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Opdracht Metropool Regio Amsterdam (MRA)
• Actualisatie kwantitatieve analyse opbouw en omvang van de bedrijfstak textiel en kleding groothandel en 

industrie. Omzet, arbeidsplaatsen, aantallen bedrijven, volgens eerder gebruikte methodiek

• Kwalitatieve schets en zo veel mogelijk kwantitatieve indicatie van de meerwaarde mode/textiel sector van 
de MRA-regio binnen Nederland, zo mogelijk ook internationaal en in het licht van circulariteit

• Innovatiekracht volwaardig in kaart brengen (actoren, ambities, dynamiek en klimaat) op basis van ons 
beschikbare en publiek bekende informatie

• Schets hoe MRA regio zich verhoudt tot relevante internationale innovatie-clusters

• Advies wat kan de MRA (gemeenten, provincie) doen om de ontwikkeling van een circulaire textiel sector te 
stimuleren, niet alleen vanuit circulair geredeneerd maar vooral ook vanuit economische ontwikkeling



Context Landelijk en internationaal: textiel, 
kleding en circulariteit
• Kledingindustrie is vanouds sterk in Amsterdam geconcentreerd

• Meerdere regio’s in Nederland herbergen (delen van) de textiel- en kledingindustrie

• Er bestaat grote aandacht voor duurzaamheid en circulariteit in de sector

• Textiel en kleding is een van de pijlers onder circulair beleid binnen de MRA

• Er is behoefte aan eenduidige cijfers, onderbouwing van beleid

• Er is behoefte aan positiebepaling van de MRA, nationaal en internationaal
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Context MRA, ambitie in Circulaire textiel en kleding

• Circulariteit maakt al vanaf 2016 deel uit van de MRA grootstedelijke thema’s

• Circulariteit is een van de nieuwe speerpunten nav adviezen van Verwaaijen (?) 

• Internationaal trekt Amsterdam aandacht: Bijvoorbeeld Mazzucato: “Nederland zeer ambitieuze plannen voor een circulaire economie, 
bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is hoopgevend”

• Op dit moment, 2021, wordt maar 1% van het textiel circulair tot garens verwerkt, zo’n 55% wordt via het restafval verbrand en de rest gaat 
naar een 2e handsmarkt of wordt tot poetsdoeken en vulmiddelen verwerkt. Textiel is daarom een van de grondstofstromen waarvan de 
MRA onderzoekt of er meer mogelijkheden voor samenwerking op inzameling en/of verwerking zijn. 

• De werkgroep Textiel: 
• Wil meer transparantie in de wijze waarop textiel verwerkt wordt en waar textiel na inzameling verwerkt wordt. 
• Zoekt aanvullende mogelijkheden voor materiaalhergebruik. 

• De huidige manier van inzamelen wordt geïnventariseerd en mogelijk verbeterd.
• Hoe vindt de verwerking van textiel plaats? 
• Wat zijn de kansen voor sortering?
• Kan lokale kringloop van textiel gestimuleerd worden? 
• Wat zijn de mogelijkheden van circulaire inkoop (gezamenlijk aanbesteden, inbesteden bij kringloop). 
• Hoe krijgen overheden meer grip op de textielketen?

• Binnen de werkgroep Textiel werken overheden, afvalverwerkende bedrijven en de Amsterdam Economic Board samen aan 
verbetervoorstellen voor de textielketen. Hierbij zoeken ze naar samenhang tussen wat lokaal/regionaal gebeurt en wat op MRA-
niveau moet gebeuren. De werkgroep bundelt de kennis en expertise op het gebied van inzameling en verwerking van textiel. En ze 
zorgt voor verbinding van bestaande initiatieven op het gebied van benutting van textiel als grondstof. 
https://mraduurzaam.nl/circulair/textiel/

https://fd.nl/weekend/1368837/amsterdam-moet-zijn-arrogantie-jegens-buurgemeenten-afschudden
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Context MRA, ambitie in Circulaire textiel en 
kleding, Intentieverklaring
• Om een circulaire economie te realiseren, zijn er oplossingen nodig voor de circulaire 

uitdagingen met betrekking tot textiel. Een intentieverklaring van MRA-overheden geeft 
de transitie van de textielketen de benodigde impuls.

• Er is een voorlopige selectie gemaakt van onderwerpen die in de verklaring opgenomen 
moeten worden:

• Overheden moeten “meer grip krijgen op de textielketen”. Daarvoor is meer transparantie 
noodzakelijk in de wijze waar en waarop textiel verwerkt wordt.

• Circulaire inkoop van textiel door materiaalhergebruik in de eigen bedrijfskleding.
• Er zijn andere verdienmodellen nodig binnen de (internationale) textielketens.
• Materialen die niet recyclebaar zijn, moeten worden geweerd.

• Hoewel de intentieverklaring uitgaat van de MRA, staat de werkgroep nadrukkelijk ook 
open voor samenwerkingspartners buiten de MRA

https://mraduurzaam.nl/circulair/textiel/intentieverklaring-geeft-textielketen-impuls/
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Omvang MRA?

• Grootste gebiedsbepaling wordt gehanteerd door TNO en ook Lisa: inclusief Wijdemeren en 
Lelystad

• Het gebied is bij CBS goed te benaderen door te kijken naar Corop gebieden IJmond, Haarlem, 
Zaanstreek, Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Flevoland

• De belangrijkste gemeenten: Amsterdam, Amstelveen, Almere, Lelystad, Hilversum, 
Haarlemmermeer en Haarlem

• STAN (SEO): Waterland, IJmond, Zaanstreek, Zuid Kennemerland, Amsterdam, Amstel-
Meerlanden, Gooi & Vechtstreek, Flevoland

• In dit onderzoek hanteren we zoveel mogelijk de grootste gebiedsbepaling die ook op de MRA site 
wordt gehanteerd en de 6 Corop gebieden.

• (Voor heel gedetailleerde analyses van bijv. KvK bestanden kan men postcodegebieden gebruiken)
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Gebied Metropoolregio Amsterdam
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Gebied MRA, 32 Gemeenten

• IJmond

• Beverwijk

• Heemskerk 

• Velsen

• Amstelland-Meerlanden

• Regio Haarlemmermeer 

• Aalsmeer 

• Haarlemmermeer 

• Uithoorn

• Overig Amstel-Meerlanden

• Amstelveen 

• Diemen 

• Ouder-Amstel 

• Zaanstreek-Waterland 

• Zaanstreek

• Uitgeest

• Wormerland

• Zaanstad

• Waterland 

• Landsmeer

• Oostzaan

• Beemster

• Edam-Volendam

• Purmerend

• Waterland 

• Zuid-Kennemerland

• Bloemendaal

• Haarlem 

• Heemstede

• Zandvoort

• Amsterdam

• Amsterdam 

• Almere-Lelystad

• Almere 

• Lelystad

• Gooi en Vechtstreek

• Blaricum

• Gooise Meren

• Hilversum 

• Huizen

• Laren

• Weesp

• Wijdemeren
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Gebied MRA

• Postcodes:

• 10..

• 11..

• 12..

• 13..

• 14..

• 15..

• 19..

• 20..

• 21..

• 36..

• 82..
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Kleding en textiel groothandel en industrie

In dit onderzoek bepalen we in het eerste deel zo goed mogelijk:

• Aantal bedrijven / werkgelegenheid / omzet binnen de sectoren:

• Kleding-, textiel, schoenen en lederwaren industrie: fabrikanten

• Kleding, textiel, schoenen en lederwaren: groothandel, voor eigen 
risico

SBI codes: 

• 13, 14, 15: Vervaardiging van textiel, kleding, lederwaren

• 46.41, 46.42: Groothandel textiel, kleding, lederwaren
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Vergeleken met de studie naar de creatieve 
industrie uit 2015 kijken we niet naar het 
“ecosysteem”:
• Ecosysteem is de omgeving bestaand uit toeleveranciers, bedrijven die diensten leveren en afzetkanalen die 

afhankelijk van kleding en textielbedrijven zijn, zoals:

• Ontwerpbureaus

• Leveranciers van fournituren, machines

• Gespecialiseerde opleidingen

• Handelsgebouwen, online platformen, beurzen, manifestaties, Brancheorganisaties

• Agenturen gespecialiseerd in mode en kleding

• Detailhandel gespecialiseerd in mode en kleding

• Logistieke dienstverleners gespecialiseerd in mode

• Overige zakelijke dienstverleners, niet gespecialiseerd

• “Broedplaatsen”, verzamelgebouwen met mode (gerelateerde) bedrijven

• Zakelijke diensten zoals ICT en websites en -shops, gespecialiseerd

• Fotografie, modellenbureaus etc, gespecialiseerd

• Media, gespecialiseerd, PR, vakbladen, bloggers
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Meten en methode (eerste deel)

• Begin met bestaande statistiek over de kern van de sector

• Gebruik van zoveel mogelijk openbare bronnen maken herhaling van onderzoek mogelijk. 

• Lisa

• CBS

• Vergelijking met andere regio’s in Nederland op basis van Grootstedelijke gebieden, COROP’s
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Te beschrijven in het tweede deel

• Kwalitatieve schets en zo veel mogelijk kwantitatieve indicatie van de meerwaarde mode/textiel 
sector van de MRA-regio binnen Nederland, zo mogelijk ook internationaal en in het licht van 
circulariteit

• Innovatiekracht volwaardig in kaart brengen (actoren, ambities, dynamiek en klimaat) op basis 
van ons beschikbare en publiek bekende informatie
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Te beschrijven in het derde deel

• Schets hoe MRA regio zich verhoudt tot relevante internationale innovatie-clusters op het gebied 
van circulaire textiel en kleding

• Advies wat kan de MRA (gemeenten, provincie) doen om de ontwikkeling van een circulaire 
textiel en kledingsector te stimuleren, niet alleen vanuit circulair geredeneerd maar vooral ook 
vanuit economische ontwikkeling

• Bronnen tweede en derde deel: Modint consultants, Literatuurdatabase Modint, deskresearch 
binnen onderzoek naar en netwerken in circulaire textiel en kleding in de MRA, nationaal, 
internationaal
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Accent op circulariteit: ontwikkelingen in en 
rond Amsterdam/MRA
• Bewust kopen van kleding door de consument

• Inkoop door overheden en (semi)overheids bedrijven binnen MRA, eisen aan design, aanbestedingen

• Duurzame omgang met kleding , businessmodellen
• Het weren van niet recyclebare materialen
• Wassen
• Langer dragen
• Repareren
• Doorgeven / doorverkopen /ruilen

• Weggooien

• Inzameling

• Scheiden en sorteren
• Wat te doen met welke soort textiel

• Terugwinnen van vezels
• Hergebruik van vezels in garens, stoffen

• Lokale kringloop 

• “Grip” op de textielketen
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Bron: Business of Fashion, State of Fashion



Welke kleding/textiel gerelateerde activiteiten 
en sectoren zijn er in de MRA (bron: Euratex)
• Consumenten kopen

• In winkels en on-line

• Groothandel, ’producenten’ en brands beleveren (r)e-tail

• Producenten & brands sturen productie aan in de internationale keten 

• (semi)Overheden en bedrijven kopen institutioneel in

• (semi)Overheden: gemeenten, politie, brandweer, provincie, waterschappen, zieken/zorghuizen, …

• Bedrijven: horeca m.n. hotels, infra, banken, … 

• Kleding& textiel verzorging: bedrijven en consumenten

• 2de-hands winkels en re-commerce

• Overschot opkopers en verhandelaars

• Kleding/textiel-inzameling

• Sorteren en verhandelen

• (laten) verwerken … binnen/buiten de regio?!

