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Je zou het niet verwachten maar na de chemische industrie is de kledingindustrie  
de meest vervuilende ter wereld. Goed voor 20% van het totale afvalwater op onze 
aarde en verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is meer 
dan die van alle internationale vluchten en scheepvaart bij elkaar. Daarnaast gooien 
we alleen al in Nederland jaarlijks 130 miljoen kilo kleding bij het restafval. Met het  
oog op de wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven, is dit een alarmerende 
situatie. De missie van Heigo is dan ook dat het roer drastisch om moet. 

Over de vuile was
De grootste CO2-vervuiling in de textiel-

industrie zit niet in de distributie maar in 

het behandelen, verven en afwerken 

van de stoffen. Voor deze verfprocessen 

moet heel veel water opgewarmd  

worden en dit gaat gepaard met een 

enorm energieverbruik. Nog steeds 

wordt veel van het vervuilde restwater 

geloosd in lokale rivieren, beken of sloten. 

Daarnaast heeft de katoenplant als  

belangrijke grondstof voor textiel heel 

veel water nodig. Voor het produceren 

van een jeans is ongeveer 8.000 liter 

water nodig, voor een katoenen T-shirt 

is dat ongeveer 2.500 liter!

Over de gehele wereld wordt elke  

seconde een vrachtwagen vol met  

kleding gestort of verbrand. Daarbij 

komt dat de kledingindustrie in volume 

verder blijft groeien door een hogere 

consumptie van opkomende landen, 

waarbij tegelijkertijd de productiekosten 

van kleding afnemen. Als deze groei  

zo door gaat, zullen de broeikasgas–

emissies van de kledingindustrie in 2030 

met 50% gestegen zijn. 

(Bron: Ellen Macarthur Foundation 2017)

Geen tijd te verliezen 
om een wereld te winnen

Duurzame productie en circulaire oplossingen 

Met onze innovaties en gerichte dienstverlening streven wij er 
bij Heigo niet alleen naar onze producten 100% circulair te  
maken, maar we zorgen er ook voor dat de cirkel daadwerkelijk 
gesloten wordt. Heigo zet alles op alles om dit te realiseren, 
want uiteindelijk is er in de kledingindustrie maar één trend  
die ertoe doet: de noodzaak onze consumptiepatronen radicaal 
te veranderen om zo het voortbestaan van de planeet veilig  
te stellen.

Wat is de situatie nu? 

U gebruikt bedrijfs- en veiligheidskleding om uw medewerkers 
te beschermen en op een veilige manier te laten werken. Deze 
kleding is na verloop van tijd versleten en toe aan vervanging. 
Natuurlijk wilt u de gebruikte kleding dan op verantwoorde  
wijze centraal laten inzamelen voor verdere verwerking en  
recycling. Echter, bij de productie van bedrijfskleding worden 
veel verschillende doekmaterialen gebruikt die bescherming  
en veiligheid moeten bieden in allerlei omstandigheden: kou,  
hitte, water, chemische stoffen, zichtbaarheid en zo meer.  
Dat maakt het lastig om onze oude kleding te recyclen naar 
nieuwe garens. Bovendien: veelal is de kleding bedrukt en wilt u 
niet dat deze elders wordt ingezet. Om die reden belandt 70% 
van de aangeboden kleding alsnog in de verbrandingsovens van 
afvalverwerkers... 

Bij Heigo begint de toekomst vandaag

Toch is het Heigo’s ambitie om van onze lineaire economie een 
circulaire economie te maken. Heigo heeft een paar grote stap-
pen gezet en we hebben zelfs al oplossingen om deze transitie 
mogelijk te maken. Maar wij kunnen het niet alleen realiseren; 
wij willen dat samen met u doen! 

Hoe kunnen we de grote afvalberg aan kleding gezamenlijk  
terugdringen? Naast het bewuster inkopen van verantwoord  
geproduceerde kleding die langer meegaat, is het ook belang-
rijk in te zetten op oplossingen waarbij we van gebruikte kleding 
nieuwe grondstoffen maken. Het liefst natuurlijk grondstoffen 
voor nieuwe kleding. Dat is een ontwikkeling waar Heigo nu  
al vol op inzet en waarvoor we concrete mogelijkheden bieden. 
Daarnaast verwerkt Heigo oude kleding naar zogenaamde Cliff- 
producten die na gebruik opnieuw te recyclen zijn. Lees snel 
verder in dit magazine hoe wij daarvoor samen met u van start 
gaan, want de toekomst voor een betere wereld begint vandaag. 

Samen met Heigo geven we uw bedrijfs- en 
veiligheidskleding een eindeloos leven  



 
De ambitie in cijfers

Heigo verwerkte in 2020 259.915 kg  
gebruikte kleding tot nieuwe grondstoffen  
en heeft daarmee 1.279.561 kg/CO2 bespaard. 

Voor 2021 wil Heigo deze besparing verdubbelen.  

