschreven wordt. 
Om dit te realiseren, hebben wij een (uniek in Nederland) 
duurzaam gesloten systeem ontwikkeld, waarbij we gebruik 
maken van RFID in het kledingstuk. Hiermee is er volledig in-
zicht in de levensloop van het kledingstuk: levensduur, aantal 
en aard van reparaties, aantal wasbeurten en bij welke func-
tiegroep het artikel is ingezet. 

√ Het RFID-systeem passen wij toe bij de medewerkers van 
Schiphol.

Duurzame supply chain  

Wij produceren 62% van onze kleding binnen Europa. 
Hiermee verkorten we onze doorlooptijden van de 
productie en hebben we meer grip op de 
productieketen. We voorkomen hiermee ook risico’s 
buiten onze invloedsferen zoals blokkade van het 
Suezkanaal en de huidige tekorten aan containers 
vanuit Azië. Een ander bijkomend voordeel is dat het 
eenvoudiger is om productielocaties te bezoeken en 
controleren. We merken dat productielocaties steeds 
efficiënter werken door procesoptimalisatie. 

√ Onze productielocatie in Oost-Europa heeft 
energiezuinige breimachines geïnstalleerd wat 
resulteerde in 20% minder energieverbruik.
√ Door gebruik van LED-verlichting heeft een 
toeleverancier een daling in energieverbruik 
gerealiseerd van 41%. Door de warmteterugwinningin-
stallaties reduceren ze nog eens 4 ton CO2 per jaar.

4. MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 

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 en zijn we een erkend 
leerbedrijf voor MBO-studenten. We zorgen voor elkaar.

SROI  

ETP maakt een positief verschil 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). 

√ Sinds 2021 faciliteert een lokale cateraar ons 
hoofdkantoor. Het personeelsbestand van deze cateraar 
bestaat grotendeels uit werknemers met afstand tot de 
arbeidsmarkt.

RE-USE

REPAIR
&

REFURBISH

RECYCLE

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?

Bij het ontwerp al 
rekening houden met 
hergebruik, reparatie en 
recycling

Reiniging en 
hergebruik van 
een artikel 

Reparatie van 
een artikel of 
(hergebruik van) 
onderdelen 
ervan

Verwerken en 
hoogwaardig 
hergebruiken 
van materialen

REDESIGN

RETHINK
&

REDUCE

Bron: Ellen MacArthur Foundation
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Inclusiviteit 

ETP maakt collecties van hoge kwaliteit, perfect op 
maat gemaakt voor iedereen ongeacht maat of 
lengte, grootte, geslacht, leeftijd of beperkingen. 

√ De keuze voor een gender-neutraal pakket is een 
optie in de collectie van ABN AMRO.

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.

√ Alle medewerkers hebben toegang tot Skillstown; 
een professioneel online trainingsplatform met 500 
podcasts, webinars & E-learnings. 

Goede doelen

ETP doneert jaarlijks aan goede doelen, niet alleen in 
geld, maar ook in middelen en ondersteuning. 

√ Wij doneren overtollige representatieve samples aan 
Dress for Success. 
√ Wij hebben met het ETP-team gewerkt bij Kasteel 
Amerongen voor de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet. 

TRACEERBARE WAARDEKETEN

KLANT

GROND 
STOFFEN

PRODUCTIE

PRODUCT

CONTROLE

TRANSPORT

MAGAZIJN

DISTRIBUTIE

KLEDING 
DRAGER 

INNAME 
PRODUCT

RECYCLING

RE USE

REFURBISH

REPAIR

REINIGEN

DESIGN

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 
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 hier wij zetten 
ons actief voor in.  

Mede door onze samenwerkingen met NGO’s, 
lokale vakbonden en andere deskundigen 
brengen we mogelijke risico’s in kaart en 
mitigeren we deze.  

Dit zijn lange termijn-trajecten en stap voor 
stap creëren we meer inzicht, steeds dieper 
in de keten.

Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid 
Naast de doelen van de Verenigde Naties volgen we nauwgezet de doelen van de sector. 

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.

AFGEDANKT TEXTIEL

2025

RE USE 50% 
hergebruik van 

product/materiaal
RECYCLE 30%

RE USE 75% 
hergebruik van 

product/materiaal
RECYCLE 50%

waarvan minimaal 
20% product 
hergebruik

waarvan minimaal 
1/4 vezel tot 

vezel gerecycled

waarvan minimaal 
25% product 
hergebruik

waarvan minimaal 
1/3 vezel tot vezel 

gerecycled
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DUE DILLIGENCE
Wij willen als ETP ons bewustzijn vergroten. Dat doen 
we door de mogelijke gevolgen van onze manier van 
werken voor de mensen die onze producten maken en 
voor het milieu, beter proberen te begrijpen. Vervolgens 
signaleren we risico’s en stellen we doelen om deze 
risico’s te vermijden, verminderen en te elimineren.

