
Het is één van de meest vervuilende industrieën, die van kleding. Welke positieve 

beweging kun je inzetten als je deze sector verduurzaamt? Het Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute daagt de branche uit om aan de slag te gaan met het 

initiatief Fashion Positive. Met succes: grote merken als Stella McCartney, 

Loomstate en G-star Raw werken nu aan hun eerste Cradle to Cradle-collecties. 

Frederique van der Wal, één van de meest gekende gezichten in de modewereld 

en al jaren ondernemer, zetelt in de adviesraad. Van haar horen we hoe Fashion 

Positive de branche stap voor stap in beweging zet.

Met doemdenken heeft ze duidelijk weinig op. Frederique van der Wal legt liever 

de nadruk op wat je als mens, ondernemer, branche op korte termijn wél kunt doen.  

‘We kunnen allemaal op welk gebied dan ook een stukje bijdragen. Dat je op je 

eigen manier stappen zet, daar gaat het om.’ Het is precies wat ze ook binnen haar 

eigen onderneming doet. ‘Ook bij Frederique’s Choice zoeken we naar de stappen 

die we kunnen doorvoeren in de onderneming. Zijn we dan meteen helemaal Cradle 

to Cradle? Nee, maar we maken bewuste keuzes. De Cradle to Cradle-productcertifi-

cering is ook gebaseerd op die aanpak: je kunt van Bronze naar Silver, naar Gold en 

uiteindelijk naar Platinum gaan.’

Over Fashion Positive 
Met het initiatief Fashion Positive helpt het Cradle to Cradle Products Innovation 

Institute de kledingindustrie te verduurzamen. Modemerken als G-Star en Stella 

McCartney en verschillende leveranciers zijn aangesloten. Zij willen hun productie-

keten volledig Cradle to Cradle maken. Over twee jaar kunnen we de eerste Cradle to 

Cradle-collecties in de winkel verwachten. Uiteindelijk levert dit een materialenbank 

op waar ook andere ontwerpers, productiebedrijven en merken uit kunnen putten. 

Fashion Positive 
Kledingsector stap voor stap Cradle to Cradle

‘Bewustzijn 

creëren en een 

positieve 

verandering 

inzetten.’

Cradle to Cradle
De Cradle to Cradle-productcertificering 

helpt ondernemers om hun producten 

intelligenter te ontwerpen. Ondernemers 

uit alle hoeken van de maakindustrie 

namen de eerste stap om hun producten 

te verduurzamen. In deze publicatie leest 

u hoe Cradle to Cradle van meerwaarde is 

in de bouw en de kledingindustrie. Meer 

informatie? Kijk op www.searchbv.nl.



Fashion blijft fashion
Een positieve insteek is wat haar betreft de sleutel tot die verandering. ‘Laten we 

duurzaamheid positief inzetten, er een en-en verhaal van maken. Je hoeft mensen 

niet de les te lezen, te zeggen “zo moet het”, maar inspireren om anders te kijken. 

Dat proberen we met Fashion Positive ook. Fashion blijft. De boodschap moet dan 

niet gaan om minder kleding kopen, maar om bewustzijn te creëren en een positieve 

verandering in te zetten,’ legt Frederique uit. 

Vergaande samenwerking in de modeketen
Stapsgewijs verduurzamen is ook de aanpak die Fashion Positive hanteert: het in 

2014 opgerichte initiatief van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, 

waar ze zich met veel liefde voor inzet. Grote modemerken als Stella McCartney, 

Loomstate en G-Star Raw werken binnen het project aan Cradle to Cradle-collecties. 

Dit vraagt om een sterke samenwerking met de hele keten. Niet alleen levert dit 

Cradle to Cradle-kleding op, het geeft de hele industrie een belangrijke impuls. Juist 

omdat de bouwstenen die nodig zijn om de kleding te maken onder de loep worden 

genomen.