• Kleding (in grijze bak en inzamel/sorteerresten en bedrijfsafval afval verbranden in AVI

• Innovatieve en circulaire business initiatieven en start-ups

• Onderwijs: AMFI, Meester Coupeur, Jeans School, MBO

• Advies en veranderorganisaties: Fashion for Good, Circle Economy etc

• …

• NAAR EEN SAMENHANGEND PLAATJE MET BELEIDSPUNTEN(KNOPPEN) VOOR MRA 



Stromen binnen de MRA?

• Kunnen we de kleding/textiel flow door de MRA (kwantitatief) weergeven in de belangrijkste 
productstromen?

• consumentenkleding & textiel

• bedrijfskleding & textiel

• in verschillende sectoren…

• …en de achterkant:

• - grijze zak/bak

• - textielbak

• - 2e-handsmarkten

• - etc.



Resultaten



Aantal vestigingen en banen binnen de MRA 2014-2019 (Lisa)

Totaal textiel, kleding en schoenenindustrie en -
groothandel 

Gebied
Vestigingen

2014
Banen

2014
Vestigingen

2019
Banen

2019
Vestigingen

'14-'19
Banen
'14-'19

Amsterdam Totaal 1060 4637 1174 4835 111% 104%

MRA Overig Totaal 966 4066 1000 5158 104% 127%

MRA Totaal Totaal 2026 8703 2174 9993 107% 115%
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Aantal vestigingen en banen binnen de MRA 2014-2019 (Lisa)
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Gebied
Vestigingen

2014
Banen

2014
Vestigingen

2019
Banen

2019
Vestigingen

'14-'19
Banen
'14-'19

Amsterdam Textielindustrie 64 155 89 189 139% 122%

Amsterdam Kledingindustrie 159 311 284 509 179% 164%
Amsterdam Leerindustrie 19 39 43 98 226% 251%
Amsterdam Groothandel 818 4132 758 4039 93% 98%

Amsterdam Totaal 1060 4637 1174 4835 111% 104%

Gebied
Vestigingen

2014
Banen

2014
Vestigingen

2019
Banen

2019
Vestigingen

'14-'19
Banen
'14-'19

MRA Overig Textielindustrie 124 579 158 612 127% 106%

MRA Overig Kledingindustrie 181 309 209 327 115% 106%
MRA Overig Leerindustrie 21 54 34 46 162% 85%
MRA Overig Groothandel 640 3124 599 4173 94% 134%

MRA Overig Totaal 966 4066 1000 5158 104% 127%



Aantal vestigingen en banen binnen de MRA 2014-2019 (Lisa)
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Gebied jaar
Vestigingen

2014
Banen

2014
Vestigingen

2019
Banen

2019
Vestigingen

'14-'19
Banen
'14-'19

MRA Totaal Textielindustrie 188 734 247 801 131% 109%

MRA Totaal Kledingindustrie 340 620 493 836 145% 135%

MRA Totaal Leerindustrie 40 93 77 144 193% 155%

MRA Totaal Groothandel 1458 7256 1357 8212 93% 113%

MRA Totaal Totaal 2026 8703 2174 9993 107% 115%



Conclusie Vergelijking aantallen vestigingen van bedrijven (Lisa)

• De aantallen vestigingen (+ 7%) en banen (+15%) zijn in totaal flink 
gestegen in het totaal van textiel-, kleding- en schoenenindustrie en -
groothandel

• In Amsterdam steeg vooral het aantal vestigingen sterker (+11%), in de rest 
van de MRA juist het aantal banen sterker (+27%)

• De grootste groei in de industrie deed zich voor binnen de stad 
Amsterdam, en in alle drie sectoren textiel, kleding en leerverwerking

• Met name in de leer(verwerkende) industrie zien we veel groei, bijna een 
verdubbeling in het aantal vestigingen, ruim de helft meer banen

• In de stad Amsterdam vinden we krimp in de groothandel, -7% in 
vestigingen, -2% in banen

• In de rest van de MRA is ook een krimp van 6% in vestigingen in de 
groothandel, maar een groei van het aantal banen van 34%
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Conclusie Vergelijking aantallen vestigingen van bedrijven (Lisa)

• In Amsterdam lijken zich vooral veel maakbedrijven en bedrijfjes te 
hebben gevestigd

• Kijk je nog dieper, dan blijken dit opvallend veel bedrijven / bedrijfjes 
te zijn in textielveredeling, vervaardiging van kleding, vervaardiging 
van tassen en ook schoenen

• Een deel van de groothandel, met name uit de grootste groep, 
bovenkleding, is uit de MRA verdwenen

• Er is wel groei in het aantal banen in de groothandel in de MRA 
buiten Amsterdam zelf, hetgeen er op kan duiden dat grotere 
bedrijven de stad zelf verlieten of bij nieuwe vestigingen mijden.
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Conclusie Vergelijking aantallen vestigingen van bedrijven (Lisa)

• Uit statistieken van het CBS moet blijken hoe groot het aandeel van de 
MRA is

• Uit statistieken van het CBS moet blijken of de groei alleen voor de MRA 
geldt of voor heel Nederland

• Uit statistieken van het CBS moet blijken hoe de verhouding kleine en 
grotere bedrijven ligt

• Uit statistieken van het CBS moet getracht worden de omzetten te schatten
• Deze gegevens uit Lisa komen eerder te laag dan te hoog uit omdat heel 

grote bedrijven als financiële holdings of detailhandel ingeschreven kunnen 
zijn met (delen van) het bedrijf. Voorbeelden zijn PVH, G-Star, Scotch, 
bedrijven onder Coolinvestments etc, HEMA etc. Buiten de MRA kun je 
denken aan het Nederlandse grootwinkelbedrijf zoals Zeeman (Alphen ad 
Rijn), Wibra (Epe) etc.
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Vestigingen in Nederland en binnen de MRA 
2020 (CBS, Corop), relevante branches naar SBI
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SBI code
Bedrijfstakken/branches 

13 Textiel-
industrie

14 Kleding-
industrie

15 Leer-
industrie

4641 
Groothandel

textiel

4642 
Groothandel 

kleding en 
schoenen

Totaal

Onderwerp Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen

Regio's Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Totaal

Nederland 2475 2430 685 565 3885 10040

MRA IJmond (CR) 20 15 5 0 35 75

MRA Agglom. Haarlem (CR) 20 35 5 5 80 145

MRA Zaanstreek (CR) 25 20 5 5 35 90

MRA Groot-Amsterdam (CR) 160 355 50 70 905 1540

MRA Gooi en Vechtstreek (CR) 40 45 10 20 90 205

MRA Flevoland (CR) 75 65 15 5 100 260

MRA Totaal 340 535 90 105 1245 2315



Belangrijkste regio’s, grootse aantal vestigingen (CBS, Corop), 
relevante branches naar SBI
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Bedrijfstakken/branches SBI 2008 13 Textiel-
industrie

14 Kleding-
industrie

15 Leer-
industrie

4641 
Groothandel 

textiel

4642 
Groothandel 

kleding en 
schoenen

Totaal

Onderwerp Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen

Regio's Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Totaal

Nederland 2475 2430 685 565 3885 10040

MRA Groot-Amsterdam (CR) 160 355 50 70 905 1540

Groot-Rijnmond (CR) 135 170 40 45 325 715

Utrecht (CR) 115 190 40 45 285 675

Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 180 125 40 35 150 530

Noordoost-Noord-Brabant (CR) 125 115 40 25 155 460

Midden-Noord-Brabant (CR) 90 70 90 35 170 455

Twente (CR) 130 90 20 45 130 415

West-Noord-Brabant (CR) 110 80 25 15 140 370

Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 60 100 25 15 165 365

Veluwe (CR) 85 90 25 20 120 340

Arnhem/Nijmegen (CR) 70 105 25 25 110 335



Belangrijkste regio’s, groei aantal vestigingen (CBS, Corop), 
relevante branches naar SBI
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Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Groei 2014-2020 
Totaal aantal vestigingen

Onderwerp Vestigingen
Regio's Totaal
Nederland 6%
MRA 3%
Groot-Rijnmond (CR) 7%
Utrecht (CR) 2%
Oost Brabant 13%
Midden en West Noord-Brabant 0%
Twente (CR) 5%
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 4%
Veluwe (CR) 13%
Arnhem/Nijmegen (CR) 0%



Aantal bedrijven binnen de sectoren in 
Nederland 2014-2019-2021 (CBS)
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Nederland Totaal
Bedrijven 

KW1 2014
Bedrijven 

KW1 2019
Bedrijven 

KW1 2021

Textielindustrie 1905 2285 2490
Kledingindustrie 2075 2345 2375
Leerindustrie 430 630 655

Groothandel Textiel 415 440 420
Groothandel kleding en schoenen 3780 3530 3345

Totaal 8605 9230 9285



Conclusie positie MRA in Nederland, CBS, Corop)

• Groot Amsterdam telt het grootste aantal vestigingen binnen haar grenzen

• De top 11 is goed voor 6200 vestigingen, 62% van het totaal in Nederland

• We vinden in deze top 11 de grote steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag 

• Daarnaast zien we de klassieke textielregio’s Twente en delen van Brabant

• De Veluwe en Arnhem/Nijmegen besluiten de top 11. Dan komen de regio’s 
• MRA Flevoland (CR) 260 Vestigingen
• Zuid-Limburg (CR) 240 Vestigingen
• Achterhoek (CR) 220 Vestigingen
• MRA Gooi en Vechtstreek (CR) 205 Vestigingen
• Kop van Noord-Holland (CR) 185 Vestigingen
• Noord-Overijssel (CR) 180 Vestigingen

• Twee daarvan liggen binnen de MRA

• Deze laatste 6 regio’s herbergen relatief veel industrie, waarbij men bijvoorbeeld moet denken 
aan de tapijtindustrie in Overijssel
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Conclusie positie MRA in Nederland, CBS, Corop)

• Uit statistieken van het CBS blijkt dat de MRA 23% van het totaal 
aantal vestigingen in Nederland in de relevante sectoren herbergt.

