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�
Introductie
De mode-industrie is een fascinerende sector. Iedere dag kleden wij ons aan. We maken keuzes die passen
bij de gelegenheid, onze identiteit en onze cultuur. Daarbij hebben we kleding nodig om ons te beschermen
tegen de weersomstandigheden en de buitenwereld. Kortom, kleding vervult een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Mijn eigen carrière in de mode-industrie start in de jaren negentig. Het is de tijd van de “illegale
naaiateliers in Amsterdam” en de eerste reis naar Bangladesh om goedkoop T-shirts te laten maken. In China
zijn het de staatsbedrijven die voorzichtig kennis maken met de Westerse inkopers. De lage prijzen en de
eindeloze mogelijkheden om eigen collecties te laten produceren hebben onze aandacht. Niemand maakt
zich druk over de werkomstandigheden of vervuiling van het milieu.
Hierna heeft de mode-industrie op veel vlakken een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door schaalvergroting en internationalisering ontstonden grote moderetailers en modebedrijven. Zij legden zich steeds meer
toe op design, marketing en branding en besteden sindsdien hun productie uit. Zuidoost Azië is door beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten en een hoge concentratie aan leveranciers en toeleveranciers
zeer aantrekkelijk voor de internationale modebedrijven. Als de handelsbarrières uiteindelijk verdwijnen
ontstaat er een enorme mode-industrie aldaar. Daarnaast werd door de komst van internet het delen van
informatie met de fabrikant sneller en makkelijker.
De kledingindustrie groeit uit tot een significante sector in de wereldeconomie. De gehele waardeketen (exclusief footwear) wordt geschat op 1,3 biljoen USD en zorgt wereldwijd voor 300 miljoen banen [1]. Van de
katoenboer, de spinner, de vrouwen in de naaiateliers tot de mensen in de modewinkels. Het ontstaan van
Fast Fashion begin deze eeuw heeft de industrie in een nieuw systeem gedrukt, waarin snelheid en bodemprijzen de hoofdrol spelen. Snel wisselende collecties in de winkels en een prijsspiraal naar beneden leggen
een enorme druk op de productieketen.
In het hele proces van grondstof tot kledingstuk worden grote hoeveelheden water, pesticiden en chemicaliën
gebruikt. De CO2 -uitstoot in het gehele proces van grondstoffen tot wegwerp van het kledingstuk na gebruik,
is 3% van de wereldwijde CO2 -uitstoot [2]. Aan de voorkant zien we prachtige beelden van mode die ons
geluk en schoonheid beloven en ons verleiden tot steeds maar weer te kopen, maar aan de achterkant laten
we vervuiling achter en laten we mensen in slechte omstandigheden en tegen veel te lage lonen onze kleding
maken. Vervolgens gebruiken we onze kleding korter dan ooit tevoren waardoor er een enorme afvalberg van
gebruikte kleding ontstaat of verdwijnt in de verbrandingsoven. De negatieve footprint van een kledingstuk
is enorm.
De afgelopen 15 jaar is de verkoop van kleding verdubbeld [1]. Door de wereldwijde bevolkingsgroei en het
ontstaan van een grotere middenklasse in andere delen van de wereld (Azië en Afrika) zal deze trend doorzetten en de vraag naar kleding toenemen. Dit geeft bedrijven meer kans om te groeien waardoor de druk
op het huidige systeem alleen maar zal toenemen. De grote vraag is of het huidige systeem van ”take make
dispose” dit nog aankan of dat het zal leiden tot een catastrofe. Bedrijven die hun groeistrategie baseren op
de verkoop van nog meer goederen aan nog meer mensen zullen te maken krijgen met hogere kosten en meer
risico’s in hun productieketen [3]. Maar ook de druk van de maatschappij wordt groter. Men eist transparantie nu steeds meer bekend wordt welke negatieve impact modebedrijven in de productieketen achterlaten.
Ook de consument krijgt meer aandacht voor duurzaamheid en wil weten waar hun kleding vandaan komt.
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Sinds vele jaren ben ik onderdeel van de mode-industrie met haar successen en problemen, maar door de
hectiek van deze sector was er weinig tijd voor mij om te reflecteren over onze werkwijze. Totdat ik enige jaren terug wel in de gelegenheid was, nadat ik 10 jaar een eigen bedrijf had gehad, om anders naar deze industrie te gaan kijken. Ik twijfelde al langer over de huidige manier van werken en was zeer kritisch ten aanzien
van de steeds lager wordende kwaliteit van kleding. In mijn zoektocht naar een nieuw businessmodel bezocht ik trendbijeenkomsten en seminars met startups en las veel over de industrie. Hierdoor werd het steeds
meer duidelijk dat de mode-industrie een nieuwe manier van werken, denken en organiseren nodig heeft
om de negatieve effecten op te lossen en zich moet voorbereiden op de groeiende vraag. De startups lieten
immers al zien dat er werd geëxperimenteerd met nieuwe businessmodellen en door digitalisering werden
technologische innovaties mogelijk. De combinatie van mijn eigen ervaring en overtuiging, de inspirerende
innovatieve ideeën, de negatieve effecten van de industrie, hebben mij doen besluiten om deze opleiding te
gaan volgen met als doel meer inzicht te krijgen in het vak MVO en de term duurzaamheid. Hierdoor ben ik
heel anders gaan kijken naar mijn eigen sector en raakte ervan overtuigd dat er een andere benadering nodig
is ten aanzien van hoe we kleding produceren, aanbieden en gebruiken: een systeemverandering of transitie.
Daarbij wordt er zoveel geschreven en gesproken over oplossingen, duurzaamheidsinspanningen van grote
bedrijven, leuke nieuwe startups, innovaties, dat het lijkt of we goed bezig zijn. Door deze wirwar aan informatie en ontwikkelingen ontstond er bij mij behoefte aan ordening en wilde ik weten of dit alles zou leiden
tot verandering. Door vanuit de transitiewetenschap te gaan kijken naar de uitdagingen en dynamiek van de
mode-industrie wil ik deze ontwikkelingen en informatie plaatsen en de dynamiek begrijpen, om vervolgens
de vraag te beantwoorden of ze de kans op verandering vergroten en of we op weg zijn naar een zo vurig
gewenste duurzame mode-industrie: Een nieuw systeem dat leidt naar een schone, eerlijke en innovatieve
industrie met een gezonde groei die mensen wereldwijd voorziet van fantastische mode. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
“Is de transitie naar een duurzame mode-industrie zichtbaar?“

�
De onderzoeksaanpak
In de introductie hebben we al kort gezien dat de mode-industrie te maken heeft met diepgewortelde problemen die het huidige systeem veroorzaakt en dat deze die niet systematisch opgelost worden. Aan de andere
kant zien we dat de sector aandacht heeft voor duurzame systeemoplossingen en lijken disruptieve innovaties
beschikbaar. Hoewel we nog steeds dezelfde werkwijze hebben, namelijk vervuilend, oneerlijk en wegwerp,
lijkt het erop dat de industrie in beweging is gekomen. Door te kijken vanuit het transitieperspectief kunnen
we de dynamiek beter begrijpen en kijken we of de ingezette beweging een begin van de transitie is, in welke
fase we dan zitten en wat we kunnen doen om te zorgen dat de transitie onomkeerbaar wordt.
Om de vraag te kunnen beantwoorden of er een transitie naar een duurzame mode-industrie zichtbaar is,
stellen we eerst vast hoe een transitie omschreven kan worden:
“Een transitie is een schoksgewijze fundamentele verandering van de dominante structuur,
cultuur en werkwijze binnen een maatschappelijk deelsysteem op de lange termijn” [4].
Volgens de transitietheorie kunnen we de gehele waardeketen van de mode-industrie als een maatschappelijk deelsysteem zien. De huidige mode-industrie vertegenwoordigt de dominante structuur, cultuur en
werkwijze, ook wel het regime genoemd. Vaak loopt het regime tegen grenzen aan zoals bijvoorbeeld opraken
van grondstoffen of is er onvrede ontstaan in de maatschappij over de gang van zaken, bijvoorbeeld kritiek op
arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken of er komen innovaties op die het systeem opschudden. Hierdoor komt er spanning te staan op het systeem waardoor er ruimte komt voor een systeemverandering ofwel
een transitie.
Een transitie begint altijd als het resultaat van de interactie tussen de volgende drie levels, weergegeven in
Figuur 2.1 [5].

Macroniveau: Landschap. Invloed van buiten, autonome trends, bijvoorbeeld bevolkingsgroei.
Mesoniveau: Regime. Business as usual,
dominante structuren, culturen en denkwijzen. Wat doen spelers als H&M of C&A?

Microniveau: Niche. Onderstroom, innovatieve denkbeelden en initiatieven. Wat
doen de startups of koplopers uit het regime?
Figuur 2.1: Multi-level model van transities [6]
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Het is belangrijk om naar de ontwikkelingen in deze levels te kijken en wat de wisselwerking onderling is.
De hr. Loorbach heeft de volgende formule omschreven wanneer we kunnen spreken van een potentiele
transitie: we hebben te maken met persistente problemen, er is druk vanuit het landschap, er is destabilisatie
van het regime, er is versnelling op nicheniveau. Als er een transitie ontstaat geeft Figuur 2.2 inzicht in de
transitiedynamiek in de tijd en zien we verschillende fases.

Figuur 2.2: De transitiedynamiek [7]

Een transitie wordt gezien als een gecombineerd proces van afbraak en opbouw. Het regime heeft vanuit
de historie een manier van werken, denken en organiseren ontwikkeld en heeft de neiging om dit pad te
optimaliseren. Men wacht om te veranderen totdat de maatschappij, politiek of de consument verandert.
Ondertussen gaan startups/alternatieven experimenteren met een nieuwe manier van werken, nieuwe technologie of innovatieve businessmodellen. Hierdoor komt het regime onder druk te staan om te veranderen
en destabiliseert terwijl de alternatieve ideeën sterker worden en versnellen. De echte transitie is chaotisch
en verstoord het regime terwijl er door combinaties van opkomende alternatieven en elementen uit het innovatieve deel van het regime, een nieuw dominant systeem ontstaat. Dit nieuwe regime wordt het nieuwe
normaal en stabiliseert. De elementen uit het oude regime die niet getransformeerd zijn verdwijnen [7].
Om de hoofdvraag “Is de transitie naar een duurzame mode-industrie zichtbaar?” te kunnen beantwoorden
is de paper als volgt opgebouwd en zijn er drie deelvragen geformuleerd. Per hoofdstuk wordt in één van de
levels gekeken wat de ontwikkelingen zijn en of er tekenen zijn van afbraak of van opbouw en in welke fase
van de transitiedynamiek deze ontwikkelingen geplaatst kunnen worden. Aangezien het regime een centrale
rol speelt in de transitie, dat is immers het systeem wat omgevormd moet worden, wordt in Hoofdstuk 3 een
uitgebreide omschrijving gegeven van het huidige mode-systeem en zijn uitdagingen. Om het regime beter
te begrijpen wordt er bovendien onderzocht hoe het huidige systeem is ontstaan. Om te kijken of er sprake is
van een transitie zal ik onderzoeken of er tekenen zijn van spanning in het regime en hoe het regime hierop
reageert zodat we een dynamiek kunnen herkennen. Uiteindelijk wordt de eerste deelvraag beantwoord:
“Hoe kunnen we het regime begrijpen en wat is de huidige dynamiek?”
In Hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de verschillende ontwikkelingen in het landschap en wat de interactie is
met de ontwikkelingen in het regime. Waar komen de spanningen vandaan die het regime beïnvloeden en
leiden deze al tot destabilisatie? De tweede deelvraag wordt beantwoord:
“Wat is de wisselwerking tussen de ontwikkelingen in het regime en tussen de omgeving?”

5
In Hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen in het nicheniveau beschreven. Deze experimenten met nieuwe
technologieën, businessmodellen of het opzetten van netwerken, kunnen zowel door het regime als door
alternatieven onderzocht worden. De derde deelvraag zal beantwoord worden:
“Wat zien we gebeuren op nicheniveau en in hoeverre begint dat concurrerend te worden ten
opzichte van het regime?”
Hoofdstuk 6 geeft een analyse van de bevindingen en zal uiteindelijk antwoord geven op de hoofdvraag: “Is
de transitie naar een duurzame mode-industrie zichtbaar?” Naar aanleiding van het antwoord kijken we in
welke fase van de transitie de mode-industrie zit en wat we zouden kunnen doen om de ingezette transitie
onomkeerbaar te maken.
Om deze paper te schrijven heb ik verschillende bestaande rapporten en literatuur bekeken omtrent de oplossingen en problemen van de mode-industrie. Aangezien de mode-industrie op dit ogenblik behoorlijk in
de belangstelling staat van de media en er veel geschreven wordt over nieuwe oplossingen en welke weg we
moeten gaan, is er ook gebruik gemaakt van artikelen die verschenen zijn op websites, informatiesites, kranten en opiniebladen. Daarbij is er altijd gekeken of de schrijver gezien kan worden als een expert of dat het
artikel verschenen is op een veelgelezen site; zoals Fashion United, De Correspondent. Maar ook websites
van nieuwe initiatieven zoals Better Cotton Initiatief (BCI) of van NGO’s zoals de Schone Kleren Campagne,
zijn gebruikt om informatie te verzamelen. Tevens heb ik mijn eigen kennis en ervaring ingezet om deze
paper te schrijven. Daarnaast vond ik het interessant om verschillende personen uit de mode-industrie te
interviewen om nog meer praktijkkennis en inzichten over de structuur, werkwijze en cultuur van de modeindustrie te verzamelen. Tevens heb ik heb gevraagd wat zij zagen als uitdagingen, spanningen en nieuwe
ontwikkelingen in de verschillende levels. Daarbij was ik nieuwsgierig hoe zij de vraag zouden beantwoorden
of de transitie naar een duurzame mode-industrie zichtbaar is.
Deze personen zijn werkzaam bij de volgende organisaties: Brancheorganisatie Modint, C&A Foundation,
MVO NL, Lena the Fashion Library, Mesh-works (bio cotton India) en HNST (Een circulair denimmerk), GIZ
in Bangladesh.
Door al deze informatie samen te voegen treft u een uitgebreide analyse van de mode-industrie, en daarna
heb ik vanuit het transitieperspectief de hoofdvraag beantwoord.

