
In de zware en petrochemische industrie ligt een 
sterke focus op veiligheid. Terecht, want de  
risico’s voor werknemers zijn vaak groot. 
Veiligheid staat op één, maar er is zeker ook 
plaats voor  duurzaamheid. Minder afval en een 
gezonder milieu zijn voorwaarden voor een 
duurzame toekomst.  Ook met bedrijfskleding 
kunt u daaraan een bijdrage leveren. Hoe? Door 
verantwoord om te gaan  met kledingvoorraden, 
kleding te recyclen en materialen te 
hergebruiken. In deze whitepaper vindt  u tien 
manieren waarop u uw veiligheidskleding kunt 
verduurzamen.  

Tip 1: Refuse

Start bij de bron. Voorkom onnodig gebruik van 
grondstoffen door alleen die kleding te bestellen 
die uw medewerkers echt gebruiken. Een risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt daarbij. 
Die maakt inzichtelijk welke bedrijfskleding uw 
werknemers daadwerkelijk nodig hebben om 
veilig en comfortabel te werken. Een voorraad 
van tien T-shirts in de locker? Een speciale 
zichtbaarheidsjas voor werknemers die alleen 
binnen werken? Nergens voor nodig.
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Tip 2: Reduce

Benut de voorraad bedrijfskleding die u in huis 
heeft, zo optimaal mogelijk. Een goed uitgifte-
en innamesysteem zorgt voor een efficiënte 
distributie en roulatie van de kledingstukken. 
Parttimers kunnen kleding delen - als ze dezelfde 
maat hebben natuurlijk - en de kans op het 
verdwijnen van kledingstukken wordt kleiner. 
Textielservicebedrijven zijn specialisten in 
voorraadbeheer en kunnen - als u daarvoor kiest 
- via een chip de kledingstukken volgen vanaf 
het moment van uitgifte tot en met het moment 
van inname. U weet precies wat u in huis heeft 
en de kans op voorraadverlies is heel klein. U 
hoeft heel weinig tot geen verdwenen kleding te 
vervangen. 

Tip 3: Redesign

Met een slim kledingontwerp bent u op een 
duurzame toekomst voorbereid. Kies voor 
veiligheidskleding die zo is gemaakt dat later 
repareren heel makkelijk is. Repareren verlengt 
namelijk de levensduur van een kledingstuk en is 
dus duurzaam. Het is dan wel zaak dat 
reparaties makkelijk uit te voeren zijn door 
slimme aanpassingen in het ontwerp van de 
kleding. Denk daarbij aan vervangbare 
kniezakken of reflectiebanden. Zijn die 
beschadigd, dan is herstellen een koud kunstje. 
Zak of band eraf en nieuwe er weer op. Het is 
ook efficiënt om al bij het ontwerp van de 
kleding rekening te houden met het vermaken 
van kledingstukken. De standaardcollectie die u 
aanschaft, kan dan eenvoudig op maat of 
lengte worden gemaakt voor uw werknemers. 
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Op een broek met handige, makkelijk 
afneembare kniezakken, moeten natuurlijk weer 
diezelfde (nu natuurlijk nieuwe  of herstelde) 
kniezakken worden geplaatst. Goede en 
regelmatige reiniging maakt ook onderdeel uit 
van het verduurzamen van bedrijfskleding. Vuil 
krijgt geen kans om de kleding te ‘besmetten’, 
waardoor kledingstukken langer meegaan. In 
dat kader is ook onderhoud van belang. Een 
veiligheidsjas die beschermt tegen bepaalde 
chemicaliën, moet regelmatig worden 
geïmpregneerd om die bescherming te kunnen 
blijven bieden. Zonder onderhoud kunnen 
chemicaliën gaten in de jas branden en in het 
ergste geval de werknemer verwonden. Hier 
gaan veiligheid en duurzaamheid hand in hand.

Tip 6: Refurbish

Nieuw logo? Gooi niet meteen uw ‘oude’ 
bedrijfskleding weg, maar pas de kleding aan. 
Het is heel goed mogelijk alleen het logo te 
vervangen.
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Tip 4: Reuse

Veiligheidskleding moet voldoen aan wettelijke 
normeringen. In de automotive sector worden 
zelden audits op basis van normeringen 
uitgevoerd en gelden die eisen niet, maar 
kleding die aan de normering voldoet, kan 
natuurlijk wel worden ingezet. 

