
Duurzaamheidsrapport
2021



Naam en adres van de organisatie
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Nijverheidsstraat 20

9070 Destelbergen

België

Toepassingsveld rapportage

De informatie, cijfers en ambitie in dit rapport 

hebben betrekking op Xandres’ activiteiten 

in België en bestrijken de visie, het beleid, de 

realisaties en de ambities van de onderneming  

op het vlak van duurzaamheid.

Dit rapport omvat onze belangrijkste ambities 

om onze kleding op een meer duurzame wijze te 

ontwerpen, produceren en verdelen. 

Rapportageperiode en -frequentie

Publicatiedatum: 15/12/2021

Dit rapport is het eerste duurzaamheidsrapport 

dat wordt gepubliceerd door Xandres. In de 

voorbije vijf jaar maakte de onderneming 

duurzaamheidsinitiatieven bekend via de 

niet-financiële rapportage van moederbedrijf 

‘Damartex Group’. 

Xandres zal informatie blijven verschaffen  

via Damartex’ jaarverslagen, maar vanaf 2021 

zullen we ook meer gedetailleerde informatie 

op ondernemingsniveau verstrekken via dit 

tweejaarlijkse rapport.

De cijfers vertegenwoordigen het voorbije fiscaal 

jaar (01/07/20–30/06/21); ze bestrijken twee 

seizoenscollecties (herfst-winter ‘20 en lente-

zomer ‘21) naast de niet-seizoensgebonden 

Essentials-collectie en niet-seizoensgebonden 

bedrijfskleding voor dezelfde periode. Dit eerste 

rapport geeft een nulmeting en formuleert onze 

ambities op het vlak van duurzaam ondernemen. 

Voor vragen over dit rapport

sustainability@xandres.be

Dit rapport wordt in een beperkte oplage gedrukt 

om papierverspilling te vermijden. Neem contact 

met ons op als u een papieren versie wenst.  

We drukten deze versie met natuurlijke inkt  

(met het Green Leaf certificaat) op gerecycleerd 

papier in een CO2-neutraal productieproces om 

onze impact zo laag mogelijk te houden.
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Het belang van duurzaamheid 
in de modesector heeft 
allicht geen introductie meer 
nodig. De gevolgen van de 
klimaatverandering voor onze
planeet laten zich steeds 
meer gelden, en dat we extra 
inspanningen moeten leveren 
is overduidelijk. Dat is dan ook 
exact wat we bij Xandres 
van plan zijn.  

Patrick 
Desrumaux

Toen we enkele jaren geleden startten met ons 

duurzaamheidstraject, stelden we onszelf de vraag wat 

duurzaamheid voor ons als onderneming inhoudt. We 

kwamen snel tot het besef dat enkele basisaspecten 

ervan al verweven zaten in het hart van ons merk. 

Langdurige kwaliteit staat al sinds de opstart van 

Xandres in 1927 centraal. We geloven in tijdloze stukken 

die uiteindelijk onsmisbaar worden in elke garderobe, 

kleding waarin je graag leeft. Dat we daarnaast ook 

duurzame relaties kunnen aangaan met onze mensen, 

maakt ons enorm trots. Omdat ze vaak gedurende hun 

hele loopbaan bij Xandres blijven werken, geven ze hun 

kennis en expertise door van de ene generatie op de 

andere. Zo bouwen ze mee aan ons succesverhaal. 

We beseffen echter dat we meer moeten doen. Als 

we échte verandering willen creëren en willen bouwen 

aan een betere toekomst, moeten we onze grenzen 

verleggen. Daarom werken we een plan uit om ons 

productieproces en onze onderneming zo duurzaam 

mogelijk te maken. Dat we geen ecomerk zijn beseffen 

we, en dat beweren we dan ook niet. Wél zetten we elke 

dag stappen in een proces van verandering, en door 

samen te werken boeken we steeds meer vooruitgang. 

Zo zoeken we naar partnerships met bedrijven en 

merken waarvan we kunnen leren als het gaat om 

circulariteit en duurzaamheid.

In dit eerste duurzaamheidsrapport ligt de nadruk 

op één woord: eerlijkheid. Met dit verslag willen we 

onze inspanningen en ambities delen, maar ook onze 

uitdagingen en valkuilen. We willen een duidelijk beeld 

scheppen van waar we vandaag al staan, en wat onze 

doelstellingen zijn voor de komende jaren.

Dit rapport is niet alleen een boodschap, maar ook een 

vraag van ons aan jou. De vraag om ons uit te dagen, om 

kritisch na te denken en om dit traject samen met ons te 

bewandelen. We willen je vragen om ons te prikkelen en 

tegelijk geduldig te zijn. Het is een hele weg, maar samen 

kunnen we dit. 

BERICHT VAN DE MANAGING DIRECTOR
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“IK BEN ONGELOOFLIJK ENTHOUSIAST 
OM TE ZIEN HOE GOED XANDRES DE 

MVO–DOELSTELLINGEN VAN DE GROEP 
INTEGREERT IN ZIJN EIGEN STRATEGIE EN 
HOE ZE BIJDRAGEN AAN DE EVOLUTIE  
VAN DE DAMARTEX GROUP OP HET VLAK  

VAN DUURZAAMHEID”.

Patrick Seghin
CEO van Damartex Group

7

BERICHT VAN DE MANAGING DIRECTOR





Een rijke  
geschiedenis

9DUURZAAMHE I D SRAPPORT



Over 
Xandres

Mode

Xandres: een inclusief damesmerk voor de 

maten 34–56

Xandres Essentials: tijdloze mode voor dames,  

die seizoenen en trends overstijgt 

Bedrijfskleding

Bedrijfskleding voor B2B-klanten 

(bv. Brussels Airlines en de Belgische  

Spoorwegen – NMBS, Securitas, Avia Partner)

Activiteiten
Xandres NV is een Belgisch 
modebedrijf met een rijke 
geschiedenis in productie van 
kwaliteitskleding voor dames 
van maat 34 tot 56. In 2016 nam 
de Franse Damartex Group de 
activiteiten van Xandres over. 
Xandres heeft twee sublabels 
met een eigen focus en aanpak. 

10
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1927

1968

1974

1997

2002

2016

2020

Oprichting van Andries & Co in Destelbergen, 

België (werkkleding)

Stichting van het Andres-merk door Lieve  

en Jan Andries, een stijlvolle en tijdloze 

collectie broeken

Transformatie naar een ‘total look’-collectie

Andres krijgt een nieuwe naam en wordt 

Xandres

Lancering van Andres Corporate Fashion, 

uniformen voor bedrijven 

De Franse Damartex Group neemt de 

activiteiten van Andres NV over 

Andres NV-labels wordt Xandres NV

Geschiedenis
Elk merk staat voor hoge 
kwaliteit dankzij de doorgegeven 
knowhow en expertise die 
in bijna honderd jaar werd 
opgebouwd. 
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Bedrijfsmodel
Xandres wordt verdeeld via 
verschillende kanalen:

Retail

14 eigen winkels in België,  

1 in Nederland 

Online

webwinkel

Wholesale

150 multimerkenwinkels in de Benelux

Bedrijfskleding wordt ontworpen en ontwikkeld  

op vraag en op maat van de de klant (B2B).

1 2
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Waarden

Elegant

Je hoeft niet op te vallen. 

Xandres staat voor 

elegantie. 

Inclusieve benadering

Xandres is er voor vrouwen 

in alle vormen en maten 

(34–56) en kiest voor een 

aanpak op maat.

Betaalbare luxe 

Xandres biedt 

kwaliteitsmode in een 

betaalbaar segment.

Tijdloze klasse

50 jaar vakmanschap 

vertaalt zich in een sterk  

en tijdloos design.

Inspirerend 

Een rijk verleden met  

kennis en expertise dat 

vrouwen inspireert. 

Vol zelfvertrouwen 

Xandres benadrukt de 

kracht van elke vrouw. 
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Bedrijfsproces
Een aantal afdelingen vormt de 
kern van het bedijfsproces:

Management

Finance & accounting

Aankoop & productie (inkoop van stoffen,  

accessoires en afgewerkte producten)

Design (design van de collecties)

Marketing (online en offline communicatie en  

marketing van de merken)

Verkoop

• Retail (verkoop via eigen winkels)

• Wholesale (verkoop via multimerkenwinkels)

• Online verkoop (verkoop via digitale kanalen)

• Klantenondersteuning (opvolging van eindklanten  

en multimerkenwinkels)

Logistiek (transport vanuit productievestigingen naar 

magazijnen en winkels/consumenten (online))

Atelier (Xandres is één van de weinige Belgische 

modehuizen die nog een eigen productieatelier hebben.  

Het wordt momenteel vooral gebruikt voor 

aanpassingen, herstellingen en prototypes.)

Duurzaamheid (MVO, duurzaamheid en circulariteit in 

de onderneming en op productniveau) 

14
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Personeel & strategische partners  
Xandres NV heeft 108 werknemers  
(50 voltijdse en 58 deeltijdse functies), 
die deels in Destelbergen (hoofdkantoor) 
en deels in de winkels gevestigd zijn. 