�
Het huidige mode-systeem
“Hoe kunnen we het regime begrijpen en wat is de huidige dynamiek?”
Om het huidige mode-systeem te beschrijven en te begrijpen is het van belang om een korte terugblik in
de historie te geven. Welke ontwikkelingen hebben invloed gehad op de mode-industrie en hebben ons gebracht bij het huidige systeem? Vervolgens onderzoek ik het regime door te kijken naar de huidige manier
van werken, denken en organiseren ofwel de huidige structuur, werkwijze en cultuur. Daarna kijk ik naar de
gevolgen van het huidige mode-systeem en beantwoorden we de eerste deelvraag.

3.1. Vanuit historisch perspectief
3.1.1. De industriële revolutie en de kledingindustrie
De textielindustrie wordt vaak gezien als de aanjager van de industrialisatie en de economische ontwikkeling van een land waardoor de welvaart kan groeien. Dit patroon hebben we gezien in de 19e eeuw toen de
industriële revolutie zich ontwikkelde in de UK. Uitvindingen als de eerste spinmachine “Spinning Jenny”,
het mechanisch aangedreven weefgetouw ”Powerloom” en de naaimachine waren van belang voor de ontwikkeling van de textiel- en mode- industrie. Door de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde
goederen werd het productieproces efficiënter en sneller waardoor massaproductie mogelijk werd. Mensen
migreerden van het platteland naar de stad op zoek naar een beter leven en gingen werken in de fabrieken,
vaak onder slechte werkomstandigheden en werden slecht betaald. Maar door de ontwikkeling van de kledingindustrie en allerlei andere economische activiteiten in de stad, groeide ook het aantal banen en hiermee
de welvaart [8]. Als door een crisis de publieke opinie veranderde of de arbeiders in opstand kwamen, verbeterden de arbeidsomstandigheden en werden wetten ingevoerd om bijvoorbeeld kinderarbeid te verbieden.
Na UK ontwikkelde de industriële revolutie zich verder in Europa en VS en groeide ook de textielindustrie
aldaar.

3.1.2. Ontstaan van de Retail en de modemerken
Begin 20ste eeuw ontstonden de eerste winkelketens en warenhuizen als vervanging van de lokale retailer.
Een geheel nieuw concept om producten aan consumenten te verkopen. Een groot aanbod van allerlei verschillende producten werd aangeboden onder één dak en de consument kon eerst het gehele aanbod uitgebreid bekijken alvorens te kopen. In deze tijd werd het eerste filiaal van V&D en de Bijenkorf geopend.
Na de tweede WO ontstaat in zowel US als in Europa door de wederopbouw een middenklasse en groeit de
koopkracht in rap tempo. Het ontstaan van het consumentisme wordt zichtbaar; ’het met regelmaat aanschaffen van goederen die niet worden beschouwd als noodzakelijk voor het primaire levensonderhoud’ 1 .
Als door de introductie van de kunstvezel, zoals nylon en polyester en door massaproductie de prijzen enorm
dalen, wordt het voor een brede laag van de bevolking mogelijk om kleding te kopen [5]. Werd kleding eerder
speciaal op maat gemaakt, nu worden ontwerpen in grotere series in standaardmaten geproduceerd, ook wel
confectie genoemd.

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2009/01/07/het-consumentisme-kwam-zag-en-zal-altijd-blijven-11664682-a1016500

[bezocht op 28 mei 2018]
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Rond 1975 nemen de winkelketens steeds meer de functie van de fabrikant over en gaan hun eigen brand ontwikkelen door eigen design. Modeontwerpers zoals Ralph Lauren en Calvin Klein brengen complete lifestyle
collecties op de markt waarbij zij gebruik maken van een goed uitgedachte marketingstrategie. De nadruk
verschuift van een creatief ontwerp naar het imago van het merk [5]. Sportmerken als Nike en Adidas worden
populair. In dezelfde tijd openen moderetailer Zara en H&M al hun eerste winkels.
Modemerken en modewinkelketens internationaliseren en veroveren de Westerse wereld met hun mode. Ze
richten zich volledig op design, branding, marketing en distributie. De productie wordt uitbesteed aan de
fabrieken in ontwikkelingslanden in Azië om de productiekosten laag te houden. Eind 20ste eeuw is door de
komst van internet, digitale communicatie mogelijk geworden en kunnen bedrijven makkelijk en snel hun
informatie delen met de fabrikanten in Azië.
Begin deze eeuw neemt het concept Fast fashion een vlucht. De laatste trends worden aangeboden in snel
wisselende collecties en tegen hele lage prijzen. Dit concept wordt steeds populairder en verandert het modesysteem radicaal. De bestaande winkelketens en merken brengen twee keer per jaar een nieuwe collectie
uit die één jaar van tevoren bedacht is terwijl Zara en H&M meerdere collecties per jaar uitbrengen. Nieuwe
trends worden steeds sneller en goedkoper nagemaakt en in de winkels gehangen. De consument ziet telkens
weer nieuwe items en wordt verleid om te kopen.
Door de snelheid van produceren en de lage prijs is kwaliteit niet meer het belangrijkste. Langer gebruik
van de kleding is niet mogelijk en na een paar keer dragen wordt het product al afgedankt. Zara ziet hun
mode als kleding met een houdbaarheidsdatum van vier weken [8]. De consument gaat massaal overstag en
beide bedrijven groeien als kool. Kleding wordt een wegwerpartikel. De druk op de productieketen van deze
bedrijven neemt enorm toe, er moeten snelle levertijden gerealiseerd worden en de prijs moet zeer laag zijn.
De komst van het onlineshoppen maakt het voor de consument nog gemakkelijker om kleding te kopen. De
aanwezigheid van de internationale retailers stijgt wereldwijd.

3.1.3. De productie van kleding gaat naar Azië
In Azië heeft vooral Japan zich vanaf 1930 ontwikkeld als textielland en heeft een toppositie in de internationale textielhandel ingenomen. Als gevolg van de ontwikkeling van een meer technologische industrie stijgen
de lonen en krijgt de textielindustrie te maken met hogere arbeidskosten [9]. De concurrentie met omringende landen neemt toe en Japan gaat investeren in fabrieken in deze landen. De expertise die Japan heeft
opgedaan in haar eigen proces kan nu ingezet worden om het industrialisatieproces in ontwikkelingslanden
te versnellen2 [9]. Meerdere landen hebben deze strategie overgenomen waardoor de textielindustrie zich
verspreidt over Azië.
Stonden de kledingfabrieken tot 1965 nog hoofdzakelijk in Amerika en Europa, in Azië heeft de textielindustrie zich inmiddels verder ontwikkeld in landen zoals Hongkong, Taiwan, Korea en Singapore. Als gevolg van
schaalvergroting zijn retailers en merken grote partijen geworden en besteden hun productie uit aan deze
landen op zoek naar goedkope productie. In 1975 is Hongkong de grootste exporteur van kleding ter wereld.
Inmiddels heeft de Chinese overheid de textielindustrie als haar prioriteit bestempeld. Vanaf 1979 staat het
land meer open voor handel met westerse landen. Ook China heeft veel goedkope arbeidskrachten en een
infrastructuur van grondstoffen zoals katoen en synthetische materialen. Door stimuleringsmaatregelen van
de overheid kan de textielindustrie in China concurreren met fabrieken uit EU en VS en andere landen uit
de regio. Korea, Taiwan en Hongkong hebben zich reeds ontwikkeld tot moderne industrielanden en hebben
welvaart bereikt waardoor de kledingindustrie te duur werd en verschoven wordt naar andere landen [10].
De industrielanden proberen met het Multi-vezel akkoord de import uit lageloonlanden te beperken en hun
eigen textielindustrie te beschermen. Maar productie van kleding is arbeidsintensief en vraagt lage basisvaardigheden en in deze landen is goedkope arbeid volop aanwezig. Het systeem van importheffingen (quotasysteem) van het MVA wordt omzeild doordat kleding producerende landen hun productie weer uitbesteden
aan landen waar geen quota systeem geldt, zoals bijvoorbeeld Bangladesh [9]. Ook hier ontwikkelt de textielindustrie weer door goedkope arbeidskrachten. De globalisering van de textielindustrie is een feit. Als
China toetreedt tot WTO in 2001 gaat de groei van de kledingindustrie in een versnelling. Vervolgens gaat
het quotasysteem langzaam op de helling en vanaf 2008 zijn alle handelsbarrières verdwenen3 . De mondiale
fashion industrie laat massaal zijn kleding produceren in landen als China, India en Bangladesh, Cambodja,
Myanmar en Vietnam.
2 In 1930, Kaname Akamatsu introduced this concept as the Flying Geese model

3 https://fashionunited.nl/nieuws/mode/brussel-wil-textielblokkade-opheffen/2005082935818 [bezocht 28 mei 2018]
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3.2. Het mode-systeem nu
3.2.1. De structuur
Door de historie heen is er een structuur ontstaan die is gevormd door specialisatie en schaalvergroting. Verschillende delen van de waardeketen werden losgekoppeld van elkaar zoals bijvoorbeeld Retail, marketing,
design of productie. In die verschillende onderdelen is men zich gaan specialiseren en hebben bedrijven hun
processen geoptimaliseerd om het product goedkoper te maken. Ook de consument kwam los te staan van
het productieproces en is niet meer op de hoogte hoe een kledingstuk gemaakt wordt. De specialisatie werd
ook doorgevoerd in de verschillende onderdelen van het maakproces: Voordat een T- shirt in de winkel ligt
of in onze kledingkast belandt, heeft het al een lange reis gemaakt van vele duizenden kilometers langs de
productieketen van de mode-industrie. Naar eigen schatting hebben zeker 20 bedrijven onderdelen geleverd
of bewerkt voordat er een T-shirt in de winkel hangt. Het gevolg van de specialisatie is een uiterst complexe,
gefragmenteerde en wijdvertakte waardeketen. Dit geldt met name voor de productieketen. Niemand is verantwoordelijk voor het systeem, iedereen heeft een klein stukje. Er is geen transparantie. De inkoper van
een retailer of modemerk kent alleen de fabrikant waar hij het product inkoopt, maar weet vaak niet waar
het precies gemaakt wordt en wie de katoen heeft verbouwd. Als er zich problemen voordoen in de keten is
niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. De plaatselijke overheid is nauwelijks aanwezig om wetten
en regels in te voeren, laat staan te handhaven, die bijvoorbeeld het milieu beschermen of goede arbeidsomstandigheden waarborgen. Door schaalvergroting zijn er enorme marktpartijen ontstaan die de gang van
zaken domineren, zoals H&M of Zara.
De mode-industrie is een laagdrempelige industrie. Het vergt niet veel kennis of kapitaal om een kledingfabriek op te zetten of een modemerk op te starten. Er zijn weinig regels waaraan een kledingstuk moet voldoen
alvorens het verkocht kan worden aan de consument. Er zijn geen lange processen of hoge ontwikkelkosten
nodig om een modecollectie op de markt te brengen.
We kunnen de structuur als volgt samenvatten: Gefragmenteerd, wijdvertakt over vele bedrijven en landen,
niet transparant. Onderdelen van de waardeketen zijn losgekoppeld, niemand voelt zich verantwoordelijk, weinig regelgeving met betrekking tot het product zelf.

3.2.2. De werkwijze
De moderetailers en modemerken werken volgens het lineaire systeem. Het ontwerp is vaak niet gemaakt
voor lang gebruik en al zeker niet om het te hergebruiken. Deze modebedrijven zijn erop gericht om steeds
nieuwe collecties te bedenken en op de markt te brengen. Men produceert op voorhand grote aantallen in
de hoop op goede verkoopresultaten. Het proces van productontwikkeling, productie en marketing wordt
geleid door het designteam, inkoopteam en marketingteam van een modebedrijf zonder tussenkomst van
de uiteindelijke consument. Modetrends worden gezocht en vertaald naar de doelgroep, de inkoper bepaalt
waar en tegen welke prijs er geproduceerd kan worden. Onverkochte producten worden tegen bodemprijzen
verkocht of vernietigd. Men neemt geen verantwoordelijkheid voor de producten die op de markt worden
gebracht. Het gaat om het “mooie plaatje”. Het systeem werkt in steeds kortere cycli om de concurrentie
voor te blijven. Tevens is men niet gewend om de kosten voor vervuiling en de werkelijke arbeidskosten in de
kostprijs te verwerken, de zogenaamde “True Cost”. Gevolg is dat er een sociaal oneerlijk en niet duurzaam
systeem is ontstaan dat zijn start kent tijdens de industriële revolutie [2].
Maar ook de consument speelt een rol. Zij gebruikt het product korte tijd en gooit het dan weg om vervolgens
voor weinig geld nieuwe spullen te kopen. Fast Fashion heeft het lineaire systeem zeer versterkt. Kleding is zo
goedkoop geworden dat het niet meer loont om te repareren of hergebruiken. Kleding is een wegwerpartikel
geworden.
We kunnen de werkwijze als volgt samenvatten: Lineair in korte cycli, gericht op nieuwe collecties en laagste prijs, geen samenwerking met consument, sociaal oneerlijk en vervuilend, consument gooit het weg.
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3.2.3. De cultuur
Het regime herbergt een innovatiecultuur die gericht is om het systeem in stand te houden. Men is dagelijks
bezig om nieuwe collecties te ontwikkelen en nieuwe winkelformules, die allemaal gericht zijn op groei en
schaalvergroting. Er is geen urgentie om echte nieuwe productietechnieken of nieuwe materialen te ontwikkelen. Het kledingstuk kan gemaakt worden en de consument koopt massaal wat in de winkels hangt. Door
de jaren heen zijn er machines en productiesystemen aangepast om efficiënter te werken en goedkoper te
produceren. Veel is gericht op specialisatie in de handelingen om een kledingstuk te maken. Door marketing
en steeds nieuwe collecties op de markt te brengen lijkt de mode-industrie heel innoverend.
Tevens wordt de cultuur gedomineerd door korte termijn denken. Het huidige businessmodel is gericht op
het maken van winst op korte termijn. Groei is verbonden met meer producten verkopen aan meer mensen
[3]. Massaproducten voor lage prijzen. De retailers en modemerken investeren veel in branding, design, IT
en Online-shopping en weinig in verduurzaming van het systeem. Veel bedrijven hebben te maken met aandeelhouders die meer groei en winst willen zien. Dit beeld is door mijn interviews versterkt. De problemen
rondom milieuvervuiling, grote bergen kledingafval, of slechte werkomstandigheden zijn niet zichtbaar in
onze eigen omgeving. Men vindt het lastig om in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaamheid te investeren. Dit is immers een lange termijn proces en er is onzekerheid over wat het oplevert. Er
zijn weinig bedrijven die een intrinsieke motivatie hebben om een duurzaam systeem op te zetten.
Doordat de concurrentie onderling heftig is, bestaat er geen cultuur van samenwerking en openheid. Mevrouw N. Steen zie hierover: “Er heerst een echte winnaarsmentaliteit”. Het vinden van de goedkoopste fabrikant wordt gezien als een bedrijfsgeheim. Iedereen houdt elkaar gevangen in “the race to the bottom“ van
de laagste prijs. Er is geen samenwerking tussen moderetailers en modemerken maar ook niet in de keten.
Informatie delen voor een groter belang zit niet in de cultuur van het regime. Iedereen wil graag zelf het wiel
uitvinden.
Er zit geen MVO in het DNA van de modebedrijven. Er zijn weinig bedrijven die werken aan een positieve
impact op mens en milieu. De inspanningen die worden gedaan zijn gericht op het verkleinen van de negatieve impact of het vergroten van de efficiency. De duurzaamheidsinspanningen zijn er wel maar het gaat
langzaam. Men wacht op elkaar of op de overheid die richtlijnen uitwerkt of men wacht op wat er gebeurt in
het landschap.
We kunnen de cultuur als volgt samenvatten: Innovatiecultuur gericht op voorkant, korte termijn denken,
eigenbelang door heftige concurrentie, geen intrinsieke motivatie om MVO aan te pakken, inert (onwillig,
reageert nauwelijks)

