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Groene labels
Yolente Prins 5C (filosofie)

Je komt in winkels steeds vaker 

kledingstukken tegen met labels zoals 

groen, duurzaam en gerecycled. Maar 

zijn deze termen echt zo ‘goed’ als dat 

ze klinken? Uiteindelijk dragen we 

gemiddeld een kledingstuk maar drie 

keer. Als we nu per direct zouden 

stoppen met de productie van kleding 

zouden we nog 40 jaar verder kunnen 

met alle kleren die nu op de wereld 

beschikbaar zijn!

Ook volgens duurzaamheidsexpert 

Marieke Eyskoot zou er wetgeving 

moeten komen voor de productie van 

kleding. Duurzaam zou de norm 

moeten worden. Mensen worden 

uitgebuit om kleding te maken die 

slecht is voor het milieu. Nu lijkt de 

wetgeving voor mode ver weg, al 

helemaal om dit op internationaal 

niveau in te voeren. Wel zegt Eyskoot

dat we zelf kritisch kunnen zijn op wat 

we aanschaffen. Zo moet je goed 

nagaan bij winkels wat zij precies 

vertellen over hun producten. Vaak 

worden woorden zoals veganistisch 

gebruikt maar zegt dit nog steeds 

weinig over hoe duurzaam en 

verantwoord een product is. 

Kledingmerken die aangeven waar ze 

al goed op weg mee zijn in het belang 

van duurzaamheid maar ook 

aangeven waar ze nog tekortkomen 

en op willen verbeteren moeten we 

meer aandacht geven. Als consument 

is het van belang om dit soort merken 

meer in de spotlight te zetten zodat 

deze groter worden en meer kunnen 

concurreren met merken die minder 

milieu bewust zijn. 

Wat veel mensen toch tegenhoudt om 

‘betere’ kleding te kopen is het 

prijskaartje. De vraag is dan ook vaak 

waarom deze kleding dan ook zoveel 

duurder is. Nu is het juist precies 

andersom, de ‘normale’ kleding van 

nu is veel te goedkoop geworden. De 

kosten zijn hiervan zo laag dat iemand 

anders eigenlijk moet betalen voor 

jouw goedkope T-shirtje. Als kleding 

zo weinig kost is het ook niet mogelijk 

om deze kleding duurzamer te 

produceren onder betere 

arbeidsomstandigheden. Doordat we 

zo gewend zijn aan de goedkope 

prijzen van de mode-industrie zijn we 

‘gebrainwashed’ in het idee dat 

duurzame kleding duur is. We zien 

kleding meer als een wegwerpproduct 

en iets waarvan de kwantiteit bijna 

meer op prijs wordt gesteld dan de 

kwaliteit. Het is dus van belang dat 

bedrijven mee transparantie bieden in 

hun productieproces, maar ook dat wij 

als samenleving anders naar mode 

gaan kijken en onze uitgaven anders 

besteden. 

(Muller, 2022)



Mondiale 
ongelijkheid
Yolente Prins 5C (filosofie)

‘Er is misschien geen 

beter voorbeeld van de 

groeiende mondiale 

ongelijkheidscrisis dan 

de kledingindustrie, waar 

miljoenen mensen 

enerzijds in de armoede 

verstrikt raken, en 

anderzijds een paar grote 

rijken al het geld 

verdienen’. Dit staat in 

het, in 2017 

gepubliceerde, rapport 

van Oxfam Novib.

Wat verdienen 
kledingarbeiders precies?
Wat kledingarbeiders precies verdienen 

verschilt per land en per fabriek. Het 

minimumloon ligt eigenlijk overal ruim 

onder het leefbaar loon, soms moet het 

zelfs verdubbeld of verdrievoudigd 

worden, wil het in de buurt liggen. Het 

erge is zelfs dat veel mensen niet eens 

het minimumloon verdienen. Zo bleek uit 

een onderzoek (2017) van de SKC: ‘De 

Schone Kleren Campagne is een 

maatschappelijke organisatie die opkomt 

voor de rechten van kledingarbeiders 

wereldwijd.’ Uit dit onderzoek bleek dat 

van 150 Indiase arbeiders die werkten 

voor grote kledingmerken zoals C&A en 

The Sting, een derde niet eens het 

wettelijke minimumloon kreeg. 

Ook blijkt uit een onderzoek van de ILO: 

International Labour Organisation dat 

een groot deel van de kledingarbeiders 

in kleding exporterende landen in Azië 

onder het minimumloon wordt betaald. 