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 overgenomen: 

*Bron: Due Diligence-methodologie van de OECD Oeso-Due-
  Diligence-Handreiking-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen

Optimale samenwerking

Het produceren van bedrijfskleding kent een positieve 
werkwijze: een stabiele productieplanning zonder seizoen-
pieken, langdurige contracten, tijdige communicatie over 
wijzigingen, inzicht in kostprijsopbouw en inzicht in het 
productieproces. We streven naar een efficiënte planning 
samen met leveranciers zodat ze verzekerd zijn van een 
continue productiestroom. 

Met het merendeel van onze leveranciers en agenten 
werken we langdurig samen; veelal meer dan 10 jaar tot in 
sommige gevallen zelfs 25 jaar. Een goede samenwerking 
staat en valt bij het nastreven van gemeenschappelijke 
doelen en het is goed te zien dat we al zo lang met onze 
vaste partners optrekken. 
Gezamenlijk houden wij actief toezicht op het MVO-beleid, 
voeren kwaliteitscontroles uit en zoeken we naar nieuwe 
lokale mogelijkheden.

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 verantwoorde-
lijkheid. We verlangen van onze leveranciers dat zij Due 
Diligence verankeren in hun bedrijfsprocessen en 
monitoringsystemen en hierop beleid maken. Leveran-
ciers en agenten worden hierover goed geïnformeerd, 
volgen trainingen en houden zich aan deze richtlijnen. 
We vragen leveranciers om feedback over onze acties 
mocht ons gedrag de naleving van deze normen en 
waarden bemoeilijken. 

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

Klachtenmechanisme

Wij vinden het belangrijk dat fabrieksmedewerkers zich 
vrij kunnen uitspreken over hun arbeidsomstandigheden. 
Daarom kunnen fabrieksmedewerkers een klacht 
indienen, als ze vinden dat hun rechten worden 
geschonden. Dit recht geldt voor iedereen die betrok-
ken is in de keten. Helaas komt het vaker voor dat in een 
onveilige werkomgeving klachten niet altijd eerlijk worden 
afgehandeld en er risico’s voor de werknemers aan 
verbonden zijn. Een goed functionerend klachten-
mechanisme is essentieel. 

Wij hebben tijdens onze reguliere fabrieksbezoeken 
contact met de fabrieksmedewerkers. Als er klachten 
naar voren komen, bespreken we dit direct met het 
fabrieksmanagement. 

Wij zijn aangesloten bij Amfori / BSCI en wij volgen de 
Amfori procedure om de klacht te verhelpen. Als er 
complicaties optreden, maken wij gebruik van het 
klachtenmechanismeformulier van Amfori via: https://
www.amfori.org/content/amfori-external-grievance-
mechanism-form. 

Onze leveranciers worden periodiek geauditeerd door 
partijen zoals BSCI, Oekotex STeP, SA8000 of FairWear. 
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 als er advies 
gewenst is. 
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We hebben een risicoanalyse gemaakt om de risico’s 
van ons handelen te bepalen. Die analyse is 
gebaseerd op volume per land, audit analyses en de 
ernst & waarschijnlijkheid van het risico. 

Productielanden

Op basis van het volume van onze producties per 
land hebben wij de vier grootste productielanden 
vastgesteld. Het betreft hier 87% van onze producties.
Deze landen hebben ieder een eigen cultuur, wetten, 
normen en waarden en dat vraagt om een specifieke 
benadering. We hebben onderzocht welke risico’s voor 
mens en milieu er zijn en aansluitend hebben we een 
risicoanalyse gemaakt volgens de negen risico-
thema’s van het Convenant Duurzame Kleding en 
Textiel.

Audit analyse

In 2021 deden we 88% van de inkoop bij strategische 
leveranciers*.  85% van onze strategische 
leveranciers is in 2021 door onafhankelijke partijen 
geaudit op sociale kwesties.  

Wij hebben de resultaten van de audits afgezet per 
land en per leverancier. Een discrepantie op één 
(of meerdere) thema (s) en de bevindingen van de 
onafhankelijke audits hebben we in kaart gebracht. 

Vervolgens hebben we de risico’s en impacts 
geprioriteerd op basis van ernst & waarschijnlijkheid. 
Voor de juiste prioritering hebben we een impact-
matrix gemaakt, waarin we de impact vergelijken die 
het hoogst scoort op ernst & waarschijnlijkheid.  

Zowel de discrepanties uit de auditanalyses als 
bovenstaande overwegingen hebben we besproken 
met Solidaridad, CNV, Arisa, Unicef, FourPaws, Amfori, 
Fair Wear Foundation en/of Modint. 
We hebben met hen de geraadpleegde bronnen 
(publicaties, Country Due Diligence tool van Amfori en 
sociale auditresultaten) besproken en hun feedback 
meegenomen. 

Uit dit multi-stakeholder overleg volgde een advies 
hoe we de dialoog op deze specifieke onderwerpen zo 
constructief mogelijk konden inzetten. 