3.3. De gevolgen van het huidige mode-systeem
3.3.1. De successen
De mode-industrie heeft de laatste 15 jaar een enorme groei laten zien en is hierdoor de derde grootste maakindustrie geworden van de wereld na de auto-industrie en elektronica-industrie4 . Wereldwijd zijn er meer
dan 300 miljoen mensen werkzaam in de waardeketen van de mode-industrie [1]. Van de katoenboer, de
spinner, de naaister en de designer tot de mensen werkzaam in de modewinkels. Figuur 3.1 laat zien hoe de
waarde verdeeld is over de waardeketen van de mode-industrie en hoe de verhouding is tussen de verschillende onderdelen.
4 https://business.financialpost.com/opinion/in-bangladesh-tau-investment-management-hopes-to-spur-a-race-to-the-top

[bezocht op 28 mei 2018]
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Figuur 3.1: Globally, textiles is a large, complex value chain worth $1.9 trillion at the retail consumption level. [2]

Als gevolg van de groeiende middenklasse wereldwijd en de stijgende verkopen in de volwassen markten
zoals EU en VS is de sales van kleding de laatste 15 jaar verdubbeld. Maar ook het fenomeen Fast Fashion
heeft hieraan bijgedragen. Dit concept heeft trendy kleding bereikbaar gemaakt voor een nog grotere groep
consumenten door hun lage prijzen en steeds wisselende collecties. Vanwege de gunstige ontwikkelingen van
de laatste decennia zijn er megagrote modebedrijven ontstaan, zoals Inditex (o.a. Zara) H&M, LVMH (Louis
Vuitton, Dior), Nike, Kering (o.a. Puma) en PVH Corp (o.a. Tommy Hilfiger). De 20 grootste modebedrijven
hebben 15% van de totale markt in handen [1]. Deze mondiale modeketens zijn allen beursgenoteerd en
onderdeel geworden van het financiële economische systeem waar winstmaximalisatie en groei prioriteit
hebben. Hun groeistrategieën zijn erop gericht om hun positie wereldwijd te verstevigen.
De andere 85% van de modemarkt wordt vertegenwoordigd door kleinere modemerken (voorbeeld: Scotch &
Soda), moderetailers (voorbeeld: Miss Etam), wholesale, discounters (voorbeeld: Zeeman) en e-tailers (voorbeeld: Zalando). De modebedrijven zijn gevestigd in EU, VS of Japan en houden zich voornamelijk bezig met
branding, design, marketing en sales en besteden het produceren van hun producten uit aan de textielbedrijven in voornamelijk Azië.
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Zoals omschreven in het vorige hoofdstuk is de textielindustrie voor ontwikkelingslanden vaak een opstap
geweest naar industrialisatie en economische groei. Dat is ook nu nog het geval. In veel landen is deze sector
het belangrijkste deel van de export en daardoor hun afhankelijkheid van hun Westerse klanten groot. De
productie van kleding is zeer arbeidsintensief en zorgt voor veel werkgelegenheid. In de productieketen werken ongeveer 60 miljoen mensen en indirect nog eens twee keer zoveel [2]. Daarbij vraagt het in elkaar zetten
van een kledingstuk lage vaardigheden waardoor vaak vrouwen werkzaam zijn in dit deel van de productieketen. Zoals in vroegere tijden zijn ook zij op zoek naar een beter leven als zij migreren van het platteland naar
de stad. Ongeveer 75% van de textielarbeiders is vrouw. De Europese unie importeert het grootste deel van
haar kleding uit Azië. In 2015 was dat 77%, waarbij China en Bangladesh de belangrijkste productielanden
voor de EU zijn5 .
Door de prijsdalingen van afgelopen jaren hebben meer consumenten toegang gekregen tot trendy mode. Zij
zijn verwend met een enorm aanbod voor lage prijzen maar zijn ook gewend geraakt aan een lagere kwaliteit.
De opkomst van onlineshoppen heeft het de consument nog makkelijker gemaakt om te kopen. De oprichting van Google in 1998 als zoekmachine heeft het gemak om alles op het internet te vinden vergroot. Nu
kan iedereen alles 24/7 kopen en worden prijzen van artikelen nog transparanter en beter te vergelijken. De
consument wordt machtiger en beslist zelf wanneer, waar en tegen welke prijs er wordt gekocht. Een positieve ontwikkeling voor de consument maar de concurrentie tussen de merken en de retailers wordt groter.
Hierdoor worden de toch al machtige spelers dominanter en hebben de kleine spelers het moeilijk.

3.3.2. De achterkant, de problemen
De mode-industrie heeft te maken met veel problemen, zoals vervuiling, verspilling en slechte werkomstandigheden. Hierna zullen deze problemen beschreven worden en wordt er gekeken naar de oorzaken hiervan.
Vervuiling en verspilling:
De mode-industrie is de op twee na meest vervuilende industrie ter wereld na de olie-industrie. Een dubieuze
reputatie. Als we kijken naar vervuiling en verspilling levert het huidige lineaire systeem hier een enorme
bijdrage aan. We verkrijgen grondstoffen die we vervolgens omvormen tot producten, welke worden gebruikt
tot ze worden afgedankt als afval. We noemen dit ook: take-make –dispose. Maar we pakken wel grondstoffen
die het tempo van vernieuwing niet kunnen bijhouden, bijvoorbeeld olie om synthetische garens te kunnen
maken of ze worden op een niet duurzame wijze verkregen bijvoorbeeld katoen. Een ander gevolg van dit
systeem is dat we steeds nieuwe grondstoffen nodig hebben om weer nieuwe kledingstukken te maken.
Als we kijken naar de katoenteelt zien we een enorme vervuiling van water en bodem. Katoen heeft grote
hoeveelheden water nodig, afhankelijk van het gebied waar het groeit. Om de oogst te verbeteren worden
enorme hoeveelheden pesticiden (24% van de totale verkoop wereldwijd) en insecticiden (11% van de totale
verkoop wereldwijd) gebruikt [3]. Katoen neemt 2,4% van de wereldwijde landbouwgrond in beslag. Door
monocultuur en het spuiten van deze giftige stoffen wordt water en bodem vervuild. De toenemende vraag
naar goedkope katoen heeft de druk op de teelt opgevoerd. De invoering van Genetisch gemodificeerde zaden
(GM) leek lange tijd een uitstekend middel om de teelt op te schalen maar staat ook nu onder druk. De plagen
worden weer resistent waardoor er weer meer pesticiden en insecticiden gebruikt moeten worden. In een
interview met S. van Dungen wordt hierover het volgende gezegd: “Boeren moeten zaden kopen omdat eigen
gewassen niet meer bestaan. Ze komen in een neerwaartse spiraal terecht door de hoge kosten van zaden en
pesticiden”.
Synthetische stoffen zoals polyester zijn de laatste jaren heel populair geworden vanwege prijs. Van de totale hoeveelheid kleding wordt 67% van synthetische garens gemaakt. Maar deze garens worden gemaakt
van olie en hebben tijdens de productie grote hoeveelheden energie nodig. Tijdens het proces van garen
spinnen, stoffen weven of breien, verven en finishen moeten we enorme hoeveelheden chemicaliën en water
toevoegen. Vaak worden deze chemicaliën met het water geloosd in rivieren. Deze watervervuiling draagt
voor 20% bij aan de wereldwijde industriële watervervuiling [3].
“In Bangladesh kleuren de rivieren en open riolen geregeld groen of rood of oranje, afhankelijk
van de kleur verf die gebruikt wordt die dag in de textielfabriek.6 ”
5 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/49/eu-haalt-steeds-meer-kleding-uit-azie [bezocht 28 mei 2018]

6 https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/van-rood-naar-helder-water-in-bangladesh.350157.lynkx [bezocht op 28

mei 2018]
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Veel van deze chemicaliën blijven achter in het milieu en kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid van mensen in deze gemeenschappen. Maar ook de drager kan hier een negatief effect van ondervinden
omdat restanten van deze chemicaliën soms in de kleding achterblijft. Tijdens het gehele proces van kleding maken, het transport en later het gebruik van kleding wordt er energie gebruikt. De uitstoot van CO2 is
3% van de wereldwijde totale CO2 ° uitstoot [2]. Doordat de productieketen vaak lang en complex is en zich
over veel bedrijven en ook landen uitspreidt, vindt er veel transport plaats tussen landen, bedrijven en de
eindbestemming van de kledingstukken.
Met de traditionele productietechnieken van kleding zijn we gewend om van een grote platte lap stof bepaalde delen uit te snijden en een 3D kledingstuk te maken. Er wordt geschat dat tussen de 40.000 km2 (zo
groot als Zwitserland) en 120.000 km27 (zo groot als Nicaragua) aan snijafval vrijkomt tijdens dit proces.
De productieketen is inefficiënt en technisch laag ontwikkeld waardoor er enorm veel verspild wordt in het
productieproces. De laatste 150 jaar zijn er geen innovatieve uitvindingen geweest die het productieproces
van kleding hebben veranderd. Mevrouw A. van Magendans vertelt in een interview: “Veel vervuiling lekt
weg door slecht management van de processen of lekken van leidingen. Men heeft bijvoorbeeld wel waterzuiveringsinstallaties maar die werken vaak niet naar behoren. Het middle management is niet voldoende opgeleid
en getraind om meer efficiency voor elkaar te krijgen. Er zijn toch wel veel goedkope arbeiders beschikbaar dus
waarom zouden we het efficiënter en sneller doen?”
Zoals eerder vermeld speelt ook de consument een rol in de verspilling en vervuiling van de mode-industrie.
De Fast Fashion cultuur is erop gericht om de consument veel en vaak te laten kopen tegen lage prijzen.
We kopen veel meer dat dat we nodig hebben. Overconsumptie van fashion is in de cultuur geslopen van
Europese markten maar zeker ook in de Chinese markt [11]. Onze kledingkasten puilen uit. Wereldwijd is
het kledinggebruik, het gemiddeld aantal keer dat een kledingstuk gedragen wordt voordat het wordt weggegooid, met 36% gedaald in vergelijking tot 15 jaar geleden [1]. In China is dit zelfs 70%. Fashion is een
wegwerpartikel geworden.
Minder dan 1% wordt gerecycled en gebruikt om nieuwe kleding van te maken. 12% wordt gedowncycled
wat betekent dat het gebruikt wordt voor low value toepassingen zoals poetslappen [1]. De rest van de kledingstukken verdwijnen op de afvalberg of in de verbrandingsoven, waar ze weer vervuiling en CO2 ° uitstoot
veroorzaken. Maar ook het gebruik thuis, brengt vervuiling met zich mee. Door het wassen van kledingstukken gemaakt van synthetische materialen komen er microdeeltjes plastic in de oceaan, wat weer bijdraagt
aan de plastic soep.
Negatieve invloed op de mens:
De mode-industrie heeft een zeer slechte naam als het gaat om arbeidsomstandigheden, eerlijk loon en mensenrechten. Het legale minimumloon is in veel landen niet voldoende om de basiskosten van een menswaardig bestaan te kunnen betalen. Tot op heden wordt er nog maar mondjesmaat een leefbaar loon betaald aan
de textielwerkers. Het gevolg is dat veel kledingarbeiders overuren moeten maken om rond te kunnen komen, met negatieve sociale effecten als gevolg. Ook overheden zijn huiverig om een hoger minimumloon bij
wet in te stellen omdat ze bang zijn hun belangrijkste exportindustrie te verliezen. De concurrentie tussen de
producerende textiellanden is groot. Als de lonen stijgen vertrekken de mode-bedrijven naar andere landen
waar arbeidskosten laag zijn.
Veel mensenrechten zoals veilige werkomstandigheden, vrouwenrechten, redelijke werkuren, vakbondsvrijheid, kinderarbeid en discriminatie zijn zeker niet altijd gewaarborgd. Internationale organisaties, NGO’s
maar ook modebedrijven proberen om invloed uit te oefenen op overheden en bedrijven om arbeidsomstandigheden en mensenrechten te verbeteren.
Dan is er nog het probleem van de informele economie. Veel fabrikanten die de orders van de inkopers
ontvangen besteden hun werk uit aan subcontractors omdat zij onder druk staan vanwege een prijs of een
levertijd. Deze subcontractors hebben vaak geen exportvergunning en moeten wel een lage prijs aanbieden
omdat ze zichzelf anders uit de markt prijzen. De kledingarbeiders (vaak vrouwen) die hier werken hebben
geen enkel recht en zijn onzichtbaar. De modebedrijven hebben geen rechtstreeks contact met deze bedrijven en kunnen dus geen invloed uitoefenen. Ook organisaties als bijvoorbeeld Accord on Fire and Building
Safety checken deze bedrijven niet. Mevrouw A.Magendans stelde in een interview: “Ik schat in dat 1/3 van
de textielbedrijven in Bangladesh in de informele economie werken”.
7 bron:WRI 12 september 2017
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Overheden van ontwikkelingslanden zijn vaak niet goed aanwezig waardoor corruptie en omkoping een belangrijke rol hebben ingenomen in sommige kleding producerende landen. Dit was ook de oorzaak van de
ramp van Rana Plaza. De eigenaar heeft door omkoping een vergunning gekregen om een kledingfabriek
te vestigen in een gebouw dat eigenlijk bestemd was om in te wonen. Later kreeg deze eigenaar toestemming om er twee verdiepingen op te bouwen. Dit bleek een cruciale fout waardoor het gebouw 5jaar geleden
instortte met alle gevolgen van dien.