De kleding van Xandres wordt 
ontworpen in België. Voor de productie 
werkt Xandres samen met vertrouwde 
leveranciers in Europa en het Verre 
Oosten.

15
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Duurzaamheid in het hart  
van Damartex
Xandres maakt sinds eind 2016 
deel uit van de Damartex Group. 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO-beleid) 
staat centraal bij de  
Franse modegroep.  
In het actieplan Change Our 
World  schuift Damartex  
3 prioriteiten naar voren. 
De duurzaamheidsstrategie  
van Xandres past eveneens  
in dit bredere kader. 

1

2

3

Changing for our planet: aandacht voor  

het milieu door in te zetten op een duurzame 

productie, minder afval en minder verpakking.

Changing for more ethics: respect voor 

mensen en faire arbeidsomstandigheden.

Changing for more solidarity between 

generations: meer solidariteit tussen 

generaties stimuleren. 

Dit rapport is het eerste duurzaamheidsrapport  

dat wordt gepubliceerd door Xandres, maar de 

onderneming heeft haar duurzaamheidsinitiatieven  

in de afgelopen jaren al bekendgemaakt via Damartex’ 

niet-financiële rapportage. 

Het MVO-rapport kan rechtstreeks worden gedownload 

van de website van Damartex.

16
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“OMDAT WE ERVAN OVERTUIGD ZIJN DAT 
BEDRIJFSONTWIKKELING EN DUURZAME 

ONTWIKKELING ONAFSCHEIDELIJK ZIJN GEWORDEN, 
WILLEN WE MVO CENTRAAL PLAATSEN IN ONS MODEL. 
WE WILLEN NIET DE WERELD VERANDEREN, MAAR 
WEL EEN BIJDRAGE LEVEREN. WE ZIJN TROTS HOE 
GEËNGAGEERD XANDRES IS OM MEE TE WERKEN AAN 
HET REALISEREN VAN DE AMBITIES VAN DE GROEP.”

Joséphine Biernacki
MVO-directeur bij Damartex Group
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Xandres is lid van The Fashion Pact 
Damartex Group is lid van The Fashion Pact. 
Xandres maakt daarmee ook deel uit van deze 
wereldwijde coalitie van bedrijven in de mode- 
en textielsector die drie belangrijke milieudoelen 
vooropstellen: de klimaatopwarming voorkomen, 
de biodiversiteit herstellen en de oceanen 
beschermen. Het pact werd ondertekend 
door grote sportmerken zoals Adidas en Nike, 
ketens zoals H&M Group en Mango, en bekende 
designmerken zoals Chanel, Hermès & Stella 
McCartney.

1 8
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Oceanen = life!

Wat is ons engagement in het kader van  

The Fashion Pact?

1  Elimineren van alle problematische en niet-

noodzakelijke kunststoffen in B2C-verpakkingen 

tegen 2025, en in B2B-verpakkingen tegen 2030.

2  Verzekeren dat de helft van alle plastic verpakkingen 

voor B2C bestaat uit 100% gerecycleerd materiaal 

tegen 2025; 2030 is de streefdatum voor B2B.

Minder plastic betekent minder afval in onze oceanen. 

Wist je dat de oceanen 50% van de zuurstof in de  

wereld produceren? En dat de oceanen 30% van  

de CO2 absorberen die wordt gegenereerd door 

menselijke activiteiten?

1 9
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Xandres 
investeert in 
onze toekomst 

Xandres kijkt graag vooruit. We willen bouwen aan een 

mooie toekomst en méér doen. Onze grenzen verleggen. 

Maar we blikken niet enkel op een rijk verleden,  

we kijken ook graag vooruit. Omdat we weten dat de 

mode-industrie een van de meest vervuilende sectoren 

ter wereld is. En omdat het beter kan, voor de mens en 

voor de natuur. 

Daarom ontwikkelen we een plan om ons volledige 

productieproces — van garens en stoffen tot het 

kledingstuk in jouw garderobe — zo duurzaam mogelijk 

aan te pakken. En zelfs daarna zijn we jouw partner in 

crime om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk kan 

genieten van je favoriete kledingstukken. We werken 

hiervoor een Repair & Care-programma uit en willen  

de cirkel op termijn helemaal rond maken.

Duurzame mode of sustainable fashion is bij Xandres 

geen modewoord. Kwaliteit en tijdloosheid zitten in ons 

DNA verweven. Van bij de start van ons kledingbedrijf 

in 1927 staat vakmanschap centraal. Toen we in 1968 

Andres, ons eigen merk van damesbroeken begonnen, 

waren onze fits legendarisch. Door de focus op de 

pasvorm en onze jarenlange knowhow op het vlak van 

stoffen en confectie maken wij vandaag het verschil. 

Als Belgisch modehuis voor vrouwen creëren wij tijdloze 

kleding van een onberispelijke kwaliteit: duurzame mode 

om te koesteren!

2 2
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“HET IS VANDAAG RELEVANTER DAN OOIT OM 
DUURZAAMHEID SERIEUS TE NEMEN. JE KUNT 
ALS ONDERNEMING NIET TOEKOMSTBESTENDIG 
ZIJN ALS JE JE NIET ENGAGEERT EN INVESTEERT 

IN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN. DAT IS OOK DE REDEN WAAROM 
IK DENK DAT XANDRES ZICHZELF OP DE BEST 
DENKBARE MANIER AAN HET HERUITVINDEN IS: 
DOOR VOORUIT TE KIJKEN EN TEGELIJK TROUW  

TE BLIJVEN AAN HAAR VERLEDEN.” 

Filiep Blontrock
Raad van bestuur Xandres

2 3
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goed 
bestuur
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Onze aanpak
Onze benadering van 
duurzaamheid is gebaseerd op 
goed bestuur dat structureel 
is ingebed in de organisatie 
en transparant wordt 
gecommuniceerd aan interne 
en externe belanghebbenden.

Duurzaamheid 
zit ingebed in de 
organisatie 

We geloven in een heldere visie, een sterke strategie en 

investeringen in de operationele uitwerking en opvolging. 

In 2021 wierf Xandres een duurzaamheidscoördinator 

aan en werden er tweewekelijkse vergaderingen 

ingevoerd met een kerngroep rond duurzaamheid.

Dit duurzaamheidsteam bestaat uit zeven mensen uit 

verschillende departementen: 

1. Managing Director

2. Duurzaamheidscoördinator

3. Directeur Sourcing, Aankoop & Productie

4. Production Manager

5. Marketing Manager

6. Digital Transformation Manager

7. Designer

2 5
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Externe 
communicatie en 
transparantie

Naast de interne communicatie is Xandres zich  

bewust van het belang van externe communicatie  

(naar klanten en andere stakeholders). Daarom werd  

er in 2021 een apart luik op de website ontwikkeld  

waar het duurzaamheidsbeleid terug te vinden is.  

De website zal worden geactualiseerd en uitgebreid  

met één doel voor ogen: meer transparantie over  

onze duurzaamheidsinitiatieven.

Interne 
communicatie en 
kennisopbouw

Xandres investeert in kennisopbouw en -deling binnen  

de hele onderneming via:

Deelname aan webinars, evenementen, 

informatiesessies (min. 4 per jaar)

Interne kennisdeling:

• Minimaal 1 updatesessie voor alle personeelsleden  

per jaar 

• Minimaal 2 infosessies voor retailpersoneel/

winkelmanagers per jaar

• Minimaal 2 infosessies voor de designafdeling  

per jaar
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“MARKETING & DUURZAAMHEID VORMEN EEN COMPLEX DUO. 
WE ZIJN ER VAST VAN OVERTUIGD DAT EEN TRANSPARANTE 
EN EERLIJKE COMMUNICATIE DE SLEUTEL IS OM KLANTEN 
MEER BETROKKEN TE MAKEN. WIJ HOEDEN ONS VOOR 
GREENWASHING. HET IS ECHTER EEN VOORTDURENDE 
EVENWICHTSOEFENING: ONZE KLANTEN VOLDOENDE 

INFORMATIE VERSCHAFFEN OM HEN MEE TE KRIJGEN MAAR 
NIET ZOVEEL DAT WE ZE OVERDONDEREN.

Cheryl Krekels
Marketing Manager

2 7

VOOR ONZE TOEKOMST — GOED BESTUUR



Xandres kiest voor een 
betere toekomst en daarom 
definieerden we zes pijlers 
waaraan we in de komende jaren 
zullen werken. In dit rapport 
overlopen we ze één voor één 
en tonen we: 

wat we nu doen
onze plannen voor de toekomst

Onze 
zes pijlers

1

2

DUURZAME 
MATERIALEN

KWALITATIEVE 
KLEDING EN 
EEN TIJDLOOS 
ONTWERP

28
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5

6

3
EINDELOOS 
HERSTEL EN TIPS 
ROND ONDERHOUD 

INNOVATIE IN HET 
XANDRES LAB

BETROUWBARE 
PRODUCTIE 
PARTNERS

4
EEN LAGE  
IMPACT OM ONZE 
KLEDING TOT BIJ 
JOU TE KRIJGEN 

29
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materialen

1
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Doelstelling
We werken met duurzame 
materialen die veilig zijn voor 
mens en milieu. 