Onze doelstelling is om samen met onze doekenleveranciers 
in 2025 70% duurzaam gerecyclede materialen te verwerken.
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In dit magazine laten wij u zien welke duurzame én circulaire oplossingen Heigo 
biedt bij de productie en levering van bedrijfs- en veiligheidskleding, schoeisel en 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Dat doen we op transparante wijze, 
met concrete stappen en heldere voorbeelden. Wij hopen u zo te inspireren om  
samen met u een nog grotere bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld en  
circulaire economie.

Concrete oplossingen van Heigo

FAIR, DUURZAAM 
EN CIRCULAIR
Retourlogistiek
Handen uit de mouwen
De focus van Heigo ligt zowel op de ont-
wikkeling van duurzame als circulaire 
kleding. Bovendien trekken wij deze 
ambitie ook door naar ons overige 
aanbod van veiligheidsschoenen 
en PBM’s. Maar voor wij u nieuwe 
kleding leveren, beoordelen wij 
uiteraard eerst of wij uw huidige 
producten kunnen repareren.  
Of we kijken hoe we de levensduur 
van deze kleding op een andere  
manier kunnen verlengen. Hebben  
we er een andere toepassingen voor en  
kunnen we andere mensen ermee helpen? 
Lees alles over onze retourlogistiek.

Lees hoe wij de 
daad bij het 

woord voegen met 
onze partners.

Van kleding naar kleding
Earth Line: de nieuwe generatie
Heigo’s ultieme doel is om van afgedragen kleding weer nieuwe  
kleding te produceren. Daarvoor werken wij samen met CLS-Tex  
International aan een revolutionaire techniek om deze kleding naar 
een grondstof te recyclen waarmee opnieuw stof en kleding gemaakt 
wordt! Deze innovatieve oplossing met het HTEX-proces is nieuw  
in Europa. Heigo is erg enthousiast om in samenwerking met onze 
partners dit recycling  proces voor Nederland verder vorm te geven.

Samen met CLS-Tex ontwikkelde Heigo bovendien een sluitend  
track & trace-systeem middels QR-codes en chips in de kleding. 
Hiermee brengen we in samenspraak met ons eigen productiebedrijf 
de hele keten van begin tot einde in beeld en is altijd bekend waar 
een artikel zich bevindt. Ook na het gebruik. Zo kan elke drager de  
totale levenscyclus van het kledingstuk volgen. Kleding verbranden 
komt niet meer voor bij Heigo. Daarnaast zijn de nieuwe modellen  
zodanig ontworpen dat deze kleding niet meer gesorteerd hoeft te 
worden op basis van de vraag of deze wel of niet recyclebaar is. 

Duurzaam verantwoorde keuzes
Onze partners in de circulaire economie
Een schoner milieu begint met de juiste keuze van grondstoffen. Heigo kiest  
ervoor om zoveel mogelijk garens en doeken te gebruiken vanuit gerecyclede 
grondstoffen. Dit geldt zowel voor de productie van onze eigen kledinglijn Made 
to Match als voor kleding en schoeisel die wij namens onze partners leveren.  
Naast onze eigen kledinglijn kunt u tevens kiezen voor duurzaam geproduceerde  

T-shirts, sweaters en shirts van Pure Waste en overhemden, 
blouses en polo’s van Cottover. Ook voor de overige  

persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheids-
schoenen hebben wij bewuste keuzes gemaakt voor 
duurzame merken zoals Lupriflex, Cofra en EMMA.

Van kleding naar 
circulaire producten
Cliff: eindeloos recyclebaar
In samenwerking met onze partner CLS-Tex International  
– ketenregisseur voor circulaire oplossingen en retourlogistiek – 
verzorgt Heigo voor haar relaties het ophalen van gebruikte  
kleding, veiligheidsschoenen en PBM’s om deze te verwerken 
tot circulaire producten. Van uw kleding, die wij met gerecyclede 
plastics mengen, produceren wij een grondstof waarmee wij  
andere circulaire producten maken. Dit zijn bijvoorbeeld palen, 
planken en balken die voor vele toepassingen inzetbaar zijn: 
onze Cliff-producten. Sommige daarvan kunnen zelfs een  
functie krijgen binnen uw eigen bedrijf. Denk daarbij aan een 
luxe plantenbak, zitbankje of zelfs een picknicktafel! 
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Duurzame circulaire oplossingen in de praktijk 

Gebruikte 
kleding

Versnipperde 
kleding

Plastic afval

Granulaat

Cliff-producten

Cliff. Eindeloos.
Cliff is een sterke grondstof gemaakt van het granulaat dat wordt geproduceerd  
door de recycling van oude bedrijfs- en veiligheidskleding in combinatie met  
versnipperd plastic afval. Naast diverse mogelijkheden voor outdoor meubilair dat 
van Cliff wordt gemaakt, kan Cliff worden gebruikt voor de constructie van bruggen, 
bospaden, strandingangen, terrassen, loopbruggen, banden om zeekusten, rivieren, 
meren en kanalen te beschermen. Ook worden Cliff-producten waar mogelijk  
gebruikt als constructie- en bouwmateriaal als vervanger voor hout, staal of beton.

