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De marktdialoog werd gestructureerd aan de hand van 5 topics:

1/ Circulair ontwerp & materialen
2/ Kledij-as-a-service
3/ Gebruiksduur verlengen
4/ Hergebruik & recyclage
5/ Ketensamenwerking & transparantie

VERSLAG DIALOOG
1/ Circulair ontwerp & materialen
Opmerking aanbieder: Het is belangrijk om het onderscheid te blijven maken tussen ‘circulair’ en ‘duurzaam’.
Op laboschaal kan je al echt circulair te werk gaan, van textiel naar textiel, maar dit lukt nog niet op
industriële schaal. Je kan echter wel starten met een duurzame keuze te maken op vlak van materialen.
Opteer voor gerecycleerd polyester, kies voor bio-katoen of Tencel. En breng dan circulariteitsprincipes in,
zoals een teruggave systeem.
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Vraag aankoper: Circulaire kledij en industriële wasserijen, gaat dat samen?
Antwoord aanbieder: Dit gaat zeker samen. Ga
zeker in dialoog met de wasserijen. Vaak opteer je
beter voor duurdere stukken in de afwerking net
omdat ze langer meegaan.

Belangrijke tip: Laat in het lastenboek ruimte om
eerst te praten met de aanbieder. Probeer het
lastenboek niet helemaal vast te leggen, maar ga
in dialoog.

Vraag aankoper: Komt er een label “x% circulair”?
Antwoord aanbieder: Met steun van FIDO loopt
momenteel een project bAwear om een nieuwe
werkmethodiek omtrent transparantie en traceer-

baarheid in de toeleveringsketens uit te proberen.
Het project loopt dit jaar af.

Vraag aankoper: De wensen van de drager versus voldoen aan een circulair ontwerp, matcht dit?
Antwoord aanbieder: Je moet daarover nadenken en
keuzes in maken, maar het kan wel. Een stad heeft
bijvoorbeeld graag herkenbare kledij met een eigen
look and feel. Maar het personaliseren van de kledij
is iets dat ‘circulair’ kan worden aangepakt. Borduur
de naam op het borstzakje, gebruik daarvoor garen

van Resortecs1 zodat end-of-life enkel het borstzakje
moet verwijderd/vervangen worden. De vraag wordt
dus teruggespeeld. Tot hoever zijn aankopers bereid
om de corporate identity om te laten vormen in een
tweede leven?

Vraag aankoper: Circulariteit kan al starten met de voorwaarden in het bestek om de goederen terug te
nemen en te eisen dat er een 2de leven moet zijn. Kan dit ophalen gratis?
Antwoord aanbieder: Neen, maar het kost evenveel als laten ophalen door een private inzamelaar
die er mee naar verbranding gaat. Ook in dit geval
moet de kledij niet gesorteerd worden vooraf. Het
project Circletex wordt aangehaald dat de ambitie

1

heeft om binnen 2 jaar een systeem op te zetten
waarbij het ingezamelde textiel einde-leven van deze
stromen, kan hersteld, herbestemd of gerecycleerd
worden.

Resortecs Smart stitch is een naaigaren dat smelt bij hoge temperatuur en demontage voor recyclage van textielproducten
eenvoudig en voordelig maakt.
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2/ Kledij-as-a service
Vraag aankoper: Welke kledij kan al geleased worden?
Antwoord aanbieder: Hier komen de wasserijen in
beeld. Febelsafe en FBT werkten Care4Safe uit waar
zowel gebruiker, fabrikant als industriële wasserijen
betrokken zijn. Care4Safe is een initiatief ontstaan
uit de noodzaak om het individu en de gebruiker
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die

onderhouden worden, beter te beschermen en dit
gedurende de volledige levensduur van deze PBM’s.
Niet alleen is de juiste keuze van het persoonlijk
beschermingsmiddel belangrijk, ook het facet correct
onderhoud en de daaraan verbonden dienstverlening speelt hierin een zeer belangrijke factor.

Vraag aanbieder: Bent u bereid om de levenscycluskosten van uw kledij te berekenen, en indien ja, heeft u
voldoende steun van uw hiërarchie?
Inbreng facilitator: Wat de deelnemers aan de Green
Deal Circulair Aankopen betreft, zij zijn het engagement aangegaan om niet enkel de prijs te laten
gelden, maar wel degelijk de Total Cost of Ownership te bekijken. Feit is dat als er in de bestekken te
veel gewicht blijft gaan naar het prijscriterium, dat

we er dan niet zullen geraken. Het is cruciaal om de
weging anders te leggen. Aan circulariteit hangt nu
eenmaal een (aankoop)kost vast. Vaak is het beleid in
een organisatie op zich mee, maar wordt het budget
voor de aankoopdienst niet verhoogd, en dat geeft
een spanningsveld.

Opmerking aankoper: Er zijn al bestekken waar zoveel mogelijk in de technische criteria wordt ondergebracht, dan wordt in de weging 15% op duurzaamheid gezet. Anders is het 25%.

Opmerking aankoper: Er is niet altijd transparantie in de kostenstructuur, zodat het als aankopers moeilijk is
offertes te vergelijken.
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3/ Gebruiksduur verlengen
Wat aanbieders kunnen doen is duurzame stoffen inzetten en herstellingen uitvoeren. Of dit haalbaar is?
Dan komen we terug in het verhaal van de Total Cost of Ownership.

Vraag aankoper: Wie bepaalt of een stuk end-of-life is?
Inbreng facilitator: Als een kledingstuk passeert in
een industriële wasserij, dan gebeurt er een RFID
chip markering. Dat zorgt voor de traceerbaarheid.
Er zijn bij wasserijen herstelateliers met registra-

tie van het aantal maal iets hersteld wordt. Als de
schade te groot lijkt voor herstel, zal dit steeds aan
de aankoper worden voorgelegd. Zulke zaken kunnen
allemaal besproken worden.

4/ Hergebruik en recyclage
Vraag aankoper: Hoe kwaliteitsvol is gerecycleerd garen?
Antwoord aanbieder: Dit is afhankelijk van de mix
van de vezels en ook de productiewijze. Je kan stellen
dat gerecycleerd garen minder kwaliteitsvol is en dus
minder lange levensduur geeft, maar als je dit op
langere termijn bekijkt, dan klopt de balans. Je kan
3 tot 4 keer recycleren, dus gecumuleerd kom je aan
een langere levensduur.

Inbreng facilitator: Het Europese RETEX project
zoomt in op verschillende recyclagetechnieken.
Momenteel zijn blends van katoen en polyester enkel
op laboschaal recycleerbaar, maar van polyester
naar polyester en van katoen naar katoen gaat al
wel. Mono filamenten is dus eigenlijk het beste in
functie van de recyclage.
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5/ Ketensamenwerking en transparantie
Inbreng facilitator:
•

Centexbel is de kennisinstelling voor de textielindustrie. Daar kan u steeds terecht met vragen.

•

We zitten nu in de situatie dat we lineaire
producten proberen recycleren, maar we
moeten nu bewust gaan ontwerpen voor een
circulaire economie. Kledij ontwerpen die langer
meegaat. En daarbij zet je best in op hernieuwbare bronnen. Kennisopbouw is nodig, om zaken
van het labo op te schalen naar een industriële
activiteit.
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