Uiteindelijk hebben we ons gericht op de meest waar-
schijnlijke, ernstige risico’s en gevolgen waarin we - 
samen met anderen - het verschil kunnen maken.

Covid-19 crisis 

De Coronacrisis trof ook in 2021 een groot aantal 
landen en had een wereldwijd effect. Fabrieken 
hadden te maken met lockdowns, vertraagde toevoer 
van stoffen en materialen, en annulaties of 
verminderde productievolumes van modemerken.  

Een groot aantal fabrieken heeft moeite om het 
personeel te behouden en kampt tegelijkertijd met 
een grotere kostenposten door stijgende lonen en 
hogere kosten voor elektriciteit en gas. We hebben 
dit meegenomen in onze analyses. 

ETP heeft er in 2021 alles aan gedaan om orders door 
te laten lopen bij de leveranciers; wij hebben geen 
orders geannuleerd of verlaagd.  

Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid 
en dragen we bij aan het beperken van de schade 
van de coronacrisis op onze productielocaties.

Leefbaar Loon 

Een leefbaar loon is een inkomen dat de werkelijke 
kosten van levensonderhoud, inclusief alle 
maandelijkse uitgaven dekt. Daarbovenop komt nog 
een beetje extra voor noodsituaties en om te sparen 
voor een werknemer en zijn of haar gezin. Het betalen 
van een leefbaar loon aan werknemers is een 
investering in een sterk bedrijf, een sterke lokale 
economie en een gezonde gemeenschap om zaken 
mee te doen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van 
toegewijde, geschoolde en gezonde arbeidskrachten. 
Het is een belangrijk onderwerp in de risicoanalyse in 
de keten.
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BULGARIJE

Bulgarije is voor ETP een relevant 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. Mede daardoor is er een 
leegloop van geschoolde arbeiders richting andere 
sectoren in binnen- en buitenland. Wij sporen onze 
fabrikanten aan om een competitief salaris te 
betalen – in stappen richting living wage. We werken 
met open calculaties en betalen een faire prijs voor 
onze producten. 

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

TURKIJE

Turkije is geen nieuw productieland voor ETP, maar 
niet eerder waren onze volumes hier zo groot. Daarom 
is dit land in onze top 4 terecht gekomen. Wij werken 
in Turkije onder andere samen met onze partner Blue 
Loop voor de circulaire producten die wij samen voor 
onze klanten ABN AMRO & ANWB ontwikkelen. 

De audit- en landenrisicoanalyse liet zien dat een van 
onze leveranciers slecht scoort op het gebied van 
veiligheid op de werkvloer. Hierover zijn wij lang met 
elkaar in gesprek geweest. Helaas heeft dit niets 
opgeleverd en voelen wij ons genoodzaakt deze 
samenwerking te stoppen. 

De Turkse lira heeft het afgelopen jaar ongeveer 47% 
van zijn waarde verloren, mede door COVID-19, 
daarom hebben wij de ‘gevolgen van COVID-19’ als 
hoog risico ingeschaald.  

Omdat de waarde van de salarissen daalde en de 
kosten van levensonderhoud fors stegen, verhoogde 
het Turkse kabinet begin 2021 het minimumloon met 
50%. Dit was nog niet voldoende om de gestegen 
kosten van levensonderhoud te dekken. Daarom is 
‘leefbaar loon’ zo’n belangrijk speerpunt voor 
producties uit Turkije. Een rol in de CAO-onder-
handelingen hiervoor is De Fair Labour Association 
in Turkije. 
Uit de audit analyses in onze fabrieken is gebleken dat 
onze fabrikanten naast het betalen van een redelijk 
loon ook veel doen op het gebied van secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals vervoer van en naar het 
werk en een gratis lunch.  

Een ander maatschappelijk onderwerp dat niet 
onbesproken mag blijven in de textielsector in Turkije 
is de aanwezigheid van zogenaamde ‘young 
workers’. Jongeren tussen de 15-18 jaar vallen vaak 
buiten het schoolsysteem doordat zij ongeregistreerd 
(of half geregistreerd) aan het werk gaan in de 
textielindustrie. Het betreft een groep die extra 
aandacht verdient omdat deze jongeren zich in deze 
belangrijke periode onvoldoende ontwikkelen en niet 
de skills hebben goed mee te draaien in het 
arbeidsproces. Uit de controles in onze fabrieken blijkt 
dat er geen ‘young workers’ in onze fabrieken aan het 
werk zijn. We checken daarnaast extra op 
dwangarbeid op katoenplantages door Syrische 
vluchtelingen. Deze problematiek blijft een risico in 
Turkije en ETP monitort dit door haar onafhankelijke 
audits, welke ook tussendoor periodiek plaatsvinden.
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BANGLADESH

De onvoldoende focus op veiligheid en gezondheid van 
fabrieksmedewerkers is een bekend risico in Bangladesh 
en staat daarom hoog op onze agenda. Sinds de ramp 
in Rana Plaza in 2013 waarbij 1100 fabrieksmedewerkers 
zijn omgekomen, onderzoekt Bangladesh Fire & Safety 
Accord fabrieken op veiligheid met betrekking tot 
constructie, elektriciteit & brandveiligheid. Onze 
productiepartner in Bangladesh heeft op deze 
punten investeringen gedaan zodat de medewerkers 
een veilige werkplek hebben. 