Wat doen we nu?

3 1
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Waar halen we onze materialen?

De stoffen die we zelf rechtstreeks aankopen  

(onze eerstelijnsleveranciers), kopen we doelbewust  

bij een beperkt aantal leveranciers in enkele landen,  

zoals Italië, Bulgarije, China, Portugal en Japan. 

29%

18%

15%

9%

9%

7%

6%

4%

2%

1%

1%

Italië

Bulgarije

China

Portugal

Japan

VK

Zuid-Korea

Turkije

Polen

Marokko

STOFFEN IN  

METER (%)

29%

18%

15%

9%

9%

7%

6%

4%
2%

42 leveranciers
& 11 landen
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Onze partners ondertekenen onze Gedragscode 

Onze partners ondertekenen een Gedragscode  

om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. 

De Code legt minimale normen vast voor ethisch en 

verantwoordelijk gedrag die moeten worden nageleefd 

door de productievestigingen en de leveranciers van 

de producten die door Xandres op de markt worden 

gebracht. Ze is gebaseerd op de algemene principes  

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

(volgens ISO 26000, ISO 20400 en GRI) en is in 

overeenstemming met de MVO-principes van Xandres. 

De volledige Gedragscode is beschikbaar op de website 

van Xandres en neemt specifieke principes in acht voor 

maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Geen dwangarbeid 

Geen kinderarbeid 

Geen discriminatie 

Respect voor vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Geen hardvochtige of onmenselijke behandeling 

Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden 

Uitgekeerde lonen 

Niet buitensporig veel werkuren 

Traceerbaarheid van productie 

Gezondheid en veiligheid van producten 

Milieubewustzijn

Wettelijke conformiteit 

Toetsing van conformiteit

Implementering van Code 
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We investeren in 
langetermijnrelaties 

Betrouwbare partners worden 
voor ons niet enkel gedefinieerd 
door audits of certificatie.  
We geloven sterk in het 
opbouwen van kwalitatieve, 
langdurige relaties. Die relaties 
maken het mogelijk om 
respectvol samen te werken, 
overleg te plegen en zo als 
volwaardige partners te kunnen 
streven naar een duurzamere 
vorm van samenwerking. 

Met bijna 75% van de leveranciers* 

van onze materialen werken we reeds 

meer dan vijf jaar samen — de helft 

van hen werkt al tien jaar met ons. 

% LEVERANCIERS MET 

LANGETERMIJNRELATIES

8%

18%

25%

49%

49%

25%

18%

8%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

* Voor artikelen waarvoor we onze stoffen 
rechtstreeks inkopen (eerstelijnsleveranciers)

Leveranciers voor onze 
modecollectie

Jaren van samenwerking
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In termen van volume 

(meters aangekochte stof) 

vertegenwoordigen onze > 5-jaar 

stoffenleveranciers meer dan 90%. 

% INGEKOCHTE STOFFEN

3%

28%

63% 63%

28%

6%

3%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

6%

Jaren van samenwerking
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Met bijna 85% van de leveranciers* 

van onze materialen werken we reeds 

meer dan vijf jaar samen — een derde 

van hen werkt al tien jaar met ons. 

% LEVERANCIERS MET 

LANGETERMIJNRELATIES

33%

50%

17%

0%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

* Voor artikelen waarvoor we onze stoffen 
rechtstreeks inkopen (eerstelijnsleveranciers)

17%

50%

33%

Leveranciers voor onze 
bedrijfskleding

Jaren van samenwerking
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% INGEKOCHTE STOFFEN

96%

96%

2%

2%

0%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

2%
2%

Jaren van samenwerking
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We kiezen voor 
kwaliteit en bannen 
schadelijke chemische 
stoffen 

We hebben een beleid 
voor dierenwelzijn 

We richten ons eerst op 
kwalitatieve stoffen (waarvoor 
een testprocedure bestaat). 

We vragen en controleren  
de technische productfiches  
en Oeko-Tex-certificaten  
voor onze grondstoffen  
om te verzekeren dat er geen 
schadelijke chemische stoffen 
in onze collecties aanwezig zijn.

We hebben een beleid rond 
dierenwelzijn dat het gebruik 
van bont, angora en huiden/
leer van exotische dieren 
verbiedt. Dit beleid staat 
opgenomen in de Gedragscode 
die onze leveranciers tekenen.
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“KWALITEIT IS ALTIJD AL BELANGRIJK GEWEEST 
VOOR ONS. HET STAAT CENTRAAL BINNEN ONZE 
ONDERNEMING EN ONS INKOOPPROCES. ELKE STOF  

DIE WE SELECTEREN, MOET VOLDOEN AAN  
ONZE NORMEN. WE HEBBEN EEN ERVAREN TEAM DAT 
EROP TOE ZIET DAT DE VEREISTE KWALITEITSNIVEAUS 
GEHAALD WORDEN. IN DE TOEKOMST WILLEN WE  
DIT MEER MEETBAAR MAKEN, ZODAT WE OOK 
HIEROVER DUIDELIJK KUNNEN RAPPORTEREN.”

Katrien Kennis
Directeur Sourcing, Aankoop & Productie
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Onze plannen voor de toekomst
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We zullen blijven 
investeren in 
langetermijnrelaties 

Al onze leveranciers 
ondertekenen de 
Gedragscode 

Status Mode: 75% van leveranciers > 5 jaar

 Bedrijfskleding: 85% van leveranciers  

 > 5 jaar

Doelstelling 2023

 Mode: 75% van leveranciers > 5 jaar

 Bedrijfskleding: 90% van leveranciers  

 > 5 jaar

  

 2025

 Mode: 75% van leveranciers > 5 jaar

 Bedrijfskleding: 90% van leveranciers  

 > 5 jaar

Status 80% van onze leveranciers heeft onze 

 Gedragscode ondertekend

Doelstelling 2023

 100% van onze leveranciers heeft onze 

 Gedragscode ondertekend
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We willen een 
toename van het aantal 
partners met een 
Oeko-Tex-certificatie 
om veilige materialen zonder 
schadelijke chemische 
stoffen te garanderen

We willen meer 
duurzame materialen 
gebruiken  
(zoals vastgelegd in  
het nieuwe ‘kader voor 
duurzaam aankopen’)

We willen een  
toename van het 
aantal doorgelichte 
fabrieken (audits)

Status Nog niet gemeten

Doelstelling 2023

 40% van leveranciers met  

 Oeko-Tex-certificatie*

  

 2025

 60% van leveranciers met  

 Oeko-Tex-certificatie*

Status Nog niet gemeten (nieuw kader)

Doelstelling 2023

 Gemiddelde score van 3

  

 2025

 Gemiddelde score van 2.5

Status Nog niet gemeten (nieuw kader)

Doelstelling 2023

 25% doorgelichte fabrieken

  

 2025

 50% doorgelichte fabrieken

* Aan partners die geen Oeko-Tex-certificatie hebben,  
wordt gevraagd om een verklaring van conformiteit met  
de REACH-regelgeving te ondertekenen. 
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Meer informatie over 
het nieuwe ‘kader voor 
duurzaam aankopen’

Aan de hand van het nieuw ontwikkelde ‘kader voor 

duurzaam aankopen’ willen we het gebruik van 

‘duurzame materialen’ vergroten. 

Het kader voorziet een duidelijke definitie van wat 

duurzame materialen zijn, en houdt rekening met: 

•  sociale en ecologische aspecten;
•  op productniveau en leveranciersniveau.

We streven naar meer duurzame materialen in onze 

collecties. Wat deze ‘duurzame materialen’ zijn, werd 

vastgelegd in onze eigen Materiaalmatrix. Op basis van 

deze matrix, rapporteren we elke twee jaar over de 

vooruitgang die we boeken. De materiaalmatrix kent 

scores toe op basis van o.a. milieu-impact. Het doel is 

om zo dicht mogelijk bij een waarde van ‘1’ te geraken 

aangezien materialen in deze categorie als de beste 

materialen in hun klasse worden beschouwd. 

Meer gedetailleerde informatie over het ‘kader voor duurzaam aankopen’ en de 

‘Materiaalmatrix’ is terug te vinden in de bijlagen op het einde van dit verslag. 
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Via dit kader willen we ook komen tot een toename van 

het aantal doorgelichte fabrieken. 

We volgen het aantal doorgelichte fabrieken op via  

de certificaten die onze partners kunnen voorleggen. 

Het gaat zowel om doorlichtingen op gebied van sociale 

aspecten (arbeidsomstandigheen) als milieuaspecten. 