• Daarbinnen neemt de COROP “Groot Amsterdam” de belangrijkste 
positie in met ca. 15% van de vestigingen van Nederland

• Naast de vestigingen in “Groot Amsterdam” zien we in Flevoland een 
relatief groot aantal industriële bedrijven
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Conclusie positie MRA in Nederland, CBS, Corop)

• Uit de cijfers 2014-2020 blijkt dat het aantal vestigingen in de 
sectoren in de MRA (+3%) langzamer groeit dan in heel 
Nederland (+6%)

• Regio’s als de Veluwe en Oost-Brabant springen er uit in 
groei, (+ 13%)

• In totaal in heel Nederland groeit het aantal bedrijven in de 
Textiel- en leerindustrie tot KW1 van 2021

• Het aantal bedrijven in de kledingindustrie stabiliseert tot 
KW1 van 2021 in heel Nederland

• Het aantal bedrijven in de groothandel kleding en schoenen 
neemt af tot KW1 van 2021 in heel Nederland 

• Cijfers zijn afhankelijk van bron en periode (Lisa-CBS 
verschillen iets, moment van peiling in het jaar kan ook 
verschillen)
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Omvang van de bedrijven in de gekozen 
sectoren (CBS, KW1 2021)

Totaal
bedrijven

1 
werkzaam

persoon

2 
werkzame
personen

3 tot 5 
werkzame 
personen

5 tot 10 
werkzame 
personen

10 tot 20 
werkzame 
personen

20 tot 50 
werkzame 
personen

50 tot 100 
werkzame 
personen

Natuurlijke 
personen

Rechts-
personen

Bedrijfstakken/
branches SBI aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal

Textielindustrie 2490 1775 320 120 115 65 60 20 2055 430

Kledingindustrie 2375 2045 195 60 35 30 10 0 2115 260

Leer- en
schoenen
industrie 655 520 55 35 25 10 5 5 545 110

Groothandel in 
textiel 420 250 60 40 30 20 15 5 230 190

Groothandel in 
kleding en 
schoenen 3345 2000 550 310 220 115 100 30 1790 1555
Bron: CBS
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Conclusie positie MRA in Nederland, (CBS, Corop)

• Van groot belang is het inzicht dat het grootste deel van 
de bedrijven en vestigingen in heel Nederland die in het 
voorgaande werden besproken, klein van omvang zijn

• In de textielindustrie heeft 10% van de bedrijven 5 
werknemers of meer, in de kledingindustrie 3% in de 
leerindustrie 7%. Dit zijn dus veelal heel kleine 
ambachtelijke bedrijfjes

• In de textielgroothandel heeft 16% van de bedrijven 5 
werknemers of meer, in de kleding en 
schoenengroothandel 13%

• Ook uit de cijfers uit de Lisa database bleek een laag 
gemiddelde aantal werknemers (4,6 per vestiging)
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Aantal vestigingen en omzet binnen de MRA 2019 (Lisa, CBS)
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Gebied jaar
Vestigingen

2019
Miljoen omzet per 
vestiging (heel NL)

Totale omzet 2019 x 
1 miljoen

MRA Totaal Textielindustrie 188 1,36 256
MRA Totaal Kledingindustrie* 340 0,2 68
MRA Totaal Schoenen & Leerindustrie 40 0,75 30
MRA Totaal Groothandel ** 1458 2,8 4082

MRA Totaal Totaal 2026 4436



Conclusie schatting omvang MRA Kleding en 
textielsector
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• In totaal wordt in de textiel-, kleding, en leerverwerkende industrie en 
groothandel binnen de MRA plm. 4,5 miljard omgezet

• In 2016 werd gerekend met een omzet van 7,5 miljard 

• Het verschil is te verklaren doordat toen met een hogere gemiddelde omzet werd 
gerekend voor 300 grote bedrijven, op basis van een steekproef van Modint leden

• Het grootste verschil komt voort uit een schatting voor het aandeel van heel 
grote bedrijven als PVH (10 miljard wereldwijd) Scotch & Soda, G-star en andere 
producerende bedrijven die als financiële holding of detailhandel zijn 
ingeschreven.

*   Voor Nederland 14 Kledingindustrie zijn gegevens tem 2016 gepubliceerd bij CBS

** De textielgroothandel wordt niet apart gerapporteerd in omzetgegevens CBS, hier behandeld als groothandel        
kleding/schoenen



Tweede deel

• Kwalitatieve schets en zo veel mogelijk kwantitatieve indicatie van de 
meerwaarde mode/textiel sector van de MRA-regio binnen 
Nederland, zo mogelijk ook internationaal

• Innovatiekracht volwaardig in kaart brengen (actoren, ambities, 
dynamiek en klimaat) op basis van ons beschikbare en publiek 
bekende informatie
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Nederlands kader

• Circulariteit alom…
• Naar een circulaire maakindustrie https://circulairemaakindustrie.nl/

• Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid UPV, sectorplan aanvaard door het Ministerie van I&W 

• Due Diligence en Chain of custody, verantwoording van herkomst vezels, garens, stoffen, ook regelgeving (Europees)

• Textielpakt: onderzoek, coördinatie, kennisdeling, bepalen agenda en mogelijk tempo, investeringen, zowel ten aanzien van 
duurzame materialen en processen als verantwoorde arbeidsomstandigheden en beloning

• Tools
• Projecten Modint met SIM, Ecotool, GS1, CIRCO, Modint Fibre Matrix, aanbestedingen

• www.CLICKNL.nl , Creatieve industrie

• Connectie met landbouw, onderzoeken WUR bio based materialen

• KIA Circulaire economie www.kia-ce.nl

• Fibre Benchmark: verantwoorde keuze van materialen bij design (bepaalt 80% duurzaamheid (WRAP https://wrap.org.uk/taking-
action/textiles

• Competenties Design gericht op circulariteit algemeen: https://www.tudelft.nl/io/delft-design-stories/wat-maakt-een-circulaire-
ontwerper
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Accent op circulariteit in textiel: 
ontwikkelingen in en rond Amsterdam/MRA
• Bewust kopen van kleding door de consument

• Bewust inkopen en gebruik duurzame(re) vezels, design

• Inkoop door overheden binnen MRA

• Duurzame omgang met kleding , businessmodellen
• Het weren van niet recyclebare materialen 
• Wassen
• Langer dragen
• Repareren
• Doorgeven / doorverkopen /ruilen

• Weggooien

• Inzameling

• Scheiden en sorteren
• Wat te doen met welke soort textiel

• Terugwinnen van vezels
• Hergebruik van vezels in garens, stoffen

• Lokale kringloop

• “Grip” op de textielketen
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Heel veel voorbeelden in de MRA



Voorbeelden in de MRA

• Bewust of minder kopen van kleding door de consument
• We kopen steeds meer spullen en kleding. En gooien veel weg. Al die mooie materialen zomaar afdanken, is zonde van de grondstoffen. 

En het zorgt voor vervuiling. De productie van nieuwe spullen geeft weer veel CO2-uitstoot. Amsterdam is wereldwijd koploper circulaire 
economie. https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/hergebruik-toekomst/

• Bewust winkelen in West: Wie duurzaam wil doen, zit goed in West. Biologisch katoen, tweedehands in goede staat, fair trade tassen, 
recyclede overhemden. West is een walhalla voor de bewuste consument. In dit overzicht kunt u kiezen uit tal van winkels om lekker 
circulair te shoppen. Dat is nog eens winkelen met een goed gevoel!
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeel-west/bewust-winkelen-in/

• Amsterdam Swapshop: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/swapshop/

• Bewustwording en innovatie: Fashion for Good https://fashionforgood.com/nl/homepage-nederlands/

• Grote partners als Levi’s onlangs, Laudes/C&A, Zalando, Adidas, Bestseller, Chanel, Kering, Stella Macarthy, Groupe Lafayette, 
PVH, Otto Group

• Bewustwording (en financiering): Circle (ABN-Amro) https://circl.nl/over-circl

• Campagnes: https://pebblemag.com/magazine/travelling/10-reasons-why-amsterdam-is-the-real-sustainable-fashion-capital

• Shopping apps: https://www.bijons.amsterdam/ (geflopt?). Internationaal bijvoorbeeld https://directory.goodonyou.eco/ Rated Brands

• NL NextFashion and Textiles heeft Belgisch initiatief tot onderzoek onder consumenten naar duurzame aankopen van textiel in Nederland 
verspreid https://research.thomasmore.be/thomas-more-wil-modebedrijven-ondersteunen-in-duurzame-omslag#
www.thomasmore.be/modemonitor
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Voorbeelden in de MRA
• Inkoop, beleid van overheden en (semi)overheidsbedrijven binnen de MRA
• Green Deal Circulair Textiel deels gericht op werkkleding: https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/circulair-textiel-samen-schaal-

creeren Green Deal Textiel ambitie om toe te werken naar een meer hoogwaardige inzameling van textiel met minimaal 7 kilo per inwoner
per jaar in 2025 en/of inzet op de inzameling van specifieke textielstromen. Andere afspraak gaat over circulaire inkoop door de MRA-
overheden. In 2025 moet ten minste 50 procent van de eigen inkoop circulair zijn. Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 op 15 oktober 
2021 kunnen deze afspraken vervolgens ondertekend worden.

