DUURZAAM
IS NIET DROMEN,
MAAR DOEN.
Op weg naar een positieve impact

‘Een positieve impact, daar streven we
naar bij HAVEP. Positief voor onze klanten,
medewerkers, omgeving, partners en
de volgende generaties. Zijn we daar al?
Nee, maar we timmeren wel hard aan
de weg. En dat doen we graag samen,
want onze HAVEP belofte blijft:
You’ll never work alone’
Anna van Puijenbroek
Directeur strategie HAVEP

Duurzaam is niet dromen maar doen.
Bij HAVEP streven we continu naar een leefbare wereld.
We zien ons bedrijf als een tool om de wereld een beetje
beter te maken: op milieuvlak, maar ook op sociaal vlak.

Als je kiest voor HAVEP, kies je niet alleen voor veilige
werkkleding. Je kiest voor ruim 150 jaar aan ervaring,
enthousiasme en betrokkenheid.

We ontwikkelen innovatieve oplossingen die dichter bij
de klant én bij een ideale, circulaire wereld staan. Om
dit te bereiken zetten we al onze energie, expertise en
middelen in. We geloven in de positieve impact die we
hierdoor hebben op elkaar, onze klanten, onze omgeving
en de volgende generaties.

Kortom: met HAVEP werk je nooit alleen.

Ontdek er alles over in deze
brochure of laat je inspireren op
www.havepositiveimpact.eu

ONZE DUURZAME SERVICES
Een duurzame toekomst maken we samen. Daarom helpen we je
graag jouw duurzame doelstellingen te bereiken met onze services.

LCA Compass
Wat zijn de milieukosten van jouw werkkleding? We
geven inzicht in de levenscyclus van je kledingpakket
en geven graag advies over hoe je die cyclus verder kan
optimaliseren.

Collect & recycle
Een duurzame toekomst is alleen mogelijk als we
samenwerken. Daarom helpen wij je graag bij het
recyclen van al jouw oude werkkleding, schoenen en
PBM. Het scheelt jou veel gedoe en wij kunnen de oude
kleding een nieuw leven geven. Zo werken we samen
aan een duurzame toekomst en gaan we voor die
positieve impact!

Care & repair
Waarom zou je iets weggooien als je het ook kan
repareren? Is je zak losgekomen, zit er een scheur in je
broek of gaat je rits niet meer open of dicht? Laat het
ons weten en wij fixen het voor je.

Doeksoorten uit
duurzame grondstoffen
Binnen de Easy Design of Custom Made mogelijkheden
zijn er ook duurzame doeksoorten verkrijgbaar. Zo kan
je bijvoorbeeld kiezen voor Fenix, een doek door HAVEP
ontwikkeld met 75% recycled content, waaronder post
consumer recycled katoen, en binnen een volledig
Europees productieproces.

Ontdek al onze duurzame services op https://www.havep.com/csr-onze-duurzame-services

HAVEP® JEANS

HAVEP® MULTI SHIELD

GREEN CHOICE PRODUCTEN
Bij HAVEP houden we van duidelijkheid. Daarom krijgen
al onze duurzame producten het ‘Green Choice’-label.
En zoals je misschien wel is opgevallen, zitten er steeds
meer producten met dit label in onze collecties.
Een ontwikkeling waar wij heel trots op zijn en die we
zullen blijven voortzetten.
Eén van onze paradepaardjes is HAVEP Shift.
Voor deze collectie gebruikten we namelijk een
duurzame doeksoort met bluesign® certificering.
Het bluesign® label garandeert dat:
✓ Er bij de productie van jouw kleding geen schadelijke
of kankerverwekkende stoffen gebruikt werden.
✓ Het bedrijf op duurzame wijze omgaat met haar
water- en energieverbruik; zich inzet voor een betere
luchtkwaliteit én een duurzaamheidsplan heeft.

HAVEP® SHIFT

✓ De kleding geproduceerd werd onder goede,
veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden.

NIET D R O M E N , M A AR DOEN.