3.4. De eerst deelvraag wordt beantwoord
“Hoe kunnen we het regime begrijpen en wat is de huidige dynamiek?”
Als we kijken naar de mode-industrie zien we een industrie die voor veel werkgelegenheid en welvaartsgroei
zorgt maar aan de andere kant heel vervuilend en oneerlijk is. We zien een zeer complexe en wijdvertakte
structuur waar niemand verantwoordelijkheid neemt voor de problemen en transparantie ver te zoeken is.
Echter door de ramp met Rana Plaza zijn de problemen van de industrie bloot komen te liggen en is het bewustzijn bij de modebedrijven dat er iets moet gebeuren om de diepgewortelde problemen aan te pakken,
gegroeid. De reputatie van de mode-industrie stond op het spel maar ook van de modemerken zelf. Men
beloofde beterschap en MVO- en duurzaamheidsinspanningen werden opgestart of uitgebreid. De modebedrijven probeerden door middel van allerlei controlesystemen (o.a. door het opstellen van een gedragscode,
controles uitoefenen door audit) deze problemen te managen in plaats van op te lossen. Heer D. J. Joustra
zegt hierover: “Maar de productieketens zijn zo complex dat we die controle niet hebben. We raken het spoor
bijster na de tier 1 fabriek. Deze oplossing werkt niet. Belangen en cultuur in productielanden zijn anders”.
Mevrouw A. Magendans had hier de volgende opmerking over: “Soms hangen er wel twintig gedragscode van
verschillende modebedrijven in de gang van een fabriek, maar je denkt toch niet dat de arbeiders dit allemaal
gaan lezen?” De crisis wordt aangepakt met meer managementsystemen en controles, maar de echte problemen blijven bestaan. Mondjesmaat vinden we kledingstukken terug in collecties die gemaakt zijn van iets
minder vervuilende grondstoffen zoals organic cotton. De consument kan bij sommige bedrijven haar oude
kleding inleveren. Het regime komt wel in beweging maar zeer langzaam en kijkt vooral naar meer controle
en efficiency. Wie is verantwoordelijk en wie neemt de leiding? Men wacht op elkaar, of totdat de consument
erom vraagt, of de concurrentie het gaat doen. Ook de consument wacht af en blijft kopen en is blij dat men
een T-shirt van organic cotton kan kopen want dat is toch duurzaam?
De spanning binnen het regime lijkt zich op te bouwen maar speelt zich voornamelijk af op het veranderde
landschap in aanbod als gevolg van veranderend consumentengedrag en de rol van digitalisering. De concurrentie wordt steeds heviger en komt nu van meerdere kanten, denk aan Amazon of het Japanse Uniqlo.
In Nederland hebben we vele faillissementen gezien in de modebranche, die van V&D en Miss Etam zijn het
meest bekend. Deze modespelers konden de snelle veranderingen en de heftige concurrentie niet meer aan
en moesten het veld ruimen. Hun concepten waren niet meer “up to date”. Er waren te veel investeringen
nodig om het tij te keren. Een overname van Miss Etam door de Belgische FNG groep bracht uitkomst in de
vorm van continuering in afgeslankte vorm.
Een meer recenter voorbeeld is de omzetstagnatie van H&M in 2017. De collecties werden minder goed ontvangen waardoor ze met een groot overschot bleven zitten, maar ook hun onlineactiviteiten liepen achter,
aldus de markt. Aandeelhouders trekken zich terug, omdat er simpelweg te veel moet gebeuren om het tij te
keren. Kan H&M dan nog voldoende investeren in een duurzamer modesysteem? Duidelijk is dat er steeds
veel investeringen nodig zijn om bij te blijven en te zorgen dat je formule relevant blijft. Helaas kan er niet
geconstateerd worden dat de vraag verandert als gevolg van schandalen of onduurzaam gedrag van de modebedrijven. We hebben al gezien dat door de heftige concurrentie het systeem zich meer richt op korte termijn
en eigenbelang. Werken aan een systeemverandering naar een duurzame mode-industrie lijkt dan ver weg
en niet meer urgent. Het regime reageert wel op spanningen door innovaties door te voeren die gericht zijn
op meer groei, optimalisatie en schaalvergroting, maar niet gericht zijn op meer duurzaamheid.
“Hoe kunnen we het regime begrijpen en wat is de huidige dynamiek?”
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Het regime van de mode-industrie is door specialisatie zo complex en wijdvertakt geworden, dat niemand
meer in control is. De problemen en uitdagingen zijn zo talrijk en complex dat het heel moeilijk is om het
systeem te veranderen. We zien wel crisissen en spanningen maar het regime reageert door de problemen te
managen en te controleren. De bezorgdheid over de problemen zijn er maar door de heftige concurrentie is
de urgentie om een echte systeemverandering in te zetten niet aanwezig en investeert men liever in schaalvergroting en groei. Tevens blijft de consument kopen en wordt onduurzaam gedrag niet afgestraft. Men is
tevreden met een klein stukje collectieaanpassing. Het systeem reageert heel inert, ofwel afwachtend.

�
Het landschap
“Wat is de wisselwerking tussen de ontwikkelingen in het regime en tussen de omgeving?”
Zoals in Hoofdstuk 2 is omschreven begint een transitie altijd als het resultaat van de interactie tussen de
volgende drie levels: het landschap, het regime en het nicheniveau. In Hoofdstuk 3 hebben we het regime
bekeken en zijn structuur, werkwijze en cultuur onderzocht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het landschap en de interactie met het regime, maar ook kijken we of we al factoren zien die het
systeem zouden kunnen destabiliseren.

4.1. Algemeen
Er zijn veel ontwikkelingen die de wereldeconomie, de wereldorde maar ook ons leefklimaat op aarde beïnvloeden en veel onzekerheden tot gevolg hebben. De gevolgen van de klimaatverandering lijken steeds meer
in zicht te komen, denk aan de huidige overstromingen in de deelstaat Kerala in India. Men spreekt van de
heftigste overstromingen in 100 jaar. Of als we denken aan de overstroming van miljoenenstad Houston in
2017 als gevolg van de orkaan Harvey. Het dringt steeds meer tot ons door dat de wereld maatregelen moet
nemen om klimaatverandering tegen te gaan.
De verkiezing van Trump als president van de VS in 2016 heeft de wereldhandel onder druk gezet. Door
het opwerpen van importheffingen op bijvoorbeeld staal uit China zet Trump het protectionisme weer op
de kaart. Hij hoopt hiermee zijn eigen industrie te beschermen. Maar ook de huidige crisis met de Lira in
Turkije zet de internationale betrekkingen weer onder druk. Hoe ver gaat de VS om een ruzie met een NAVO
partner te riskeren? Maar ook de opkomst van China als wereldmacht verschuift de mondiale economische
wereldorde. Het gaat niet meer alleen om EU, VS en Japan maar ook andere landen, zoals India, China en
Brazilië willen meepraten over de wereldorde. Maar zij hebben een andere visie.
Dichter bij huis wachten we af wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn en hoe de EU zich zal ontwikkelen
de komende jaren, nu het systeem van verdere integratie onder druk staat en nationalisme in steeds meer
landen opkomt. Naast al deze onzekerheden zijn er ontwikkelingen gaande die invloed zullen hebben op het
mode-systeem zoals we dat nu kennen. In de volgende paragraaf worden een aantal van deze ontwikkelingen
omschreven.

4.2. Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het mode-systeem
Bevolkingsgroei en economische groei:
De consumptie neemt toe. In 2050 zullen er volgens de prognoses, 9,5 miljard mensen op aarde zijn. Intussen
is de verwachting dat de Gross Domestic Product (GDP) met een grotere snelheid gaat groeien. Men verwacht
dat het GDP in 2050 vier keer zo groot zal zijn als in 2000. Hierdoor zal de consumptie de komende 15 jaar
ook zeer sterk groeien, met name in opkomende economieën en ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. De
groeiende middenklasse in deze markten zal meer geld beschikbaar hebben en uitgeven aan producten en
diensten. Als de groei doorzet op dit pad zullen we in 2050 3 keer zoveel kleding verkopen. Als we doorgaan
met het take-make-waste systeem zal niet alleen de negatieve impact op mens en milieu toenemen maar
zullen we in 2050 ook drie keer meer grondstoffen nodig hebben dan in 2000 [3].
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De welvaart neemt toe. Vanuit de historie hebben we gezien dat de modebedrijven altijd op zoek zijn naar
productielanden met veel goedkope arbeiders. Men fladdert over de wereld op zoek naar de goedkoopste
productielanden. Als deze productielanden meer welvaart ontwikkelen en de kosten voor arbeid stijgen,
vertrekt men naar het volgende land. Op deze manier heeft de mode-industrie vele landen in Azië aangedaan
en verplaatst men zich langzaam naar Afrika, waar nog wel veel goedkope arbeid aanwezig is.
Klimaatverandering:
In Hoofdstuk 3 hebben we gezien hoe groot de negatieve impact van de mode-industrie is op het milieu. Het
gebruik van water in gebieden waar schaarste heerst, vervuiling van land en water, microdeeltje die bijdragen
aan de plasticsoep in de oceanen, het gebruik van fossiele brandstoffen in het gehele systeem. Allemaal
onderdelen die effect hebben op ecosystemen en klimaatverandering. Maar ook grondstoffen zoals olie voor
synthetische garens raken op.
Digitalisering:
Door digitalisering worden allerlei technologische innovaties mogelijk. Digitalisering van de productieketen
speelt zich nu nog voornamelijk af op het gebied van prototypes, maar gaat een rol spelen in personificatie van het product, transparantie van de gehele keten en voorraad planning. Hoewel een aantal thema’s
gaan over efficiencyverbetering kan transparantie uiteindelijk een grote rol spelen in de transitie naar een
duurzame mode-industrie, die gekenmerkt wordt door schimmigheid. De negatieve impact van de industrie
wordt steeds meer zichtbaar en beter begrepen door een digitale consument, wat kan leiden naar reputatieschade van de modemerken. Als iedere stap in de keten transparant is, worden de problemen beter zichtbaar
en zal het aanpakken hiervan meer urgentie krijgen.
Robotisering, mobile internet, advanced analytics, VR, AR, AI en blockchain gaat door in een enorm tempo en
gaat de mode-industrie veranderen [12]. De ILO heeft berekend dat binnen een paar decennia 50% van de arbeiders vervangen gaan worden door automatisering en andere innovatieve technologie. De mode- industrie
zal hier een belangrijke rol in gaan spelen [13]. Op dit moment zijn grote modespelers bezig met grootschalige projecten om dit uit te testen zoals bijvoorbeeld Adidas, die een “Speedfactory” heeft geopend in de US.
In deze fabriek worden schoenen in een kort tijdsbestek geproduceerd via een volledig geautomatiseerd en
digitaal productieproces1 . Dan is er nog de opkomst van 3D printen van kleding. Deze ontwikkeling staat
nog in haar kinderschoenen maar als het eenmaal zover is, zal dit grote gevolgen hebben voor het huidige
systeem van de mode-industrie.
Er is een nieuw soort globalisering ontstaan door digitalisering, heel de wereld is met elkaar verbonden, data
verspreiden zich over de wereld. Het is nu voor iedereen mogelijk om nieuwe netwerken op te zetten of
marktplaatsen waar producten worden verkocht, de consument kan wereldwijd aankopen doen [12]. Er zijn
geen grenzen en het landschap van de aanbieders kan zomaar veranderen.
Economische machtsblokken veranderen:
In 2018 verwacht men dat de verkopen van kleding en schoenen voor iets meer dan 50% gaat plaatsvinden
in landen in Zuid Oost Azië, Latijns Amerika, Midden Oosten en Afrika. Tevens is de verwachting dat dit snel
zal groeien [12]. Het is voor het eerst in de recente historie dat dit gebeurt. Het zullen niet meer de EU, VS en
Japan zijn die de dienst gaan uitmaken. De vraag is wat dit betekent voor het regime. Welke invloed krijgen
deze opkomende landen, welke innovaties of nieuwe Retail concepten gaan hier vandaan komen?
Handelsoorlog of niet?
In Sectie 3.1.3 hebben we gezien dat sinds de handelsbarrières verdwenen zijn, de mode-industrie massaal
zijn kleding laat maken in goedkope productielanden als India, Bangladesh en China. Maar ook de moderetailers kunnen zich mondiaal vestigen en zo hun netwerk uitbouwen om nog meer schaalvergroting en groei
te creëren. Sinds Trump is gekozen als de president van VS zet hij de wereldhandel onder druk door importheffingen in te voeren om zijn eigen maakindustrie te beschermen. Als de handelsoorlog doorzet en we
krijgen te maken met nieuwe handelsbarrières zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de mode-industrie
die gebaat is bij een vrije wereldhandel.
1 https://retailtrends.nl/nieuws/52532/adidas-wil-de-helft-van-zijn-schoenen-sneller-produceren [bezocht op

29 april 2018]
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De consument verandert:
Aan de ene kant wil de consument alles nog sneller en steeds iets anders. Deze behoefte aan snelheid wordt
gedeeltelijk veroorzaakt door sociale media die de laatste modetrends bij een grotere groep consumenten
brengt [12]. Daarna verwachten we dat deze trends binnen een handomdraai beschikbaar zijn, het “see buy
now“ principe. Door digitalisering en inzet van data komt de focus te liggen bij een “consumer-centric model”
[12]. De consument zal meer centraal komen te staan en betrokken worden in het ontwerp en productieproces [12]. De consument gaat weg van massaproducten en wil meer gepersonifieerde producten. Dit staat
haaks op de werkwijze van het regime.
Aan de andere kant groeit het bewustzijn van de consument over duurzaamheid. Volgens Dossier Duurzaam
vindt 72% van de consumenten dat bedrijven een positieve bijdrage aan de maatschappij moet leveren, terwijl maar 21% vindt dat bedrijven dit daadwerkelijk doen. Bij de aanschaf van kleding speelt bij 45% van de
consumenten duurzaamheid een rol. Maar ook wereldwijd is deze trend zichtbaar. In het rapport, The State
of Fashion 2017, opgesteld door McKinsey, lezen we dat in de opkomende markten maar liefst 65% van de
consumenten op zoek is naar duurzame mode, terwijl dat in de ontwikkelde markten 32% is [13]. De consument wil meer transparantie en wil weten of een product voldoet aan bepaalde duurzaamheidseisen. Van
welk materiaal is mijn kledingstuk gemaakt, waar is de katoen verbouwd en door wie, welke chemicaliën
zitten in de stof en zijn ze gevaarlijk voor mijn gezondheid en wie heeft mijn kledingstuk in elkaar genaaid,
verpakt en vervoerd? Tevens is de consument bereid om meer te betalen voor merken die werken aan een
positieve sociale en milieu impact, wat Figuur 4.1 laat zien.