Certificatie geaccepteerd voor validering als 

‘doorgelichte fabriek’ door Xandres: 

• Voor maatschappelijke conformiteit (MENS):  
ICS, BSCI, SA8000, Fair Wear Foundation, STeP by 

OEKO-Tex, B Corp, SMETA 

• Voor milieuvriendelijkheid (MILIEU): ICS, BSCI, 
ISO14001, Fair Wear Foundation, STeP by OEKO-Tex,  

B Corp, SMETA

We focussen ons op deze beheersystemen omdat ze 

kijken naar het beheer en de strategie van een bedrijf  

in plaats van naar slechts één product, en omdat ze acties 

stimuleren om duurzaam ondernemerschap te verbeteren.

Onze voorkeursleveranciers zijn gevestigd in Europa, 

waarmee we een langdurige relatie hebben opgebouwd 

en die we regelmatig bezoeken. Bij nieuwe leveranciers 

of leveranciers uit het Verre Oosten, werken we met 

certificatiesystemen om op de voorkeurslijst te belanden. 
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TIJDLOOS ONTWERP



Doelstelling
We ontwerpen tijdloze en 
kwaliteitsvolle kleding met  
een lange levensduur. 

Wat doen we nu?
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Essentials

Dankzij onze rijke geschiedenis, het vakmanschap  

en de expertise die jaren werd opgebouwd en 

doorgegeven, ontwikkelde ons team een belangrijke 

knowhow op gebied van pasvormen en kwaliteit. Onze 

‘Essentials-collectie’ vertaalt dit alles in één collectie die 

de perfecte basisartikelen aanbiedt voor een garderobe 

van lange adem. Deze tijdloze kwaliteitskleding koppelt 

los van trends en seizoenen, is permanent beschikbaar 

en wordt nooit afgeprijsd. 

We produceren geen 
wegwerpmode maar  
focussen op kwaliteitskleding. 
We proberen ook de 
hoeveelheid snijafval te 
beperken door slimme keuzes 
te maken in het ontwerp. 
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“ALS ONTWERPER KAN HET COMBINEREN VAN 
TIJDLOOSHEID MET ‘MODE’ SOMS EEN UITDAGING  

ZIJN — HET LIJKT IN ESSENTIE EEN TEGENSTRIJDIGHEID. 
WE STREVEN NAAR EEN GOED EVENWICHT TUSSEN 
TRENDGEVOEL EN TIJDLOOSHEID IN ONZE COLLECTIES. 
ONZE ESSENTIALS-COLLECTIE VORMT DAARVAN EEN 
GOED VOORBEELD. DEZE STUKS VORMEN DE BASIS  
IN JE GARDEROBE WAARDOOR JE ZE EEN LEVEN LANG 

KAN KOESTEREN.” 

Olivier D’hauwe
Ontwerper

4 9

VOOR ONZE TOEKOMST — KWALITATIEVE KLEDING EN EEN 
TIJDLOOS ONTWERP

Wat doen we nu?



ontwerp

2

5 0

VOOR ONZE TOEKOMST — KWALITATIEVE KLEDING EN EEN 
TIJDLOOS ONTWERP
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Kennis is macht; daarom 
willen we een meetbaar 
kwaliteitskader uitwerken dat 
duidelijk aangeeft wat kwaliteit 
voor Xandres betekent.   
We verrichten ook onderzoek 
in ons Xandres Lab (pijler 6) en 
werken samen met duurzame 
ontwerpers en circulaire  
start-ups om nieuwe kennis 
op te doen over tijdloos en 
kwalitatief design. 

Dit helpt ons om niet louter 
de Essentials–collectie maar 
de hele collectie te ontwerpen 
met oog voor duurzaamheid. 
We willen tot slot ook onze 
Essentials–collectie in de 
komende jaren duurzamer 
maken op het vlak van 
materialen (aangestuurd  
door onze Materiaalmatrix).
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Doelstelling 2023

 Invoering van een meetbaar  

 kwaliteitskader & kwaliteitsbeleid. 

 Haalbaarheidsstudie voor duurzamere 

 materialen. 

  

 2025

 Een eerste rapport over het 

 kwaliteitskader & het kwaliteitsbeleid. 

 Vervanging van 50% van de 

 materialen die worden gebruikt in onze 

 Essentials-collectie door duurzamere 

 alternatieven (zoals vastgelegd in 

 onze Materiaalmatrix). 
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Doelstelling
We werken met betrouwbare 
productiepartners die 
voldoen aan de sociale 
en milieuwetgeving en we 
communiceren transparant 
over onze partners.

Wat doen we nu?

5 5

VOOR ONZE TOEKOMST — BETROUWBARE PRODUCTIEPARTNERS



Ons eigen atelier  
in Destelbergen

We zijn een van de weinige 
modehuizen in België die 
nog een intern team van 
getalenteerde naaisters 
hebben. Ze zorgen voor de 
herstelling en aanpassing van 
kledingstukken in ons atelier  
in Destelbergen. 

Onze vestiging in Destelbergen 
(waar het hoofdkantoor van 
Xandres en het atelier zich 
bevinden) ontving een bronzen 
EcoVadis-medaille in 2021. 
Onze score was hoger dan 
of gelijk aan 58% van alle 
door EcoVadis beoordeelde 
bedrijven.
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Ethiek

Duurzame Inkoop

Over EcoVadis: 

Sinds zijn oprichting in 2007 is EcoVadis uitgegroeid 

tot de grootste en meest vertrouwde leverancier 

van duurzaamheidsratings voor bedrijven, met een 

wereldwijd netwerk van meer dan 75.000 beoordeelde 

bedrijven. De methodologie van EcoVadis om 

duurzaamheid te beoordelen vormt de kern van de 

Ratings en Scorecards, en evalueert hoe goed een bedrijf 

de principes van duurzaamheid/MVO heeft ingebed 

in zijn business- en beheersysteem. Die methodologie 

omvat een op bewijs gebaseerde evaluatie door 

internationale experts en focust op uitmuntendheid 

via voortdurende verbetering. 

De methodologie is gebaseerd op internationale 

duurzaamheidsnormen, waaronder het Global 

Reporting Initiative, het VN Global Compact en ISO 

26000, die 200 uitgavencategorieën en 160+ landen 

bestrijken. 

De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties aan 

de hand van 21 indicatoren in vier thema’s:

Milieu

Arbeid & Mensenrechten
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Onze 
productiepartners

Waar produceren we?
We werken met een beperkt 
aantal vaste buitenlandse 
productiepartners.

8% 

5%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

40%

25%

12%

40%

25%

12%

8%

5%

4%

Italië

België

Tunesië

Bulgarije

Nederland

India

Polen

Nepal

Macedonië

China

Portugal

PRODUCTIE

LANDEN

Productiepartners voor 
onze modecollectie

We werken hoofdzakelijk met 

partners in Macedonië (40%), die 

we regelmatig bezoeken. Andere 

belangrijke productielanden zijn 

Portugal, China en Italië, die samen 

met België goed zijn voor nog eens 

50% van onze productiehoeveelheid.
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69%

27%

4%

69%

27%

4%

Totaal in Europa

Totaal in het Verre Oosten

Overige

PRODUCTIE  

EUROPA VS HET 

VERRE OOSTEN
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Omdat onze bedrijfsklanten  

beperkt in aantal zijn, werken we 

 met vaste partners. 48% van de 

bedrijfscollectie wordt  

geproduceerd in Bangladesh.  

De fabriek in Bangladesh heeft  

een BSCI-certificaat en produceert 

de overhemden voor de Nationale 

Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen (NMBS). 

48%

35%

11%

3%

2%

Bangladesh

Bulgarije

China

Frankrijk

Macedonië

2%

3%

11%

35%

48%

Productiepartners voor 
onze bedrijfskleding

PRODUCTIE

LANDEN
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53%

47%

53%

47%

Totaal in Europa

Totaal in het Verre Oosten

PRODUCTIE 

EUROPA VS HET 

VERRE OOSTEN
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Onze partners ondertekenen 
een Gedragscode

Onze partners ondertekenen een Gedragscode  

om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. 

De Code legt minimale normen vast voor ethisch en 

verantwoordelijk gedrag die moeten worden nageleefd 

door de productievestigingen en de leveranciers van 

de producten die door Xandres op de markt worden 

gebracht. Ze is gebaseerd op de algemene principes  

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

(volgens ISO 26000, ISO 20400 en GRI) en is in 

overeenstemming met de MVO-principes van Xandres. 

De volledige Gedragscode is beschikbaar op de website 

van Xandres en neemt specifieke principes in acht voor 

maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Geen dwangarbeid 

Geen kinderarbeid 

Geen discriminatie 

Respect voor vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Geen hardvochtige of onmenselijke behandeling 

Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden 

Uitgekeerde lonen 

Niet buitensporig veel werkuren 

Traceerbaarheid van productie 

Gezondheid en veiligheid van producten 

Milieubewustzijn

Wettelijke conformiteit 

Toetsing van conformiteit

Implementering van Code 
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Gedragscode
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We investeren in 
langetermijnrelaties 

Naar analogie met onze 
strategie rond het aankopen 
van materialen, investeren we 
ook in langetermijnrelaties met 
onze productiepartners. 

