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Jaarlijks worden miljarden kilo’s bedrijfskleding weggegooid, verbrand of vernietigd. 
Dat moet anders, vonden de bedrijven TBI, Dura Vermeer en netbeheerder Alliander. 
Ze startten in 2015 met ondersteuning van Rijkswaterstaat, REBus en MVO 
Nederland een pilot om bedrijfskleding circulair te maken. Dat blijkt een groei-
proces te zijn waar een lange adem en een open houding voor nodig zijn.

DOOR MARIEKE BOS* 

zelfde strenge normen voldoet.” 

Ander struikelblok bleek het volume. 

Produceer je 1000 circulaire hesjes per 

bedrijf, zoals het idee was, dan zijn die 

onbetaalbaar en bindt geen leverancier 

zich aan zo’n order. En met drie bedrij-

ven in een pilot zijn grotere bestellingen 

niet aan de orde. Wat ook meespeelt, is 

dat de kosten om het veiligheidshesje 

weer op te halen en opnieuw de keten in 

te brengen, zwaar wegen op een relatief 

goedkoop product als een veiligheidshes-

Het veiligheidshesje leek een goed en 

overzichtelijk product om klein mee te 

beginnen. Maar de praktijk bleek weer-

barstiger. David Mannessen, inkoper bij 

Alliander, legt uit: “Voor onze veilig-

heidskleding gelden multinormen: 

anti-statisch, brandvertragend, water-

dicht, bestand tegen chemicaliën...

Dat maakt het lastig de hesjes circulair 

te krijgen. Het terugwinnen van de 

grondstof is moeilijk, maar ook het ver-

werken tot nieuwe kleding die aan de-

CIRCULAIRE  
BEDRIJFSKLEDING

CIRCULAIRE ECONOMIE

Samen inkopen vraagt 
een lange adem 

DAVID MANNESSEN: “NIET ALLEEN BIJ 
ELKAAR IN DE KEUKEN KIJKEN, OOK IN 
ELKAARS POTTEN KUNNEN ROEREN”

je. De kosten om het item weer terug te 

brengen tot garen zijn nog onduidelijk.

WIE ZIJN DE PRODUCENTEN?

Daarom werd door Dura Vermeer en 

TBI uiteindelijk besloten met een breder 

pakket werkkleding aan de slag te gaan. 

Inkoopmanager Bjorn Smeets van Dura 

Vermeer beschrijft hoe hij de zoektocht 

naar producenten heeft ervaren.

“In het begin dacht ik: ‘we moeten ge-
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woon de markt informeren en die doet 

dan het werk’. Maar we moesten zelf de 

kar trekken. Bijvoorbeeld om herbruik-

bare stoffen te vinden. De keten hangt 

van een enorme hoeveelheid schakels 

aan elkaar, met veel dwarsverbanden. Zo 

kan een producent bijvoorbeeld een aan-

deeltje hebben in een weverij in het Ver-

re Oosten. Transparantie en openheid in 

de totale keten blijkt een uitdaging.” 

Alliander-inkoper Mannessen legt uit 

dat hij bij het zoeken naar een leveran-

cier niet zozeer geïnteresseerd is in de 

prijs, maar in de kosten van circulaire 

werkkleding. “Waar komen die uit voort? 

Ik wil uiteindelijk betalen voor de waar-

de. Daarvoor moet je de hele levens-

cyclus van een kledingstuk meenemen in 

de kosten en uiteindelijk de meerdere 

cycli die het kan doorlopen. Dat bleek 

lastig transparant te maken.”

Productgroepmanager Arco Vroeginde-

weij van Croonwolter&dros (onderdeel 

van TBI) vult aan: “Je gaat ervan uit dat 

kleding die gemaakt wordt met de ken-

nis en de techniek van nu, weer terug de 

keten in kan. Maar wat dat precies kost 

weet niemand. Zelfs als je de kosten van 

nu weet, ben je er nog niet. Hoe staat het 

over drie jaar met de marktprijzen van 

basisgrondstoffen? Dat heeft grote in-

vloed op de waarde van de kleding.” 

Deze mindshift was echt wennen, meldt 

Smeets. “Voorheen was bedrijfskleding 

een catalogusartikel. Totdat je een duur-

zaamheidsdoelstelling hebt. Dan moet je 

je echt verdiepen in de businesscase van 

jouw contractpartner of van de keten.”

INZAMELINGSPROCES

Het inzamelen van gedragen kleding is 

ook een punt. Niet alle kleding kan een 

tweede leven krijgen, signaleert Mannes-

sen. “Ze bestaan bijvoorbeeld uit een ge-

mixt materiaal dat we nog niet uit elkaar 

kunnen halen. Ook moet je tot in detail 

uitzoeken wat de kwaliteit en vooral de 

vervuilingsgraad is. Bij Dura Vermeer 

hebben ze te maken met asfalt en be-

tonspetters, en bij ons met bijvoorbeeld 

olie. Dat heeft invloed op het proces.” 