Figuur 4.1: Global Nielsen survey, 2015 [2]

4.3. Internationale afspraken en beleidsmaatregelen die invloed hebben
op het mode-systeem
Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015:
Dit klimaatakkoord is een internationaal gesloten verdrag tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 2.0 graden Celsius ten opzichte van
het pre industriële niveau. Dit betekent dat er een einde moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Het verdrag loopt af in 2050 en is bindend. Onderstaande Figuur 4.2, laat zien dat de mode-industrie
in de gehele waardeketen gebruik maakt van fossiele brandstoffen die CO2 ° uitstoot veroorzaken. In Sectie
3.2.2 staat vermeld dat het aandeel van de mode-industrie in de wereldwijde CO2 ° uitstoot 3% bedraagt [2].
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Figuur 4.2: De mat hr mCO 2 ° ui t st oot in de hele waardeketen [1]

OECD aangescherpt in 2011:
Deze internationale richtlijn is in 2011 aangescherpt om onder andere het Governance gap tussen het gedrag van bedrijven in eigen land en het gedrag van bedrijven in een minder ontwikkeld land aan te pakken.
Deze richtlijn is aangevuld met het “Ruggie Framework”,om de misstanden in de productieketen op te zoeken en aan te pakken. Hoewel het een soft law is en niet bindend is er door de overheid wel druk uitgeoefend
op bedrijven om te werken volgens de richtlijn. In 2017 is de richtlijn speciaal voor de mode-industrie gepubliceerd. Een uitvloeisel hiervan is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Meerdere stakeholders
zoals NGO’s, vakbonden, brancheorganisaties, de overheid en bedrijven zijn aangesloten bij dit convenant
om due dilligence uit te voeren en problemen in de keten aan te pakken. Nederland is zelfs een samenwerking aangegaan met het Duitse convenant op weg naar een EU aanpak. Er wordt gespeculeerd op wetgeving
op Europees niveau2 . De druk op bedrijven om MVO- en duurzaamheidsinspanningen op te zetten dan wel
uit te breiden neemt toe.
We zullen zelf voor ons kledingafval moeten gaan zorgen:
Sinds 1 januari van dit jaar accepteert China geen buitenlands afval meer. Afval van vaak lage kwaliteit, waaronder plastic, werd aan China verkocht en aldaar gerecycled. Door minder strenge eisen aan grondstoffen en
goedkope arbeidskrachten kon men hieraan verdienen, maar het leverde ook milieuvervuiling op. De Chinese overheid is klaar met deze vervuiling en voert een ware kruistocht tegen milieuvervuiling. Ongeveer de
helft van het wereldwijde plasticafval kwam in China terecht sinds 19923 . Jarenlang heeft het Westen zijn
afgedankte kleding op transport gezet naar Afrika. Sinds 2016 heeft een groep Afrikaanse landen, waaronder
Oeganda en Kenia de import van afgedankt kleding en schoeisel in de ban gedaan. Hiermee volgen zij het
beleid van landen zoals Zuid-Afrika die deze maatregel eerder hadden genomen4 .

4.4. De tweede deelvraag wordt beantwoord
“Wat is de wisselwerking tussen de ontwikkelingen in het regime en tussen de omgeving?”
In de vorige paragrafen hebben we een aantal belangrijke ontwikkelingen beschreven die spelen in het landschap en die het huidige systeem kunnen beïnvloeden. Maar welke ontwikkelingen zouden het systeem kunnen destabiliseren?
De lineaire werkwijze van het regime wordt bedreigd:
De input van steeds weer nieuwe grondstoffen wordt bedreigd door de bevolkingsgroei. Een groeiende bevolking heeft meer land, water en voedsel nodig wat een spanningsveld oplevert met verbouwing van grondstoffen zoals katoen of het gebruik van water in het gehele productieproces [1]. De meest gebruikte grondstof,
namelijk olie voor synthetische garens, is eindig. Het concept Fast Fashion heeft van een kledingstuk een
2 https://modint.nl/2018/02/02/wat-moet-de-kledingsector-doen-als-het-gaat-om-verantwoord-ondernemen/ [be-

zocht 28 mei 2018]

3 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/china-accepteert-geen-buitenlands-afval-meer-waar-moeten-we-dan-heen-met-ons

[bezocht 28 mei 2018]

4 https://www.volkskrant.nl/economie/afrika-hoeft-afgedankte-westerse-kleding-niet-meer~be6598d9/

28 mei 2018]
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wegwerpartikel gemaakt door zijn lage prijs. Het overgrote deel van het mode-systeem wordt gedomineerd
door het concept Fast Fashion. Heel goedkoop en steeds weer nieuwe collecties. Maar we kunnen de groeiende afvalberg van gebruikte kleding nergens meer dumpen. Als we zelf ons afval moeten gaan verwerken,
halen we de doelen van Parijs niet. We hebben gezien dat het systeem in de gehele waardeketen CO2 uitstoot,
maar kan het systeem zonder fossiele brandstof?
Er komt meer druk om MVO- en duurzaamheidsinspanningen uit te breiden:
De consument vraagt erom, de schandalen (de ramp met Rana Plaza in 2013 in Bangladesh) laten zien dat
er iets moet gebeuren, de klimaatverandering laat zien dat we de grenzen van de aarde bereikt hebben, de
overheid gaat druk zetten (convenant, OECD guidelines), NGO’s worden steeds professioneler en voeren de
druk op (bijvoorbeeld Greenpeace met hun detoxcampagne). Digitalisering maakt transparantie mogelijk,
iedereen weet alles. Klimaatakkoord van Parijs is bindend en verplicht overheden om beleid te maken om de
doelen te halen.
De productieketen staat onder druk:
Wat zijn de gevolgen als de handelsoorlog echt gaat uitbreken voor de vrije wereldhandel waar de modeindustrie zo van afhankelijk is. De productieketen is nu in Afrika beland als laatste continent op zoek naar
veel en goedkope arbeid, daarna is het op. Is de druk op het milieu nog vol te houden als we kleding over de
hele wereld slepen alvorens het in de winkel ligt? We moeten immers de klimaatdoelen van Parijs halen. De
consument beweegt van massaproductie naar gepersonifieerde producten die op bestelling geleverd kunnen
worden. Productontwikkeling, geleid door data van de consument wordt mogelijk gemaakt door digitalisering. Gaan technologische ontwikkelingen de productieketen omvormen en verdwijnt de goedkope arbeid?
Kan de huidige productieketen zoals we die nu georganiseerd hebben, deze vraag om snelheid en flexibiliteit
aan?
Concurrentie komt overal vandaan:
Machtsblokken op het wereldtoneel komen nu ook uit het Oosten. Afzetmarkten voor de mode-industrie
verschuiven naar het Oosten, waar ook nieuwe Retail concepten en technologische innovatie vandaan komen
[12]. Aziatische kledingfabrikanten gaan eigen merken ontwikkelen en wereldwijd verkopen. Het Westen
verliest haar dominantie in de mode-industrie. Kleine modebedrijven die lokaal georiënteerd zijn hebben
het moeilijk. Zij worden gedomineerd of weggevaagd door de grote spelers, met name online. Duurzaamheid
is een onderwerp voor de grote bedrijven die in staat zijn om hun invloed in te zetten en veranderingen door
te voeren. Kleine spelers hebben vaak de tijd en middelen niet om uitgebreide MVO-afdelingen op te zetten.
Aan de andere kant is de wereld door digitalisering met elkaar verbonden en kunnen nieuwe netwerken of
markplaatsen opgezet worden.
“Wat is de wisselwerking tussen de ontwikkelingen in het regime en tussen de omgeving?”
De vraag en de urgentie om verandering neemt toe, gezien de ontwikkelingen in het landschap die het regime
beïnvloeden. Het lijkt erop dat het huidige systeem, wat oneerlijk en vervuilend is, niet meer vol te houden
is. Door digitalisering is het mogelijk om de structuur, werkwijze en cultuur van het huidige regime te veranderen en te innoveren. De machtspositie van Westerse bedrijven wordt bedreigd door invloed uit het Oosten,
met name China. De modebedrijven weten dat er iets moet gebeuren en dat het systeem niet vol te houden
is maar op dit moment is het nog lonend en legaal. Men wordt nog niet belast of afgestraft voor hun onduurzame gedrag. Consumenten blijven kopen, Fast Fashion blijft bestaan. De modebedrijven antwoorden met
incrementele stapjes: We zien een paar modellen terug in de collecties van de modebedrijven gemaakt van
organic cotton of een spijkerbroek gemaakt van gerecycled plastic. In sommige winkels wordt gebruikte kleding ingezameld. Men doet pogingen om de negatieve footprint van de mode te verminderen. De spanning
vanuit het landschap neemt toe en komt van vele kanten.

�

Welke oplossingen worden onderzocht om
een duurzame mode-industrie vorm te
geven?
“Wat zien we gebeuren op nicheniveau en in hoeverre begint dat concurrerend te worden ten
opzichte van het regime?”
In dit hoofdstuk kijken we wat de ontwikkelingen zijn in het nicheniveau. Het is duidelijk dat de modeindustrie om oplossingen vraagt die het vervuilende en oneerlijke karakter kan oplossen. We hebben een
nieuwe manier van werken, denken en organiseren nodig; een nieuw regime. Op nicheniveau zien we dat
zowel spelers uit het regime als startups gaan experimenteren en nadenken over nieuwe businessmodellen,
de manier waarop we kleding ontwerpen, produceren en gebruiken. Men is bezig met de opbouw van een
nieuw regime. Er is in dit hoofdstuk een onderscheid gemaakt tussen de oplossingen die onderzocht worden
door het regime en de oplossingen die onderzocht worden door startups.