Ook is er verschil in hoeveel mannen en 

vrouwen verdienen. Vrouwelijke 

kledingarbeiders krijgen tussen de 10 en 

40 procent minder betaald dan 

mannelijke collega’s in de landen 

Cambodja, Sri Lanka en India. In 

Pakistan is dit verschil nog groter met 60 

procent. 



Leefbaar loon formules
Om dit probleem tegen te gaan zijn 

er speciale formules opgesteld om 

rekening te houden met de levens 

van de kledingarbeiders. Dit is een 

internationaal netwerk van 

vakbonden en wetenschappers uit 

Azië. Ze hebben een leef-

loonformule opgesteld met 

aannames om arbeiders een eerlijk 

loon te geven. Je hebt ook nog de 

Wage Indicator van Universiteit van 

Amsterdam en vakbond FNV. 

Fairtrade International is 

bijvoorbeeld aangesloten bij de 

Global Living Wage Coalation. Deze 

leefloonberekeningen van 

organisaties verschillen meestal niet 
heel veel van elkaar.

Waarom zijn de lonen van 
kledingarbeiders zo laag?
De reden dat de lonen voor 

kledingarbeiders zo laag zijn is 

omdat er een continue strijd is om 

het goedkoopste te produceren in 

de kledingindustrie. In landen 

waarin de textielproductie van grote 

economische waarde is, zoals 

Bangladesh en Cambodja, zijn 

regeringen bang om haar 

internationale concurrentiepositie 

kwijt te raken. Wanneer bijvoorbeeld 

het minimumloon in Cambodja 

wordt verhoogd, trekken 

modebedrijven naar Ethiopië, waar 

geen minimumloon bestaat en 

arbeiders het minst verdienen. Het 

probleem is dat overheden in lage 

lagelonenlanden de 

arbeidsomstandigheden in 

exportfabrieken zien als onderdeel 

van een buitenlands handelsbeleid. 

Ook fabrieken hebben dit probleem, 

als zij hogere lonen uitbetalen zullen 

ze uit de markt vallen omdat 

kledingmerken die fabrieken niet 

meer kiezen. De economische 

macht ligt bij de kledingmerken die 

inkopen bij fabrieken, terwijl deze 

fabrieken over het daadwerkelijke 

loon gaan van hun kledingarbeiders 

gaan.

Om een beeld te krijgen hoe mensen 
leven die onze kleding maken heeft 
Oxfam Novib een video gemaakt (± 4 
min) voor hun campagne, what she
makes is keeping her in poverty. 

Modemerken moeten in 
actie komen
Veel bedrijven durven geen beloftes 

te maken over leefbaar loon of zijn 

niet concreet genoeg. Ook blijkt dat 

beloftes die bedrijven zoals H&M 

maken, niet altijd worden 

nageleefd, zo bleek ook uit een 

onderzoek van de Schone Kleren 

Campagne in 2018. Hoewel dit een 

ingewikkeld probleem is zijn er 

manieren om realistisch in de buurt 

te komen van een leefbaar loon 

voor arbeiders. Zo is het van belang 

dat kledingmerken een beter beeld 

krijgen van het leefbaar loon van 

hun arbeiders. Modemerken 

zouden een lange termijn relatie 

moeten aangaan met fabrieken in 

plaats van constant te wisselen. Als 

fabrieken voor een langere termijn 

kunnen rekenen op orders van een 

modemerk kunnen zij eerder betere 

loonbeloftes maken voor hun 

personeel. Het wordt tijd dat 

merken concrete doelen stellen en 

deze ook daadwerkelijk uitvoeren. 

Leefbaar loon is een mensenrecht, 

de kledingindustrie kan enorm 

bijdragen aan de economische 

groei van laag ontwikkelde landen. 

Door daadwerkelijk actie te 

ondernemen kan de welvaart van 

miljoenen mensen toenemen en 

hiermee de ongelijkheid afnemen. 

Yolente Prins 5C (filosofie)



Wat kunnen wij doen?

20XX 5

Josefine Flipse

FAST

FASHION

https://www.armedangels.com/nl-nl
https://www.veja-store.com/en_eu/
https://www.patagonia.com/home/
https://nl.closed.com/new-in/
https://www.debijenkorf.nl/mud-jeans
https://www.dante6.com/
https://www.vinted.nl/


Massa = kassa
waarom ‘normale’ kleding goedkoper is 
dan duurzame kleding. 

Iedereen kent de grote merken zoals de 
H&M en de Zara, maar hoe krijgen ze die 
kleding nu zo goedkoop? Het antwoord 
daarop is dat ze heel veel (goedkoop) 
inkopen en voor een hogere prijs verkopen. 
Hun schaalvoordelen zijn groter. Volgens 
lweo.nl (onze economiemethode) betekent 
schaalvoordelen het volgende: 
‘Kostenvoordelen die ontstaan door 
productie op grote schaal.’ Grotere merken 
kopen de producten vaak in armere landen, 
waar de stoffen van mindere/slechte 
kwaliteit zijn. 