In de risicoanalyse zien we verder dat Bangladesh slecht 
scoort op het gebied van water en chemicaliën, terwijl 
uit de auditanalyse gelukkig blijkt dat onze fabrieken hier 
goed op scoren. Daarom is de waarschijnlijkheid van 
dit risico laag ingeschaald. Navraag bij de stakeholders 
leert dat dit vooral gaat om de ‘wet processing facilities’ 
achter onze fabrieken, dus in tier 3 en 4. Ook het risico 
op gedwongen arbeid is in tier 1 niet hoog, maar zit 
dieper in de keten (bij de garenspinnerijen en 
weverijen). Wij zullen verder onderzoek doen in de 
supply chain om deze risico’s in kaart te brengen en te 
mitigeren, hierbij is een goed functionerend klachten-
mechanisme cruciaal.

CHINA

In productieland China blijft het gebrek van 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 een onbetrouwbare partner beschouwd.*  

Uit de onafhankelijke auditrapporten van onze 
fabrikanten blijkt dat er wel medezeggenschap 
mogelijk is. We stimuleren de bekendmaking van een 
klachtenregistratie, wat leidt tot meer betrokkenheid 
van werknemers en het verbeteren van de sociale 
dialoog.  

Ook nemen wij het hoge risico op gedwongen arbeid 
met name op het gebied van onderdrukking van 
Oeigoeren in China zeer serieus. We hebben onze 
keten uitvoerig onderzocht, met extra focus op de 
Xinjiang regio. Hier bevinden zich met name 
spinnerijen (tier 4) en weverijen (tier 3). Wij hebben 
vastgesteld dat onze productie niet plaatsvindt in dit 
gebied. Gedwongen arbeid komt echter in meerdere 
delen van China voor en daarom is het belangrijk om 
de totale keten transparant te maken voor producten 
en stoffen uit China. Dit blijft een aandachtspunt.  

Het risico in de categorie ‘water, energie en 
chemicaliën’ is het afgelopen jaar gedaald door de 
invoer van nieuwe regelgeving. Hierdoor zijn 
vervuilende verffabrieken gesloten. Dit neemt niet weg 
dat wij zullen blijven onderzoeken hoe met name de 
verfprocessen ingeregeld zijn bij onze Chinese 
fabrikanten. We stellen kritische vragen en praten met 
de verantwoordelijken van het managementsysteem 
bij fabrieksbezoeken. We checken hun ‘chemical 
management policy’, vragen of en hoe water en 
energie gemeten wordt en kijken of er een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie aangesloten is.  

De policy met betrekking tot dit onderwerp is 
opgenomen in onze RBC waar alle fabrieken zich 
aan committeren. 

*Bron: Arbeid, vakbonden en gezondheidszorg in China 
  - Amnesty International 
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DUURZAME MATERIALEN

We streven naar volledig circulaire collecties. Maar 
bovenal streven we naar collecties met zo min mogelijk 
impact op langer termijn. Kleding die lang meegaat is 
voor bedrijfskleding een basisvoorwaarde. 
Een duurzame collectie die door de duurzame keuzes 
een vroegtijdige vervanging nodig heeft is niet wenselijk. 
Daar kijken we bij ETP kritisch naar.

Om de impact van de productkeuzes te begrijpen en te 
kunnen vergelijken, maken we gebruik van een LCA tool.  
Door de logistieke stromen, recycle-opties en 
productielocaties door te rekenen zijn we in staat om 
verantwoorde keuzes te maken.

MATRIX BEST - CONVENTIONEEL

In het overzicht hieronder wordt weergegeven hoe het 
aandeel conventionele materialen in onze collecties 
ieder jaar verder daalt en wordt overgenomen door 
materialen in de meer duurzame categorieën. In 2021 is 
53% van onze materialen een duurzamere keuze!

Materialen in de mix

Meer dan de helft van onze producten is gemaakt in een 
kwaliteit met een mix waaraan polyester of RePET is 
toegevoegd. Deze toevoeging draagt bij aan de functio-
naliteit zoals kleurechtheid, sterkte en kreukherstellend 
vermogen. De kledingstukken kunnen op deze manier 
langer gedragen worden.

Katoen

72% van alle katoen die ETP gebruikt is een duurzamere 
keuze. Wij streven ernaar dit percentage in de komende 
jaren verder te verhogen. Het aandeel gerecycled katoen 
houden wij bewust klein, omdat dit nog niet de 
stofkwaliteit en daarmee de levensduur ten goede komt. 