• MRA klimaatneutrale en circulaire inoop, Handreiking circulair textiel: https://mk0mraduurzaamnh901f.kinstacdn.com/wp-
content/uploads/2020/09/212668-MRA-Circulair-textiel-002.pdf

• De buyer group Circulair Textiel is bedoeld voor (publieke) opdrachtgevers die duurzaamheidsambities concreet willen maken bij de 
aanschaf van BOA kleding. 
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/buyer-groups/buyer-group-circulair

• Gemeente Amstelveen 2021/S 040-097916:  Deze leverancier dient naast het leveren van de kleding tevens de regie op reiniging en 
retourstromen te verzorgen. De reiniging (….) en onderhoud dient met oogpunt op levensduur verlenging en conformiteit aan de 
zichtbaarheidsnorm uitgevoerd te worden. De retourstromen dienen een oplossing te bieden voor het eind van de levensduur. 

• Bussum 2020/1552413: Daarnaast wil de gemeente met deze aanbesteding circulariteit bewerkstelligen en duurzaamheid een grote impact 
geven. De leverancier zal naast het leveren, onderhouden van kleding (repareren en herstellen) en persoonlijke beschermingsmiddelen 
tevens een inspanning leveren om het kledingpakket en de dienstverlening die hiermee gepaard gaat jaarlijks te verduurzamen.

• Amsterdam Economic Board organiseert workshops over inkoop van circulaire werkkleding 
https://amsterdameconomicboard.com/agenda/rondetafel-circulaire-werkkleding

• Amsterdam Economic Board: Wasbare isolatiejassen: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-
trends/healthcare/duurzame-zorg-vereist-herbruikbare-isolatiejassen.html

• Gemeente Amsterdam Heigo en Cls-tex: van werkkleding tot granulaat en een oeverbescherming: https://www.linkedin.com/posts/rien-
otto-4130971b9_innovation-sustainability-sustainable-activity-6826030442123284481-MLLU/
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Voorbeelden in de MRA
• Duurzame omgang met kleding, businessmodellen

• Het weren van niet recyclebare materialen
• “Niet-recyclebaar” is moeilijk vast te stellen en te weren uit de winkel, maar wel bij eigen inkoop, ook recyclede content is 

belangrijk (te eisen/vragen bij eigen inkoop, te bevorderen in de winkel)
• PET is een belangrijke vezel, nodig is aandacht voor/onderzoek naar MPFs. Waste2wear is bekend als rPET agent. 
• Polyester recycling? (Avantium/UvA heeft een onderzoeksvoorstel)

• Wassen: 
• Doe de was de deur uit Amsterdam: https://doedewasdedeuruit.com/

• Langer dragen, (zelf) repareren: 
• “Gouden scharen” en stomerijen. Zelf-maak cursussen geven veel kennis over materialen en processen

• Doorgeven / doorverkopen / ruilen / huren
• www.mydressoir.com www.lena-library.com https://gray-label-rntd.com/ https://circos.co/ : huren blijft klein “Product as a 

Service” breekt nog niet door (Enthousiasme voor circulaire economie neemt toe / redactie ABN AMRO 08/06/20)
• www.vinted.nl/ (United Wardrobe) www.marktplaats.nl Cos Resell, Zalando: Doorverkopen ziet enorme groei
• Starters: https://crowdaboutnow.nl/campagnes/theswapshop
• Re-commerce / Switching Gear: Circle Economy:  https://www.circle-economy.com/programmes/textiles/switching-

gear/enabling-network
• Kleding doorgeven: https://nos.nl/video/2393408-zelf-iets-bijdragen-aan-milieu-ik-draag-schoenen-waarop-mijn-buurvrouw-

getrouwd-is
• Wat levert 2e hands kleding kopen op in termen van CO2 reductie? https://nos.nl/l/2393391
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Voorbeelden in de MRA

• Duurzame omgang met kleding, businessmodellen
• Onderzoek impact circulariteit in textiel: Circle Economy onderzoek: https://www.circle-

economy.com/programmes/textiles/on-course

• De Circular Toolbox: hulpmiddelen implementatie circulair businessmodel. Het proces is 
uitgeprobeerd tijdens het Switching Gear project waar Circle Economy bij betrokken was. De merken 
die deelnamen zijn Asket, Lindez, ETP en Kuyuchi. https://www.thecirculartoolbox.com/ (niet alleen 
MRA) 

• CIRCO Tracks: Samenwerking Modint, CLICKNL en CIRCO: https://modint.nl/agenda/activiteit/97-
circo-track-circulaire-productieketens-textiel-en-kleding (niet alleen MRA)

• Staat de consument open voor kleding/textiel als Product as a service? 
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/retail/crisis-maakt-consument-
rijper-voor-abonnement-op-product.html

• Internationaal voorbeeld H&M Singular Society: nadruk op transparantie in kostprijs en voor
leden: https://hmgroup.com/news/new-business-venture-singular-society-explores-membership-
based-model/ https://singular-society.com/collections/socks/products/merino-wool-socks
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Voorbeelden in de MRA
• Weggooien, Inzameling

• In de textielbak
• Boven de grond, minder vervuiling

• GAD Gooi en Vechtstreek:
We hebben er geen aparte kliko voor, 
maar textiel zamelen we wél apart in. 
Dat doen we natuurlijk niet zomaar, 
dat doen we omdat ook gebruikt textiel 
grondstof is voor nieuwe producten. 
Inleveren kan op onze scheidingsstations, 
in de wijkcontainers voor textiel, 
of zet het op de speciale inzameldagen aan 
de straat. Aan het begin van het kalenderjaar 
krijgt u hiervoor stickers in de brievenbus 
die u op uw textielzak kunt plakken.

• Aanbesteding circulair inzamelen Gemeente Amsterdam ingetrokken
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True or False?

https://www.gad.nl/mijn-afval/afval-wegbrengen/
https://www.gad.nl/mijn-afval/inzamelkalender/


Voorbeelden in de MRA
• Aanbesteding circulair inzamelen Gem. A’dam ingetrokken

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De concessie/het perceel wordt niet gegund

Andere redenen (stopzetting van de procedure)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207989;section=1#detail-publicatie:linkS5

• Inzameling geeft discussie over de concessies: in Nederland bijvoorbeeld in Gelderland: basisschool versus 
gemeente https://afvalonline.nl/bericht?id=33553 ) 

• Buiten MRA ook vormen van inzameling via de winkel
• Drop & Loop www.werkindewinkel.nl/nieuws/baanbrekend-winkels-met-een-statiegeld-machine-voor-

oude-kleding

• Campagnes helpen? E-waste Race was initiated in 2014 in the Netherlands around electronics and over 100 
races with 1000 schools were organized, with 1,6 million of old electronic devices collected. E-waste Race 
organizes the first E-waste Race in Germany in 2021.” After great success they launched a similar education 
project about circular textiles in 2020: 'Textiel Race’. During the pilots already 40.000 kg of post-consumer 
textiles were collected for reuse and recycling and 800 clothing-items were repaired by kids to gain extra 
points in the competition.
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Voorbeelden in de MRA

• Scheiden en sorteren
• Wieland Textiel https://www.wieland.nl/ Na de start als klein familiebedrijf in de lompenhandel in de 

jaren 1960 in Lijnden gegroeid in Wormerveer

• IJmuiden: Hoba, http://www.hobaholland.com

• Almere: SRS Company http://www.srs-company.com

• Buiten de MRA vooral Zuidwest Nederland https://www.textielrecycling.nl/vht-onze-organisatie/de-
leden/leden/

• Maar ook niet leden VHT zoals in Limburg: RD4 https://www.rd4.nl/over-ons/textiel-sorteercentrum , 
Ridderkerk: Erdotex www.erdotex.com
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Voorbeelden in de MRA

• Terugwinnen van vezels en hergebruik van vezels in garens, stoffen
• Identitex/Fibersort en de verdere verwerking
• mechanische recycling, op kleur en samenstelling gesorteerd, dan nieuwe garens (ICCT ambitie: ook Cut&Clean)
• Chemische recycling tot cellulose (SaXcell, Re:newcell/Circulose) of polyester (Ioniqa, Cumapol) (niet MRA)
• Elastaan verwijderen: chemisch uit katoen, smelten/branden uit polyester
• Extrusie technieken voor bijvoorbeeld polyester,
• Technische garens Borre Akkersdijk van afgedankt textiel, www.ByBorre.com
• Candiani – Denham Bio stretch denim https://candianidenim.store/en/denham-bio-stretch/ met CorevaTM

• MUD Jeans en IKEA https://www.youtube.com/watch?v=EKdt83kCzy8
• MUD jeans Undyed Denim
• ENKEV Volendam Vul- en dekmaterialen voor meubels etc https://www.change.inc/changemakers/marc-dokter

• Maakproces nog kostbaar en de volumes klein, prijs/kwaliteit nog niet vergelijkbaar met virgin. Er is sprake van een internationale 
supply chain, die wel al behoorlijke kwaliteit levert, maar nog lang niet voor alle toepassingen

• Met name het verbranden van polyester geeft veel uitstoot, het mechanisch vervezelen van katoen en polyester bespaart veel 
uitstoot (CE Delft, Klimaatimpact van Afvalroutes in Nederland, 2021)

• Opschalen: grote ketens, weer internationaal, moeten meedoen om consument grootschalig te bereiken. Voorbeeld: 
https://fashionforgood.com/our_news/sorting-for-circularity-fashion-for-good-launches-new-project-to-drive-textile-
recycling/
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Opschalen, grote ketens moeten meedoen 
om MRA consument grootschalig te bereiken
• Voorbeelden van circulaire initiatieven van grote ketens

• H&M met Hacked by, Global Change Award

• H&M in-store recyclingmachine Looop en de Green Machine die katoen- en polyestermixen scheidt

• H&M en Lee, jeans collectie, H&M werkt met HKRITA Hong Kong in recycling

• HEMA zamelt in met Wolkat

• C&A Laudes Foundation

• Uniqlo introduceert Re.Uniqlo

• Asos circulaire lijn 

• Adidas werkt met Finse Infinite Fiber

• Tommy for Life

• Levi’s Secondhand

• Nike Move to Zero

• Decathlon Green Campaign

• Zara / Inditex Join Life

• Primark Make Fashion Circular

• Puma

• VF Corp.

• Zeeman, tweedehands kleding en duurzaamheid

• Selfridges Rental

Bronnen: veelal FashionUnited

• Met deze initiatieven opgeteld, vormt de Kalverstraat de “Amsterdam Sustainable Fashion Highstreet”!

• Greenwashing? BoF Sustainability Index 22-3-2021: Geen vertrouwen, geen duidelijke doelen, geen financiële openheid, geen gelijkheid in 
supply chains, geen transparantie, maar: “Pockets of innovation are emerging in areas like circularity and regenerative agriculture, creating 
fresh opportunities for positive change.”