Feiten over Cliff

Recycling  
95% van de samenstelling 

bestaat uit secundaire 

grondstoffen, zoals afval 

van werkkleding en afval 

van zachte kunststoffen.

Niet-absorberend  
Bestand tegen vocht,  

water, lage temperaturen. 

Hoge chemische weer-

stand tegen oliën, vetten,  

zuren en zouten.

Duurzaam 
40% sterker dan vergelijk-

bare kunststoffen en 

duurzaam alternatief 

voor hout. 

Closed loop 
Na gebruik recyclen  

we het Cliff-product tot 

nieuw granulaat en  

producten van hetzelfde 

kwaliteitsniveau.

Cijfers: effecten per kg 
• 3,57 kg CO2-besparing 

• €1,75 social cost 

• 0% afval 

•  40% sterker dan  

vergelijkbaar plastic

Heigo werkt samen met CLS-Tex  
International, de ontwikkelaars van 
Cliff. Deze picknicktafel is een mooi 
voorbeeld van een Cliff-product  
dat wordt teruggeleverd aan de  
opdrachtgever van wie de kleding  
is ingezameld. Alles over onz retour-
logistiek leest u op pagina 16.

Enkele voorbeelden van Cliff- 
producten die na gebruik weer  

tot andere, nieuwe Cliff-producten 
kunnen worden gerecycled.

Peter de Leeuw | Procescoördinator GWWV:

“Iedereen hier is positief over alle voordelen van Cliff”

Van bedrijfskleding naar

zitplekken

“Bij de Gemeente Breda hebben we duurzaamheid hoog in  
het vaandel staan. In dat kader hebben we ons VANG-project: 
Van Afval Naar Grondstof. Het spreekt voor zich dat we nieuws-
gierig werden toen we over Cliff hoorden... Op Boerderij Wolfslaar 
waren diverse producten in de buitenruimte aan vervanging toe. 
Samen met Heigo, CLS-Tex International en mijn interne klanten 
hebben we toen naast de standaardmogelijkheden ook klant-
specifieke wensen en mogelijkheden besproken om zo tot een 
optimaal custom made product te komen: een boombank.

Heigo bezorgde lege palletdozen waarin we onze gebruikte 
werkkleding konden verzamelen en haalde ze eenmaal gevuld 
al snel weer op. Daarna verwerkte CLS-Tex ze in de productie 

van de nieuwe Cliff-producten die we weer in onze buitenruimte 
hebben geplaatst. Iedereen hier is zonder uitzondering bijzonder 
enthousiast en positief over bijvoorbeeld de kleurbestendigheid 
en het feit dat er geen onderhoud meer nodig is. Het allermooiste 
is natuurlijk de lange levensduur en de besparing van grond-
stoffen en daarmee de ontlasting van het milieu op de langere 
termijn.

Naast deze mooie Cliff-producten in de buitenruimte hebben  
we inmiddels ook Cliff-rijplaten in gebruik: licht in gewicht en 
oprolbaar, dus makkelijk  te vervoeren en met minder schade 
aan de gazons. Een order voor nog enkele banken en een pick-
nicktafel is alweer in voorbereiding. Wij worden er erg blij van.”

76

GEMEENTE BREDA



René Meinders | Manager Facilitaire Zaken: 

“Verantwoord ondernemen betaalt zich altijd terug”
“MidZuid is een sociaal werkbedrijf in het midden van de samen-
leving dat organisaties klaarstoomt om inclusief te gaan onder-
nemen. Bijvoorbeeld door (leer)werkplekken in te richten en 
met andere sociale werkbedrijven in de buurt goede begeleiding 
op te zetten. MidZuid streeft naar een duurzame bedrijfsvoering 
en wij vinden het dan ook erg belangrijk om oude bedrijfskleding 
niet zomaar weg te gooien. Daarom gingen we samen met  
Heigo op zoek naar een passende oplossing. 

Onze collega’s die het groen onderhouden, werken op verschil-
lende locaties binnen meerdere gemeenten. Deze locaties  
zijn voor veel collega’s een ontmoetingsplaats. Ze nuttigen  
er een broodje in de pauze of overleggen met hun consulent  

of leidinggevende. Een goede picknicktafel komt dan zeker van 
pas. Maar ook bij het bedrijfsrestaurant van de hoofdlocatie  
in Oosterhout wordt gretig gebruik gemaakt van deze unieke 
zitplekken die zijn vervaardigd van onze gebruikte en versleten 
kleding. Mooi om te bedenken dat je zittend op je eigen zaag-
broek, polo of werkjas even pauze neemt van je werk. 

Een groot sociaal bedrijf als MidZuid, met 830 medewerkers, 
juicht het altijd toe om producten opnieuw in te zetten voor 
praktische doeleinden. Zeker als we er zelf ook weer optimaal 
gebruik van kunnen maken. Mede door de goede begeleiding 
van Heigo zijn wij bijzonder enthousiast over dit duurzame en 
circulaire proces. Voor ons is het een echte win-winsituatie.”