Met bijna 45% van de producenten 

werken we reeds meer dan vijf jaar 

samen — 30% van hen werkt al tien 

jaar met ons. 

Slechts 19% van onze 

productiepartners bestaat uit  

vrij nieuwe relaties (opgestart in de 

voorbije twee jaar). Onze langdurige 

relaties maken het mogelijk om 

respectvol samen te werken aan  

duurzamere werkmethodes. 

% LEVERANCIERS MET 

LANGETERMIJNRELATIES

14%

19%

37%

30%

30%

14%

37%

19%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

Productiepartners voor 
onze modecollectie

Jaren van samenwerking
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BESTELDE  

ARTIKELEN ( IN %)

10%

3%

52%

35%

35%

10%

52%

3%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

Jaren van samenwerking
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De partners waar we mee samenwerken voor de 

productie van bedrijfskleding zijn niet vergelijkbaar met 

onze partners voor de modecollectie omdat het proces 

erg verschillend is. Onze klanten die bedrijfskleding 

bestellen, ondertekenen contracten met een bepaalde 

looptijd. In die periode voorzien we voor hen dezelfde 

stuks (bv. uniformbroeken, hemden en jasjes).  

Onze leveranciers voor bedrijfskleding zijn dus 

klantgebonden.  

Dit betekent dat het begrip ‘langetermijnrelatie’ 

minder flexibel is. Als we bijvoorbeeld een nieuwe 

klant aantrekken, zal er eerst binnen het netwerk van 

bestaande leveranciers gekeken worden. Indien nodig, 

wordt er op zoek gegaan naar een nieuwe partner waar 

we opnieuw een langetermijnrelatie mee uitbouwen.  

De cijfers worden dus best geïnterpreteerd met dat 

gegeven in het achterhoofd: 

% LEVERANCIERS MET 

LANGETERMIJNRELATIES 

54%

19%
23%

4%

19%

4%

54%

23%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

Jaren van samenwerking

Productiepartners voor 
onze bedrijfskleding
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BESTELDE  

ARTIKELEN ( IN %)

4%

2%

94%

2%

0%

94%

4%

> 10 jaar

> 5 jaar

> 2 jaar

< 2 jaar

Jaren van samenwerking
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We werken 
voortdurend aan een 
verbetering van onze 
site in Destelbergen op 
basis van de EcoVadis 
scorecard Status 

We zullen blijven 
investeren in onze 
langetermijnrelaties 

We zullen het  
aantal leveranciers 
beperken

Status Bronzen medaille Ecovadis 

Doelstelling 2023

 Zilveren medaille Ecovadis 

  

 2025

 Gouden medaille Ecovadis 

Status Mode: 44% van leveranciers > 5 jaar 

 Bedrijfskleding: 23% van leveranciers  

 > 5 jaar

Doelstelling 2023

 Mode: 50% van leveranciers > 5 jaar 

 Bedrijfskleding: 40% van leveranciers  

 > 5 jaar

 2025

 Mode: 70% van leveranciers > 5 jaar 

 Bedrijfskleding: 90% van leveranciers  

 > 5 jaar

Status 64 leveranciers

Doelstelling 2023

 60 leveranciers

 

 2025

 40 leveranciers
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We zullen meer in 
Europa produceren 
en minder in het 
Verre Oosten
Mode 
Status 70% Europa — 30% Verre Oosten & andere

Doelstelling 2023

 75% Europa — 25% Verre Oosten & andere

 

 2025

 80% Europa — 20% Verre Oosten & andere

Bedrijfskleding
Status 55% Europa — 45% Verre Oosten & andere

Doelstelling 2023

 blijft onveranderd omwille van 

 langetermijnrelaties

 

 2025

 blijft onveranderd omwille van 

 langetermijnrelaties

Al onze leveranciers 
ondertekenen de 
Gedragscode 

Status 80% van onze leveranciers heeft  

 onze Gedragscode ondertekend 

Doelstelling 2023

 100% van onze leveranciers heeft  

 onze Gedragscode ondertekend  
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We willen een 
toename van het 
aantal doorgelichte 
fabrieken (audits)

We willen meer 
informatie publiceren 
over onze leveranciers 
op onze website om 
bij te dragen aan een 
meer transparante 
industrie

Status 36% van geproduceerde kleding  

 (24% sociale certificaties, 12%  

 milieuvriendelijke)

Doelstelling 2023

 50% doorgelichte fabrieken

 2025

 80% doorgelichte fabrieken

Status Geen informatie online beschikbaar

Doelstelling 2023

 over meer gedetailleerde informatie*  

 over onze productiepartners beschikken 

 op onze website tegen 2023

* Bv. informatie over locatie en MVO-beleid van  
onze eerstelijnsleveranciers die in totaal 80%  
van onze kledingstukken leveren. 

We gaan in gesprek met onze partners en motiveren hen 

om duurzaamheid nog hoger op de agenda te plaatsen in 

het productieproces. Indien nodig, zullen we samen een 

actieplan opmaken. 

We zijn ervan overtuigd dat transparantie essentieel is 

om de modesector te verduurzamen. Daarom willen we 

op onze website meer informatie verschaffen over onze 

productiepartners en hun inspanningen. 
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“TELKENS IK ONZE PRODUCTIEPARTNERS  
BEZOEK, BEN IK ONDER DE INDRUK VAN DE 
POSITIEVE REACTIES. ZE DRAGEN DE NORMEN  

EN WAARDEN VAN XANDRES HOOG IN HET VAANDEL.  
DE PRODUCENTEN ZIJN TROTS OM DEEL UIT TE 
MAKEN VAN DIT UITDAGENDE VERHAAL. DIT IS EEN 
DUIDELIJK RESULTAAT VAN GELOOF IN DUURZAME, 

LANGETERMIJNRELATIES.”

Jef Michiels
Productie manager CMT
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Meer informatie over  
het nieuwe ‘kader voor 
duurzaam aankopen’

Aan de hand van het nieuw 
ontwikkelde ‘kader voor 
duurzaam aankopen’ willen 
we het gebruik van ‘duurzame 
materialen’ vergroten. 

Via dit kader willen we ook 
komen tot een toename van het 
aantal doorgelichte fabrieken. 
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Meer gedetailleerde informatie over het ‘kader voor duurzaam aankopen’ en de 

‘Materiaalmatrix’ is terug te vinden in de bijlagen op het einde van dit verslag. 

Certificatie geaccepteerd voor validering als 

‘doorgelichte fabriek’ door Xandres: 

Voor maatschappelijke conformiteit (MENS):  

ICS, BSCI, SA8000, Fair Wear Foundation, STeP by 

OEKO-Tex, B Corp, SMETA 

Voor milieuvriendelijkheid (MILIEU): ICS, BSCI,  

ISO14001, Fair Wear Foundation, STeP by OEKO-Tex,  

B Corp, SMETA

We focussen ons op deze beheersystemen omdat ze 

kijken naar het beheer en de strategie van een bedrijf  

in plaats van naar slechts één product, en omdat ze 

acties stimuleren om duurzaam ondernemerschap  

te verbeteren.

Onze voorkeursleveranciers zijn gevestigd in Europa, 

waarmee we een langdurige relatie hebben opgebouwd 

en die we regelmatig bezoeken. Bij nieuwe leveranciers  

of leveranciers uit het Verre Oosten, werken we  

met certificatiesystemen om op de voorkeurslijst  

te belanden.

We streven naar meer duurzame materialen in onze 

collecties. Wat deze ‘duurzame materialen’ zijn, werd 

vastgelegd in onze eigen Materiaalmatrix. Op basis van 

deze matrix, rapporteren we elke twee jaar over de 

vooruitgang die we boeken. 

De materiaalmatrix kent scores toe op basis van o.a. 

milieu-impact. Het doel is om zo dicht mogelijk bij een 

waarde van ‘1’ te geraken aangezien materialen in  

deze categorie als de beste materialen in hun klasse 

worden beschouwd. 
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tot bij jou
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Doelstelling 
Een lage impact om onze 
kleding tot bij jou te krijgen
We werken samen met 
onze partners richting een 
klimaatneutrale logistiek en  
aan minder impactvolle 
verpakkingen. 

Wat doen we nu?
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We beperken het 
gebruik van verpakking 
waar mogelijk

We hebben plastic en 
verpakking zoveel mogelijk 
geëlimineerd in ons online 
proces. Dit betekent dat alle 
bestellingen van de webwinkel 
zonder plastic verpakking 
worden verzonden,  
behalve witte artikelen  
die deze beschermlaag  
nodig hebben. 
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Onze winkels gebruiken 80% ‘post-consumenten’ 
gerecycleerde plastic tassen die door ‘Test Aankoop’ 
in 2021 als meest milieuvriendelijke verpakking werden 
aangeduid.

