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Een aantal tips om direct toe te passen.  

Kies er één of twee uit en probeer hiervan  

een nieuwe gewoonte te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiten over de kledingindustrie 

1. Een productie van 80 miljard kledingstukken per 

jaar (wereldwijd). Fast fashion. 

2. We kopen 4 keer zo veel kleren dan 20 jaar 

geleden. Voor minder geld. 

3. De minimumlonen in de textielindustrie zijn te 

laag, en 60% van de mensen in Bangladesh moet 

ervan leven 

4. Miljoenen mensen werken in moderne slavernij, 

zeer slechte omstandigheden 

5. 215 miljoen kinderen werken, waarvan velen in 

de textielindustrie 

6. Jaarlijks wordt 14 miljard kilo kleren ongedragen 

weggegooid. 

7. De mode-industrie is de tweede grootste 

waterverbruiker ter wereld. Grootste verbruiker 

olie-industrie. 

8. De katoenproductie gebruikt grote 

hoeveelheden insecticiden en pesticiden. 

9. 10 % van de broeikasgasuitstoot komt van de 

kledingindustrie. 

 

 

Wat is mijn invloed? 

 Wat is mijn verantwoordelijkheid? 

TIP 4 – KOOP 2e HANDS 

Koop tweedehands of ruil kleding met 

anderen 

- Organiseer een kledingruilfeestje 

- Ga eens naar de kringloop 

- Kijk eens op marktplaats of 

unitedwardrobe.nl 

TIP 2 – GA VOOR GOED 

Kies een eerlijk label, koop kleding van goede kwaliteit 

en repareer je kleding. 

 

Kledingcheckers & verzamelsites: 

- www.rankabrand.nl én www.goedewaar.nl 

(merkenchecker. Let op: de site lijkt niet altijd up-to-

date. Daarbij: als informatie onbekend is, dan scoort 

een merk vaak slecht. Het is dus niet altijd wat het lijkt) 

- www.fairwear.org 

Een paar merken die al goed op weg zijn  

- Armedangels (ook via Zalando en Wehkamp, bij beide 

webshops kun je filteren op duurzame of fair 

producten) 

- Nudie Jeans 

- Kings of Indigo 

- Kuyichi 

- People Tree 

 (https://www.tear.nl/verhalen-en-nieuws/duurzaam-

shoppen-tips-voor-betaalbare-eerlijke-kleding) 

 

TIP 1 – STEL VRAGEN 
Hier zijn een paar voorbeeldvragen voor als je even 

geen inspiratie hebt. 

 

Vandaag heb ik in jullie winkel een [kledingstuk] van 

het merk  [….] gekocht. Omdat de 

arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie vaak 

slecht zijn maak ik me zorgen om de arbeidsters die 

dit kledingstuk gemaakt hebben. Ik wil eigenlijk 

alleen maar kleren kopen die onder goede 

arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Kunt u mij 

vertellen: 

1. Wat uw bedrijf doet om arbeidsomstandigheden 

van kledingarbeiders te verbeteren, en hoe u 

controleert of dit succesvol is. 

2. Hoe u ervoor zorgt dat de arbeiders in de 

fabrieken die uw kleding produceren zelf voor hun 

rechten op kunnen komen. 

3. Of kledingarbeiders een leefbaar loon betaald 

krijgen: hoe u weet dat de arbeiders in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien op basis van de 

prijs die u voor de kleding betaalt. 

4. Waar ik extra informatie kan vinden over de 

arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar uw 

kleding wordt gemaakt. 

Bron: www.schoneklerencampagne.nl 

 

 

TIP 3 – KOOP MINDER 

Koop MINDER! Koop bewust en weloverwogen, bij twijfel niet doen  

 

- Zoek eens op CAPSULE wardrobe. Koop kleding die niet te 

trendgevoelig is en lang mee kan gaan.  

 

Buy well, choose less and make it last (Vivienne Westwood) 
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