Christina Ottersberg | Adviseur Toekomstbestendige Assets:

“Cliff past goed bij het innovatieve karakter van de stad”“Cliff past goed bij het innovatieve karakter van de stad”
“Een eindige aarde heeft geen oneindige voorraad grondstoffen. 
We moeten dus werk maken van de circulaire economie en zo 
bijdragen aan het realiseren van de opgave die de gemeente 
Amsterdam zich heeft gesteld conform het Klimaatakkoord van 
Parijs. Ik zoek continu naar kleinschalige projecten waarmee we 
snel kunnen starten en die een groot effect kunnen opleveren. 

Het motto van de gemeente Amsterdam is en blijft ‘leren door  
te doen’. Dit past goed bij het innovatieve karakter van de stad 
en haar inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Ik vind Cliff 
daarom een mooie ontwikkeling, omdat onze bedrijfskleding  
tot voor kort werd verbrand. Nu kunnen we die bedrijfskleding 

hergebruiken. Wij hebben ervoor gekozen om onze bedrijfs-
kleding te laten verwerken tot beschoeiingsmateriaal. Dit zijn 
bulkmaterialen en als het bevalt, is het snel op te schalen en 
kunnen we het breder oppakken en uitrollen. Het werk is nu in 
uitvoering en ronden we af met een leuk filmpje over het proces. 
Daarbij informeren we onze medewerkers over wat we met hun 
oude werkkleding hebben gedaan. Zo laten we zien dat we alle-
maal ons steentje bijdragen op weg naar die circulaire stad.

Onze ambities zijn groot en als de ervaringen zo positief blijven, 
zullen we Heigo zeker weer benaderen voor de mogelijkheden 
om bedrijfskleding een tweede leven te geven.”
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Van bedrijfskleding naar
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Van bedrijfskleding naar

picknicktafels
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Earth Line werd speciaal door Heigo ontwikkeld met het oog op recycling van  
gebruikte kleding naar grondstoffen voor het maken van polyestergarens en  
viscose waarmee we opnieuw veilige bedrijfskleding produceren. Dit is mogelijk 
dankzij de innovatieve HTEX-technologie waarover u meer leest op pagina 12. 

In eigen hand
Earth Line is de nieuwe 100% circulaire bedrijfs- en veilgheids-
kledinglijn binnen ons eigen Made to Match-assortiment dat  
wij zelf produceren in ons atelier in de Europese Unie. Hiermee  
bewaken en garanderen we bij Heigo niet alleen kwaliteit,  
comfort en uniformiteit, maar investeren we blijvend in verbe-
teringen en uitbreiding van circulaire bedrijfskleding.

Een mooiere wereld
Uiteraard past Earth Line perfect binnen onze retourlogistieke 
oplossingen (zie ook pagina 16): de Earth Line-producten  
worden volledig hergebruikt, waarmee Heigo haar footprint  
op mens en milieu aanzienlijk verlaagt. Ons doel blijft immers 
om de wereld samen met onze klanten en partners een beetje 
mooier achter te laten voor onze (klein)kinderen.

Earth Line 
de trots van een 
nieuwe generatie

Earth Line is een compleet programma 
van parka’s, (softshell) jacks, werkbroeken, 
sweaters, polo’s en T-shirts in meerdere 
kleurcombinaties conform EN ISO 20471. 
Heigo stelt ook aan deze nieuwe lijn hoge 
eisen op het gebied van veiligheid en 
draagcomfort. 

Veiligheid
Veiligheid is bij bedrijfs- en veiligheids-
kleding van enorm belang. Daarom  
voldoen onze artikelen aan de Europese 
normen. De voorschriften die gelden voor 
goedkeuring van veiligheidskleding is 
vastgelegd in een normering, de  

NEN-EN 20471-norm. Hierin staan alle 
eisen voor zogenoemde signaalkleding 
met betrekking tot de producteisen en  
de gebruikseisen. Zonder deze Europese 
goedkeuring mag deze kleding niet in  
Europa op de markt worden gebracht.  
Het kiezen van de juiste kleding wordt 
met name bepaald door de omstandig-
heden en risico’s ter plaatse.

Draagcomfort 
Bij Heigo luisteren we goed naar onze 
klanten en nemen we ook hun feedback 
mee in de productie van nieuwe kleding. 
Bij de ontwikkeling van Earth Line hebben 

wij in samenwerking (co-creatie) bekeken 
hoe het draagcomfort kon worden  
vergroot. De combinatie van polyester en  
katoen zorgt ervoor dat de stof lekker 
aanvoelt en je goed warm houdt zonder 
dat je snel gaat transpireren. De stof 
draagt comfortabel en vormt zich naar de 
huid. De polyester maakt de stof stevig en 
de kleding gaat zo een stuk langer mee. 
Bij Earth Line hebben wij gebruik gemaakt 
van gesealde in plaats van gestikte  
reflectiebanden. Hierdoor voelen deze 
delen niet alleen soepeler aan, maar het 
garandeert bovendien een makkelijkere 
verwerking in het recycleproces. 
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Heigo introduceert 100% circulaire kledinglijn  

Feiten over Earth Line

• 100% hoogwaardige grondstoffen: HTEX-technologie maakt het mogelijk om  

van 100% gebruikte kleding weer nieuwe garens te maken voor de productie van  

nieuwe kleding (zie pagina 12).

