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Corporate Wear  
Designed for Reincarnation 



Waarom veranderen? 

• Groeiende wereldpopulatie 

• Afvalproductie 

• Tekort aan grondstoffen 

• Ecologische rampen 

• Humanitaire rampen 

 



Waarom veranderen? 

10% van CO2 
uitstoot komt 

uit 
textielindustrie 

10.000 
liter 

water 
per KG 
katoen 

textiel 
vormt 5% 
van de 

afvalberg 

katoenteelt 
25% van 

gebruikte 
insecticiden 

10% van 
gebruikte 
pesticiden 

in 
katoenteelt 135 miljoen 

KG textiel per 
jaar wordt 

verbrand in 
Nederland  



De Circulaire Economie 

 



De Stof - Infinity 

• 100% recyclebaar polyester 

• Ademend, sterk en comfortable 

• De kleding kan ‘infinitely’ (8 cycli) worden 
gerecycled zonder kwaliteitsverlies en 
toevoeging van nieuw materiaal  

• Infinity is een residu-vrij product 

 





Monitoren - CCMS 

 

Dutch aWEARness biedt 

het Circular Content 

Management System 

(CCMS) waarin alle 

partners in de keten 

betrokken zijn. 

Grondstoffen en 

producten hebben unieke 

barcodes, zodat ze 

kunnen worden gevolgd 

door elke fase van de 

ontwikkeling en de 

grondstoffen beschikbaar 

gemaakt worden voor 

hergebruik.  

 



De Besparing 
 

• Afvalvrij 

• CO2: 
35 kg CO2 voor Infinity t.o.v. 42 
kg CO2 voor katoen (20% 
besparing) 

• Water footprint: 
8 m3 for Infinity, 16m3 voor 
katoen (50% besparing) 

 

 



Samenwerking Dutch aWEARness en 
de Europese Commissie 

 • EcoProFabrics is a project within the Eco Innovation of the European 
Commission programme, aimed at achieving radical and sustainable change 
in the textile industry. 

• Dutch aWEARness and its partners have closed the first circular chain in the 
field of textiles made with fully recyclable clothing. 

• Our focus is on the optimization of fully recyclable materials, new business 
models, chain management and controlling a track and trace system. Using 
leading companies as launching customers, we strive to use circular 
workwear globally. 



Samenwerking Dutch aWEARness & 
WearEver 

 

 

WearEver: Kennis van corporate wear 
productie, productontwerp, kleding- en 
voorraadmanagement.  
 
Dutch aWEARness: Ontwikkeling van 
eco-effectieve oplossingen. Kennis en 
knowhow van circulair en duurzaam 
textiel. Dutch aWEARness is de circulaire 
ketenregisseur. 
 




