
FUNCTIONELE, COMFORTABELE EN DUURZAAM

GEPRODUCEERDE WERKKLEDING. EERLIJK EN 

MET AANDACHT VOOR MENS EN PLANEET. 
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Korte samenvatting van het besluit:Korte samenvatting van het besluit:

Ook bedrijfskleding valt onder de UPV.

• De producent draagt er zorg voor dat de door hem in de handel  

   gebrachte kleding wordt voorbereid voor hergebruik of 

   recycling.

• De producent is verantwoordelijk voor een passend  

   innamesysteem. 

• De producent is verantwoordelijk voor de afvalfase van de 

   producten die zij op de markt brengt.

• De producent wordt geprikkeld om de kosten te verlagen door 

   een, langere levensduur, hergebruik en reparatie te stimuleren, 

   én te recyclen.

Voor het begrip recycling worden “energieterugwinning, 

bewerken tot brandstof of opvulmateriaal uitgesloten.  
                          

Wil je de complete versie? Laat het ons weten.

IN 2030 MOET 75% VAN DE GEPRODUCEERDE KLEDING 

BESTAAN UIT GERECYCLED EN DUURZAAM MATERIAAL. 

1 JANUARI 2023: 
BESLUIT INZAKE UITGEBREIDE 
PRODUCTENVERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR TEXTIELPRODUCTEN (UPV)
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WAAROM NOG WACHTEN ALS 
JE VANDAAG AL STAPPEN 
KUNT ZETTEN NAAR EEN 
LEEFBAARDERE WERELD? 

Met WORKWEAR-AS-A-SERVICE (WAAS) realiseren Sibex® en haar 

ketenpartners nu al de doelstellingen van het Koninklijk Besluit van 2023 

én 2025. De grootste stappen zet je door samen te werken met álle schakels 

in de keten. Van garenfabrikant en stoffenproducent tot retour inname, 

ontmanteling, reparatie en hergebruik. Innovatief, open en transparant.
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SIBEX
ACTIVE 
WORKWEAR

Sibex® is fabrikant van functionele, 

duurzame en comfortabele 

bedrijfskleding. Sokken, broeken, 

thermisch ondergoed en waterdichte, 

ademende jassen. Innovatieve 

recyclebare werkkleding van de 

allerbeste kwaliteit. Slijtvast, kleurecht, 

krimpvrij, water- en vuilafstotend 

voor optimaal draagcomfort en 

bescherming. Alle door ons gemaakte 

kledingstukken voldoen aan de 

zwaarste UV norm UPF 50+.

Voor de productie van het grootste deel 

van onze collectie ( jassen, broeken, 

bodywarmers, sokken) gebruiken we 

hightech Econyl® garen, gemaakt van 

afgedankte visnetten. Onze grondstof 

is AFVAL (zie pagina 09). Een innovatief 

staaltje vakwerk, eerlijk, duurzaam en 

dicht bij huis geproduceerd. 
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DE 
CIRCULAIRE
ECONOMIE

Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd dat het verminderen van het gebruik 

van natuurlijke grondstoffen een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen 

van de klimaatverandering. Bovendien is gedumpte kleding de op één na grootste 

milieuvervuiler. Daarom is recycling een goede zaak en werken we toe naar een 

circulaire economie waarin (textiel)afval niet meer bestaat. 

Met WORKWEAR-AS-A-SERVICE introduceert Sibex® een revolutionair en circulair 

kleding-concept dat van recyclebare, sustainable workwear de nieuwe standaard 

maakt. 

Zo bouwen we aan een eersteklas product voor vandaag, met oog op morgen. 

MAAK, LEVER, GEBRUIK EN RECYCLE. 
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EERSTEKLAS 
WERKKLEDING MET OOG 
VOOR MENS EN PLANEET 

Met WORKWEAR-AS-A-SERVICE bewijzen we dat het kán. “Geen 

bezit, maar gebruik”; een duurzame pijler onder de circulaire economie. 

Want waarom zou je een jas moeten bezitten om ’m te kunnen dragen? 

Waarom een versleten broek weggooien als deze gerecycled kan 

worden? Het overgrote deel van de stoffen die we gebruiken is gemaakt 

van afval. Duurzaamheid begint niet op het moment dat een product 

versleten is, maar bij de bron. Waar worden de garens van gemaakt 

en welke impact hebben ze op het milieu? Wat gebeurt er bij de 

stoffenproducent? Met name in die fase valt de meeste milieuwinst te 

behalen, met een mooi woord (p)recycling. De Econyl® garens die wij 

in ons unieke kledingsysteem verwerken zijn ijzersterk en duurzaam. 