• Gesealde reflectiebanden: deze reflectiebanden hoeven niet te worden gestikt en  

zijn dunner, elastischer en daardoor comfortabeler in gebruik.

• Ritsen en knopen worden bij onze partners gerecycled.

• Track & Trace: kledingstukken zijn voorzien van een paspoort P4T®; een QR-code die 

de herkomst en productiegeschiedenis inzichtelijk maakt (zie pagina 13). 

• CO2-reductie/vermindering footprint: positieve verschillen in de LCA-resultaten 

(Levenscyclusanalyse) bij deze circulaire kleding t.o.v. verbranding.

• Co-creatie met klanten over de gewenste kwaliteit, functionaliteit en het draagcomfort.

• Veilig: voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen conform EN ISO 20471 en EN343.

Earth Line: stoere circulaire kleding die je met trots mag dragen!

Made To Match

Made To Match

De eerste volledig recyclebare 
2-kleurenlijn in EN 20471

Earth Line



Earth Line
Vezels

GrondstofGaren

Textieldoek

Heigo werkt samen met CLS-Tex International,  
de ontwikkelaars van deze innovatieve  

recycle-technologie.

P4T ® op een rij

Samen met onze partner CLS-Tex International ontwikkelden  
wij een innovatief Passport for Textile P4T®; een unieke  
database met track- en trace-systeem. De circulaire Earth Line-
producten van Heigo zijn van dit Passport voorzien. Met een  
QR-code aangebracht op de kleding weet u precies waar het 
product gemaakt is, wie het gemaakt heeft en waarvan het is 
vervaardigd. Deze informatie zorgt er dus ook voor dat u weet 
welke materialen zijn gebruikt, waardoor het mogelijk is om  
de kleding eenvoudig te sorteren op grondstof en de producten 
te recyclen met de juiste technologie. Het volledige recycling-
proces wordt in de keten met P4T® transparant bewaakt en  

gemonitord. Zo kunt u zelf controleren dat wat u hebt gekocht, 
ook echt duurzaam is. 

Heigo levert tevens de certificaten waarin wordt gegarandeerd 
dat de producten zijn gemaakt van gerecycled materiaal. 
Als u de kleding niet meer gebruikt, wordt deze geretourneerd 
naar Heigo. Vervolgens zullen we de kleding recyclen tot grond-
stoffen voor nieuw textiel of tot grondstof voor het maken van 
Cliff-producten. Nadat wij de kleding van u ontvangen hebben, 
ontvangt u van ons de milieubesparings- en vernietigings-
verklaring. Meer hierover leest u op pagina 16.

Garens

Order op maat 
aanpassen

Levering aan 
opdrachtgever

Inzamelen

Versnipperen

Recycleprocessen Textiel weven

Gesprekken met 
opdrachtgever

Order- 
voorbereiding

Productie

• Online platform.

• Een database en track & trace-systeem.

• Toont de grondstoffen van het product.

• Toont de producent van het product.

• Toont waar het product zich bevindt. 

• Informatie transparante LCA-gegevens.

• Informatie over beheer van de eigenaarsketen.

Passport for Textile P4T®

HTEX: van kleding naar kleding

Elke batchcode is gekoppeld aan de voorafgaande stap in de circulaire keten.

Innovatieve recycletechniek 
Na gebruik nemen we de Earth Line bedrijfs- en veiligheids-
kleding terug in ons retourlogistieke proces en recyclen we deze 
tot nieuwe grondstoffen op hetzelfde niveau met de innovatieve 
HTEX-technologie. HTEX is een geavanceerde technologie die 
bedrijfs- en veiligheidskleding omzet in specifieke chemicaliën 
die de grondstof voor nieuwe kleding vormen. Van katoendelen 
wordt cellulose gemaakt om te gebruiken voor viscoses. 