Toegang tot goede materialen
Met Cradle to Cradle-stoffen, garens en knopen kun je veel meer combinaties ma-

ken en een grotere impact hebben dan met één kledingstuk. Het is uiteindelijk de 

bedoeling dat de sector toegang krijgt tot de materialenbibliotheek die zo ontstaat. 

Van der Wal legt uit: ‘Als jij als jonge designer een collectie opzet en je kan alleen 

duizenden meters van een duurzame stof kopen, dan wordt het een lastig verhaal. 

Je wilt misschien wel goed doen, maar de middelen moeten er wel zijn. Waar vind je 

die goede stoffen? Het is belangrijk om te zorgen dat er ook toegang is tot die mid-

delen. En dat er binnen de kledingindustrie verbinding met elkaar wordt gezocht. In 

je eentje lukt dat misschien niet.’ 

Goed doen levert op
Als op en top zakenvrouw is het voor Frederique van der Wal ook glashelder: Cradle 

to Cradle staat niet haaks op geld verdienen. ‘Dat je het goed doet, ook commer-

cieel, dat mág of moet zelfs gewoon deel zijn van duurzaam ondernemen. William 

McDonough (mede grondlegger van Cradle to Cradle, red.) werkt bijvoorbeeld met 

verschillende grote ondernemingen aan hun producten. Fantastisch is dat. Als je een 

partij van groot formaat zover kan krijgen, dan zet je een echte beweging in. Je moet 

ergens een zaadje planten, beginnen. We willen graag alles nu, maar het is vooral: 

steeds een stukje verder komen.’ 

Life in full bloom
Frederique’s Choice is het high-end online bloemenconcept van Frederique van der 

Wal. Het merk staat bekend om de handgemaakte boeketten met een eigen stijl, bij 

klanten bezorgd in een passende, biologisch afbreekbare vaas. Naast de bloemen is 

er een collectie bijpassende lifestyleproducten. Frederique van der Wal startte het 

merk in Nederland en haar producten zijn inmiddels verkrijgbaar in verschillende 

Europese landen en de VS. 

Bij DEVENTER Profielen durven ze het wel aan om dingen 
anders te doen. Het bedrijf uit Breda staat bekend om sociale 
innovatie; medewerkers spelen een belangrijke rol bij nieu-
we ontwikkelingen. Ook als het gaat om verduurzaming past 
voorop lopen ze beter dan een afwachtende houding. Sinds 
kort zijn drie productgroepen dan ook aantoonbaar circulair, 
Cradle to Cradle, geproduceerd. ‘We zijn het aan onze stand 
verplicht om de eerste van de wereld te zijn,’ vindt Patty van 
Broekhoven, algemeen directeur bij het bedrijf. 

Het is een tijdje geleden dat Plan Effect, leverancier van systeemwanden en klant 

van DEVENTER Profielen, vragen stelde over de duurzaamheid van de afdichtings-

profielen. Dit gebeurde in het kader van de Cradle to Cradle-productcertificering 

waar het bedrijf aan werkte. Voor DEVENTER Profielen een teken dat de markt op het 

gebied van duurzaamheid weer in beweging kwam. ‘Het groene dossier komt weer 

uit de kast, dat was ons duidelijk’, aldus Patty van Broekhoven. 

Product zonder gevaarlijke stoffen
De algemeen directeur vertelt dat hun productiemanager, Jeroen Mols, op dat 

moment al een tijdje bezig was met de mogelijkheden rond stoffenmanagement. 

‘De producten die DEVENTER Profielen verwerkt, staan niet op de zogenaamde 

‘verboden lijst’ van REACH. Kunnen we daar niet meer mee? Het was uiteindelijk het 

startsein om zelf Cradle to Cradle-certificeringen te halen.’ Dat garandeert dat pro-

ducten zo zijn ontworpen dat ze geen schadelijke stoffen bevatten. De afzonderlijke 

materialen worden na gebruik volledig hergebruikt of teruggegeven aan de natuur. 