Op weg naar een positieve impact ...
Trots lid van
Fair Wear
Foundation
sinds 2004

HAVEP
ondertekent
het Convenant
Duurzame Kleding
en Textiel

HAVEP commit
zich aan
UN Sustainable
Development
Goals

Langere levensduur
van je kleding
dankzij onze service
Care & Repair

PEOPLE - iedereen met een glimlach naar het werk
Met een glimlach naar je werk, dat betekent
dat de werkomstandigheden van iedereen in
de keten veilig en aangenaam horen te zijn
en dat men moet kunnen leven van het loon
dat men verdient. Daarom is HAVEP een van
de 1ste leden van de Fair Wear Foundation,
een organisatie die zich inzet voor goede
werkomstandigheden in de textiel. We zetten
ons in voor leefbaar loon, en proberen ook een
verschil te maken in onze lokale omgeving.

Living Wage
Een groot deel van onze kleding wordt gemaakt in ons
eigen atelier in Noord-Macedonië, waar we al meer dan
50 jaar actief zijn. HAVEP maakt gedurende deze lange
samenwerking het verschil voor de medewerkers door
scholing en prettige werkomstandigheden te bieden.
Naast dit alles betalen we ook al jaren boven het
minimumloon.
Sinds 2019 betalen we ook leefbaar loon. Hiermee
kunnen mensen in een gezin van tweeverdieners
zichzelf en hun twee kinderen onderhouden wat betreft
voeding, onderdak, kleding en onderwijs in de regio waar
ze leven.
In nauwe samenwerking met de Fair Wear Foundation
nemen we een sterke voortrekkersrol om de
omstandigheden in de textielindustrie te verbeteren.
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Hergebruik
van snijafval
als vulling
voor de HAVEP
bokszak

Attitude Jeans
gemaakt van 66%
gerecyclede denim

Keuze voor
nylongaren
uit oude visnetten
in HAVEP Attitude

PEOPLE - iedereen met een glimlach naar het werk

Button Up
Het goed doen voor onze medewerkers zit van oudsher
in ons bedrijf verweven. Hoe we al ruim 150 jaar omgaan
met onze mensen, is een erg uniek verhaal. Toen HAVEP
nog in Goirle confectioneerde, was er bijvoorbeeld de
mogelijkheid voor de naaisters om zichzelf persoonlijk
te ontwikkelen in een eigen Mater Amabilis school.

Vandaag zien we deze sociale gedrevenheid o.a. terug
in Button Up, een opleidingsatelier dat mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt wil opleiden in de
textiel. Button Up biedt zowel dagbesteding als gehele
begeleidingstrajecten aan naar werk. De deuren staan
open voor mensen met een kleine of een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld vluchtelingen
die klaar zijn om te integreren of mensen met een
beperking. Wij staan klaar voor deze mensen om hen
een veilige werk- en opleidingsplek aan te bieden.
Button Up maakt o.a. tassen, schorten en nog veel meer
van oude werkkleding, een van de oplossingen binnen
onze Collect & Recycle service.
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HAVEP Collect
& Recycle:
hoogwaardige
recycling van jouw
oude werkkleding

HAVEP maakt
werkkleding
van oud textiel

Pilot werkbroek
met 100% post
consumer
recycled katoen

Geen minimum
maar leefbaar
loon in ons atelier

PEOPLE:
PLANET
iedereen
- closing
metthe
eenloop
glimlach naar het werk
De productie van textiel is tot op heden
nog hoofdzakelijk lineair georganiseerd.
De problemen die dit met zich meebrengt,
maken de textielindustrie vandaag tot tweede
grootste vervuiler ter wereld. Dat is voor ons
onacceptabel!
Wij geloven in een circulaire textielindustrie en daar
willen wij ons 100% voor inzetten. We kiezen voor:
✓ Gebruik van duurzame materialen
✓ Langere levensduur van onze producten
✓ Geen schadelijke chemicaliën
✓ Recycling opties
We produceren onze kleding volgens het CMT (Cut
Make Trim) model. Dat wil zeggen dat we alles in eigen
beheer uitvoeren. Dat begint bij het ontwerpen van
de patronen, de productie van samples, de inkoop van
doek en fournituren tot het uiteindelijke confectioneren
van de kleding. Onze kleding wordt dus rechtstreeks
geproduceerd bij onze eigen en externe ateliers in het
buitenland. Hierdoor hebben we een erg transparant
inzicht in onze productieketen en kunnen we heel
bewust keuzes maken.