Blik op de toekomst
Op dit moment wordt nog volop gewerkt aan de verfijning van 
de HTEX-technologie die ook in de toekomst blijvend geoptima-
liseerd zal worden, zodat we álle kleding kunnen verwerken  
tot nieuwe kleding. Ons doel is om met onze productie te  
concurreren met de prijzen van nieuwe grondstoffen, terwijl  
we energie en water besparen en de CO2-uitstoot verminderen. 
Zo komen we weer een stap dichter bij een afvalvrije, circulaire 
wereld met optimale recycling van grondstoffen.
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100% Gerecycled
De kleding van Pure Waste wordt op ecologische 
en duurzame wijze geproduceerd. De producten 
zijn volledig vervaardigd van snijafval van garens 
en kleding die worden gerecycled naar nieuwe  
garens, textielstoffen en kleding. Het circulaire 
kledingprogramma van Pure Waste bestaat uit  
verschillende modellen T-shirts, polo’s, shirts,  
sweaters, hoodies en accessoires zoals mutsen  
en sjaals. De producten van Pure Waste hebben 
dezelfde kwaliteit en comfort als producten die  
gemaakt zijn van ‘virgin’-materiaal.

Kleurrijk Fairtrade katoen
Cottover maakt kleding van Fairtrade katoen  
en is met zorg vervaardigd voor mens en  
milieu. Deze productie leidt tot duurzamere  
producten en een nog duurzamere  
textielindustrie. Cottover heeft ervoor  
gekozen om eco-labels te gebruiken die  
zowel het product als de productieketen  
dekken met betrekking tot gezondheid,  
milieu-impact, arbeidsomstandigheden  
en de kwaliteit. Cottover heeft 14 kleuren  
in de collectie om uit te kiezen.

De betrouwbaarheid van deze Duitse kwaliteitsleverancier heeft zich al jarenlang 
bewezen. Lupriflex is een duurzaamheidsprogramma gestart waarbij voor de  
productie van schoenen alle aandacht uitgaat naar drie speerpunten; het klimaat, 
schadelijke stoffen en de sociale arbeidsomgeving. Lupriflex heeft zich aangesloten 
bij verschillende organisaties als CADS, LWG (Leather Working Group), Amfori en 
BSCI. Daarmee maakt Lupriflex de juiste (duurzame) keuze van materialen voor 
toepassing in haar assortiment.
 

Cofra is een kwalitatief hoogwaardige leverancier van (veiligheids)schoenen uit 
Italië met een zeer breed assortiment. Bij Cofra wordt veel aandacht besteed aan 
nieuwe, hoogwaardige materialen, nieuwe modelleringen en moderne designs. 
Het merk heeft ook een duurzame lijn aan haar programma toegevoegd;  
de Greenfit. Zo worden na gebruik onderdelen van deze schoenen verwerkt tot 
nieuwe producten. Het Jacquard-doek voor de schachten wordt gemaakt van  
gerecyclede polyestergarens. Van PU-loopzolen worden inlegzolen gemaakt en  
van rPET-flessen worden labels en veters gemaakt.

  
 

Al 90 jaar ontwikkelt en produceert EMMA kwalitatief hoogwaardige veiligheids-
schoenen. In de collectie is veel aandacht besteed aan pasvorm, draagcomfort  
en uitstraling. EMMA’s extra mogelijkheden in maatvoeringen, modellen en de  
perfecte pasvormen zorgen voor een optimale veiligheid. Sinds 2019 is het  
gehele assortiment van EMMA circulair. 
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Onze partners  in de circ ulaire economie

Kleding

Veiligheidsschoenen

Naast onze eigen kledinglijn ‘Made to Match - 
Earth Line’, levert Heigo steeds meer  
duurzamere producten van partners op het 
gebied van circulaire kleding.

Ons brede en diepe assortiment aan (veiligheids-)
schoeisel bieden wij ook aan in duurzame en  
circulaire uitvoeringen. Echter, wij vinden dat veilig-
heid, kwaliteit en comfort altijd voorop moeten 
staan in de keuze van een schoen. 



Op de door u gewenste locatie(s), plaatsen 
wij bijvoorbeeld een palletdoos. Afhankelijk 
van het aantal medewerkers, hun pakket en 
het aantal locaties kunnen dit ook meerdere 
palletdozen zijn. Samen met u komen we tot 
een bepaling van het aantal dozen. De pallet-
dozen dienen droog en overdekt binnen uw 
bedrijf een vaste plaats te krijgen; bijvoor-
beeld in het magazijn of andere facilitaire 
ruimte. Uw medewerkers deponeren hun  
textiele bedrijfskleding, veiligheidsschoenen 

of PBM’s in deze palletdozen. De kleding 
dient bij inlevering schoon en gewassen  
te zijn en schoenen met de veters aan  
elkaar verbonden. PBM’s verontreinigd met  
chemische stoffen mogen niet retour.  
Schoenen en PBM’s dienen apart verpakt in 
de palletdoos aangeboden te worden. Als er 
andere artikelen of restafval in de palletdoos 
gedeponeerd worden, kan deze helaas niet  
retour genomen worden.

Nadat de materialen door ons zijn opgehaald, 
ontvangt u van ons een vernietigingsverklaring 
en een recyclerapportage. In deze rapportage 
informeren wij u over het ingenomen gewicht, 
de behaalde duurzaamheidsresultaten, zoals 

verlaging energieverbruik in KWh, de besparing 
van water, de CO2-besparing en de bijdrage aan 
Social Return. U kunt met deze gegevens intern 
of desgewenst extern verslag doen van uw  
duurzaamheidsprestaties.