Tip 5: Repair

Laat beschadigde kledingstukken als het kan, zo 
veel mogelijk repareren. Meestal - in 80% van de 
gevallen - kan een kapot kledingstuk weer 
worden gemaakt en vervolgens weer gewoon 
worden gedragen. Het is wel belangrijk dat de 
medewerkers die de herstelwerkzaamheden 
uitvoeren, goed op de hoogte zijn van de eisen 
en normen waaraan de veiligheidskleding moet 
voldoen. Ook het kledingontwerp mag niet 
gewijzigd worden. 
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Ook hier is het weer belangrijk al bij de aanschaf 
van de bedrijfskleding te anticiperen op 
eventuele veranderingen in de toekomst. Kies 
voor geborduurde logo’s op een losse batch. 
Die kunnen altijd worden vervangen. Het is ook 
het overwegen waard om, als u toch een 
andere kleur in uw bedrijfskleding wilt, niet de 
hele outfit te vervangen, maar slechts één item, 
bijvoorbeeld een poloshirt. Vaak is het effect 
groot en wordt de nieuwe kleur op die manier 
heel goed gecommuniceerd naar de klant. Het 
scheelt kosten, maar is ook een duurzamere 
oplossing dan de aanschaf van een hele 
nieuwe outfit voor uw werknemers. 

Tip 7: Remanufacture

Maak niet meer bruikbare veiligheidskleding 
weer geschikt om te dragen. Gebruik daarvoor 
tweedehands, gerepareerde en nieuwe 
onderdelen. Het resultaat kan bijvoorbeeld een 
veiligheidsjas zijn die  weer jaren mee kan, maar 
ook hier geldt weer: de veiligheid moet 
gewaarborgd zijn. De ‘nieuwe’ jas moet aan alle 
geldende veiligheidseisen en de van toepassing 
zijnde NEN-normen voldoen.  

Tip 8: Repurpose

Gebruik de bedrijfskleding voor een ander doel. 
Oude, conventionele werkkleding kan worden 
ingezet om er in Cliff van te maken. Cliff is een 
mengsel van o.a. gerecyclede plastic en 
werkkleding. Hiervan worden circulaire 
producten gemaakt zoals meubilair, 
kantoorartikelen en bijvoorbeeld 
plantenbakken. Daarnaast kan afgeschreven 
kleding ingezet worden als materiaal ter 
reparatie van de kleding, zodat het kledingstuk 
langer mee gaat. Ook kunnen de afgeschreven 
kledingstukken ingezet worden in andere 
branches als grondstof voor andere producten 
bijvoorbeeld. 

Gebruik de 
bedrijfskleding voor 

een ander doel



Tip 9: Recycle 

Maak opnieuw gebruik van de materialen van 
de bedrijfskleding. In veel gevallen wordt kleding 
daarvoor vervezeld. Op die manier ontstaan 
‘grondstoffen’ voor iets anders. Van de vezels 
worden bijvoorbeeld weer nieuwe kledingstoffen 
gemaakt of - na toevoeging van polymelkzuur -
zelfs laminaat en tafelbladen. Uw bedrijfskleding 
krijgt op die manier echt een tweede leven. 

Tip 10: Recover

Als het niet mogelijk om op één van de 
hierboven genoemde manieren duurzaam uw 
bedrijfskleding te verduurzamen, is verbranding 
een optie.  Op deze manier wint u energie in de 
vorm van warmte terug uit de materialen 
waarvan de kleding is gemaakt. Die energie kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het 
warmtenet.

Wilt u werk maken van duurzaamheid? Kijk dan 
met een nieuwe blik naar uw bedrijfskleding en 
onderzoek waar u op het gebied van 
duurzaamheid een verschil kunt maken. Laat u 
informeren over manieren waarop u de footprint 
van uw bedrijfskleding kunt verkleinen.

Meer informatie?
Deze whitepaper wordt u aangeboden 
door  Elis Nederland. Wilt u concreet 
advies voor  uw bedrijf? Onze adviseurs 
helpen u graag  verder.

Bel op werkdagen tussen 8.30 en 
17.00 uur  naar 0800-237 36  37  of mail
naar nl-info@elis.com

Klik hier
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https://nl.elis.com/oplossingen/bedrijfskleding/
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