Transport en verpakking maken ook deel uit van 
ons productieproces (om onze kleren van bij de 
producenten tot in de magazijnen en winkels te krijgen). 
De kleerhangers die in dit proces worden gebruikt, 
worden ingezameld en hergebruikt. Plastic wordt nog 
steeds gebruikt in deze logistieke stap, maar het wordt 
apart ingezameld met het oog op recyclage (volgens 
de afvalwetgeving).

80% 
‘post-consumenten’ 
gerecycleerde 
plastic tassen
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Samen met onze 
logistieke partner 
willen we nagaan  
hoe we onze impact 
nog meer kunnen 
beperken door 

Niet-noodzakelijke verpakking te elimineren  

en noodzakelijke verpakking te vervangen door 

alternatieven met weinig impact. 

Ook het hergebruiken van verpakking, zoals hoezen en 

dozen, zou mogelijk moeten worden. We gaan na hoe we 

optimaal kunnen recycleren.

Verbetering van ons logistiek proces/transport.

We overleggen over een vermindering van onze 

koolstofvoetafdruk met onze partners.

8 2
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Samen met onze 
winkels, webwinkels en 
multimerkenboetieks 
zullen we verder 
onderzoek doen 
naar het verlagen 
van onze impact en 
koolstofvoetafdruk in 
de verkooppunten

Doelstelling 2023

 Het logistieke proces en de  

 verpakkingen die worden gebruikt binnen 

 de hele productieketen werden in kaart

 gebracht.

 

 We hebben een actieplan om: 

•  Onze verpakking waar mogelijk te 
verminderen — hergebruiken — 

recycleren, met meetbare doelen en 

deadlines

• Onze koolstofvoetafdruk te verkleinen 
in transport, met meetbare doelen en 

deadlines

• Onze ecologische impact te verminderen 
in onze verkooppunten (online, eigen 

winkels, multimerkenwinkels)

 2025

 Elimineren van alle problematische  

 en niet-noodzakelijke kunststoffen in  

 B2C- en B2B-verpakkingen tegen 2025.

 50% van alle plastic verpakkingen bestaat 

 uit 100% gerecycleerd materiaal.
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Doelstelling 
Eindeloos herstel en tips 
rond onderhoud 
We verlengen de levensduur  
van onze kleding door in te 
zetten op herstel en onderhoud, 
en door communicatie naar 
onze klanten.

Wat doen we nu?
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Wij zijn ervan  
overtuigd dat we hier 
samen in zitten

We zijn ervan overtuigd dat dit een weg is die we samen 

met onze klanten moeten bewandelen. Wij nemen acties 

als merk en als bedrijf, maar we kunnen ook onze 

klanten meenemen in dit proces. Een derde van de totale 

ecologische impact van de textielconsumptie kan worden 

toegeschreven aan de manier waarop consumenten hun 

kleren wassen en drogen (Lynsey Dubbeld, ‘Mode voor 

Morgen’). Daarom is het essentieel om ook aandacht  

te besteden aan dit onderdeel. 

We hebben een aparte pagina op onze website met 

onderhoudstips voor onze klanten. We willen hen bewust 

maken van het belang van de juiste behandeling van hun 

kleren en een verlenging van hun levensduur. Klanten 

krijgen 20 heel concrete tips over o.a. het wassen, 

drogen, strijken en herstellen van hun kleding.  

We voegden bovendien extra informatie toe over wol 

en kasjmier omdat deze belangrijke vezels speciaal 

onderhoud vergen. 

We geven ook informatie over tweedehands mode 

en sporen zo onze klanten aan om kleding die nog in 

perfecte staat is niet weg te werpen, maar een tweede 

leven te geven. 

We hebben een ‘Repair & Care’-programma om klanten 

te helpen de levensduur van hun kleding te verlengen. 
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“DE NAAISTERS VAN HET XANDRES ATELIER WERKEN  
AL BIJNA DERTIG JAAR ACHTER DE SCHERMEN. DE 
INHOUD VAN ONS WERK IS IN DE LOOP DER TIJD 
VERANDERD, MAAR HET IS MOOI DAT WE NU WEER  
TERUG DICHTER NAAR ONZE KLANTEN TOEGROEIEN.  
ONS WERK DRAAIT OM DETAILS; HET IS DUS FIJN OM  
TE ZIEN DAT MENSEN ZORG WILLEN DRAGEN VOOR  
HUN KLEREN. ONS WERK WORDT GEWAARDEERD  

EN WE KUNNEN OP DIE MANIER OOK BIJDRAGEN AAN  
ONS DUURZAAMHEIDSVERHAAL.”

Kathleen Devos
Quality Manager

8 7

VOOR ONZE TOEKOMST — EINDELOOS HERSTEL EN TIPS 
ROND ONDERHOUD 

Wat doen we nu?



Herstel & 
onderhoud
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Maak kennis  
met het Repair &  
Care-programma  
van Xandres

Herstel van Xandres-kleding

Xandres staat garant voor kwaliteit. Daarom zetten we 

in op een levenslang herstel. Het maakt dus niet uit of 

je jouw broek of sweater vorig seizoen of enkele jaren 

geleden kocht, wij herstellen elk kledingstuk met  

evenveel toewijding en plezier. Breng je beschadigde 

Xandres-kledingstuk langs in een van onze boetieks.  

Wij herstellen de Xandres-kledingstukken gratis.

Retouches van Xandres-kleding

Heeft jouw kledingstuk retouches nodig? Ook daarvoor 

kan je terecht bij Xandres. Onze stiksters leggen je broek 

in, maken je taille van je rok smaller of passen de fit 

van je jurk aan, zodat alles perfect zit. Voor retouches 

betaal je een kleine vergoeding. Er is een vaste prijslijst 

beschikbaar op de website.  

Herstel en retouches van kleding van andere merken 

Om overbodig transport te vermijden, gaan herstellingen 

uit de regio van ons atelier (gevestigd in Destelbergen) 

naar ons eigen team. Voor overige herstellingen  

werken we samen met een vertrouwd netwerk  

aan lokale partners.

Xandres gelooft in vakmanschap en kwaliteit. Daarom 

zochten we de beste lokale partners uit voor retouches 

en herstellingen. Deze lijst van vertrouwde naaiateliers 

delen we met plezier op de website zodat je makkelijk  

de weg vindt naar een retoucheur in je buurt.
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We willen meer in 
dialoog gaan met 
onze klanten via de 
verschillende kanalen 

92

VOOR ONZE TOEKOMST — EINDELOOS HERSTEL EN TIPS 
ROND ONDERHOUD 

Onze plannen voor de toekomst



We blijven de pagina’s over duurzaamheid op de 

website verder uitbreiden en aanvullen. Daarnaast 

zetten we ook in op meer communicatie rond 

duurzaamheid via social media en onze nieuwsbrieven. 

Ook in de winkels bekijken we hoe we onze klanten beter 

kunnen betrekken en informeren.  

We bekijken tot slot ook hoe we in de toekomst  

beter kunnen communiceren op productniveau  

(bv. op de kledinglabels en de verpakking). 

93

VOOR ONZE TOEKOMST — EINDELOOS HERSTEL EN TIPS 
ROND ONDERHOUD 

Onze plannen voor de toekomst



Xandres Lab

6

9 4

VOOR ONZE TOEKOMST —  INNOVATIE IN HET XANDRES LAB



Doelstelling 
Innovatie in het Xandres Lab
We verleggen onze grenzen 
in het Xandres Lab door te 
experimenteren met innovaties 
in circulaire economie en 
door samen te werken met 
duurzame merken. 

Wat doen we nu?
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We denken na over een 
‘end-of-life’-strategie 
voor onze kleding, 
volgens de principes 
van de circulaire 
economie 

Kunnen we kleding hergebruiken? Wat kunnen we doen 

op het gebied van recyclage? We zoeken daarbij de juiste 

partners om de kring te sluiten. 

Daarnaast onderzoeken we hoe we zélf de kringloop 

kunnen sluiten in onze dagelijkse aanpak. We nemen deel 

aan en investeren in vernieuwingsprojecten. Vanaf 2021 

werken we bijvoorbeeld samen met 18 internationale 

partners aan een textiel-naar-textiel recyclagesysteem. 

Dit Horizon2020-project heet SCIRT. Door samen te 

werken met onderzoeksinstellingen, recyclagebedrijven 

en andere Europese merken willen we circulaire items 

uit gedragen kledingstukken creëren.

9 6
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“SAMENWERKING TUSSEN ALLE ACTOREN ZAL CRUCIAAL 
ZIJN OM TE SLAGEN IN EEN TRANSITIE VAN HET HUIDIGE, 
LINEAIRE SYSTEEM NAAR EEN DUURZAMER, CIRCULAIR 
MODESYSTEEM IN DE TOEKOMST. DOOR SPELERS 
UIT DE SECTOR EN DE ONDERZOEKSWERELD SAMEN 
TE BRENGEN, WERKEN WE AAN ECHTE INNOVATIES EN 
VERANDERINGEN. DAT IS PRECIES WAT XANDRES EN VITO 
VANDAAG DOEN IN HET KADER VAN HET DOOR DE EU 

GEFINANCIERDE SCIRT–PROJECT.”