En als het dan eindelijk versleten is, sturen we het terug en maakt 

Econyl® er weer nieuwe garens van. Garens die Tarkett® uit Waalwijk 

graag gebruikt om er nieuwe tapijttegels van te maken. Daar heb je geen 

fossiele grondstoffen meer voor nodig. 

WEGGOOIEN IS GEEN OPTIE MEER.

The
  shirt 
 you will   
   never 
 own



THE
CONTINUING 
STORY

Alleen de allerbeste producten voldoen aan de eisen om ingezet 

te worden voor WORKWEAR-AS-A-SERVICE. Het is de kwaliteit 

die borg staat voor de lange levensduur. Samen met onze 

partners vormen we een keten van producten die niet meer 

worden weggegooid. Met name voor duurzame verandering is de 

genoemde ketensamenwerking essentieel. 

Van garen naar stof, van repareren en ontmantelen tot recyclen 

en vervaardigen van tapijttegels, die op hun beurt weer worden 

gerecycled tot garens. Omdat innovatie gestoeld is op het geloven 

in verbeteren.

 

DE GEZAMENLIJKE DOELSTELLING 

VAN DE KETENPARTNERS LUIDT:
Een circulaire economie, gericht op het maximaliseren van de 

herbruikbaarheid van grondstoffen en het minimaliseren van 

waardevernietiging. Duurzaamheid is een integraal onderdeel 

van deze samenwerking. We kunnen Nylon afval al omzetten in 

hoogwaardige grondstoffen, en dat is precies wat we doen.

RECYCLE - MAAK - LEVER - GEBRUIK - RECYCLE 
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THE LIFECYCLE

TAPIJTTEGELS

Het recyclen en 

vervaardigen 

van tapijttegels. 

Producent van 

tapijttegels met 

Econyl® garen.

GARENS

Maakt garens 

van afgedankte 

visnetten en 

versleten 

kleding.

STOFFEN-
FABRIKANT

Verwerkt 

Econyl® 

garens tot 

ecologische 

stoffen.

RFID TECHNIEK

RFID chips voor data management.

 

PRODUCTIE

Producent 

van de meest 

innovatieve 

werkkleding. 

REINIGING EN
DISTRIBUTIE

Professionele 

reiniging en 

levering op ieder 

gewenst adres.

ONTMANTELING

Reparatie en 

ontmanteling. 

DISTRIBUTIE-

KANAAL

De principaal 

kiest zelf zijn 

leverancier.

FUNDING

Funder van  

abonnements-

modellen.
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ECONYL 
Econyl® is onderdeel van het Italiaanse Aquafil®, de grootste garenproducent van 

Europa. Econyl® garens zijn gemaakt van Nylon afvalproducten en kwalitatief 

volkomen gelijkwaardig aan virgin garen. Het kan keer op keer worden gerecycled 

en hergebruikt. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen levert een belangrijke 

bijdrage aan het terugdringen van klimaatverandering. Het werkelijke effect? Iedere 

10.000 ton Econyl® bespaart 70.000 vaten ruwe olie en voorkomt 65.100 ton CO2 

uitstoot. www.econyl.com 

IBQ 
Het Spaanse textielbedrijf IBQ Fabrics® produceert zeven miljoen meter stof 

per jaar. Zij verwerken Econyl® garens tot ecologische stoffen. Door continu te 

innoveren in processen, anticipeert IBQ Fabrics® op de uitdagingen van de klant 

en zoeken ze oplossingen voor problemen die tot vandaag nog onmogelijk leken.