5.1. Welke oplossingen worden door het regime onderzocht
5.1.1. Een systeem gebaseerd op de circulaire economie
Een circulair systeem zou de vervuiling en verspilling in het huidige mode-systeem drastisch kunnen verminderen. Maar ook het gebruik van kleding zou door een circulair systeem drastisch kunnen veranderen.
De consument krijgt meer keuzes om een kledingstuk te kopen, nieuw of tweedehands, of te gebruiken zoals
leasen of huren. Hierdoor zou onze houding ten opzichte van een kledingstuk kunnen veranderen van wegwerpartikel naar meer waardering voor het product. Het gevolg zou kunnen zijn dat ook de mensen die het
kledingstuk maken meer waardering krijgen.
Op de website van de rijksoverheid1 kunnen we lezen wat precies wordt bedoeld met de circulaire economie.
“Anders dan in een lineaire economie worden in de circulaire economie grondstoffen optimaal gebruikt. Dat
wil zeggen: ze worden steeds gebruikt in een toepassing met de hoogste waarde voor de economie en met
de minste schade voor het milieu”. Dat betekent o.a.: repair-reuse-recycle. “In een circulaire economie staat
juist het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en wordt afval en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk voorkomen (het sluiten van kringlopen).” De overgang van een lineaire
naar een circulaire economie vergt een systeemverandering of transitie. “Een ander ontwerp of proces (zoals
3D printing), producten die te repareren of herstellen zijn, recyclen en anders denken over producten (bijvoorbeeld delen) zijn onderdeel van zo’n verandering". Een circulair systeem vraagt dus meer dan alleen het
recyclen van materialen.
Om dit te bereiken zullen we nieuwe netwerken moeten vormen en een radicale samenwerking moeten nastreven. Het gaat om een meer integrale samenwerking in de productieketen zelf, pre-competitieve samenwerkingen tussen modebedrijven maar ook tussen verschillende industrieën en sectoren. Andere ontwerpen
van producten en processen en nieuwe verdienmodellen versnellen de transitie naar een circulaire economie. Dit wordt mogelijk door een toenemende digitalisering2 ”.
1 http://themasites.pbl.nl/circulaire-economie [bezocht 28 mei 2018]
2 http://themasites.pbl.nl/circulaire-economie [bezocht 28 mei 2018]
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In 2017 heeft de Ellen Macarthur Foundation een rapport uitgebracht waarin een nieuwe mode-industrie
wordt beschreven gebaseerd op de circulaire economie. Grote spelers in de industrie hebben hieraan meegewerkt, zoals H&M, Nike en C&A. Maar ook NGO’s, overheden, nichespelers en diverse experts. De kern
van het rapport is het vervuilende en verspillende karakter van het lineaire systeem, wat door de groeiende
vraag naar kleding zal leiden tot een catastrofe, om te zetten naar een circulair systeem. Daarnaast wordt er
aandacht geschonken aan de betaalbaarheid en bereikbaarheid van kleding voor iedereen en een positieve
impact creëren op mens en milieu door ecosystemen te herstellen. Tevens is er aandacht voor het implementeren van externaliteiten zoals vervuiling in de kostprijs zodat we de juiste prijs gaan betalen en een eerlijk
verdeelde groei zodat iedereen in de waardeketen zijn deel krijgt. Met dit rapport heeft de Ellen MacArthur
foundation een uitgebreide analyse gemaakt van de mode-industrie en een positief toekomstbeeld geschetst
hoe een schone en eerlijke mode-industrie eruit zou kunnen zien. De vraag is nu hoe de dominante spelers
hier invulling aan gaan geven en in welk tempo.
De volgende bedrijven brengen producten op de markt die volgens het circulaire principe ontworpen en
gemaakt zijn. Dit zijn de eerste stappen die de dominante spelers zetten om het systeem om te buigen naar
een circulair systeem.
G-Star heeft de “meest duurzame jeans ooit” ontwikkeld. De denimstof waarvan deze jeans is gemaakt kreeg
de “Gold level Cradle to Cradle“ certificering, wat betekent dat de stof volledig recyclebaar is en de negatieve
impact op het milieu is geminimaliseerd. G-Star heeft samen met zijn leveranciers ieder onderdeel binnen
het productieproces geanalyseerd en onderzocht hoe de milieu-impact te minimaliseren. Men heeft ook oplossingen gevonden voor onderdelen in het kledingstuk die het recyclen bemoeilijken. Tevens heeft bedrijf de
ontwikkelingsprocessen van de denimstof als open source toegankelijk gemaakt voor iedereen in de industrie
en hoopt hiermee een nieuwe standaard voor de industrie te hebben ontwikkeld3 .
C&A heeft een T-shirt geïntroduceerd dat een “Gold Level Cradle to Cradle” certificering heeft gekregen. Het
T-shirt is ontworpen voor een volgend leven, gemaakt van biologische katoen met alleen veilige chemicaliën en kleurstoffen. Tijdens het productieproces is alleen duurzame energie gebruikt en is het water dat is
gebruikt, gereinigd of hergebruikt. Je kunt je T-shirt ook thuis op je composthoop gooien4 .
De meeste bedrijven, zoals H&M en Zara zijn bezig met het oproepen van hun klanten om kleding die niet
meer gebruikt wordt bij hen in te leveren. Als beloning krijgt de consument 15% korting op een nieuw te
kopen product. Deze kleding wordt als tweedehands kleding verkocht of gedowncycled naar bijvoorbeeld
poetsdoeken. Feitelijk doen deze bedrijven niets nieuws maar nemen de taak over van de gemeente die normaal deze kleding inzamelt.
Als we kijken naar het onderdeel van de circulaire economie waarbij we het gebruik van een kledingstuk
willen aanpakken zijn er weinig voorbeelden van de dominante spelers zichtbaar. Er zijn geen voorbeelden
gevonden op het gebied van repairservices, leasemodellen, resale of slow fashion. Alleen bij een paar hoogwaardige kwalitatieve modemerken zoals Patagonia, Filippa K en Stella McCartney vinden we experimenten
om het gebruik te verlengen of te gaan van bezit naar gebruik.
Patagonia heeft de volgende filosofie: “Het is altijd beter voor het milieu om langer gebruik te maken van
je kledingstuk en hierdoor consumptie te verminderen. Koop je toch een nieuw kledingstuk, draag het dan
met veel plezier, zorg er goed voor en laat het repareren als het stuk is. Als het dan niet meer te dragen is,
stuur het terug om te laten recyclen. Vind je niet meer mooi, biedt het dan aan op de tweedehands site: Worn
wear.com, zodat iemand anders het kledingstuk kan dragen 5 .
Modeontwerpster Stella McCartney is een partnership aangegaan met resale company The RealReal zodat
haar klanten hun kledingstukken die zij niet meer willen dragen of kunnen gebruiken op deze site kunnen
verkopen.

3 https://fashionunited.nl/nieuws/mode/g-star-lanceert-meest-duurzame-jeans-ooit/2017120430220

mei 2018]

[bezocht 28

4 https://fashionunited.nl/nieuws/mode/c-a-dit-cradle-to-cradle-t-shirt-wordt-in-11-weken-weer-compost/

2017050928701 [bezocht 28 mei 2018]

5 https://wornwear.patagonia.com [bezocht 28 mei 2018]
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Fillipa K is een Zweeds modemerk die het totaalconcept van de circulaire economie probeert aan te bieden:
Dit merk staat al bekend om zijn hoge kwaliteit en tijdloze design. In hun collectie hebben zij “Front Runners” geïntroduceerd, modellen die gemaakt zijn uit gerecyclede grondstoffen en ontworpen zijn met het oog
op recyclen na langdurig gebruik. Ritsen, knopen, labels en verpakking zijn zodanig gekozen dat alles hergebruikt kan worden. Hiermee willen zij zichzelf leren om volledig duurzaam te worden in 2030. Zij hebben
zichzelf een duidelijk doel in de tijd gesteld. Fillipa K wil een bewust merk worden die innovatieve duurzaamheid ziet als hun leidraad voor groei. Zij hebben een second life concept in hun winkels geïntroduceerd en zij
experimenteren met een leaseconcept en geven hun klanten uitgebreide informatie over het verzorgen van
hun kleding6 .

5.1.2. Technologie en innovatie
Robotisering verandert de productieketen drastisch. Een Chinese kledingfabrikant Tianyuan Garments heeft
samen met de Amerikaanse startup Softwear Automation een fabriek in Amerika neergezet met 330 robots die
een T-shirt naaien in 26 seconde. Men verwacht dat deze fabriek 23 miljoen T- shirts per jaar kan gaan maken
voor merken als Adidas, Armani en Reebok. De technologische vooruitgang in de kledingindustrie ging lange
tijd langzaam omdat er veel handelingen nodig zijn om een kledingstuk in elkaar te zetten7 . Maar binnen 5
jaar worden de mogelijkheden om robots in te zetten meer. Adidas maakt in zijn Speedfactory gebruik van
robots en nieuwe productietechnieken, zoals 3D-printing om zijn schoenen nog sneller te maken8 .
Als de productie door robots smarter wordt zal de toegankelijkheid tot de afzetmarkt belangrijker worden.
Op deze manier zit men dichter bij de afzetmarkt en kan er sneller worden gereageerd op de vraag van de
consument. Wanneer deze technologie meer mainstream wordt zal dit een enorme systeemverandering van
de productieketen tot gevolg hebben. Een veerkrachtige productieketen die geclusterd is rond de afzetmarkt.
De prijs van de arbeidskrachten is niet meer leidend in de keuze waar de productie gaat plaatsvinden9 . Ook
de Plug en Play accelerator van C&A en Kering heeft een samenwerking opgestart met Softwear Automation.
3D printen van kleding is een geheel nieuwe manier om kleding te maken. Een 3D printer is een apparaat dat
op basis van digitale computerbestanden, driedimensionale objecten kan produceren. Dit gebeurt door het
object laag na laag op te bouwen. Het grootste verschil met de traditionele productietechnieken van kleding
is dat 3D printen additief is in plaats van subtractief. We zijn gewend om van een grote platte lap stof bepaalde
delen uit te snijden om een 3D kledingstuk van in elkaar te zetten. Bij 3D printen wordt een kledingstuk laagje
voor laagje opgebouwd. Hierdoor wordt verspilling geminimaliseerd en zijn de mogelijkheden qua ontwerp
en pasvorm eindeloos. Op dit ogenblik experimenteren voornamelijk bedrijven als Adidas en Nike met 3D
printen van schoenen.

5.1.3. Transparantie
Transparantie staat nog in de kinderschoenen, zeker in de Westerse wereld [2]. Kering10 heeft als eerste een
EPL (environmental profit and loss) account ontwikkeld waardoor de impact van hun gebruikte materialen op het milieu een waarde kreeg. Zij waren hier transparant over. Het gaf inzicht in de impact van hun
keuzes wat betreft grondstoffen of bewerkingen, bevorderde de samenwerking met hun leveranciers om aan
oplossingen te werken en er werd meer vertrouwen opgebouwd binnen hun stakeholdersgroepen door hun
transparantie. Modeontwerpster Stella McCartney heeft dit systeem overgenomen (zij was onderdeel van de
Keringgroep) en rapporteert hierover in haar jaarverslag.
Een ander voorbeeld van transparantie is het bekendmaken van gegevens van fabrikanten door modebedrijven. H&M en C&A geven een complete lijst van hun fabrikanten met aanvullende gegevens over aantallen
werknemers, de activiteiten van de fabrikant en de status van de fabrikant. G-Star gaat zelfs verder en geeft
een heel ander beeld. Op hun fabrikantenlijst kun je meer informatie vinden over het bedrijf zelf, inclusief
alle MVO-projecten die lopen en het verloop ervan.

6 http://filippakcircle.com/category/consumption [bezocht 28 mei 2018]

7 https://www.deviceplus.com/connect/sewbot-in-the-clothing-manufacturing-industry [bezocht 29 april 2018]
8 https://retailtrends.nl/news/52532/adidas-wil-de-helft-van-zijn-schoenen-sneller-produceren

april 2018]

9 https://www.bloomberg.com/ [30 augustus 2017, gelezen op 6 juni 2018]
10 http://www.kering.com

[bezocht

29

5.1. Welke oplossingen worden door het regime onderzocht

23

Internationale organisaties en NGO’s zetten zich in om vervuiling door chemicaliën tegen te gaan. De Greenpeace detox campagne heeft als doel om een grotere transparantie over het gebruik van chemicaliën te geven
en om nul lozingen van gevaarlijke chemicaliën in de gehele productieketen te bereiken in 2020. Ongeveer 80
modebedrijven hebben zich gecommitteerd aan het ZDHC programma. De ZDHC Chemical Gateway geeft
informatie over welke chemicaliën voldoen aan de ZDHC MRSL. Doordat er geen transparantie is over het
gebruik van chemicaliën en geen data bekend zijn over gezondheidsproblemen van mensen die met deze
stoffen werken is dit een eerste goede stap om dit probleem verder aan te pakken.

5.1.4. Innovatieve en duurzame grondstoffen
Andere grondstoffen of op een andere manier verkregen grondstoffen zijn een belangrijke voorwaarde om
een product goed en veilig te kunnen recyclen. Maar ook een beter en dieper inzicht in de gebruikte chemicaliën is van belang voor het recycle proces. Een veilige materialen cyclus is één van de voorwaarden om de
transitie naar de circulaire economie waar te maken.
Op dit ogenblik wordt er vooral veel onderzoek gedaan om de bestaande grondstoffen op een duurzamere
wijze te verkrijgen of de problemen van vervuiling op te lossen. Organic cotton gebruikt minder pesticiden
en water en zorgt beter voor ecosystemen. De boeren gebruiken hun eigen gekweekte zaden. Veel modebedrijven gebruiken organic cotton in hun collecties maar het aanbod van organic cotton is te klein om in de
vraag te kunnen voorzien.
Er wordt onderzoek gedaan naar het loslaten van microdeeltjes uit synthetische materialen in de oceanen.
The Outdoor Industry Association is bezig om een catalogus samen te stellen om alle onderzoeken die gedaan
worden te verzamelen om te kijken wat er al is en wat nodig is. The European Outdoor Group Microfibre
consortium is bezig om onderzoek te doen om het probleem van het loslaten van microdeeltjes te begrijpen
en hierna een oplossing te zoeken. Grote merken als Kering, Adidas en Asos zijn hierbij aangesloten.
De grondstof Tencel is gemaakt van pre-consumer cotton waste en houtpulp en gebruikt 95% minder water
dan katoen. Daarnaast kan het gerecycled worden. Deze grondstof is reeds terug te vinden in veel collecties
van de modebedrijven. Het is betaalbaar en voldoet aan de huidige mode eisen. In de volgende paragraaf
wordt beschreven hoe de dominante spelers met hun foundations, innovatieve ontwikkelingen op het gebied
van grondstoffen steunen.

5.1.5. Foundations van dominante spelers steunen startups
De C&A Foundation heeft Fashion for Good opgericht met als doel om merken, retailers, leveranciers en nonprofit organisaties met een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid te verbinden. Daarnaast
ondersteunt het initiatief het opschalen van technologieën, processen en bedrijfsmodellen die de potentie
hebben om de industrie te transformeren11 . Bedrijven als Kering en Adidas maar ook Zalando hebben zich
al bij dit initiatief aangesloten. Door middel van de Plug and Play accelerator worden startups ondersteund
in funding en expertise. Ieder jaar worden 12 startups uitgekozen die een bijdrage kunnen leveren aan de
missie van Fashion for Good. De uitgekozen startups zijn bezig met innovatieve materialen gemaakt uit afval
van andere industrieën of gemaakt in een lab. Een platform waar sustainable startups met elkaar in contact
komen of een platform met supply chain informatie waardoor fabrikanten, retailers en trimmers elkaar snel
kunnen vinden.
In 2015 heeft de H&M conscious foundation, de Global Change award opgericht. Men zoekt naar innovatieve
ideeën die de mode- industrie circulair kunnen maken en de planeet en onze leefomstandigheden helpen
beschermen12 . Men steunt startups in hun ontwikkeling. Het gaat over innovatieve materialen en een paar
uitstekende oplossingen om recyclen van kleding te verbeteren. Opvallend is dat MycoTEX zowel de prijs van
H&M (in 2018) als de prijs van C&A (in 2017) heeft ontvangen voor hun idee om stof te maken van paddenstoelen, die in een lab worden gekweekt. Het materiaal kan volledig gevormd worden naar het lichaam en is
biodegradable. Het spin- en weefproces kan hiermee overgeslagen worden.
Ook Tommy Hilfiger (onderdeel van de PVH Corp groep) lanceert een Social Innovation Challenge om entrepeneurial startups te ondersteunen met een geldbedrag en met het opschalen van hun innovatieve ideeën en
oplossingen die een positieve social impact hebben op de waardeketen van de mode industrie. Begin 2019
worden de eerste winnaars bekend gemaakt.
11 https://fashionforgood.com [bezocht 28 mei 2018]

12 https://globalchangeaward.com [bezocht 29 mei 2018]
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5.1.6. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden
Veel dominante spelers zijn aangesloten bij internationale organisaties die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Voorbeelden hiervan zijn: BSCI, Fairwearfoundation, Accord on Fire
and Building Safety in Bangladesh. Tevens wordt er samengewerkt met NGO’s om bepaalde problemen zoals
kinderarbeid aan te pakken. De meeste bedrijven proberen via een gedragscode regels op te stellen waaraan
de fabrikant moet voldoen alvorens een samenwerking wordt opgestart. Hiermee proberen zij de arbeidsomstandigheden in de fabrieken te verbeteren. Om dit proces te controleren worden audits uitgevoerd door
de bedrijven zelf of door onafhankelijke partijen. De vraag of dit systeem tot echte verbeteringen gaat leiden
wordt steeds meer gesteld. Mevrouw A. Magendans zegt hierover: ” audits zijn big business maar de vraag is
of de echte oorzaken van de problemen worden aangepakt”.