Evelien Dils
projectmanager circulaire economie bij VITO & projectleider SCIRT
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System Circularity 
and Innovative 
Recycling of Textiles

Maak kennis met  
het SCIRT-project

Een innovatiezoektocht naar 
een circulair modesysteem

SCIRT is een uniek samenwerkingsverband tussen 

de sector en de onderzoekswereld, waarbij de hele 

waardeketen van de textielsector wordt betrokken 

om grenzen te verleggen, echte veranderingen door te 

voeren en de overgang naar een circulaire modesector  

te ondersteunen. 

In de komende drie jaar zal het project een compleet 

systeem voor recyclage van textiel naar textiel 

demonstreren voor afgedankte kleding; het richt zich 

daarbij op de recyclage van natuurlijke en synthetische 

vezels, maar ook vezelcombinaties.

Het SCIRT-project wil de transitie naar een circulaire 

mode-industrie mogelijk maken door de nodige aandacht 

te schenken aan het bepalen van randvoorwaarden en 

steunmaatregelen die hiervoor nodig zijn. Tegelijk kijkt het 

project ook naar de consument: hoe kijkt een modeklant 

naar duurzaamheid? Verandert het winkelgedrag? 
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18 internationale partners

We staan niet alleen! We geloven rotsvast in 

samenwerking en daarom slaan we de handen in  

elkaar met andere merken, onderzoeksinstellingen  

en ondersteunende partners uit heel Europa. 

Modebedrijven: Bel&Bo, HNST, Decathlon, Xandres,  

Petit Bateau

Onderzoeksinstellingen: VITO, CETI, Prospex Institute

Universiteiten: BOKU, TU Wien, ESTIA

Actoren uit de sector: Altex, AVS, Valvan

KMO’s: Circular.fashion, FFact

Non-profitorganisaties: Flanders DC, IID-SII

Doelstellingen

Een recyclage-oplossing 

met gesloten kringloop 

ontwikkelen voor  

afgedankt textiel

Stimuleren en bevorderen 

van bewuste ontwerp- en 

productieprocessen

Meer bewustzijn creëren 

bij de consument over de 

sociale en ecologiche impact 

van mode

Nieuwe 

businessopportuniteiten 

creëren binnen de 

textielketen
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Doelstelling 2023

 Samenwerken met één duurzaam 

 merk per seizoen. 

 2025

 Onderzoeken hoe we onverkochte 

 artikelen en materialen een nieuw leven

 kunnen geven (in capsulecollecties of 

 limited editions).

 Verder onderzoek doen naar innovatieve

 oplossingen om de kring te sluiten 

 (bv. terugnamesystemen, 

 leasingmodellen, productpaspoorten 

 en transparantie-trackers).

We richten een 
Xandres Lab voor 
innovatie op

Lab is een knipoog naar 
laboratorium 
naar onze zin om te experimenteren en te innoveren.  

We hebben een rijke geschiedenis, maar die heeft ons 

nooit tegengehouden om vooruit te gaan — of liever: om 

te proberen de cirkel rond te krijgen. 

We willen namelijk de kringloop sluiten, en evolueren van 

een lineair model naar een systeem zonder afval, waarin 

items op het einde van hun leven een nieuwe bestemming 

krijgen. Onze ambitie om een oplossing te zoeken voor 

onze reststoffen sluit hier perfect bij aan.

Lab verwijst ook naar ‘collab’ 
We selecteren onze productiepartners sowieso met 

de grootste zorg, maar voor Xandres Lab gaan we 

een stapje verder. We slaan de handen in elkaar met 

innovatieve, verantwoorde merken met een missie.  

We ondersteunen hen en geven hen een platform.  

Want we zijn er rotsvast van overtuigd dat we veel van 

elkaar kunnen leren en samen méér bereiken. 

Duurzaamheid is een pad dat we bewandelen. We zijn 

(nog) niet waar we moeten zijn, maar blijven onszelf 

pushen om het beter te doen. En we delen onze reis 

graag met jou.
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“HET IS EEN HELE UITDAGING OM TOE TE WERKEN 
NAAR EEN CIRCULAIR SYSTEEM. BEDRIJVEN DIE 
AL DECENNIALANG BESTAAN, HEBBEN EEN VASTE 

WERKWIJZE ONTWIKKELD DIE NIET ALTIJD IN LIJN IS MET 
DAT SYSTEEM. DOOR SAMEN TE WERKEN MET JONGE 
BEDRIJVEN DIE VANUIT CIRCULAIRE PRINCIPES GESTART 
ZIJN, KUNNEN WE VEEL LEREN. TEGELIJKERTIJD DELEN 
WE OOK ONZE KENNIS MET HEN EN REIKEN WE HEN  
EEN PLATFORM AAN. OP DIE MANIER KUNNEN WE  
SAMEN GROEIEN EN ALS ÉÉN TEAM WERKEN AAN  

EEN BETERE SECTOR.”

Jasmien Wynants
Duurzaamheidscoördinator

103

VOOR ONZE TOEKOMST —  INNOVATIE IN HET XANDRES LABOnze plannen voor de toekomst





Bijlage
Kader voor 
duurzaam 
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Het ‘Kader voor 
duurzaam aankopen’ 
van Xandres is onze 
belangrijkste tool 
om vooruitgang op 
vlak van duurzame 
productie op te volgen

Duurzaamheid is zo veel meer dan het vermijden van 

plastic verpakking, het verminderen van transport of 

het verlagen van het energieverbruik. In een oprecht 

duurzaamheidsbeleid wordt de vooruitgang op  

product- en leveranciersniveau gemeten. 

Binnen dit kader, werken we op verschillende niveaus 

en kijken we hoe we kunnen produceren met respect 

voor zowel:

mens en milieu materialen en leveranciers
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Omdat we nog maar aan het begin van dit traject staan, 

starten we met het meten van onze eerstelijns-

leveranciers (de leveranciers bij wie we rechtstreeks 

inkopen). In de toekomst zullen we ook werken aan een 

meer transparantie verder in de toeleveringsketen. 
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Mens Doelstelling: 
garanderen dat de 
mensen die onze kleding 
maken, met respect 
worden behandeld
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We concentreren ons 
op vier aspecten:

1. Gedragscode 

Onze partners ondertekenen een Gedragscode  

om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. 

De Code legt minimale normen vast voor ethisch en 

verantwoordelijk gedrag die moeten worden nageleefd 

door de productievestigingen en de leveranciers van 

de producten die door Xandres op de markt worden 

gebracht. Ze is gebaseerd op de algemene principes  

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

(volgens ISO 26000, ISO 20400 en GRI) en is in 

overeenstemming met de MVO-principes van Xandres. 

De volledige Gedragscode is beschikbaar op de website 

van Xandres en neemt specifieke principes in acht voor 

maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketens:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Geen dwangarbeid 

Geen kinderarbeid 

Geen discriminatie 

Respect voor vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

Geen hardvochtige of onmenselijke behandeling 

Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden 

Uitgekeerde lonen 

Niet buitensporig veel werkuren 

Traceerbaarheid van productie 

Gezondheid en veiligheid van producten 

Milieubewustzijn

Wettelijke conformiteit 

Toetsing van conformiteit

Implementering van Code 
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2. Betrokkenheid van het 
aankoopteam 

Damartex Group traint ons aankoopteam zodat ze  

bij fabrieksbezoeken ook de nodige aandacht aan  

MVO besteden. Bij een productiebezoek, wordt 

een checklist ingevuld over de gezondheids-en 

veiligheidsvoorwaarden voor werknemers.  

Deze basisvoorwaarden vormen een initiële  

beoordeling van de arbeidsomstandigheden in de 

fabrieken van de leverancier. Mogelijke problemen 

worden samen besproken en opgenomen in een 

actieplan voor verbetering.

1 10
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3. Langetermijnrelaties

We geloven in langdurige relaties met onze leveranciers 

om een veilige en goede werkomgeving te creëren.  

We focussen op een beperkt aantal leveranciers  

die we kunnen vertrouwen en met wie we een dialoog 

kunnen aangaan. ‘Langdurige partnerships’ zijn voor ons 

partners met wie we al langer dan vijf jaar samenwerken.

4. Sociale audits en gecertificeerde fabrieken 

We volgen het aantal doorgelichte fabrieken op. Op vlak van sociale audits, worden 

volgende certificatiesystemen geaccepteerd door Xandres: 

Type: ICS, BSCI, SA8000, Fair Wear Foundation, STeP by OEKO-Tex, B Corp, SMETA 

Acceptatieregels:

• voor ICS, BSCI, SA8000 semi of onaangekondigd, afgerond binnen de laatste twee 

jaar (minder dan één jaar in het geval van BSCI C), met een doorlopend correctief 

actieplan als het niet A of B is;

• de Correctieve Actieplannen worden opgevolgd voor niet-scoresystemen. 