Voorop blijven lopen 
Cradle to Cradle is voor het Bredase bedrijf niet alleen een manier om te laten zien 

dat ze aantoonbaar duurzame producten hebben. Het moet ook de markt een andere 

prikkel geven. Het écht anders doen dan anderen is volgens Van Broekhoven de 

enige manier om tot verandering te komen. ‘We kiezen er bewust voor om niet mee 

te gaan in de prijsspiraal, waarbij het alleen om de laagste prijs draait. Ons product 

heeft niet altijd de goedkoopste grondstoffen, maar wel de kwalitatief meest hoog-

waardige, en heeft extra toegevoegde waarde. De insteek is daardoor echt anders: 

onze klanten betalen in de toekomst meer als ze het “oude” product willen kopen. 

Kiezen voor Cradle to Cradle-profielen maken we zo kostenefficiënt.’ 

Verder dan de neus lang is
De Cradle to Cradle-productcertificering werpt ook z’n vruchten af in het contact met 

leveranciers. De relatie met hen verandert, legt Van Broekhoven uit. ‘Ze zien ons als 

een partij die verder durft te kijken dan de neus lang is. Dat betekent dat we op een 

ander niveau samenwerken. Onze leveranciers delen meer informatie dan voorheen 

met ons. Ook weten ze ons te vinden bij kennisvragen of om iets te testen.’ 

‘We doen het graag anders’
Drie keer Cradle to Cradle voor DEVENTER Profielen 

‘Het is de enige 

manier om echt te 

veranderen.’



Cradle to Cradle is teamwork
Trots zijn ze, de medewerkers van het bedrijf. Van Broek-

hoven is dan ook heel duidelijk: ‘De Cradle to Cradle-

certificering is echt teamwork.’ Die betrokkenheid helpt 

ook om de ambities verder vorm te geven. ‘Onze certifice-

ringen zijn nu op het niveau Basic. Dan is het verplicht om 

jezelf verder te ontwikkelen. Onze mensen hebben weer 

een extra prikkel om dat te doen.’

Om de drie productcertificeringen te realiseren, schakelde 

Van Broekhoven de hulp in van de consultants van SGS 

Search. ‘We kozen voor SGS Search, omdat hun manier 

van werken goed aansluit op de manier waarop wij weer 

met onze klanten omgaan. Volledige ontzorging, hands-

on mentaliteit, korte lijnen, hoge reactiesnelheid en een 

duidelijk plan van aanpak. Je begrijpt elkaar dan goed, 

dat werkt prettig. Ze hebben ons scherp gehouden op de 

voortgang en dat op een sympathieke manier.’ 
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CV Patty van Broekhoven
• Algemeen directeur

• Uitgeroepen tot één van Brabants Besten 

 door de Provincie Noord-Brabant

• Ambassadeur innovatief werkgeverschap

Over DEVENTER Profielen
• Maakt dichtingsprofielen voor raam- en deurconstructies.

• Helpt daarmee gebouwen water- en luchtdicht en dus comfortabel en energiezuinig 

 te maken.

• Kreeg in 2009 als eerste in Brabant de BSI-subsidie voor sociale innovatie.

• Initiatiefnemer C2C Bouwgroep, samen met Plan Effect, Daas Baksteen, Holonite, 

 NON IGNIS en het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Meer informatie op 

 www.c2cbouwgroep.nl  

• Het bedrijf heeft 47 medewerkers.

  

Meer informatie?
Benieuwd naar de Cradle to Cradle-productcertificering en de mogelijkheden voor uw 

organisatie? SGS Search is geaccrediteerd General Assessor en ondersteunt onderne-

mers in het proces. Neem contact op met consultants Gert-Jan Vroege (gert-jan.vroege@

searchbv.nl of 020 -506 16 16) of Jeroen Kanselaar (jeroen.kanselaar@searchbv.nl of 

020 -506 16 16). Op het kennisplatform Duurzaamheid leest u meer over duurzaam 

ondernemen: prikkelende opinies, ambitieuze visies en pragmatische tips.

Kijk op www.duurzaamheid-search.nl.