5.1.7. Samenwerking
Internationaal gezien is de Kopenhagen Fashion Summit en van de belangrijkste bijeenkomsten op het gebied van verduurzaming van de mode-industrie. Ruim 1300 bedrijven uit 50 landen komen samen om hierover te praten. Modebedrijven, politici, NGO’s, wetenschappers delen kennis en proberen afspraken te maken over dit onderwerp. Ieder jaar wordt er een rapport uitgebracht: the Pulse of the Fashion Industry om
aan te geven hoe het met de verduurzaming van de industrie gaat. In Nederland is het convenant voor duurzame kleding en textiel getekend is 2016. Bijna 70 bedrijven hebben zich aangesloten en hebben als doel
om samen met de overheid, NGO’s en vakbonden de problemen op gebied van arbeidsomstandigheden en
vervuiling aan te pakken.

5.2. Welke oplossingen worden in het nicheveld onderzocht
De vraag is waarom we kleding nog steeds hetzelfde produceren, terwijl de manier waarop we consumeren
zo is veranderd? Voor een radicale vernieuwing kijken we naar alternatieven die innovatieve systemen onderzoeken die kunnen helpen om de mode-industrie te verduurzamen. Er worden nieuwe businessmodellen
onderzocht die gericht zijn op het ontwerp, een betere kwaliteit van kleding die langer meegaat of hersteld
kan worden tot het ontwikkelen van repairservices, leasemodellen en stimuleren van hergebruik: de tweedehands markt opnieuw uitvinden. Deze businessmodellen zijn gericht op het beperken en terugdringen van
de schade maar ook op een nieuwe manier van produceren, verkopen, delen, herstellen en hergebruik.

5.2.1. 3D printen van kleding
Modeontwerpster Iris van Herpen was de eerste die in 2010 een 3D geprint kledingstuk op de catwalk liet zien,
een witte top die opgebouwd was uit de verschillende ronde vormen. Die was nog te hard. Tegenwoordig zijn
haar geprinte kledingstukken veel zachter. ”Nog steeds niet zo zacht als wol of katoen”, zegt ze. “Maar ik
weet dat dat binnenkort gaat veranderen. Wat ik ook spannend vind, is dat iedereen op een gegeven moment
zijn kleren op maat zal kunnen laten printen13 ”. Zij wordt gezien als een vernieuwer en futurist. Maar deze
kleding is alleen te zien op de catwalks.
In 2017 presenteerde de modeontwerpster Danit Peleg een collectie kledingstukken geprint at home met een
3D printer en lanceerde haar customized en personalized platform op haar website, zodat consumenten een
3D geprint kledingstuk kunnen personificeren en kopen. Een wereldprimeur. Als de technologie zich heeft
ontwikkeld, ziet zij een toekomst voor zich waarin iedereen ontwerpen online kan kopen en thuis kan printen
of bij speciale winkels. Haar TED talk heeft ruim 1.6 miljoen kijkers: ”vergeet winkelen, binnenkort download
je je nieuwe kleren14 ”.

13 interview NRC website Iris van Herpen

14 https://danitpeleg.com [bezocht 28 mei 2018]

5.2. Welke oplossingen worden in het nicheveld onderzocht

25

Als het 3D printen van kleding betaalbaar wordt, snel genoeg is om in een grote behoefte te voorzien en met
de juiste duurzame materialen uitgevoerd kan worden, zou dit een disruptieve ontwikkeling kunnen worden
die kan leiden naar een duurzame systeemverandering van de kledingindustrie. Productieketens, businessmodellen en wetgeving zullen volledig gaan veranderen. Niet alleen zal de keten minder complex worden
maar ook de stroom van materialen wordt transparanter en daardoor beter te controleren15 . Maar ook de
klant zal een grote rol krijgen in het ontwerp van het product en zal uiteindelijk een co-creatie worden tussen
ontwerper en klant. Aangezien een “product on demand“ gemaakt kan worden, kunnen we grondstoffen efficiënter benutten en zijn voorraden van kledingstukken overbodig wat een enorme reductie van verspilling
tot gevolg heeft.

5.2.2. Mode as a service, van bezit naar gebruik
In 2013 richt Bert van Son het jeansmerk Mud jeans op en introduceert een innovatief businessmodel voor de
mode-industrie: het leasen van een jeans in plaats van de jeans te kopen. Je betaalt een maandelijks bedrag
voor je jeans. Is je jeans kapot, verzorgt Mud jeans de gratis reparatie en als je toe bent aan een nieuw model,
ruil je je oude jeans in voor een nieuwe. Mud Jeans blijft eigenaar van de jeans. De oude jeans wordt indien
mogelijk in resale gedaan of anders gerecycled. Vorig jaar heeft Mud jeans 50.000 jeans verkocht waarvan
12.500 zijn geleased16 . Dit geeft aan dat het concept hoopvol is maar nog niet mainstream.
In 2014 richtte vier zussen het nieuwe concept, Lena The Fashion Library op nadat ze ervaring hadden opgedaan met hun vintage webshop. Ze willen hiermee een gamechanger worden in de markt door bewust
consumeren te stimuleren. Met hun leensysteem via abonnement verlengen zij de levensduur van kleding.
Zij werken alleen met merken die een goede kwaliteit en tijdloze stijl brengen waardoor de kleding langer
meegaat. Verder proberen zij met hun Slow working spaces een positieve impact te hebben op een sociaal
probleem: 12% van de mensen tussen 25-34 jr kampen met een burn-out. Zij bieden deze mensen een plek
bij Lena om ongedwongen bezig te zijn door activiteiten uit te voeren en hiermee te werken aan hun herstel.
Zo laten zij zien dat een innovatief businessmodel werkt17 .
In 2014 werd het Deense babykleding merk Vigga opgericht, een geheel nieuw businessmodel gebaseerd op
de circulaire economie. Dit product, as a service-systeem, geeft ouders de mogelijkheid om steeds een nieuwe
Vigga tas vol met babykleding te leasen als hun baby een nieuwe maat nodig heeft. Op deze manier wordt het
gebruik van babykleding geoptimaliseerd en daarna gerecycled. Er worden alleen organische grondstoffen
gebruikt en de kleding wordt sociaal verantwoordelijk geproduceerd. (GOTS-gecertificiteerd) Vigga heeft per
december 2017 300.000 stuks laten circuleren en heeft daarmee 9.9 miljoen liter water bespaard en 185 ton
CO2 . Een veelbelovend concept aangezien zij bezig zijn met hoge kwaliteit kleding die ze vaker kunnen laten
circuleren18 .
In 2014 werd United Wardrobe opgericht, een markplaats voor tweedehands kleding. Zij willen de grootste
marktplaats ter wereld worden waarop mensen hun tweedehands kleding kunnen verkopen en kopen. Op 21
augustus 2018 verscheen er op NU.nl een artikel over deze startup, waarin hun succes wordt omschreven. In
2017 werden een half miljoen kledingstukken via de app van het platform verhandeld, dit jaar verwachten zij
een groei te realiseren van 250 procent!! Als reden geven zij aan dat ook bekende Nederlanders hun kleding
verhandelen op deze marktplaats en dat zij uitgebreid zijn naar Frankrijk. De app heeft inmiddels 2,5 miljoen
gebruikers.

5.2.3. Innovatieve en duurzame grondstoffen
In maart 2018 werd de beurs Material Xperience georganiseerd, waar men innovatieve materialen introduceerde. Men richt zich op innovatieve materialen die ook vervaardigd zijn op een geheel andere manier. We
kunnen twee richtingen signaleren zoals het ecologisch geproduceerde materiaal wat groeit in een lab en niet
gesponnen of geweven hoeft te worden zoals een materiaal gemaakt van paddenstoelen. Na gebruik is het
biologisch afbreekbaar. De tweede richting is materiaal dat vervaardigd is uit afval van planten, zoals leer
van bladeren van de ananas of technische materialen zoals bijvoorbeeld een garensoort dat gemaakt is van
plastic afval uit de oceaan.
15 https://www.logistiek.nl/supply-chain/blog/2014/02/3d-printer-zorgt-voor-revolutie-in-supply-chain-101130460?

vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.8904437.1314319360.1536068476-1501098212.1536068476 [bezocht 29 april
2018]

16 https://retailtrends.nl/news/51910/mud-jeans-voor-het-eerst-winstgevend [bezocht 28 mei 2018]
17 https://www.lena-library.com [bezocht 28 mei 2018]
18 https://vigga.us/in-english [bezocht 6 juni 2018]

5.3. De derde deelvraag wordt beantwoord

26

De tentoonstelling, Earth Matters samengesteld door de wereldberoemde trendwatcher Lidewij Edelkoort,
brengt designers en kunstenaars bij elkaar op zoek naar nieuwe manieren van produceren. Het zijn innovatieve denkers die in staat zijn om onze mentaliteit te veranderen. Zij halen hun inspiratie uit de natuurlijke
processen van onze planeet: een rijkdom aan ideeën. Zij kijken naar een nieuwe manier van grondstoffen
verkrijgen uit restproducten of afval uit andere industrieën. Bijvoorbeeld, dennennaalden, soort leer van
ananasbladeren of de bast van een dennenboom, gebruik van mensenhaar dat als afval is weggedaan, of de
stengel van de brandnetel. Maar ook nieuwe natuurlijke verftechnieken worden onderzocht door gebruik te
maken van natuurlijke verfstoffen uit zeewier, of levende bacteriën in te zetten die op een natuurlijke wijze
ons textiel verven. Het repareren van kleding met gouddraad wordt bekeken om het kledingstuk weer meer
waarde te geven.

5.3. De derde deelvraag wordt beantwoord
“Wat zien we gebeuren op nicheniveau en in hoeverre begint dat concurrerend te worden ten
opzichte van het regime?”
De vele voorbeelden die door de regime spelers worden onderzocht laat zien dat men serieus bezig is iets
te gaan doen maar het systeem is zo complex en de problemen zo talrijk dat men niet precies weet wat er
gaat werken. Er is een zoektocht gaande naar wat het systeem verder kan helpen in de transitie. Er worden
netwerken opgestart om meer samenwerking te genereren en informatie te delen. Wat opvalt is dat sommige
bedrijven al daadwerkelijk werken aan hun visie van een duurzame industrie door gerichte experimenten te
laten zien. Zij kunnen gezien worden als koplopers van het regime. Dit zien we bijvoorbeeld doordat G-Star
niet alleen een jeans op de markt brengt die ontworpen is om te recyclen, maar ook de kennis deelt met
de industrie. Ook laten zij zien dat transparantie van hun keten verder gaat dan het opgeven van het adres.
Hoogwaardige modemerken experimenteren met een ander gebruik van kleding, door middel van reparatie
of leasemodellen en de foundations van de grote bedrijven steunen onderzoek en innovaties die nodig zijn
om een ander systeem te ontwikkelen.
Daarnaast laten de alternatieven zien dat er nieuwe vormen van werken, denken en organiseren mogelijk
zijn, zoals het leasen van een jeans (Mud Jeans laat zien dat 12.500 mensen dit doen), het huren van kleding
via een abonnement systeem, (Lena), het gebruik van kleding vergroten19 , het 3D printen van kleding20 .De
vraag is er en er is een businessmodel voor. Echter deze startups zitten nog in de experimenteerfase en lopen
tegen het feit aan dat de infrastructuur nog niet staat waardoor zij tegen belemmeringen aanlopen. Doordat
zij nog klein zijn en vaak duur, kunnen ze maar een beperkte groep consumenten bereiken. Echter het succes
van United Wardrobe laat al zien dat sommige businessmodellen krachtiger worden en door kunnen groeien.
De circulaire economie wordt gezien als een belangrijke systeemverandering op weg naar een duurzame
mode-industrie. We zien vele experimenten die de overgang van een lineair naar een circulair systeem mogelijk moet maken. Echter, als we overgaan op een circulair model zal de belangrijkste verschuiving zijn dat
het eigenaarschap van een kledingstuk verandert. Hr. D.J, Joustra van de C&A Foundation vertelt hierover:
“Hierin wordt gesproken over een verschuiving van verantwoordelijkheid, namelijk niet meer de consument
maar de professional is verantwoordelijk voor het product. Als ze hier ook een economisch belang bij hebben
zullen ze automatisch oplossingen verzinnen om te kijken hoe ze zo lang mogelijk en zo veel mogelijk waarde
kunnen behouden. Het product verkoopsysteem wordt een servicesysteem. Probleem is wel dat de consument
nog niet gewend is om voor service te betalen als het over fashion gaat.” Mevrouw N. Steen van Modint deelt
de volgende mening: ”Nu stoppen we de markt vol met onze producten, als het niet meer wordt afgenomen
is het niet meer onze verantwoordelijkheid.” “We zullen echt ownership moeten nemen over een product, dat
begint bij design, gaat het de wereld iets opleveren als ik dit product als zoveelste op de markt breng”. Het gaat
hier dus om een geheel nieuwe manier van denken en werken en dus over de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Als we kijken naar de opbouw van een circulair systeem zien we dat de experimenten vanuit
het regime vooral gericht zijn om circulaire mode technisch mogelijk te maken en de infrastructuur op te
bouwen wat voornamelijk gericht is op het recycle proces. Terwijl de startups en sommige hoogwaardige
modemerken zich richten het op experimenteren met nieuwe businessmodellen en gedachte over eigenaarschap en langdurig gebruik. Startups als Lena experimenteren hiermee, maar vinden moeilijk aansluiting bij
19 zie tweedehands marktplaats, United Wardrobe
20 zie Danit Peleg
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merken uit het regime die ze graag wil aanbieden. Juist dat eigenaarschap is nu een belemmering om dit
businessmodel te laten groeien. Zij vatte haar droom als volgt samen: “De droom is om met meerdere merken
samen te werken, dat de kleding van hen blijft en na gebruik weer terug gaat en gerecycled wordt”. Dan lijken
de partijen uit het regime en de alternatieven nu nog ver van elkaar af te staan, ze zijn met een ander stuk van
de circulaire mode bezig.
“Wat zien we gebeuren op nicheniveau en in hoeverre begint dat concurrerend te worden ten
opzichte van het regime?”
Vanuit het regime staan er koplopers op die serieus bezig zijn om hun visie op een systeemverandering vorm
te geven. Deze bedrijven laten door hun acties zien dat zij het oude regime willen verlaten en een nieuw
regime willen opbouwen. Dit zorgt voor spanning in het huidige systeem, men vraagt zich af hoe te reageren.
Moeten we de koplopers gaan volgen of niet? Vanuit het transitieperspectief kunnen we dan al spreken dat
door het gedrag van de koplopers het regime gedestabiliseerd wordt. Er komen scheurtjes in het huidige
systeem. Daarnaast zien we dat de startups laten zien dat nieuwe businessmodellen mogelijk zijn. Zij doen
voor hoe een nieuwe manier van werken, denken en organiseren eruit zou kunnen zien. Hoewel zij nu nog
niet groot zijn en moeite hebben om door te groeien kan dit zomaar ineens gebeuren, zie het voorbeeld van
United Wardrobe. Dan ontstaat er ineens versnelling en zou het concurrerend kunnen gaan worden voor het
huidige regime.