www.ibqfabrics.com 

PARTNERS
DE CIRKEL IS ROND DOORDAT DE VOLGENDE 

PARTIJEN ONDER HET INNOVATIEVE EN DUUR-

ZAME WAAS-CONCEPT DEZELFDE VISIE DELEN:
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LCT-TEXTILLIGENCE 
LCT-Textilligence® richt zich primair op de ontwikkeling, productie en onderhoud 

van kleding- uitgifte- en garderobesystemen met behulp van RFID technieken zoals 

o.a. gebruikt worden in de gezondheidszorg. RFID is het ideale hulpmiddel om 

processen te controleren, sturen en economische parameters te monitoren. Dankzij 

RFID tags kan het DNA van ieder product herleidt worden en wordt de exacte 

levensduur van elk product geregistreerd. LCT-Textilligence® kan ook adviseren bij 

de implementatie van soft- en hardware ontwikkeling. Het uitwerken van specifieke 

vragen van klanten wordt in eigen huis uitgevoerd. www.lct-textilligence.com 
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SIBEX 
Sibex® ontwerpt, ontwikkelt en produceert een compleet assortiment duurzame 

werkkleding voor bedrijven in uiteenlopende branches als bouwnijverheid, industrie, 

groensector, (semi)overheid en tertiaire sector. Hoe je er zeker van kunt zijn dat jullie 

bedrijfskleding een tweede leven krijgt, toch niet achter de schutting verdwijnt of 

wordt verbrand? Sibex rapporteert periodiek met verifieerbare data.

Zie voor meer informatie pagina 16 en www.sibex.nl

DISTRIBUTIEKANAAL
De principaal kiest zelf zijn leverancier.



ECONOCOM
Econocom is funder van financiële middelen voor bedrijven en organisaties. Het 

bedrijf biedt werk aan 10.700 medewerkers en is gevestigd in 19 landen. Funding 

is een ondersteunend middel ten gunste van de core business van een bedrijf. Je 

investeert niet meer in dit soort producten, maar rekent ze toe aan de operationele 

kosten. De overgang van “geen bezit, maar gebruik” kan direct ingaan: Econocom® 

neemt de bestaande kleding over voor cash en verhuurt deze terug voor een vast 

maandbedrag. Gevolg, direct een clean-sheet in de kosten voor de kleding (Sale-

Lease-Back).  

www.econocom.nl

DOBBI + POST NL
Dobbi® is een landelijk netwerk voor het professioneel reinigen van kleding. Het 

wordt gehaald en binnen 48 uur weer schoon teruggebracht op het adres dat de 

gebruiker heeft opgegeven. Met de eerder genoemde RFID tag kan het aantal 

wassingen worden bijgehouden en wordt de opdrachtgever geïnformeerd zodra het 

product niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Door gebruik te maken van het 

bestaande fijnmazige netwerk van PostNL®, een van de meeste duurzame bedrijven 

ter wereld in de logistiek- en transportsector, is minimale impact op het milieu 

gewaarborgd. 

www.dobbi.com   www.postnl.nl
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SPAARNE WERKT
Spaarne Werkt® (voorheen: Paswerk) is een sociale onderneming met zo’n 900 

werknemers met als missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

aan het werk te helpen en te houden. Dat kan zowel extern als intern, zoals in het 

textielsorteercentrum of kringloopwinkels. Zolang het economisch verantwoord 

is, wordt de kleding in het naaiatelier gerepareerd. De versleten kleding wordt 

ontmanteld en gesorteerd op Econyl® en overige materialen. Dan gaat het Econyl® 

terug naar de garenfabrikant die de stof recyclet tot nieuw tapijt garen voor Tarkett®. 

De overige materialen worden maximaal hergebruikt en de fournituren vinden via de 

kringloopwinkel hun weg.

www.spaarnewerkt.nl
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DESSO/TARKETT
Wereldwijd marktleider op het gebied van geavanceerde vloeroplossingen. Tarkett® 

maakt tapijttegels van Econyl® garens. De garens van de door Tarkett® teruggenomen 

tegels gaan samen met de Sibex® stoffen terug naar Econyl®, om daar opnieuw te 

worden gerecycled tot tapijtgaren. Met hun wereldwijde ReStart® terugname- 

en recycling-programma levert Tarkett® een belangrijke bijdrage aan de 

circulaire economie. 

www.dessotarkett.nl



WORKWEAR-AS-A-SERVICE 
IN EEN NOTENDOP

GEEN BEZIT 
MAAR GEBRUIK

Voor een vast bedrag per 

maand ben je doorlopend 

verzekerd van functionele, 

duurzame én comfortabele 

werkkleding.

/01
ONTZORGEN

Wij nemen het huidige kledingpak-

ket en langjarige afnameverplich-

tingen per direct over en voorzien 

de werknemers van beschermende 

werkkleding in jullie huisstijlkleur. 

Hoewel WAAS vooral een dienst is, is 

dit vergelijkbaar met een Sale-lease-

back constructie.  