Polyester 

In 2021 is 20% van het toegepaste polyester een 
gerecycled polyester gemaakt van PET-flessen (Re-PET). 
De beste keuze is ‘recycled polyester’, hiermee wordt 
recycled polyester uit kleding bedoeld. Dit om de textiel-
afvalberg te verkleinen. Naast deze optie willen we ook de 
betere keuze ‘biobased polyester’ verder onderzoeken 
voor toepassing in onze kwaliteiten. 
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Wol  

De wol die ETP verwerkt in haar producten is 
verantwoorde wol. Deze wol is ‘mulesing free’: er gelden 
duidelijke regels op gebied van het dierenwelzijn, zowel 
tijdens het gehele leven van de dieren als ook bij het 
scheren van de wol. 

De productgroep met de hoogste woltoepassing is 
Formal Wear. Dat betreft de representatieve colberts, 
pantalons, jurken en rokken.  

Ons onderzoek naar gerecyclede wol is afgerond en 
hieruit blijkt dat de kwaliteit van de vezels momenteel 
nog niet voldoende is om geschikt te zijn voor de hoge 
standaard die wij hanteren. De garens zijn te kort en 
daardoor niet sterk genoeg. Voor toepassing in mantels 
is gerecyclede wol mogelijk wel geschikt, aangezien deze 
veelal een grovere binding hebben en minder intensief 
gedragen en gereinigd worden.    

Het inzetten van traceerbare biologische wol is een optie. 
De levertijden zijn hiervan momenteel erg lang, waardoor 
het minder aantrekkelijk is.

Post- en pre-consumer content 

Een circulair product gebruikt afval als grondstof. 
Voorbeelden hiervan zijn onze polo’s, gebreide shirts en 
T-shirts die wij produceren via onze Partner Blue Loop. 
De samenstelling van deze producten is 30% ingeleverd 
textiel (Refibra), 20% gerecycled katoen van industrieel 
afval en 50% biologisch katoen. 

SLIMME WASVOORSCHRIFTEN 

Ook kunnen onze dragers veel doen om het gebruik van 
water en energie tijdens het wassen en drogen te 
verminderen. Als een kledingstuk zorgvuldig wordt be-
handeld, gaat het bovendien langer mee. Het wassen, 
drogen en strijken van kleding is vaak een intensief 
proces waarbij veel water, energie en wasmiddelen 
worden gebruikt. 

Op het waslabel kan je lezen hoe een kledingstuk moet 
worden gereinigd. Daarnaast verwijzen wij naar de 
Clevercare-website, waar consumenten adviezen en tips 
krijgen over hoe zij kleding langer mooi kunnen houden en 
tegelijkertijd kunnen besparen op het gebruik van water 
en energie.

WASSEN: was kleding niet vaker dan echt nodig is 

TEMPERATUUR: was op een temperatuur van 30 °C in 
plaats van 60 °C, dit kan tot 50% energie besparen 

DROGEN: droog de was aan de lijn in plaats van in de 
droger 

STRIJKEN: indien mogelijk niet strijken, maar de was 
onmiddellijk na het wassen ophangen 

CHEMISCHE REINIGING: als chemisch reinigen nodig is, 
vraag dan of de stomerij milieuvriendelijke oplosmiddelen 
kan gebruiken

Voor meer informatie zie https://www.clevercare.info/en.

In onderstaand overzicht wordt duidelijk dat het grootste 
aandeel CO2 uitstoot van een artikel voortkomt uit de 
grondstof productie (38%) en de gebruiksfase (20%).
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Kleding en schoenen
CO2 uitstoot in de waardeketen
McKinsey 2018
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Inputstromen

R-Strategieën

Circulair 
design

Categorisering circulaire textielproducten

DEFINITIE
Textielproduct dat wordt geproduceerd, gebruikt, verzameld en opnieuw  
benut als hergebruikt product, materiaal of gerecyclede vezel, teneinde afval 
te voorkomen, het gebruik van nog niet eerder gebruikte vezels te minimali-
seren en de milieu-impact te reduceren binnen ecologische grenzen.

Pre-consumer 
materiaal
Post productie  

Closed loop 
post-consumer 
materiaal

Open loop
post-consumer
materiaal 

Textiel
productie

Product ontwerpProductieProduct verkoop

Gebruik 
consument

Recycling

Afval

RECYCLEN
Het terugwinnen van materialen en 
grondstoffen uit afgedankte produc -
ten, en het opnieuw inzetten hiervan 
voor het maken van producten.

REPAREREN
Toepassen van preventief 
of correctief onderhoud 
tijdens de gebruiksfase 
van een product, waar-
door het product langer 
kan worden gebruikt.

CLOSED LOOP
Systeem waarin producten, componenten of materialen 
worden hergebruikt of gerecycled in dezelfde of ver - -
gelijkbare producten, componenten of materialen met 
minimaal verlies van kwantiteit, kwaliteit of functie.