Als uw palletdoos vol is, kunt u deze aanmelden op info@heigo.nl, wij komen deze dan zo 
snel mogelijk (binnen 7 werkdagen) ophalen/omruilen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 
0481-364111.

A. Bedrijfskleding
Alleen 100% recyclebare kleding – zoals onder 
andere onze Earth Line van Made to Match – 
kan verwerkt worden tot nieuw garen. Overige  
ingeleverde kleding verwerken wij in ons Cliff-
programma. Het gaat hier om textiel waarvan 
de samenstelling onbekend is of als er sprake  
is van zogenaamde ‘blends’. Bij blends gaat het 
om textiel waarin combinaties van meerdere  
en/of technische materialen verwerkt zijn.
Door het aanbieden van uw gebruikte bedrijfs- 
en veiligheidskleding garanderen wij dat ook  
na recycling er geen kleding met logo’s van uw 
organisatie meer in omloop zijn. 

Cliff-producten zijn opnieuw goed recyclebaar; 
na gebruik kunnen hier weer nieuwe Cliff- 

producten van gemaakt worden. Kortom Cliff-
producten zijn circulair.

Door op deze manier van uw ingeleverde  
bedrijfskleding Cliff-producten te laten maken, 
draagt u zichtbaar bij aan uw duurzaamheids-
ambities.

B. Veiligheidsschoenen en PBM’s
De veiligheidsschoenen worden beoordeeld 
voor eventueel hergebruik of worden  
ontmanteld voor nieuwe toepassingen in de  
automobielindustrie of voor isolatiedoeleinden. 
De kunststoffen in de PBM’s worden gerecycled 
in de specifieke kunststofretourstromen.

HANDEN 
UIT DE 
MOUWEN

Bedrijfs- en veiligheidskleding die u niet meer gebruikt, retourneert u naar Heigo. 
Vervolgens recyclen wij de kleding tot een grondstof voor het maken van Cliff- 
producten of tot grondstof voor nieuw textiel. Nadat wij bij u de kleding hebben  
opgehaald, ontvangt u van ons, na weging van de kleding, de milieubesparings- en 
vernietigingsverklaring. En natuurlijk adviseren wij u bij de aanschaf van nieuwe  
kleding om zo gezamenlijk nog meer stappen te zetten naar een circulaire economie.

De belangrijkste stap is al gezet: we hebben met u de keuze gemaakt 
dat uw kleding duurzaam verwerkt wordt! Hoe nu verder? 
Wij maken eerst duidelijke afspraken over de inzamel middelen op uw 
bedrijf, het vervoer, de verwerking en de kosten hiervan. Gebruiken  
we palletdozen, big-bags, containers of heeft u zelf een ander idee? 
Gaan we deze op verschillende locaties plaatsen of zamelt u de  
kleding liever op één centraal punt in? 

Vervolgens overleggen wij met u welke Cliff-producten u van  
deze nieuwe grondstoffen gemaakt wilt hebben of we bekijken  
de mogelijkheden om uw kleding te recyclen tot nieuwe garens.  
Natuurlijk adviseren wij u bij het maken van al deze keuzes.

Na het sorteren en schredderen van uw kleding wordt deze ontdaan  
van knopen, ritssluitingen en andere metalen delen. Daarna wordt  
de kleding verwerkt en vermengd met gerecyclede zachte plastics  
uit het huishoudelijk PMD-materiaal. Uiteindelijk ontstaat de recycle-
bare grondstof voor Cliff waar wij balken, planken en palen van  
maken. Eerder in dit magazine hebt u al gelezen over de eindeloze  
toepassingsmogelijkheden van Cliff: banken, tafels, rijplaten, borden,  
poorten, lantaarnpalen, waterbeschoeiingen en nog veel meer.  
Zo krijgt uw gebruikte kleding een nieuw leven in andere producten. 
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RetourlogistiekRetourlogistiek stap voor stap stap voor stap
Het inzamelen en het recyclen hebben wij in 4 stappen voor u georganiseerd

Hoe Heigo u helpt met de transitie naar een circulaire economie

11

22

33

44 Rapporteren

fair • duurzaam • circulair

Recyclen

Ophalen

Aanbieden
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UW OUDE  
UW OUDE  

KLEDING 
KLEDING 

INLEVEREN
INLEVEREN 

EN DAN?
EN DAN?

DE NAAKTE WAARHEID 
over onze bedrijfskleding en PBM’s
Over duurzame producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen  
is veel te vertellen. Maar bij Heigo praten we er niet alleen over. Wij vinden 
het belangrijker u te laten zien wat wij dóén om een bijdrage te leveren aan 
circulaire economie en social return. Zowel voor onze opdrachtgevers als 
binnen onze eigen onderneming.