/03

CARE + REPAIR

Is de kleding kapot? Dan wordt 

het gerepareerd. Gaat iemand uit 

dienst? Dan krijgen de nog bruikbare 

kledingstukken een tweede leven. 

/04
BETAALBAAR

Géén eenmalige grote 

uitgavenpost. Van capital 

expenditure naar 

operational expenditure.

/02
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ONTDEK DE VOORDELEN 

VAN ONS REVOLUTIONAIRE 

WAAS-CONCEPT:

NIEUW VOOR OUD

Zodra een kledingstuk versleten is, 

wordt het geretourneerd en krijgt 

de gebruiker een nieuwe. Geen 

puntensysteem en geen overtalli-

ge verstrekkingen meer. Het gaat 

niet meer om meer-meer-meer, 

maar kan het ook een onsje min-

der? Doordat versleten kleding pas 

vervangen wordt als het is ingele-

verd, verwachten we een inzamel-

percentage van 90 à 95%. 

/05
TRACKING

Met de inzet van een RFID chip 

wordt het complete DNA van het 

kledingstuk én de gebruiksduur 

opgeslagen en inzichtelijk gemaakt.

/07

REINIGING

Professionele reiniging, opgehaald 

en binnen 48 uur weer afgeleverd 

op ieder gewenst adres.

/06
/08
THE LIFECYCLE

WAAS is een complementair initiatief 

van op elkaar aansluitende producten 

en diensten. Iedere onderliggende 

schakel beoogt een duurzame verbe-

tering op zijn specifieke werkterrein. 

Mocht je een nieuwe of andere partij 

binnen de lifecycle willen voordra-

gen? (pagina 09). Laat het ons weten!   
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MEER OVER
SIBEX
ACTIVE WORKWEAR

Sibex® is  fabrikant van een compleet assortiment duurzame, 

recyclebare werkkleding. Onze kleding wordt uitsluitend gemaakt 

van hi-tech garens, slijtvaste, krimpvrije, water- en vuilafstotende 

stoffen, kleurechte materialen en heeft een extreem lange levensduur. 

Sibex heeft besloten geen virgin Nylon meer te verwerken en voor 

al die stoffen over te stappen op Econyl®. Zo werken we doorlopend 

aan het verbeteren van onze producten met zorg en aandacht voor 

mens en planeet.

OPTIMALE BESCHERMING
Sibex® biedt bescherming en comfort, bevordert de werkprestaties 

en voorkomt ziekteverzuim. Wie het hele jaar buiten werkt, heeft 

kleding nodig die bestand is tegen ieder weertype. Kleding die 

optimaal beschermt, goed ademt, lang meegaat en zorgt voor 

optimaal draagcomfort.  Al deze eigenschappen komen samen in 

ons geavanceerd meerlagensysteem. Functioneel, duurzaam én 

comfortabel - ieder seizoen. Jaar-in-jaar-uit.
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WARM EN 
DROOG
De verschillende lagen zorgen 

samen voor optimale ventilatie. 

Buitenwerkers kunnen daarmee 

zelf hun lichaamstemperatuur 

reguleren en blijven warm 

en droog onder alle (weers)

omstandigheden en ongeacht 

hun fysieke inspanning.

ONZE 
COLLECTIE
De collectie van Sibex® bestaat 

uit meer dan dertig producten 

- van ondergoed en polo’s tot 

sweaters, bodywarmers, parka’s 

en accessoires. Wij ontwikkelen 

en ontwerpen alles geheel in ei-

gen huis. De verschillende lagen 

zijn perfect op elkaar afgestemd 

en kunnen naar wens worden 

aangepast in uw huisstijl. Eigen 

kleurcombinatie, aanbrengen 

van bedrijfslogo’s, eigen model-

len, alles is mogelijk. We denken 

graag mee en besteden extra 

veel aandacht aan persoonlijke 

wensen en afwerking. De moge-

lijkheden zijn eindeloos en we 

leveren al maatwerk vanaf vijftig 

stuks. 
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De helft van de Sibex collectie wordt gemaakt van Polyamide 6. Dit garen is 100% 

recyclebaar en er kan zonder enig kwaliteitsverlies weer nieuw garen van gemaakt 

worden. Dat betekent een gesloten grondstoffen cirkel. Het andere deel van de 

collectie is gemaakt van Polyester. Hoewel er revolutionaire ontwikkelingen op 

stapel staan, kunnen Polyester stoffen nog steeds niet grootschalig gerecycled 

worden tot nieuwe garens. Tot dat moment zal er voor -nagenoeg- ieder nieuw 

product, nieuwe grondstof (olie) nodig zijn. Bij hergebruik kun je denken aan 

opvulling voor meubels of Second Life producten. Maar laat het geen reden zijn 

om geen Polyester producten meer te gebruiken. Juist de consumptie van grote 

hoeveelheden stimuleert investeringen in duurzaamheid.