6

“Is de transitie naar een duurzame
mode-industrie zichtbaar”
Om antwoord te geven op de hoofdvraag is het belangrijk om te kijken of we te maken hebben met een potentiële transitie en waar die vandaan zou kunnen komen. Een potentiële transitie kan ontstaan als we te
maken hebben met persistente problemen, druk vanuit het landschap, destabilisatie van het regime en een
versnelling op nicheniveau.
In Hoofdstuk 3.3.2 zijn we uitgebreid ingegaan op de talrijke problemen die het huidige systeem veroorzaakt;
vervuiling en verspilling, negatieve invloed op de mens, overconsumptie. We hebben ook gezien dat de structuur complex en wijdvertakt is en niet transparant waardoor het zeer moeilijk is om de problemen systematisch aan te pakken. De problemen zijn persistent.
In het regime zien we enige spanning ontstaan doordat de bezorgdheid om de problemen die aan het licht
komen zich gaat opbouwen. Echter de vraag van de consument loopt niet terug door dit gedrag, wel door
andere oorzaken. Het loont dus nog steeds om zeer goedkope producten aan te bieden die de consument
weggooit. Ook dat gedrag wordt nog niet afgestraft. Men is op zoek naar manieren om het systeem te verbeteren maar dat is niet genoeg. Een nieuw systeem lijkt nog geen urgentie te hebben. Ook de consument
maakt zich nog niet echt druk en zal moeten wennen aan nieuwe businessmodellen zoals leaseconcepten.
Vooralsnog lijkt het regime de spanningen nog te kunnen managen.
In het landschap zien we allerlei ontwikkelingen waarvan we de uitkomst of gevolgen nog niet weten, denk
aan het opkomende protectionisme, nieuw machtsblok uit het Oosten of klimaatverandering. Wat we wel
zien is dat het systeem van onduurzame producten aan zo veel mogelijk mensen verkopen niet vol te houden
is als de vraag toeneemt en er niets verandert. Echter, op dit moment is het huidige systeem nog lonend en
legaal. De mode-industrie antwoordt met incrementele stapjes en lijkt druk aan het werk om te veranderen.
Het is vrijwel zeker dat de spanningen vanuit het landschap gaan oplopen en van meerdere kanten kunnen
gaan komen als er niets gebeurt.
In het nicheveld gebeurt erg veel, vanuit het regime staan koplopers op die serieus bezig zijn om te werken
aan een systeemverandering. De alternatieven laten nieuwe businessmodellen zien die werken en die soms
ineens krachtig genoeg worden om concurrerend te worden voor het huidige systeem. Andere zijn nog te
klein om een grote groep consumenten te bereiken. Hierdoor kan het langer gaan duren voordat de consument gewend is aan nieuwe manieren van kleding kopen en gebruiken. De koplopers uit het regime en de
koplopers uit de startups lijken nog ver van elkaar af te staan.
Als we alle ontwikkelingen uit de drie niveaus naast elkaar leggen en kijken naar de interactie tussen de verschillende niveaus, gecombineerd met de transitiedynamiek kunnen we de hoofdvraag als volgt beantwoorden:
“Is de transitie naar een duurzame mode-industrie zichtbaar”
Het huidige mode-systeem heeft te maken met persistente problemen, de druk vanuit het landschap neemt
toe en komt van meerdere kanten. De koplopers uit het regime zijn bezig om het oude systeem te verlaten
om een nieuw systeem op te bouwen. Hierdoor komt het huidige regime onder druk te staan om te veranderen en destabiliseert. Tevens laten alternatieven een nieuwe manier van werken zien die soms ineens sterker
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wordt en concurrerend wordt voor het huidige systeem. Hierdoor kunnen we concluderen dat we kunnen
spreken van een potentiële transitie. We zitten echter nog heel erg in het begin (optimalisatie experimenteren) maar zien al tekenen dat we afgaan op de volgende fase en de ingezette transitie onomkeerbaar wordt
(destabilisatie en versnelling) De koplopers uit het regime hebben een keuze gemaakt en geven richting aan
de systeemverandering. Ze zijn bezig om het lineaire systeem om te buigen naar een circulair systeem. Aan
de andere kant zien we nog geen ontwikkelingen op de verschillende niveaus die ervoor zouden kunnen zorgen dat we in de chaotische en emergente fase komen; de transitie. Er is nog geen externe crisis vanuit het
landschap die het regime bedreigt zoals bijvoorbeeld het mislukken van de katoenoogst of instellen van belasting op kledingafval. Ook zien we nog geen interne crisis in het regime zelf zoals bijvoorbeeld een grote
speler zoals HM die in de problemen komt of een groot schandaal dat zich voordoet in de productieketen.
Daarbij zien we nog geen doorbraak van een disruptieve innovatie zoals bijvoorbeeld 3D printen van kleding
of een circulaire doorbraak.
Samenvattend: Er komt een transitie aan maar het zal niet vanzelf gaan. Totdat er een interne of externe
crisis ontstaat of een doorbraak van een disruptieve innovatie of een mix hiervan, zal er nog meer moeten
gebeuren willen we in een transitie terecht komen.
Ook in mijn interviews heb ik de hoofdvraag gesteld, deze werd door de verschillende personen als volgt
beantwoord:
Heer D.J. Joustra zei: “We zitten in de eerste fase en her en der beginnen we in de opgaande lijn terecht te komen,
de transitie is op zijn minst op gang gebracht”.
Mevrouw N.Steen zei: “We zitten daar zeker in maar in het begin”.
Mevrouw S. van Dungen zei: ”Nu denken we te simpel over het circulaire model: Op dit moment is het een soort
pleister, we proberen van een lineair model een cirkel te maken. Systeem moet uitgedacht worden. Nu proberen
we van alles uit, trial en error, onderdeel van transitie, als dat lukt gaan we daadwerkelijk transformeren”.
Mevrouw S. Smulders van Lena zei: “Als grote partijen zich committeren met nieuwe niche modellen dan gaat
het gebeuren”. Deze antwoorden sluiten aan bij mijn conclusie, maar laten ook zien wat er nog nodig is om
verder te komen.
Hoe nu verder?
Het is duidelijk dat de transitiedruk toeneemt, het momentum voor een transitie is er. Transities zijn bijzonder en als ze voorkomen is het belangrijk om dit momentum te pakken. Daarbij hebben we ook gezien dat
er nog meer moet gebeuren willen we in een transitie terecht komen. We kunnen een transitie niet controleren of managen maar we kunnen er wel op anticiperen. Verschillende partijen zoals de modebedrijven, de
overheid, brancheorganisaties of kennisinstituten kunnen door hun acties, die gericht zijn op een systeemverandering een impuls geven om de transitie naar de volgende fase te brengen; de chaotische en emergente
fase.
Maar wat zouden bijvoorbeeld modebedrijven kunnen doen met deze informatie? Als bedrijf heb je de keuze
om te anticiperen op een opkomende transitie of niet. Wanneer je als bedrijf besluit om niets te doen en
door te gaan met business as usual, ben je niet voorbereid op de veranderingen die gaan komen. Hierdoor
loop je het risico dat je achteropraakt op je concurrenten en niet kunt reageren op bijvoorbeeld nieuw ingevoerde beleidsmaatregelen of veranderende vraag van de consument. Wanneer je als bedrijf op dit moment
een MVO-beleid hebt zou je kritisch kunnen kijken of deze inspanningen gaan leiden naar een systeemverandering en de transitie vooruithelpen. Bedrijven die de opkomende transitie wel serieus nemen kunnen
anticiperen op de nieuwe kansen die ontstaan en die de alternatieven laten zien. Door in te zetten op een
nieuw systeem zoals de circulaire economie probeert men door experimenten te leren hoe een nieuw systeem opgebouwd zou kunnen worden. Hiermee helpen deze bedrijven de transitie vooruit en bouwen mee
aan een nieuw duurzaam mode-systeem. Tevens bouwen ze veerkracht op zodat ze kunnen meebewegen
met de veranderingen die komen gaan. Op termijn zouden deze bedrijven een concurrentievoordeel kunnen
hebben ten opzichte van bedrijven die achterlopen. Het is dus niet alleen slim om goed voorbereid te zijn op
de komende veranderingen maar ook om de nieuwe kansen te pakken.
Wat zou je als bedrijf kunnen doen als je hebt besloten om te anticiperen op de opkomende transitie en deze
verder te helpen? Je zou bijvoorbeeld een transitie strategie kunnen ontwikkelen zodat je als bedrijf systematisch kunt werken aan acties of ideeën die leiden naar een systeemverandering. De X-curve uit Hoofdstuk
2 laat ons zien welke drie richtingen we kunnen onderzoeken om een transitiestrategie op te zetten. Een
transitie is immers een gecombineerd proces van afbraak en opbouw.
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1. De afbouwstrategie: Dit is de strategie die erop gericht is om zaken die we niet meer willen in het
nieuwe systeem, uit te faseren. Bijvoorbeeld: systematisch inzetten om geen producten meer op de
markt te brengen waarin gif is verwerkt of geen afval meer produceren of geen fossiele brandstof meer
gebruiken.
2. De ombouwstrategie: Dit is de strategie die erop gericht is om te onderzoeken wat er uit het bestaande
systeem aangepast moet worden. Bijvoorbeeld: het aanpassen of vernieuwen van je bestaande businessmodel doordat je meer in coöperatieve modellen gaat samenwerken waarin de consument wordt
meegenomen. Wat betekent het voor je bedrijf als je eigenaar blijft van het product. Het efficiënter
maken van de productieprocessen of de productieketen veerkrachtiger maken. Wat betekent het als je
je ecokosten meeneemt in je boekhouding en hier transparant over bent.
3. De opbouwstrategie: Dit is de strategie die erop gericht is om serieus radicale innovaties of alternatieven te onderzoeken die bij kunnen dragen aan een systeemverandering. Bijvoorbeeld: Met welke potentieel disruptieve innovaties kan er geëxperimenteerd worden met als doel om ervan te leren. Welke
partners zijn er dan nodig? Welke alternatieven zouden voor je bedrijf concurrerend kunnen zijn en
wat betekent dat? Kan er een samenwerking mee opgezet worden of kan erin geïnvesteerd worden.
Met welke startup kan er samengewerkt worden om een nieuw businessmodel vorm te geven.
Natuurlijk zijn er nog meer acties te bedenken maar ik heb met bovengenoemde voorbeelden alleen maar een
richting willen aangeven waar je als bedrijf aan zou kunnen denken als je een transitiestrategie zou willen opzetten en hiermee zou willen anticiperen op de opkomende transitie. Het is natuurlijk voor ieder modebedrijf
anders hoe hiermee om te gaan. Natuurlijk spelen ook de andere partijen zoals de overheid, NGO’s, brancheorganisaties en kennisinstituten een zeer belangrijke rol om een impuls te geven om de transitie naar de
volgende fase te brengen. Doordat ik zelf uit het bedrijfsleven kom heb ik ervoor gekozen om de mogelijkheden van de modebedrijven uit te lichten en te laten zien welke keuzes er mogelijk zijn. Ik heb met deze paper
een uitgebreid beeld willen geven van de mode-industrie en de ontwikkelingen die kunnen of zouden kunnen leiden naar een transitie en ben ervan overtuigd dat ik voldoende argumenten heb kunnen aandragen
om te kunnen concluderen dat het momentum voor een transitie nu is! Het is tijd om het denken en praten
over een duurzame mode-industrie om te zetten in concrete acties. Naar mijn mening is het belangrijk om
deze transitie serieus te nemen en vooral om serieus de disruptieve innovaties en alternatieven te verkennen.
Daarbij hebben we meer dan ooit als mode-industrie een maatschappelijke verantwoordelijkheid om er alles
aan te doen om de transitie naar een duurzame mode-industrie vooruit te helpen.
We willen naar een schone, eerlijke en innovatieve industrie met een gezonde groei die mensen wereldwijd
voorziet van fantastische mode.
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Appendix A: Lijst interviews
Mevrouw A. Magendans: Projectmanager Social Standards RMG Bangladesh voor GIZ. [7 mei 2018]
Mevrouw S. Van Dungen: Eigenaar Mesh-Works (bio cotton India), Consultant EPEA (Cradle to Cradle), startup Circulair Jeansmerk HNST [25 mei 2018]
Mevrouw S. Smulders: Eigenaar Lena The Fashion Library [6 juni 2018]
Heer M. Van Yperen: Senior Projectleider MVO NL [8 juni 2018]
Heer D.J. Joustra: Head Circulair Transformation C&A Foundation [22 juni 2018]
Mevrouw N. Steen: Senior Consultant Modint [22 juni 2018]
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