HERFABRICEREN
Opknappen of verbeteren 
van een bestaand (textiel)
product, door gebruik te 
maken van productonder- 
delen van afgedankte 
producten, componenten 
en materialen met een 
vergelijkbare functie.

HERGEBRUIKEN
Elke handeling waarbij 
producten, componen-
ten en materialen die 
geen afvalstoffen zijn, 
opnieuw worden gebruikt 
voor hetzelfde doel als 
waarvoor zij in eerste 
instantie bedoeld waren.

PRE-CONSUMER
MATERIAAL
Elke stof die of elk 
voorwerp dat af -
komstig is van afval 
gegenereerd door de 
textielindustrie, en 
niet is gebruikt door 
de consument.

POST-CONSUMER
MATERIAAL
Elke stof die of elk 
voorwerp dat door de 
eindgebruiker(s) voor 
onbepaalde tijd voor 
het beoogde doel is 
gebruikt en afgedankt.

Pre-consumer 
materiaal
Productie afval

Productontwerp waarbij 
tijdens het ontwerpproces 
rekening is gehouden met 
het bruikbaar houden van 
de grondstoffen, met als 
doel de negatieve gevol -
gen op mens en milieu 
gedurende de levenscycli 
te minimaliseren.

INPUTSTROMEN

CLOSED LOOP

Pre consumer materiaalPost consumer  
materiaal

1. Recyclen 1. Recyclen 1. Recyclen

2. Herfabriceren 2. Herfabriceren

3. Repareren

4. Hergebruiken

Afval 
consument

OPEN LOOP

Open loop 
materialen

OPEN LOOP
Systeem waarin producten, componenten of materi -
alen worden hergebruikt of gerecycled in alternatieve 
producten, componenten of materialen in een andere 
keten.

Post productie  
materiaal       

Grondstof -
winning

1. Recyclen

Productie 
afval

A B C D

VAN TEXTIEL NAAR TEXTIEL VAN ALTERNATIEF MATERIAAL NAAR TEXTIEL

CIRCULAIR TEXTIEL NTA 8195



“De Efteling wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken 
richten we ons op de thema’s energie, afval en mobiliteit. 

Achter de schermen zamelt de Efteling meer dan 40 verschillende 
afvalstromen apart in. En dat levert diverse nieuwe grondstoffen op. 

Ook zoeken we steeds naar circulaire oplossingen. 
Daarnaast proberen we in overleg met onze leveranciers onnodige

 verpakkingen te vermijden en kiezen we voor recyclebare alternatieven.” 
- Efteling

LEEFBAAR LOON
 
De jassen, broeken en sloven worden 
gemaakt in een fabriek waar het leefbaar 
loon project met AMPLIFY wordt 
geïmplementeerd.

LOGISTIEK
 
De collectie wordt in bulk uitgeleverd bij de 
Efteling, wat zorg draagt voor een geringe  
negatieve logistieke impact.

LEEFBA
 
Oude kleding van de Efteling is de basis voor 
nieuwe producten, geproduceerd door de 
sociale ondernemin I-did. Zoals de vilten 
wand in het Centre of Progress van Wiltec.

i-did i-did i-di

DRAGERS
 
Binnen de 2000 kledingdragers kleden wij 
wel 16 verschillende functie groepen.  

DUURZAAM MATERIAAL
 
De Kokskleding wordt gemaakt van 
duurzaam Tencel en de schorten van RePET. 
Successievelijk wordt de collectie verder 
verduurzaamd.  

“ETP levert ons service op 
hoog niveau.”

- Efteling
 

BEZOEKERS
 
Jaarlijks zien ruim 4 miljoen bezoekers de 
medewerkers van de Efteling in hun 
bedrijfskleding.

DESIGN
 
De collectie is ontworpen door Mattijs van 
Bergen, volledig geïnspireerd op de Wondere 
Wereld van de Efteling.

“Wij zorgen voor producten en diensten die veilige mobiliteit voor iedereen 
mogelijk maken. Zo milieuvriendelijk met zo min mogelijk uitstoot van schadelijke 
stoffen en zo veel mogelijk hergebruik van materialen. In een wereld waar ieder 

mens zichzelf kan zijn engeen mensenrechten worden geschonden. 
Dat is onze visie op duurzaamheid”.