• Wat doen de grote ketens: https://retviews.com/blog/industry/sustainable_fashion/ Zara: 14% is deel van Join Life collecties,  <10% is 
labelled Conscious door H&M. Maar  ook keten als C&A, minder zichtbaar, heeft 30% van hun collecties aan “duurzaamheid” verbonden.
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Voorbeelden in de MRA
• Hergebruik van kleding, tassen etc

• https://mudjeans.nl/ Laren

• www.unrobe.com/ Amsterdam

• www.Loopalife.nl Amsterdam

• www.koutkunstje.nl/ Wieringerwerf, (kop NH, buiten MRA)

• https://www.reblend.nl/ Re-blend

• www.Kuyichi.com/

• https://www.kingsofindigo.com/

• https://www.bever.nl/liefde-voor-buiten/buitenmens-collectie.html

• Brands verbonden aan netwerken uit Amsterdam als 

• www.projectcece.nl/duurzame-kleding/

• www.cleanandunique.com

• https://renoon.com

• http://m-ode.net/dev/
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Voorbeelden in de MRA en daarbuiten…

• Bevorderen regionale en lokale kringloop
• https://waag.org/nl/project/reflow Amsterdam: textiel met Pakhuis de Zwijger, Metabolic, Gemeente Amsterdam, BMA Techne en 

Waag
• Denim Deal met oa Mudjeans, Scotch & Soda, Kings of Indigo, Kuyuchi en Loop.a Life, House of Denim, Sympany en Smart Fibresort

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/handtekeningen-overheden-en-modemerken-onder-denim-deal-voor-schonere-
textielketen/

• Samenwerkin BlueLoop en Sympany in roadshow: https://fashionunited.nl/nieuws/mode/blue-loop-originals-en-textielinzamelaar-
sympany-maken-amsterdam-bewust-van-textielrecycling/2021042949470

• ICCTMRA https://www.icctmra.com/ in Zaanstad gestart als Dutch Center for Circular Textiles (DCCT) 
www.dutchcentreforcirculartextiles.nl/ intentie vestiging van Worn Again (UK)

• Buiten MRA: Twente: Circular Textiel Lab bij Saxion: Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, Saxcell Bv, Hogeschool
Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad Innovatie BV. Middelen vanuit de Regio Deal Twente en georganiseerd in TexPlus
https://www.saxion.nl/onderzoek/labs/textiellab https://texplus.nl/

• Saxcell proeffabriek Goor https://www.sympany.nl/nieuws/saxcell-een-jaar-later/
• Tilburg: Droom jezelf uit je kleren https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/droom-jezelf-uit-je-kleren-in-een-nieuw-

pak/ Wolkat, Willem II, Vodde, La Poubelle, Textielmuseum/Laboratorium, Textilium (met in mei 2021 de Textour, een aanloop naar 
het Textilium Futura festival https://www.textilium.nl/)

• Gelderland: GIST, hub in de DCTV, https://www.kiemt.nl/programmas/gist-gelderse-innovators-for-sustainable-textiles/

• Zien we initiatieven vooral terug in de traditionele textiel regio‘s ?
• Zowel sorteren tbv hergebruik/2de-hands als terugwinnen en verwerken van vezels vraagt om (her)vestiging van of 

samenwerking met maakindustrie
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https://waag.org/nl/project/reflow
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/handtekeningen-overheden-en-modemerken-onder-denim-deal-voor-schonere-textielketen/
https://fashionunited.nl/nieuws/mode/blue-loop-originals-en-textielinzamelaar-sympany-maken-amsterdam-bewust-van-textielrecycling/2021042949470
https://www.icctmra.com/
http://www.dutchcentreforcirculartextiles.nl/
https://www.saxion.nl/onderzoek/labs/textiellab
https://texplus.nl/
https://www.sympany.nl/nieuws/saxcell-een-jaar-later/
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/droom-jezelf-uit-je-kleren-in-een-nieuw-pak/
https://www.textilium.nl/
https://www.kiemt.nl/programmas/gist-gelderse-innovators-for-sustainable-textiles/


Voorbeelden in de MRA en daarbuiten…

• Bevorderen lokale kledingproductie
Voorbeelden van initiatieven zijn ByBorre (Amterdam), Knitwearlab (Almere), The SewCrew (startend vanuit 
ROCvA), Grosso Moda, Alliance Mode, Schepers Bosman, A Beautifull Mess.

Veel voorbeelden (in heel Nederland) starten vanuit het oogpunt van “sociaal ondernemen” en zetten 
vluchtelingen met ervaring in.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/sociaal-ondernemen-werken-met-
een-missie/
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https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/sociaal-ondernemen-werken-met-een-missie/


”Grip” op de textielketen?

Grootstedelijke visie op circulariteit…
• “In april vorig jaar lanceerde Amsterdam deze (Raworth stadsdonut) strategie en sindsdien volgt de hele wereld de ontwikkelingen 

op de voet” https://duurzaamheid.nl/artikelen/hoe-de-amsterdamse-stadsdonut-een-voorbeeld-voor-andere-steden-vormt/

…versus de markt
• In 2019 groeide de tweedehandskledingmarkt 21 keer sneller dan die van nieuwe kleding, (BOF); 

In 2023 zal er 50 miljard dollar in de branche omgaan. Kledinggiganten als H&M lanceerde Sellpy, Zalando doet iets vergelijkbaars 
op de site; 
Thijs Verheul (26), die United Wardrobe verkocht aan Vinted: 'De vintagekledingmarkt gaat nog honderd keer zo groot worden, 
elke dag komen er 15 duizend gebruikers bij, bij Vinted, het zijn er nu 37 miljoen. De vraag is massaal: mensen willen graag 
goedkope kleren. Wie denkt dat het de gemiddelde gebruiker om duurzaamheid gaat, leeft in een bubbel. In de echte wereld 
willen consumenten zo veel mogelijk kopen voor de laagste prijs.’ 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/kopen-en-verkopen-op-vinted-laatst-kwamen-er-op-een-dag-twaalf-pakketjes-voor-ons-binnen-
het-is-hier-elke-dag-unboxing-day~b87b778f/

• Otrium, www.otrium.nl Outlet werd voor 100 miljoen euro gefinancierd 
www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5222823/otrium-mode-outlet-investeringen

• Zie ook DePop https://news.depop.com/who-we-are/about/ uit London, met kantoren in Manchester, New York, Los Angeles en Sydney, 
er werken meer dan 300 mensenomzet 70 miljoen in 2020. Overgenomen door www.Etsy.com

• Vestiaire Collective in Frankrijk: https://www.vestiairecollective.com/

• Voor Generatie Z: Duurzaamheid versus Trends
(https://fd.nl/achtergrond/1388434/mode-miljarden-voor-een-generatie-zonder-geld-kuf1ca7JfZkC )

https://duurzaamheid.nl/artikelen/hoe-de-amsterdamse-stadsdonut-een-voorbeeld-voor-andere-steden-vormt/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/kopen-en-verkopen-op-vinted-laatst-kwamen-er-op-een-dag-twaalf-pakketjes-voor-ons-binnen-het-is-hier-elke-dag-unboxing-day~b87b778f/
http://www.otrium.nl/
http://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5222823/otrium-mode-outlet-investeringen
https://news.depop.com/who-we-are/about/
http://www.etsy.com/
https://www.vestiairecollective.com/
https://fd.nl/achtergrond/1388434/mode-miljarden-voor-een-generatie-zonder-geld-kuf1ca7JfZkC


Groeiende invloed gebruik online marktplaatsen
http://www.multiscope.nl/persberichten/helft-online-aankopen-via-marktplaatsen/

http://www.multiscope.nl/persberichten/helft-online-aankopen-via-marktplaatsen/


Grip op de textielketen?

• Zowel grote ketens als grote en kleine merken en “duurzame” retail, claimen circulariteit 

• Slechts 8% van het volume van kleding verkopen gaat via speciaalzaken, de rest voor het merendeel via GWB 
kledingketens, warenhuizen en ketens van monobrands (GfK)

• Groei in online verkopen, 2e hands (vintage-winkels en kringloop), en in verkopen via alternatieve kanalen en niet-kleding 
branches (evenementen, verenigingen, niet-kledingretail zoals tuincentra, dagmarkt etc) (GfK)

• 45% van de kleding komt in de textielbak terecht (landelijk), binnen de MRA zijn dat omgerekend 45 miljoen stuks per jaar, 
nu berg van 1,5 miljoen kilo, ruim 6 miljoen stuks **)

• Veel initiatieven en ontwikkelingen rond circulair textiel binnen de MRA strekken zich nationaal en internationaal uit

• Kunnen we in deze context deel 1 van het onderzoek (aantallen bedrijven) en deel 2 (omvang circulair textiel) verder 
verbinden ?

• Gaan de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, met Due Diligence wetgeving zoals al bekend van het 
Convenant Duurzame Kleding en Textiel gecombineerd met ander samenhangend beleid van verschillende Ministeries 
in een “Textielpakt” GRIP OP DE KETEN geven? I&W, EZ en K, OC&W, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken? 

• Wat kan onderzoek / projectorganisatie doen zoals SPRONG samenwerking tussen lectoraten in Amsterdam? (minimal 
twee hogescholen in samenwerking met praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen 
en overheden) Profiteren bedrijven ook?

*)   14,28% van de inwoners van Nederland x 700 miljoen stuks x 1%, schatting Modint in het kader van voorbereiding UPV

**) Een kledingstuk weegt gemiddeld 240 gram, schatting Modint in het kader van voorbereiding UPV



Grip op de textielketen, inrichting UPV per 2023 onderweg

• Circulair Textiel is voor Modint en INretail het streven naar een integrale aanpak van problemen in de kleding en 
textiel sectoren die voortkomen uit het gebruik van grondstoffen, uit vervuilende processen en uit slechte sociale-
en werkomstandigheden. “Recycling in India mag geen nieuwe schrijnende industrie zijn”. Ontwerp gericht op 
circulariteit aan de ene kant van de levenscyclus van een product en recycle technieken aan de andere kant staan 
nog in de kinderschoenen. 
Het is in alle tussenliggende fases in de levensduur van textiel goed om de goede en nadelige effecten van beleid 
tav circulair textiel kritisch af te wegen. Wet – en regelgeving, onderzoek, onderwijs, inzameling in Gemeenten, 
ondersteuning van bedrijven en regionale projecten zijn voorbeelden van beleid tav textiel die door meerdere 
Ministeries en overheden op meerdere niveaus worden bepaald. Dit beleid moet gecoördineerd worden in een 
“een Textielpact”. De UPV is een onderdeel.

