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uit het bedrijfsleven - vie des entreprises

Revolutie in werkkleding begint vandaag

Een uniek initiatief voor circulaire werk-

kleding wordt enthousiast ontvangen 

in branche voor Beroepskleding. The 

Dutch Circular Workwear Association 

presenteerde op 22 februari hun con-

cept voor circulaire werkkleding aan 

partijen binnen de kledingbranche 

en ondertekende officieel de over-

eenkomst. Wiltec, marktleider op het 

gebied van kleding en veiligheid was 

als mede initiatiefnemer de gastheer 

tijdens deze bijeenkomst. Tijdens deze 

feestelijke middag legden verschil-

lende sprekers uit hoe de keten werkt. 

Kleding werd getoond en oplossingen 

gepresenteerd om alle kleding die niet 

gerecycleerd kan worden om te zet-

ten naar bijvoorbeeld picknicktafels, 

banken, bouwmaterialen en oeverbe-

scherming. De aanwezige producen-

ten, afnemers, ketenpartners en aspi-

rant leden reageerden enthousiast op 

dit unieke initiatief. Een mooie aftrap 

naar een betere wereld.

The Dutch Circular Workwear Associ-

ation is een coöperatie die is opgericht 

door zes toonaangevende spelers in 

de werkkledingmarkt. De oprich-

ters, Dutch Awearness, Wiltec, Uni-

form Brands, Heigo, HAVEP en Tri-

corp Workwear zijn enige tijd geleden 

gestart met de productie en verkoop 

van circulaire beroepskleding. Zij stre-

ven naar een schonere wereld voor de 

toekomstige generaties. Binnen ‘The 

Dutch Circular Workwear Association’ 

bundelen zij hun krachten om de ver-

koop van duurzame beroepskleding 

te stimuleren. Daarmee realiseren zij 

de doelstelling van de circulaire eco-

nomie - kleding wordt nieuwe kleding 

- en creëren zij voldoende volume om 

werkkleding te kunnen recycleren. Zo 

kunnen zij de vervolgstappen zetten 

om nieuwe materialen, innovaties en 

business modellen te creëren binnen 

de circulaire economie op korte ter-

mijn. 

De transitie van lineaire eco-

nomie naar een circulaire 

textielindustrie

Ongeveer 120 jaar geleden was de tex-

tielindustrie verantwoordelijk voor de 

realisatie van de industriële revolutie. 

Zij waren de pioniers met vernieuwen-

de technologieën die het economische 

landschap veranderden. De Spinning 

Jenny en de Jacquard waren de instru-

menten voor massaproductie, auto-

matisering en efficiëntie. Voor de tex-

tiel industrie is de tijd nu gekomen om 

opnieuw te pionieren, vooruitgang te 

boeken en de manier van zaken doen 

opnieuw vorm te gaan geven. Zoals we 

dat 120 jaar geleden hebben gedaan, 

om zo een nieuwe industriële revolutie 

te creëren. De nieuwe weg vooruit is 

circulaire economie, waar afval wordt 

omgezet naar grondstoffen. Als revolu-

tie mogelijk is, is co-creatie de sleutel. 

Een bedrijf kan niet veel veranderen, 

maar een netwerk van samenwerken-

de ontwerpers, merken, producenten, 

verkooporganisaties, retailers, visi-

onairs, ontwikkelaars, activisten en 

gebruikers kunnen dit wel. 
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