- ANWB

 

Optimale mix & match pasvorm 
en uitstraling met een kleine 
capsule collectie waarin alle 
ANWB medewerkers zich prettig 
voelen

Oude kleding is verwerkt tot 
buitenbanken voor 

basisscholen

Wij vergroten de betrokkenheid en 
bewustwording van de drager door 
relevante communicatie

De t-shirt & sweat fabrikant heeft 
een maximale score op sociale 
omstandigheden

De T-shirts, sweaters & vesten
zijn ‘plastic free’ en geven 
daarom geen microplastic af 
gedurende dragen & wassen

89% minder waterverbruik door het 
gebruik van duurzame materialen
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DUURZAME DOELEN
DUURZAME DOELEN
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2021 BEHAALD VOORUITKIJKEN SDG

AUDIT

CO2

Transparantie in de keten Tier 1 & 2 100% inzichtelijk
Tier 3 73% inzichtelijk In 2022 100% traceerbaarheid van tier 1, 2 & 3 

Onafhankelijke audits Dekkingsgraad behouden tussen de 80% en 90%  Dekkingsgraad van onafhankelijke audits strategische
leveranciersis  85% 

In 2025 bestaat 80% van de collectie uit duurzaam 
materiaal

Uitbouwen circulaire oplossingen

53% van de collectie bestaat uit duurzaam materiaal

• Klimaatneutraal hoofdkantoor in 2025
• In 2022 behalen van ISO 14001 certificering
• Supply chain management systeem opzetten               

t.b.v. verantwoorde duurzamere keuzes

• Volledig electrisch/hybride wagenpark
• Opzetten en implementeren ISO 14001 (certificering 

van het milieumanagementsysteem)

• Continuering RSL implementatie en toetsing
• MRSL analyse en plan van aanpak voor        

mogelijke risicoleveranciers
• RSL implementatie en toetsing
• MRSL geimplementeerd bij een strategische leverancier 

• 50% verduurzaming in verpakkingsmateriaal in 2025
• Onderzoek naar 100% composteerbare polybags

• Uitbouwen partnerships
• Accelerator zijn van de circulaire economie
• Data analyse RFID & opschalen toepassing           

voor relevante klanten

• Nulmeting verpakkingsmaterialen
• Nieuwe duurzame polybags geimplementeerd 

• Partnership aangegaan met Blue Loop, voor circulaire 
en plasticvrije kleding

• End of life oplossingen gerealiseerd met I-did, CLS-Tex
• RFID chips geimplementeerd voor Schiphol

Kleding is ingezameld en verwerkt in het circulaire 
proces voor verwerking tot zowel nieuwe kleding als 
meubilair en accessoires

Doelstellingen voor 2025:
• 50% van de textielproducten wordt hergebruikt 

of gerecycled
• daarvan wordt minimaal 20% ingezet voor 

hergebruik (waarvan 10% in Nederland)

Voorbereiding en opvolging wetgeving UPV

Langdurige samenwerkingen onderhouden met 
sociale ondernemingen

Nieuwe samenwerking met lokaal SROI bedrijf die onze 
zakelijke lunches faciliteert

Werknemerstevredenheid optimaliseren en 
minimaal een 8 score op werkgeluk

Implementatie Skillstown, een professioneel online 
trainingsplatform

Goede doelen blijvend steunen via donaties, 
middelen en tijd

• Kledingdonatie Dress for Success 
• Vrijwilligersactie NLDoet

Werknemers betrekken over verdere invulling inclusiviteit 
en diversiteit binnen ETP & diversiteitsaudit uitvoeren Inclusieve onderneming met een divers personeelsbestand

Leefbaar loon  
• In 2022 100% leefbaar loon realiseren in Vietnam 
• In 2022 leefbaar loon toetsen bij strategische 

leveranciers

Samenwerking aangegaan met als doel het 
realiseren van leefbaar loon

Zelfstandige fabrieksmedewerkers die zich kunnen 
verenigen in een vakbond 

Kennis training leefbaar loon opgestart in Vietnam via 
NGO initiatief AMPLIFY

Vakondsvrijheid

Duurzame collectie  

CO2 reductie

Water en chemicaliën 
management

Reduceren en verduurzamen 
van verpakkingsmaterialen

Partnerships & innovatie 

Circulair model

Uitgebreide Producenten 
Verantwoordelijkheid 

Social Return on Investment 

Medewerkerstevredenheid & 
ontwikkeling

Goede doelen

Inclusiviteit & diversiteit

GEEN 
ARMOEDE

KLIMAATACTIE

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI
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STAKEHOLDERS PRINCIPES AGENDAPUNTEN WIJZE VAN CONTACT

KLANTEN, DE MEDEWERKERS IN DE 
BEDRIJFSKLEDING

LEVERANCIERS, AGENTEN EN 
FABRIEKEN IN PRODUCTIELANDEN

WERKNEMERS

IMVO CONVENANT DUURZAME
KLEDING EN TEXTIEL

AMPLIFY

AMFORI BSCI 

INDUSTRIELE NETWERKEN

MVO REGISTER

NGO’S

UNITED NATIONS

UNGP, ILO EN OECD 

UNIVERSITEITEN EN OPLEIDINGEN

• Onze klanten en haar medewerkers zijn onze   
belangrijkste stakeholders

• Kwaliteit van producten en service
• Milieu-impact van producten
• Duurzaam totaalconcept

• (Digitale) Bijeenkomsten, bezoeken op locaties  
• Klanttevredenheidsonderzoeken
• ETP servicedesk
• ETP Online Webshop