Fair Wear Foundation (FWF)

Veel bedrijven in Nederland besteden hun productie uit naar landen buiten de Europese 
Unie. In die landen kunnen mensenrechten, de gezondheid en veiligheid van werk-
nemers, het milieu en dierenwelzijn in het geding zijn. Daarom produceren wij ons  
eigen label Made To Match bewust binnen de Europese Unie.

Sinds 2005 zijn wij lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Samen met FWF zetten wij 
ons in voor goede arbeidsomstandigheden in landen waar kleding wordt gemaakt  
voor de Europese markt. FWF werkt samen met verschillende brancheorganisaties, 
vakbonden en o.a. de Schone Kleren Campagne. De Fair Wear Foundation hanteert 
een Gedragscode gebaseerd op de afspraken van de International Labour Organisation 
(ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Heigo wordt jaarlijks geauditeerd door FWF op haar MVO-beleid.  
Met de beoordeling ‘Leader’ heeft Heigo in de Brand Performance 
Check 2020 de hoogst haalbare onderscheiding van de FWF bereikt.

SER Convenant duurzame kleding en textiel (CKT) 

In 2017 hebben wij het SER Convenant duurzame kleding en textiel (CKT) ondertekend. 
Het convenant ziet erop toe discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid te signaleren 
en tegen te gaan en bewaakt het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke 
vakbonden, een leefbaar loon en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werk-
nemers. Andere doelen zijn het verminderen van milieubelasting en het voorkomen 
van dierenleed.

Ook voor het Convenant is er een jaarlijkse beoordelingsronde met een onderzoek  
om de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van ons handelen te bepalen. 
Jaarlijks verantwoorden wij ons in dit Due Dilligence-onderzoek en overleggen het 
plan van aanpak.

In de beoordeling voor 2020 heeft Heigo met een beoordelingsscore 
van 73% ruimschoots voldaan aan de voorwaarden voor haar 4e-jaars 
deelname aan het Convenant.  

De daad 
bij het woord

fair • duurzaam • circulair

Al meer dan 30 jaar leveren wij voor onze klanten elke dag opnieuw veilige en  
comfortabele bedrijfskleding. Daarnaast hebben wij een eigen kledinglijn die wij 
produceren in ons atelier in de Europese Unie. Wij zijn ons terdege bewust van de 
impact die onze branche heeft op mens en milieu en maken daarom met onze  
partners forse stappen om die footprint gezamenlijk te verminderen en het welzijn 
van onze medewerkers te waarborgen. Om die redenen heeft Heigo zich aangesloten 
bij de Fair Wear Foundation en het SER Convenant duurzame kleding en textiel.  

Heigo
is a member of

MVO Jaarverslag
In ons MVO-jaarverslag geven wij een uitgebreide toelichting en uitleg over ons  
beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de samenwerking met 
onze overige partners. Dit MVO-jaarverslag delen wij graag met onze relaties en  
kunt u teruglezen op www.heigo-mvo.nl.
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Samen verder
Wij hopen dat dit magazine u heeft geïnspireerd om samen met ons een nieuwe 
weg in te slaan. Graag maken wij een afspraak met u om te bespreken hoe we ook 
uw gebruikte werkkleding, veilig heidsschoenen en PBM’s een nieuw leven geven en 
zo de impact op mens en milieu beperken. Laten we de daad bij het woord voegen. 



M A G A Z I N E

www.heigo.nl

Een uitgave van: 
HEIGO NEDERLAND B.V. 

Industrieweg Oost 28
6662 NE Elst (Gld.)

Postbus 69
6660 AB Elst (Gld.)

info@heigo.nl
+31 481 36 41 11

Wij praten graag 
met u verder
Heigo is al ruim 30 jaar dé specialist in 
advies en levering van bedrijfs- en veilig-
heidskleding, PBM en schoeisel voor  
bedrijven en organisaties. Wij zijn uw 
partner voor een succesvolle en service-
gerichte dienstverlening. Het doel is  
u te ontzorgen vanuit een partnership-
gedachte. Daarvoor communiceren wij 
proactief, flexibel en transparant. 

Ons doel is uw organisatie en de gebrui-
kers van kleding en PBM’s maximaal te 
ontzorgen. Dat we hierin slagen blijkt  
uit de resultaten van het klanttevreden-
heidsonderzoek van 2020 waarin wij  
gemiddeld als zeer goed scoren.

Duurzame, circulaire productie en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
zijn ‘hot issues’ waarover terecht veel 
gepraat wordt. Maar wij vinden het  
vooral belangrijk dat u wérkelijk inzicht 
krijgt in de oplossingen die wij hiervoor 
bij Heigo bieden. Daarom nodigen we  
u graag uit een kijkje te komen nemen 
en bespreken we samen met u de  
mogelijkheden voor uw onderneming. 
Neem contact met ons op of laat  
ons weten of wij u mogen bellen.  
In een persoonlijk gesprek overleggen 
wij graag met u de oplossingen voor  
al uw vragen. 

Dit magazine is met bio-inkt bedrukt  
op papier van verantwoorde herkomst.

TE
-0

6-
20

21