Ecochain: transparant in onze milieukosten
Een positieve impact maken, daar streven we naar bij
HAVEP. Samen met Ecochain brachten we de volledige
milieukosten van onze hele productieketen in kaart:
vanaf de katoenplant tot en met het dragen van het
kledingstuk. Dat is best uniek, maar we geloven in een
brede aanpak: om de milieukosten te verkleinen moeten
we onze verantwoordelijkheid over de hele keten
nemen, van grondstof tot gebruiksfase. Alleen door de
hele keten te bekijken weten we wat de echte prijs is
van onze werkkleding en hoe we de milieu impact zo
klein mogelijk kunnen maken.

Hoe zijn de milieukosten (MKI) opgebouwd
voor HAVEP?
De milieukosten kunnen onderverdeeld worden in
4 gebieden: van vezel tot garen, het spinnen, weven
en veredelen van onze doeken, het confectioneren
van de kleding en de gebruiksfase. De grootste impact
van dit proces zit bij de grondstoffen en de gebruiksfase.
Hier valt dan ook veel milieuwinst te behalen in
de keuzes die we als werkkledingproducent maken
en de services die we met onze klanten ontwikkelen.
Samen kunnen we een positieve impact maken!
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Lancering
Atelier
Button Up

Al 50 jaar
duurzaam
ondernemen in
Noord-Macedonië

HAVEP maakt
het duurzame
kledingpakket voor
Ambulancezorg
Nederland

Geen schadelijke
chemicaliën
dankzij bluesign®
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VERBETERINGSPOTENTIEEL MILIEUKOSTEN
GRONDSTOFFEN

HAVEP:
•	Uitfaseren conventioneel katoen
•	Infaseren alternatieve vezels
zoals tencel, biocotton
•	Infaseren recycled polyester

LEVENSDUUR

HAVEP Services:
• Hoogwaardige kwaliteit
• Collect & Recycle
• Care en Repair

DUURZAME ENERGIE

HAVEP:
•	Groene stroom in Goirle:
groot zonnepanelen veld
•	Duurzame warmte in Goirle:
pelletkachel met CO2 neutraal proces
die eigen pand en naburig zorgcentrum
verwarmt. Het hout komt van duurzaam
bosbeheer uit eigen bos.
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Berekening
totale
milieukosten
met
Ecochain

LCA compass: advies
en begeleiding in LCA
van je werkkleding

En nog
zoveel
meer ...

Samen bereik je meer
Aan een duurzame toekomst werk je nooit alleen.
Samenwerken met HAVEP betekent:
Ophalen en recyclen van kleding.
Advies op maat om jouw huidige kledingpakket duurzamer te maken.
Keuze uit een ruim aanbod van duurzaam, hoogkwalitatief textiel.
Draag jouw duurzame imago uit met tassen, tapijten,... uit jouw ingezameld textiel.
Werkkleding met een langere levensduur dankzij onze reparatieservice.
On- en offline ondersteuning voor jouw duurzame campagne.
Transparantie in het volledige productieproces.
Vernieuwende, eco-vriendelijke technieken.
... en nog zoveel meer.

YOU’LL NEVER WORK ALONE
HAVEP gelooft in samenwerking om problemen in

IMVO

Convenanten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

textielsector gezamenlijk aan te pakken en investeert
in projecten met o.a. Modint en Fair Wear Foundation.
Bovendien ondertekende HAVEP als een van de eerste
bedrijfskledingfabrikanten het nieuwe Convenant
Duurzame Kleding en Textiel.

Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com
www.havep.com