We focussen op deze beheersystemen omdat ze kijken naar het beheer en de strategie 

van een bedrijf in plaats van naar slechts één product, en omdat ze acties stimuleren 

om duurzaam ondernemerschap te verbeteren.
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Milieu Doelstelling: werken 
met duurzame 
materialen die veilig 
zijn voor de mens en 
milieu 
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We concentreren ons 
op twee aspecten:

1. Milieuvriendelijke 
productieprocessen

We volgen het aantal doorgelichte fabrieken op. 

Op vlak van milieuvriendelijkheid, worden volgende 

certificatiesystemen geaccepteerd door Xandres: 

Type: ISO14001, STeP by OEKO-Tex, B Corp

Acceptatieregel: semi of onaangekondigd,  

afgerond binnen de laatste twee jaar (minder dan één

jaar in het geval van BSCI C), met een doorlopend 

correctief actieplan als het niet A of B is;

De Correctieve Actieplannen worden opgevolgd voor 

niet-scoresystemen. 

We focussen op deze beheersystemen omdat ze  

kijken naar het beheer en de strategie van een bedrijf  

in plaats van naar slechts één product, en omdat ze 

acties stimuleren om duurzaam ondernemerschap  

te verbeteren.
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2. Milieuvriendeljike &  
veilige materialen

Er zijn 3 aspecten die  
bepalen wat milieuvriendelijke 
materialen zijn voor Xandres: 
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1. Schadelijke chemische stoffen

Producten mogen geen gevaarlijke chemische  

stoffen bevatten. Xandres wil verder gaan dan de  

REACH-regelgeving om te garanderen dat kledingstuk-

ken geen kankerverwekkende of andere schadelijke 

chemische stoffen bevatten. Daarom vragen we  

OEKO-TEX-certificaten op bij onze leveranciers.  

Partners die deze certificaten kunnen voorleggen, 

dragen onze voorkeur. Leveranciers die deze certifica-

ten niet kunnen voorleggen, worden gevraagd om een 

verklaring van conformiteit met de REACH-regelgeving 

te ondertekenen.

2. Dierenwelzijn

Xandres gelooft dat geen enkel dier mag lijden bij het  

maken van onze producten. De aangepaste versie van 

onze Gedragscode (versie 2021) vraagt onze leveran-

ciers om de Vijf Vrijheden van de Wereldorganisatie voor 

Diergezondheid (OIE) te respecteren: vrij zijn van honger, 

dorst en ondervoeding; vrij van angst en stress; vrij  

van lichamelijk en thermisch ongemak; vrij van pijn,  

verwonding en ziekte; en vrij om normaal gedrag  

te vertonen.

Xandres heeft de volgende producten verboden in  

het kader van haar Beleid voor Dierenwelzijn: bont, an-

gorawol en leer/huiden van in het wild gevangen dieren, 

exotische dieren of kwetsbare en bedreigde diersoorten 

(die voorkomen op ofwel de lijst van de International 

Union for the Conservation of Nature [IUCN] of de lijst 

van de Convention of International Trade in Endangered 

Species [CITES].

3. Milieuvriendelijkheid

Aangezien er geen universeel kader is voor materialen  

met een lage milieuimpact, heeft Xandres een eigen  

Materiaalmatrix ontwikkeld. Deze matrix is een levend  

document en is bedoeld om het ontwerpteam te begelei-

den bij het maken van duurzame stofkeuzes.

De Materiaalmatrix is gebaseerd op eigen onderzoek  

en houdt rekening met de Higg Materials Sustainability 

Index (MSI), de Environmental Benchmark for Fibres  

(van Made-by), het achtergronddocument over grond-

stoffen, risico’s en duurzamere alternatieven, zoals 

gedefinieerd in de Nederlandse Overeenkomst voor 

Duurzame Kleding en Textiel, en de informatie die wordt 

verstrekt door de Sustainable Fashion Academy.

Op basis van deze matrix, rapporteren we elke twee jaar 

over de vooruitgang die we boeken. De materiaalmatrix 

kent scores toe op basis van o.a. milieu-impact. Het doel 

is om zo dicht mogelijk bij een waarde van ‘1’ te geraken 

aangezien materialen in deze categorie als de beste  

materialen in hun klasse worden beschouwd.
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Materiaalmatrix

Aangezien er geen  
universeel kader is voor 
materialen met een lage 
milieuimpact, heeft Xandres 
een eigen Materiaalmatrix 
ontwikkeld. 

Deze matrix is een levend 
document en is bedoeld  
om het ontwerpteam te 
begeleiden bij het maken  
van duurzame stofkeuzes.

We hebben vier categorieën gedefinieerd om vezels  

te classificeren op een duurzaamheidsniveau (waarbij 

categorie 1 de best beschikbare optie is). Door vezels 

te rangschikken, willen we de lat hoog leggen en zowel 

onszelf, als de sector uitdagen om verder te gaan.

We weten dat we nog een lange weg moeten afleggen, 

maar dit is hoe we onze inspanningen willen opvolgen  

en delen. We streven naar meer duurzame materialen  

in onze collecties. Wat deze ‘duurzame materialen’ zijn, 

werd vastgelegd in deze Materiaalmatrix. Op basis 

hiervan rapporteren we elke twee jaar over de 

vooruitgang die we boeken.

De Materiaalmatrix is gebaseerd op eigen onderzoek 

en houdt rekening met de Higg Materials Sustainability 

Index (MSI), de Environmental Benchmark for Fibres 

(van Made-by), het achtergronddocument over 

grondstoffen, risico’s en duurzamere alternatieven,  

zoals gedefinieerd in de Nederlandse Overeenkomst voor 

Duurzame Kleding en Textiel, en de informatie die wordt 

verstrekt door de Sustainable Fashion Academy.

De Materiaalmatrix kan worden aangepast wanneer er 

nieuwe kennis binnen onze sector vervaardigd wordt. 

versie: 2021
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categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

N
A
T
U
U
R
LI
J
K

p
la
nt
aa
rd
ig

katoen

Gerecycleerd katoen Gecertificeerd organisch katoen Cotton made in Africa Katoen

Regeneratief  katoen Gecertificeerd Fairtrade-katoen BCI katoen

linnen Gecertificeerd organisch linnen Conventioneel linnen 
(bij voorkeur natuurlijke roting in plaats van chemische)

hemp/jute
Gecertificeerde organische 
hennep 
Gecertificeerd organisch jute 

Conventionele hennep
Conventioneel jute

Materiaalmatrix Natuurlijk

1 2 0
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categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

N
A
T
U
U
R
LI
J
K

va
n 
d
ie
rl
ijk
e 
oo
rs
p
ro
ng

wol

Gerecycleerd Wol Organische gecertificeerde wol Responsible Wool Wol

Cardato CO2-neutraal Mulesing-vrije wol 

Re.verso (preconsumenten afval)

Organische gecertificeerde 
Alpaca, Yak Alpaca, Yak

Organische gecertificeerde 
Mohair Responsible Mohair Mohair

Gerecycleerd Kasjmier Kasjmier 

zijde
Gecertificeerde organische zijde 
Ahimsa-zijde, Eri-zijde, Peace-zijde
Wilde zijde

Zijde

leer

Post-consumenten
gerecycleerd leer Leather Working Group-leer Leer

Gecertificeerd en plantaardig gelooid leer of 
chroomvrij gelooid leer

PU leer
• Mix poly/nylon/polyamide.
• Bij voorkeur mix van gerecycleerde content 
• Bij voorkeur plantaardig polyester 
• Polyurethaanlaminaat (PUL) 
• Verplicht gebruik van solventen op waterbasis 

dons Gerecycleerd dons 
Responsible Down Standard, 
Global Traceable Down 
Standard, Down Pass

Veren & dons

bont
Hergebruikt bont, gerecycleerd 
synthetisch bont, Ecopel-
kunstbont

Bont

1 2 1
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categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

S
Y
N
T
H
E
T
IS
C
H

op
 p
et
ro
ch
em
is
ch
e 
ba
si
s

polyester Gerecycleerd polyester Polyester

acryl Gerecycleerd acryl Acryl

polyamide/
nylon

Gerecycleerd nylon Nylon (polyamide)

Econyl ® 

elastaan Gerecycleerd elastaan (spandex) Elastaan op biobasis Elastaan/spandex;
Kunstzijde

Materiaalmatrix Synthetisch

1 2 2
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categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

S
Y
N
T
H
E
T
IS
C
H

op
 b
io
 b
as
is

viscose

Ecovero™(Lenzing) Enka ® viscose FSC certified viscose Viscose

Refibra™ (Lenzing)
Viscose met Canopy-engagement
(FSC + producent heeft Canopy-beleid  
ondertekend en werkt aan verbeteringen) 

Bamboeviscose
Cupro

lyocell Tencel™ (Lenzing) Lyocell

modal Lenzing Modal ® (Lenzing) Modal

1 2 3
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