• Een UPV wordt uitgevoerd door een Producentenorganisatie (PO) opgezet door de sector zelf, niet door de 
overheid. 

• Er wordt een heffing geheven over kleding en textiel die een bedrijf in Nederland op de markt brengt

• centen/dubbeltjes per kledingstuk, in 4 gewichtsklassen, op basis van import minus export per bedrijf, algemeen verbindend

• De heffing kan zichtbaar zijn op de kassabon en moet niet vanuit de inkoopprijs vervolgens meegaan in de opbouw van marges. 

• Zorgen zijn er bijvoorbeeld ten aanzien van een gelijk speelveld in Europa en op het terrein van heffingen over e-
commerce leveringen.



Grip op de textielketen, inrichting UPV per 2023 onderweg

• In totaal wordt nu jaarlijks 305 kiloton textiel ingezameld. 45% van dit totaal wordt gescheiden ingezameld, 

grotendeels via de “textielbak”. Dit % hoeft niet meteen omhoog. Primair is inzamelen en verwijdering van 

producten op zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van belang, niet het volume.

• De andere 55% wordt nu als huishoudelijk “grijs” restafval behandeld

• Van de 45% moet in de toekomst opgeteld volgens het voorstel in de UPV in 2025

5% hergebruikt worden in Nederland

20% hergebruikt worden in buitenland

5% van vezel tot vezel worden gerecycled

15% op andere manier worden gerecycled

• Nu staat het niveau van recycling op ca. 1% in Nederland: tot vilt en vulmiddel voornamelijk

• Wel is er vraag naar en vooral ambitie tot het leveren van gerecycled content, maar er zijn noch voldoende 
volumes in goede kwaliteiten en prijs, noch technieken voor recycling



Grip op de textielketen, inrichting UPV oa uit te werken

• We blijven afhankelijk van (in gunstigste geval bijmengen van) virgin materialen
Doelstelling daarom nu eerst: duurzame, circulaire grondstoffen gebruiken.
Hoe maken bedrijven daarin verantwoordde keuzes ondersteund door wetenschappelijk onderbouwde tools?

• Er is geen flinke textiel maakindustrie in Nederland
Recycling is relatief duur in Nederland

• Financiering: er wordt nu geld verdiend aan 2e hands verkoop van ingezamelde kleding
Inzamelaars betalen landelijk ca. 10 miljoen euro per jaar voor ingezameld textiel of voor concessie aan Gemeenten om 
textielbakken neer te zetten. Dit verdienmodel kan niet uit de UPV worden gefinancierd. Wanneer teveel ondersoorten worden 
ingezameld loopt dit model spaak

• Wat is het voordeel voor leveranciers / retailers als zij zelf gaan inzamelen?
Waar gaat de textiel heen? Korting op heffing bij verantwoordde verwerking? De UPV voorziet duidelijk NIET in de verplichting
voor bedrijven zelf in te zamelen, maar het kan in de toekomst een klantpropositie worden.

• Het grotere plaatje: ca 50% van textiel wordt voor kleding gebruikt, de rest voor geo, bouw, interieur, auto-industrie, tenten, 
vlaggen, zeilen, enz, enz, groetendeels buiten het bereik van een UPV. Gebruik van textiel blijft enorm groeien.



Conclusie deel 2. Gezien alle voorbeelden

• Economische impact van circulair textiel lijkt nog klein te zijn, behalve groei “Vintage” markt

• Er is weinig onderzoek naar de houding en het gedrag van de consument

• Er is weinig onderzoek naar de economische impact van circulair textiel
www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/monitoring-werkgelegenheid-en-
toegevoegde-waarde-in-de-circulaire-economie

• We kunnen overheden bewuster laten inkopen binnen MRA

• We kunnen de verkoop door grote en kleine duurzame merken stimuleren: wat is waar te koop in de MRA

• We kunnen consumenten stimuleren bewuster te kopen

• We kunnen consumenten in de MRA stimuleren om meer “bruikbaar” textiel in de textielbak te gooien

• We kunnen textielverwerking in de MRA lokaal bevorderen

• We kunnen textielverwerking in de MRA (inter)nationaal verbinden en volume creëren

http://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/monitoring-werkgelegenheid-en-toegevoegde-waarde-in-de-circulaire-economie


Te beschrijven in het derde deel

• Schets hoe MRA regio zich verhoudt tot relevante internationale innovatie-clusters op het gebied 
van circulaire textiel en kleding

• Advies wat kan de MRA (gemeenten, provincie) doen om de ontwikkeling van een circulaire 
textiel en kledingsector te stimuleren, niet alleen vanuit circulair geredeneerd maar vooral ook 
vanuit economische ontwikkeling

• Bronnen tweede en derde deel: Modint consultants, Literatuurdatabase Modint, deskresearch 
binnen onderzoek naar en netwerken in circulaire textiel en kleding in de MRA, nationaal, 
internationaal
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Een greep uit alle buitenlandse projecten binnen en tussen steden, 
regio’s, bedrijven en kennisinstellingen ten aanzien van circulair textiel

• België Antwerpen: Project Circletex, https://www.iafnet.com/2021/03/24/new-organisation-circletex-belgian-collection-system-for-textile/ https://vlaanderen-
circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/circletex

• België Antwerpen: City of Antwerpen leidt Designer based upcycling deel binnen EURIDICE (WUR), OVAM https://www.ovam.be/circulaire-mode-en-textiel-0 , 
Thomas More University Duurzame businessmodellen en consument https://www.thomasmore.be/de-duurzame-consument

• Belgie Gent: Europees project Glaukos, biologisch afbreekbaar maken van plastics tbv textiel. https://www.glaukos-project.eu/ http://www.bbeu.org/pilotplant/

• Belgie CIRCO in Vlaanderen: https://www.flandersdc.be/nl/gids/tools/mode/close-the-loop

• Denemarken beweging rond Continued Fashion van Vigga Svensson:  https://www.f6s.com/continuedfashion https://continued.fashion/

• Denemarken Copenhagen: CFA Fashion Summit (Circular Fashion Agenda): www.copenhagenfashionsummit.com

• Duitsland Aachen: Onderzoek Polymer recycling : https://www.ita.rwth-aachen.de/cms/ITA/Das-Institut/Aktuelle-Meldungen/~rqpn/Industry-Research-Group-
Polymer-Recycli/?lidx=1 Textile recycling hub binnen EURIDICE (WUR) met Lömi, Veolia, RWTH, ITA Augsburg

• Duitsland Mönchengladbach: C&A vestigt innovatieve kledingfabriek https://www.ecotextile.com/2021052427830/fashion-retail-news/c-a-to-open-high-tech-
factory-in-germany.html

• Duitsland Berlijn: Workshop https://circular.berlin/portfolio/circular-fashion-berlins-textile-landscape-workshop/ en Workshop met NL Ambassade 
https://hollandcircularhotspot.nl/events/all-goods-a-circular-fashion-event/

• Duitsland München: Beurzen Munich Fabric Start https://www.munichfabricstart.com/keyhouse-en.html , ISPO https://www.ispo.com/en/markets/eu-
sustainability-should-become-market-norm

https://www.iafnet.com/2021/03/24/new-organisation-circletex-belgian-collection-system-for-textile/
https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/circletex
https://www.ovam.be/circulaire-mode-en-textiel-0
https://www.thomasmore.be/de-duurzame-consument
https://www.glaukos-project.eu/
http://www.bbeu.org/pilotplant/
https://www.flandersdc.be/nl/gids/tools/mode/close-the-loop
https://www.f6s.com/continuedfashion
https://continued.fashion/
http://www.copenhagenfashionsummit.com/
https://www.ita.rwth-aachen.de/cms/ITA/Das-Institut/Aktuelle-Meldungen/~rqpn/Industry-Research-Group-Polymer-Recycli/?lidx=1
https://www.ecotextile.com/2021052427830/fashion-retail-news/c-a-to-open-high-tech-factory-in-germany.html
https://circular.berlin/portfolio/circular-fashion-berlins-textile-landscape-workshop/
https://hollandcircularhotspot.nl/events/all-goods-a-circular-fashion-event/
https://www.munichfabricstart.com/keyhouse-en.html
https://www.ispo.com/en/markets/eu-sustainability-should-become-market-norm


Een greep uit alle buitenlandse projecten binnen en tussen steden, 
regio’s, bedrijven en kennisinstellingen ten aanzien van circulair textiel

• Engeland Londen: LWARB nu ReLondon in CircE Interreg Europe, https://relondon.gov.uk/resources#type_of_content-report/type_of_content-research-and-

innovation/type_of_content-case-study/resource_topic-fashion-and-textiles

• Engeland Londen: Sustainable Angle non-profit netwerk van merken, ontwerpers en andere stakeholders, oprichters van Future Fabrics Expo 

https://thesustainableangle.org/

• Engeland, Londen: The Royal College of Art (RCA)-led consortium has been awarded a grant of £5.4m to establish the Textiles Circularity Centre (TCC) to 

enable the transition to a more ‘circular’ economy. https://www.rca.ac.uk/research-innovation/research-centres/materials-science-research-centre/

https://www.rca.ac.uk/news-and-events/news/rca-awarded-grant-by-uk-research-and-innovation-to-lead-the-textiles-circularity-centre/

• Engeland Manchester: Textiles Circularity Centre https://www.rca.ac.uk/research-innovation/research-centres/materials-science-research-centre/textiles-

circularity-centre/ Huddersfield Research https://research.hud.ac.uk/art-design/events/sat-in-the-circular-economy/programme/

• Finland Aalto: Research projecten https://newcottonproject.eu/news_article/new-cotton-project-introducing-aalto-university/ Transparantie: 

https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/more-transparency-textile-value-chain

• Frankrijk Lille/Nord Pas de Calais: Netwerk van bedrijven en innovatie CD2E in CircE Interreg Europe https://cd2e.com/