VAN VISNET 
TOT TAPIJTTEGEL

TAPĲTTEGELS 

COLLECTIE SIBEX

VISNETTEN

GRANULAAT

CLOSED LOOP

RECYCLING
IN 

PROGRESS

GAREN

STOF

PET FLESSEN

SIBEX
KLEDING
PAKKET

INLEVEREN
&ONTMANTELEN

ONTMANTELEN
EN HERGEBRUIKEN

POLYAMIDE POLYESTER
SIBEX

KLEDING
PAKKET
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HOE GROEN IS 
KLEDING VAN 
PET-FLESSEN?
Sibex verwerkt geen stoffen meer die gemaakt 

zijn van gerecyclede PET flessen. De reden? 

Door de enorme vraag naar gerecyled 

Polyester, worden er nieuwe PET flessen 

geproduceerd met als enige doel ze meteen 

weer te recyclen. Hierdoor voldoet het aan de 

certificering ‘gerecyled Polyester’. Daarnaast 

heeft de frisdrankindustrie een chronisch 

tekort aan gebruikte PET flessen en hebben ze 

dus méér fossiele grondstoffen nodig om het 

door kleding gekaapte tekort te compenseren. 



UV-WEREND
In Nederland krijgt één op de zes mensen huidkanker, 

maar door constante blootstelling aan de felle zon lopen 

buitenwerkers vijf keer meer risico op huidkanker. De 

Sibex® kleding is permanent UV-werend en alle door 

ons verwerkte stoffen voldoen met een UPF waarde 

van 50+ aan de zwaarste norm. Buitenwerkers zijn dus 

altijd beschermd en kunnen op warme dagen langer 

doorwerken. 

EUROPESE OORSPRONG
Sibex® ontwerpt, ontwikkelt en produceert voor 

bedrijven in uiteenlopende branches zoals industrie, 

bouwnijverheid, groensector, (semi)overheid en de 

tertiaire sector.  Alle stoffen en fournituren die worden 

gebruikt zijn van Europese oorsprong  en voldoen 

aan Oeko-Tex 100. Voor onze productie werken we 

samen met zorgvuldig geselecteerde partners in 

landen rondom de Middellandse zee die voldoen aan 

certificeringen als ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 

en Score (Sustaining Competitive), of gelijkwaardig.  Zij 

garanderen goede arbeidsomstandigheden voor hun 

medewerkers en produceren met zorg en aandacht 

20

Na fossiele 

grondstoffen is 

kleding de grootste 

milieuvervuiler.

Ruwe olie is de basis voor 

synthetische garens. Maar 

voor ons is afval de meest 

waardevolle grondstof.

Een kledingstuk 

wordt in Nederland 

gemiddeld zeven keer 

gedragen voordat het 

wordt weggegooid.

FACTS & FIGURES

DEZE BEDRIJVEN DRAGEN SIBEX:

Het produceren van een 

spijkerbroek kost 10.000 

liter water. Een Sibex® 

broek 300 liter, een 

besparing van 97%. 

Geen enkel 

gewas heeft meer 

verdelgingsmiddelen 

nodig om tot wasdom 

te komen dan katoen. 

De stoffen 

die wij verwerken 

zijn toxicologisch inert 

(geen gifstoffen).

01.

04.

02.

05.

03.

06.



ACHTERKANT P4

BUT I BOUGHT
ONLY ONE PAIR

IT TAKES

10.000
LITRES OF WATER

TO MAKE A PAIR OF 
JEANS.

THAT’S HOW MUCH ONE 
PERSON DRINKS 
OVER A 14 YEAR 

PERIOD. 

MEER WETEN OVER SIBEX WORKWEAR-AS-A-SERVICE? 

Neem contact op via: 073-5230523  

of stuur een e-mail: info@sibex.nl. 

SAID 8 BILLION PEOPLE

Deze brochure is gemaakt van FSC certificeerd papier