• (Digitale) Bijeenkomsten
• Het bezoeken van beurzen
• Overleg met en bezoeken van agenten en 

fabrieken

• Wekelijkse bijeenkomsten
• Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek
• Toegankelijke Personeelsinformatie

• (Digitale) Bijeenkomsten
• Trainingen & webinars

• (Digitale) Bijeenkomsten
• Gezamenlijk plan opstellen & monitoren
• Fabrieksbezoeken

• (Digitale) Bijeenkomsten
• Trainingen & webinars
• Sustainability platform, trainingen en   

cursussen

• (Digitale) Bijeenkomsten
• Trainingen & webinars

• (Digitale) Bijeenkomsten
• Adviezen en samenwerkingen

• Informatiestromen via media

• Informatiestromen via media

• Onderzoek en innovatieve projecten
• Hoorcolleges en workshops
• Bezoek en rondleiding nieuwe studenten op 

hoofdkantoor ETP

• Werkomstandigheden
• Milieu-impact van productie
• Gebruik van meer duurzame materialen en 

circulaire oplossingen

• Trainingen en cursussen m.b.t. duurzaamheid
• Communicatie m.b.t. duurzaamheid
• Duurzaam totaalconcept

• Het Convenant is in 2021 afgesloten en een 
‘new generation agreement’ is in ontwikkeling

• ETP heeft het Convenant afgesloten met een         
score van maar liefst 84%

• Vakbondsvrijheid stimuleren
• Opleiden van workers

• Werkomstandigheden
• Due diligence & feedback op het gebied van 

risicoanalyses
• (Inter) Nationale wetgeving

•  Werkomstandigheden, kwaliteit, veiligheid
• (Inter) Nationale wetgeving
• Milieu impact

• Informatie en advies over onze productkeuzes, 
productielocaties, materialen en daaraan  
gerelateerde risico’s in de productieketen

• Dit vormt de basis voor het due diligence  
beleid van ETP

• Begeleiden van studenten bij hun stage en  
(afstudeer) scripties

• Bieden van circulaire vraagstukken als 
onderdeel van een onderzoeksproject

• Kern SDG’s voor ETP:     
SDG 1: geen armoede    
SDG 13: klimaatactie    
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie 
SDG 8: eerlijk werk en economische groei

• Doelen bereiken door samenwerking en open   
communicatie 

• Ons enthousiaste team is vastberaden om continue                 
verduurzaming en verbetering te vinden in onszelf, 
onze producten en onze service

• Brengt stakeholders en bedrijven samen voor een 
duurzamere sector

• 9 risico thema’s
• Ondersteunt en onderschijft jaarlijkse due diligence 

in de keten
• ETP initieert een MCCBA (multi company collective       

bargaining agreement) in Vietnam samen met  
Tricorp, Havep, Groenendijk en CNV International

• Speak for Change klachtenmechanisme
• Monitoren van sociale audits in onze productie locaties

• Samenwerking binnen de sector & kennis delen
• Veilige en goede arbeidsomstandigheden in de  

fabrieken realiseren

• Toetsing uitvoering MVO-beleid conform ISO 26000

• Wij gaan de open dialoog aan met NGO’s als CNV, 
FourPaws, Arisa, Solidaridad en Unicef

• 17 Sustainable Development Goals: een einde aan 
extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaat-
verandering in 2030

• UN Guiding Principles for Business and Human 
Rights, International Labor Oganisation (ILO) en 
OECD Guidelines bepalen conventies en richtlijnen

• Ons team wordt structureel versterkt door stagiaires 
van textielopleidingen (Saxion, AMFI of TMO)

• Zo houdt ETP feeling met de actuele ontwikkelingen 
vanuit de opleidingen

• Jaarlijkse review
• Fysiek  & online support

• 
• TIM-meting: Transparantie, Impact & 

MVO-management

STAKEHOLDERS BEDANKT!

We bedanken al onze stakeholders die ons continue steunen, altijd betrokken zijn en ons 
scherp houden. Zonder voortdurend in gesprek te blijven met hen zouden we niet zijn waar we 
nu staan. Dankzij de input en inzet van onze medewerkers, klanten, fabrikanten, leveranciers, 
kwaliteitscontroleurs, logistieke partners, NGO’s, vakbonden, onderzoeksinstituten en lokale 
autoriteiten, creëren we samen een blijvende, waardevolle samenwerking.28 29



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

Alle informatie in dit MVO-verslag 2021 is verzameld door een 
team van ETP-medewerkers. We hebben onszelf kritisch 
geëvalueerd en met een eerlijke, frisse blik gekeken naar onze 
waardeketen, doelen en risicoanalyse om zo tot een zorgvuldig 
verslag te komen. 

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.  

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 
en met 31 december 2021. Het MVO-verslag wordt jaarlijks uit-
gegeven 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.

Copyright 
Niets uit deze uitgave mag 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 onvolledig-
heden in de gepubliceerde informatie.
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