• Frankrijk Re_Fashion: https://refashion.fr met doelstellingen lijkend op DCTV

https://relondon.gov.uk/resources#type_of_content-report/type_of_content-research-and-innovation/type_of_content-case-study/resource_topic-fashion-and-textiles
https://thesustainableangle.org/
https://www.rca.ac.uk/research-innovation/research-centres/materials-science-research-centre/
https://www.rca.ac.uk/news-and-events/news/rca-awarded-grant-by-uk-research-and-innovation-to-lead-the-textiles-circularity-centre/
https://www.rca.ac.uk/research-innovation/research-centres/materials-science-research-centre/textiles-circularity-centre/
https://research.hud.ac.uk/art-design/events/sat-in-the-circular-economy/programme/
https://newcottonproject.eu/news_article/new-cotton-project-introducing-aalto-university/
https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/more-transparency-textile-value-chain
https://cd2e.com/
https://refashion.fr/


Een greep uit alle buitenlandse projecten binnen en tussen steden, 
regio’s, bedrijven en kennisinstellingen ten aanzien van circulair textiel

• Italië Lombardia: Centrocot testing en recyclers https://www.textile-platform.eu/members-news/2020/12/7/centrocot-circular-textiles.html, Regione Lombardia

in CircE Interreg Europe, Recycling project binnen EURIDICE (WUR) met industrie 

• Italië Prato: Cardato centrum voor gerecyclede wol http://www.cardato.it/en/en-home/

• Oostenrijk: Circle Economy, landelijk Circularity Gap report voor Oostenrijk https://www.circle-economy.com/news/circle-economy-adapts-methodology-of-

global-circularity-metric-for-nation-states

• Spanje Catalonië: Antex, circulaire garens, in CircTex project https://www.nweurope.eu/projects/project-search/circtex-innovation-towards-a-circular-future-for-

nwe-textiles/ , Regionale overheid in CircE Interreg Europe, Action Plan: 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1581328059.pdf

• Spanje Valencia: Recover Bedrijf Recovertex https://www.recovertex.com/

• Zweden Boras: Research centrum https://www.hb.se/en/research/research-portal/projects/retextile/

https://www.textile-platform.eu/members-news/2020/12/7/centrocot-circular-textiles.html
http://www.cardato.it/en/en-home/
https://www.circle-economy.com/news/circle-economy-adapts-methodology-of-global-circularity-metric-for-nation-states
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/circtex-innovation-towards-a-circular-future-for-nwe-textiles/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1581328059.pdf
https://www.recovertex.com/
https://www.hb.se/en/research/research-portal/projects/retextile/


Internationale projecten in Europa, voorbeelden

• Euratex: ReHubs: Finland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben zich gemeld: https://euratex.eu/rehubs/

• Policy Hub on EPR https://www.policyhub.org/

• ETP Onderzoeksplatform https://www.textile-platform.eu/ van Euratex https://euratex.eu/

• Euridice voorstel door WUR (2021) Onderzoek naar mogelijkheden biomaterialen in kleding (rejected)

• Circtex https://www.nweurope.eu/projects/project-search/circtex-innovation-towards-a-circular-future-for-nwe-textiles/

• Textiles for Textiles (T4T) https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects/en/projects/t4t

• Italie: https://www.connectingcultures.it/

• Italie – Nederland: https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/activiteiten/2021/3/25/responsible-business-conduct-in-the-
netherlands-and-italy

• Portugal, Turkije en andere “traditionele productie landen” worden ingeschakeld voor diverse stadia van productie als spinnen, weven, 
breien en confectie. Een internationaal project als voorbeeld waar dit samenkomt, is het Europese project New Cotton Project (CE-FNR-
14-2020 – Innovative Textiles – Reinventing Fashion), met partners uit Finland, Portugal, Zweden, Duitsland, Nederland, Slovenië en 
Turkije, met allen een eigen rol. https://newcottonproject.eu/

https://euratex.eu/rehubs/
https://www.policyhub.org/
https://www.textile-platform.eu/
https://euratex.eu/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/circtex-innovation-towards-a-circular-future-for-nwe-textiles/
https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects/en/projects/t4t
https://www.connectingcultures.it/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/activiteiten/2021/3/25/responsible-business-conduct-in-the-netherlands-and-italy
https://newcottonproject.eu/


Initiatieven buiten Europa

• RvO MVO Nederland bijeenkomst: https://www.eventbrite.nl/e/webinar-circular-textile-opportunities-
beyond-borders-registration-149656710249

• Turkije, Brika: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/Circulair%20Textiles%20Turkey%202021.pdf

• India, Indus Forum https://www.circulairondernemen.nl/uitdagingen/maak-kennis-met-circulaire-textiel-
producenten-en-investeerders-in-india

• Pakistan met Dibella uit Aalten https://www.dibellatextiles.com/2021/03/23/it-goes-up/

• International Apparel Federation: https://www.iafnet.com/priority-issues/greener-industry/

https://www.eventbrite.nl/e/webinar-circular-textile-opportunities-beyond-borders-registration-149656710249
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/Circulair%20Textiles%20Turkey%202021.pdf
https://www.circulairondernemen.nl/uitdagingen/maak-kennis-met-circulaire-textiel-producenten-en-investeerders-in-india
https://www.dibellatextiles.com/2021/03/23/it-goes-up/
https://www.iafnet.com/priority-issues/greener-industry/


Conclusies deel 3

• Iedere hoofdstad/regio in Europa kent initiatieven op het gebied van circulair 
textiel en kleding

• Vooral de “klassieke textiel en confectie regio’s” hebben uitgebreidere 
beleidsprogramma’s, zoals Vlaanderen, Twente, Tilburg, 
Aachen/Mönchengladbach e.o., Londen, Manchester e.o., Nord Pas de 
Calais, Lombardije, Catalonië,  gebieden in Zweden, Finland. 

• Internationale projecten/beleid/initiatieven draaien net als in Nederland om:
• Consumenten bewustzijn
• Duurzamer kopen door overheden en consumenten
• Langer dragen, ruilen, businessmodellen
• Informatie, transparantie
• Inzameling
• Recyclingtechnieken



Conclusies deel 3

• Instrumenten die we internationaal vinden:
• Regelgeving, lokaal, nationaal, internationaal

• Onderzoek

• Gesubsidieerde projecten met bedrijven

• Cursussen, workshops

• Beurzen

• Organisatie van netwerken

• Investeringen, schaalvergroting



Kader voor beleid in Europese regio’s

Beleidsvorming vraagt samenwerking tussen de in de voorbeelden genoemde partijen, inclusief 

consumenten(organisaties), NGO’s en andere belanghebbenden. 

• Interessant rapport algemeen overzicht van beleid ten aanzien van circulaire economie in steden en regio’s 

van OECD: https://www.oecd.org/regional/the-circular-economy-in-cities-and-regions-10ac6ae4-en.htm

- Het 3Ps-kader (“people”, “policies” en “places”) daarin zegt dat circulaire economie een verschuiving inhoudt naar

- duurzame productie- en consumptieketens 

- nieuwe bedrijfs- en bestuursmodellen 

- een holistische en systemische benadering die sectoraal beleid doorkruist, 

- een functionele benadering die de administratieve grenzen van steden overschrijdt en deze verbindt met hun 

achterland om de juiste schaal te bereiken

https://www.oecd.org/regional/the-circular-economy-in-cities-and-regions-10ac6ae4-en.htm


Kader voor beleid in Europese regio’s

Volgens de resultaten van een OESO-enquête naar de circulaire economie in 51 onderzochte steden en regio’s, in het 
rapport, hebben respondenten te maken met vijf hoofdcategorieën op het gebied van hiaten. Alle genoemde 
“uitdagingen” werden in door de helft tot drie-kwart van de respondenten genoemd:

1. Financieel: uitdagingen in verband met onvoldoende financiering, evenals financiële risico's, een gebrek aan 
kritische schaal voor bedrijven en investeringen, en een gebrek aan betrokkenheid van de particuliere sector.

2. Regelgeving: belemmeringen in de regelgeving remmen de ontwikkeling en implementatie van strategieën voor de 
circulaire economie. Ontoereikende regelgevingskaders en onsamenhangende regelgeving op alle overheidsniveaus 
vormen een uitdaging voor meer dan de helft van de respondenten.

3. Beleid: het ontbreken van een holistische visie is een groot obstakel , vaak als gevolg van slecht leiderschap en 
coördinatie, en/of het gebrek aan politieke wil. 

4. Bewustzijn: culturele barrières vormen een uitdaging voor de ondervraagde steden en regio's, samen met een 
gebrek aan bewustzijn en onvoldoende informatie voor beleidsmakers om beslissingen te nemen, bedrijven om te 
innoveren en inwoners om duurzame consumptiepatronen te omarmen. 

5. Capaciteit: het gebrek aan personele middelen is een uitdaging en technische capaciteiten moeten daarnaast niet 
alleen gericht zijn op het optimaliseren van lineaire systemen, maar juist streven naar het veranderen van relaties in 
en tussen waardeketens en naar het voorkomen van verspilling van hulpbronnen. 

https://www.oecd.org/regional/the-circular-economy-in-cities-and-regions-10ac6ae4-en.htm

https://www.oecd.org/regional/the-circular-economy-in-cities-and-regions-10ac6ae4-en.htm


Kader voor beleid in Europese regio’s

Steden en regio’s kunnen (samengevat):

1. Circulaire economie bevorderen door op te treden als rolmodel voor bedrijven en burgers, duidelijke informatie 
verstrekken en doelen stellen. 

2. Verbindingen en dialoog mogelijk maken door effectief af te stemmen tussen sectoren, bestuursniveaus en 
belanghebbenden; integratie van silobeleid; het faciliteren van samenwerking tussen publieke, non-profit organisaties en 
bedrijven; een functionele benadering hanteren die de administratieve grenzen overschrijdt en regionaal-stedelijke 
verbanden en partnerschappen bevorderen. 

3. Passende voorwaarden mogelijk maken om beleid uit te voeren, waaronder vaststelling van de regelgevingskaders, het 
mobiliseren en efficiënt toewijzen van financiële middelen; ondersteuning van bedrijfsontwikkeling door middel van 
ruimtes voor innovatie, openbare aanbestedingen en partnerschappen; het genereren van een informatiesysteem op 
basis van robuuste gegevens om resultaten en beleidsresultaten te evalueren. 

Om de uitvoering van deze aanbevelingen te ondersteunen, biedt het rapport ook een checklist voor actie met meer 
specifieke richtsnoeren doelstellingen. Het voert hier te ver op in te gaan maar we herkennen deze elementen duidelijk in de 
conclusies van dit onderzoek.