Smeets, van Dura Vermeer, schetst een 

vervolgvraag: “Als je kleding in Azië laat 

produceren, maar je hebt hier je re-

tourstroom, hoe koppel je dat aan el-

kaar? En wordt een oud kledingstuk een 

nieuw kledingstuk, of wordt het voor iets 

anders hergebruikt? Daar moet je een 

mening over vormen.”

FLINKE STAPPEN

Ondanks alle uitdagingen, zijn er toch 

flinke stappen gezet. Dura Vermeer heeft 

in 2015 na ongeveer een jaar drie markt-

partijen opdracht gegeven voor het door-

ontwikkelen van een softshell, een parka 

en een regenbroek, waarvan het mate-

riaal voor 85 procent kan worden her-

gebruikt. Intersafe is aanvoerder van het 

project, Dutch Awearness de regisseur 

en Tricorp de producent. Dit jaar sloot 

TBI zich daarbij aan. Alliander streeft op 

termijn naar 100 procent circulariteit en 

wil hiervoor in 2017 een aanbesteding in 

de markt zetten. 

De drempels zijn nog niet allemaal geno-

men. Vooral het ontbreken van inzicht in 

de processen bij de leveranciers blijft een 

probleem. Daarom zijn Dura Vermeer en 

TBI blij met Dutch Awareness als regis-

seur. Ander punt is dat het circulaire 

denken nog door moet dringen tot de 

werkvloer. Mannessen: “De medewer-

kers moeten af van het idee: ‘het is ka-

pot, huppakee, weg ermee’. Het moet te-

rug naar de zaak, en daar moet het in 

een bakje met een kaartje eraan. Het 

kost veel tijd om mensen daarin mee te 

GDCI & REBUS

De pilot circulaire werkkleding is on-

derdeel van de Green Deal Circulair 

Inkopen (GDCI), een initiatief van 

MVO Nederland, NEVI, de Rijksover-

heid, Duurzame Leverancier, PIA-

NOo, Kirkman Company en Circle 

Economy. De GDCI en verschillende 

pilots worden mede gefinancierd 

door het Europese project REBus, 

dat in Nederland wordt uitgevoerd 

door Rijkswaterstaat. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om ondernemers en 

overheden te ondersteunen bij hun 

ambities op circulair inkopen.

Meer informatie is te vinden op de 

website van PIANOo.

ARCO VROEGINDEWEIJ:  
“WE HEBBEN ALLEMAAL GEZEGD:  
HIER HEBBEN WE VERTROUWEN IN”

BJORN SMEETS: “JE MOET JE VERDIEPEN 
IN DE BUSINESSCASE VAN JE CONTRACT-
PARTNER”
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instellingen

nemen.” TBI komt een heel eind: alleen 

door medewerking te vragen is er al 

15 ton kleding retour gekomen. Maar dat 

is nog lang niet alles wat wordt afge-

dankt. Daarnaast moet het kostenplaatje 

scherper worden. Ook de veiligheidsnor-

men vragen doorlopend aandacht. 

Hoop gevend is wel de olievlekwerking: 

andere bedrijven doen al mee, zoals 

BAM, VolkerWessels en Heijmans. Daar 

is al vroeg rekening mee gehouden. 

Smeets: “We hebben bewust niet gezegd 

‘er moet een Dura Vermeer-biesje op’. 

Het moest een standaardproduct wor-

den.” Alliander ziet ook kansen, zegt 

Mannessen: “Als partij zijn we voor de 

markt voldoende groot om de stap te zet-

ten om dit te gaan ontwikkelen. In de 

toekomst is het een goed idee als de an-

dere net beheerders ook aanhaken.”

OPENHEID

Dat de drie partners al zover gekomen 

zijn, is te danken aan hun lange adem, 

en vooral: hun openheid. Vroegindeweij: 

“We hebben allemaal gezegd: ‘hier heb-

ben we vertrouwen in’. We gaan samen 

dat leer traject in, maar op basis van veel 

minder rationele argumenten dan nor-

maal gesproken bij een inkoopbeslis-

sing.” Mannessen beaamt: “Je doet het 

mét elkaar in een keten, communiceert 

open en helpt elkaar. Je wilt niet alleen 

bij elkaar in de keuken kijken maar ook 

in elkaars potten kunnen roeren. 

Dat vraagt een heel andere insteek dan  

het traditionele zakendoen.’  <<

*Marieke Bos is zelfstandig 

tekst schrijver. 

MEER WETEN? 

 > Voor een eerder verschenen artikel 

over de lessons learned van de 

pilot circulaire veiligheidshesjes zie: 

www.circulairondernemen.nl  

 > zie www.pianoo.nl voor het 

Categorieplan bedrijfskleding van 

de Rijksoverheid. 

 > Procesrapportage Inkoop Circulaire 

Bedrijfskleding.