Kader voor beleid in Europese regio’s

• Ook Ellen MacArthur biedt een “Toolkit for Policymakers” 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/toolkit-for-policymakers
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/government/EMF_TFPM_ExecSum_11-9-15.pdf

Een aantal elementen uit de toolkit die hier relevant zijn:

• Een transitie naar de circulaire economie kan blijvende voordelen opleveren van een meer innovatieve, veerkrachtige en 
productieve economie. 

• Veel kansen in de circulaire economie hebben een gezonde onderliggende winstgevendheid, maar er zijn vaak niet-financiële 
belemmeringen die verdere opschaling beperken of het ontwikkelingstempo tegenhouden. 

• Wijzigingen in het bestaande fiscale stelsel en het anders meten van economische prestaties kunnen een transitie naar de 
circulaire economie mogelijk maken. 

• Betrokkenheid van de industrie en samenwerking tussen de verschillende departementen zijn cruciaal. Het om drie redenen 
bijzonder belangrijk om bedrijven intensief bij het proces te betrekken: (i) inzichten en kennis opdoen; (ii) zorgen voor 
vroegtijdige afstemming; (iii) de voordelen van de circulaire economie voor bedrijven verder aan tonen en vaardigheden en 
capaciteit op te bouwen.  

• In de lidstaten van de Europese Unie zouden beleidsinterventies op EU-niveau een aanvulling moeten zijn op het nationale 
beleid, aangezien de waardeketens van veel producten zich over de grenzen uitstrekken. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/toolkit-for-policymakers
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/government/EMF_TFPM_ExecSum_11-9-15.pdf


CONCLUSIE: Een van de MVO Trends zoals deze in het onderzoek voor 
MRA naar Mode en het ecosysteem 2016 werden beschreven:
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“Ontwerpen voor recycling en milieu, afval- en waterbeheer winnen terrein. 
De winnaars zullen de merken zijn die zuinig met hun grondstoffen omgaan, hun eigen einde-seizoen voorraad 
beheersen en hun afvalstromen weer omzetten naar grondstoffen”

In 2016 werd gestel dat de MRA regio kan inzetten op “Duurzaamheid”: 
Duurzaamheid moet draagbaar zijn, hier is design van groot belang
Het Plan van Aanpak verduurzaming van mode en textiel was “polderen in duurzaamheid” tussen NGO’s, 
overheid en bedrijfsleven. Internationaal gezien succesvol
De regio stond en staat bekend om zijn informele sfeer. Dit sluit goed aan bij de casual mode en jeans
Recycling en circulair ontwerpen en maken van mode is een enorme concrete kans van dit moment, ook weer 
in jeans, een lastig product op dat gebied
Vernieuwing in productietechnieken en personaliseren van kleding lijkt ver weg, maar zal ook een mogelijkheid 
zijn casual en duurzaam te verbinden. 
De MRA herbergt vele nationale en internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid 
Er zijn netwerken en samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, NGO’s (einde citaten)

Deze conclusie kunnen we in 2021 bevestigen met accent op circulariteit als belangrijke strategie 
voor het verminderen van de milieu footprint en voor het ontwikkelen van een onderscheidende 
markt propositie.
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11-8-2021 74

1. De aantallen bedrijven groeien in de sector “kleding en textiel industrie” in de MRA, maar dat is ook een
landelijk beeld. We zien concentraties in textielregio’s als Twente, Tilburg, Gelderland. Op basis van de cijfers 
zien we ook het belang van Rotterdam, Brabant Oost, Veluwe.

2. Er bestaan veel voorbeelden in MRA van circulaire projecten in textiel en kleding, veel bedrijven zijn bezig met 
circulariteit, groot en klein. De MRA is als regio zeer actief

3. De MRA kan bedrijven naar de regio trekken en bedrijven daar ondersteunen, we horen van voorbeelden als 
Grosso Moda , By Borre, Breilab Almere, Loop-a-Life, Mud Jeans etc. In textielverwerking Wieland.

4. Het begint echter met onderwijs en scholing op alle niveau’s omdat bewustzijn en kennis over kleding/textiel-
materialen en processen en de ecologische impact ervan laag is, zeker bij de massa van consumenten, 

5. Dit geldt ook voor professionele inkopers en - in (wat) mindere mate - voor (jonge) professionals in de sector. 
MBO en HBO onderwijs spelen een grote rol, stages, 

6. Academies en creatieven stimuleren het circulair ontwerpen, voorlichting over stoffen, processen etc. Fashion 
for Good richt een expositie in over nieuwe circulaire en natuurlijke materialen; GROW (ism DCTV) 

7. Bedrijven leveren circulaire stoffen. Aanbieders kunnen samenkomen op een Circulaire stoffenbeurs, met als 
voorbeeld https://www.queenofraw.com/

https://www.dutchcirculartextile.org/circulaire-innovatie-projecten
https://www.queenofraw.com/
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8. Er is weinig onderzoek onder consumenten gedaan. Is koopgedrag veranderd door COVID crisis? Kopen 
mensen duurzame(re) kleding, en waarom? Wat is dan “duurzaam” of “circulair”? Veel is nog moeilijk vast te 
stellen. Voorbeeld van goed onderzoek uit België: www.thomasmore.be/modemonitor

9. Grote ketens en kleine bedrijven leveren intussen wel “circulaire en duurzame kleding”, oa geclusterd via 
platforms. De omvang van bedrijven betreft vestigingen van multi-nationals of startups. De invloed van grote
bedrijven (uitstraling, PR, volume en lobby) is groot. Inspanningen moeten beloond worden, grote en kleine
bedrijven moeten met elkaar in contact komen en transparantie voor de consument bevorderd.

10. Voorbeelden van maatregelen t.a.v circulair textiel binnen de MRA zijn het bevorderen van duurzaam kopen 
door overheden en consumenten, langer gebruik van kleding en textiel stimuleren, kleding en textiel doen 
inzamelen, het maken van een koopgids duurzame kleding, schone logistiek in de stad b2b en b2c.

11. Er is in uitvoering van bovenstaande maatregelen behoefte aan transparantie, aan bewijs van naleving van 
regels en claims. Dit geeft duidelijkheid aan alle partijen in te keten en aan consumenten welke keuzes zijn
gemaakt. Gewezen kan worden op het belang van een “grondstoffenpaspoort” en van tools die 
“duurzaamheid” en “circulariteit” van materialen en processen meetbaar en vergelijkbaar maken.

http://www.thomasmore.be/modemonitor
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12. Gemeenten zullen in het kader van een UPV moeten bekijken hoe ze omgaan met concessies voor inzameling 
van textiel en kleding om maximaal bij te kunnen dragen aan een optimale inzameling en sortering – en zo 
mogelijk verwerking - die aansluit bij de behoeften voor (de transitie naar) circulair textiel door middel van re-
use en recycling.

13. Gescheiden inzamelen is goed voor de “feel good” van consumenten, ook als dat gebeurt door winkels, 
buurten, scholen en verenigingen, maar dan? Deze stromen kleding en textiel moeten samenkomen met 
andere inzamelstromen wil men bij verwerking volumes kunnen bereiken die voor de markt interessant zijn.

14. Na inzamelen en sorteren wordt nu veelal doorverkocht voor 2de-hands hergebruik of re/down-cycling in 
minder ontwikkelde landen. Er zou echter een hoogwaardige industrie op gang moeten komen die vezels 
chemisch of mechanisch herwint en die spint en weeft, wil men tot circulaire textiel en kleding komen. Om 
sneller commerciële volumes te bereiken zal op korte termijn behoefte ontstaat aan technologie, machines, 
kennis en ervaren productiemensen. Dit vraagt om samenwerking buiten de regio, buiten Nederland en 
wellicht zelfs buiten Europa.

15. In Europese regio’s vinden we veel voorbeelden van industrie en projecten in circulair textiel. Nederlandse 
bedrijven werken al samen met partners in Italië, Portugal, Spanje en ook België. Dit zijn EU landen waar nog 
textiel en kleding productie op substantiële schaal plaatsvindt.
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16. Hetzelfde ziet men in samenwerkingen buiten Europa in India, Pakistan, Turkije (RVO) en andere 
productielanden. Daar groeit het aanbod van vooral pre-consumer “duurzame(re)” en “circulaire” stoffen. 

17. We kunnen daar vanuit Modint/IAF projecten landen als Sri Lanka, Bangladesh, Marokko aan toevoegen (IAF 
UNIDO Benchmark). Het is de kunst deze industriële clusters (groepen bedrijven) te verbinden en 
transparantie te bereiken in de zin van internationaal meetbare en bewezen duurzaamheid en circulariteit.

18. Bottom line: levensduur verlengen is uitstel van executie (finaal afdanken) voor een kledingstuk, doorverkopen 
geeft geen zekerheid tav duurzaam gebruik/hergebruik en recycling technieken die echt commerciële volumes 
opleveren zijn in ontwikkeling maar nog niet beschikbaar op kwalitatief en kwantitatief volwaardige schaal.

19. We blijven dus voorlopig afhankelijk van virgin materiaal met zo laag mogelijke footprint. Maar dat “zo laag 
mogelijk” heeft alles te maken met kennis, technieken, transparantie, de maat waarmee je meet en 
uiteindelijk het kunnen VERANTWOORDEN van KEUZES 

20. Overheden en consumenten zullen ook de consequenties van circulariteit moeten aanvaarden: beperking van 
keuzes (vezels, mengingen, bewerkingen, ontwerpen) en hogere prijzen. Daar staan uiteraard voordelen 
tegenover in termen van milieuwinst, nieuw, ander aanbod van goederen en diensten en lokale en regionale 
verbondenheid van de gehele keten en alle stakeholders.



Terugblik op het onderzoek 

• Onderwerp heeft zich enorm ontwikkeld, dagelijks nieuws
• Getracht structuur, kapstok, te maken waar alles een plek heeft
• Belangrijke dingen gemist? Balans? Focus? Geen interviews etc.
• Internationaal gaan ontwikkelingen ook razendsnel
• Amsterdam / MRA zeer actief
• Nu discussies naar politiek niveau: ambities, belangen versus regelgeving, 

financiering
• Op regionaal, nationaal of internationaal niveau?
• Verder: Veelomvattend, Doorbouwen? Vorm van rapportage? 

Communicatie?



Bronnen Statistiek MRA onderzoek

• http://www.metropoolregioamsterdam.nl/

• www.lisa.nl

• http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-
regionaal/cijfers/default.htm

• www.kvk.nl

• www.cbs.nl

• https://www.cbi.eu/market-information/apparel

• www.retailinsiders.nl
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