Duurzame merken (bijvoorbeeld Teym, 
MAIUM en Atalyé) gebruiken betere 
kwaliteit stoffen, waardoor hun kleding 
langer mooi blijft. Ook zorgen ze ervoor dat 
de kleding ‘tijdloos’ is; ze doen niet mee 
aan de nieuwste trends. Daarom is het 
goed dat we deze duurzame 
kledingbedrijven helpen, zodat ze zich 
verder kunnen vergroten. 
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‘Kledingindustrie - Zondag met 
Lubach (S07)’
(https://www.youtube.com/watc
h?v=OQbjvusKFRc)
^voor als het filmpje niet laadt de 
link 

Hier 10 tips die jij zelf kan gebruiken:

1. Als je kleding koopt let goed op het materiaal.
2. Als je kleding weg doet kijk dan of je het eerst aan 

vrienden/familie kan geven, op bijvoorbeeld Vinted zet of 
maak er wat leuks van.

3. Koop kleding van duurzame merken.
4. Denk goed na voordat je een kledingstuk koopt, doe je het 

vaker dan 10 keer aan?
5. Maak zelf je eigen kleding, op YouTube staan genoeg diy-

filmpjes. 
6. Koop kleding tweedehands (VintageKilo, Vinted, IJhallen).
7. Repareer je kleding als iets kapot gaat, gooi het niet zomaar 

weg.
8. Koop lokaal, dan zijn er ook geen vervuilende transportkosten. 
9. Deel kleren met je vrienden. 
10. Maak anderen bewust.

Emma van der Zee 5B

Het is goed dat we van duurzame 
merken kleding kopen, maar dat 
betekent niet dat de fast fashion 
bedrijven gaan stoppen met het 
produceren van kleding. Uit onderzoek 
van de Tweede Kamer in 2020 bleek 
dat bedrijven erg veel waarde hechten 
aan de mening van het volk. Ze zijn 
bang dat hun imago eraan gaat als ze 
niet voldoen aan de duurzaamheid. 
Daarom is het goed om als consument 
de bedrijven te bevragen over hoe ze 
duurzaamheid in hun bedrijf 
betrekken, zodat ze hier actief mee 
bezig blijven.  

https://www.youtube.com/watch?v=OQbjvusKFRc


SLOW FASHION
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https://schooltv.nl/video/tegenli
cht-in-de-klas-de-kleding-van-de-
toekomst/

Zoals op dit plaatje 
geïllustreerd is, heeft 
slow fashion drie ‘main
points’: ethical fashion 
wat betekent dat kleding 
op eerlijke wijze wordt 
geproduceerd; geen 
kinderarbeid, goede 
werkomstandigheden 
etc., eco vriendelijke 
fashion houdt in dat er 
rekening wordt 
gehouden met de aarde, 
lasting fashion houdt in 
dat de kleding in goede 
staat is en niet na één 
keer dragen wordt 
weggegooid. Maar 
waarom is slow fashion 
nu zo belangrijk? 
Iedereen weet dat als we 
niet zo moeten doorgaan 
met het vervuilen van de 
aarde. De impact van de 
kledingindustrie wordt 
onderschat.

Emma van der Zee 5B

Dit is een erg 
interessant filmpje 
over de 
kledingindustrie.

Slow fashion versus fast fashion
Als je nu nog niet overtuigd bent om je (fast
fashion) kledingkast te veranderen in een slow 
fashion kledingkast, hier nog een paar 
redenen: 
1. Bij slow fashion weet je zeker dat de 

arbeidsomstandigheden goed zijn. 
2. Slow fashion gaat langer mee. 
3. Slow fashion is ‘tijdloos’ en kan je 

makkelijker combineren met andere 
kledingstukken. 

4. Slow fashion is goed voor het milieu, fast
fashion niet. 

5. Slow fashion is van betere kwaliteit. 

We weten nu wat slow fashion is. Het 
tegenovergestelde is fast fashion: kleding die 
erg goedkoop is, mindere kwaliteit heeft en 
trendgevoelig is. Fast fashion wordt veelal in 
periferielanden (China en Bangladesh) 
gemaakt. De kosten om kleding te produceren 
zijn daar laag. De werkomstandigheden zijn 
slecht en de lonen laag. Daarom is het 
aantrekkelijk voor modebedrijven om daar hun 
kleding te produceren.

Feitje: 
Voor één 
spijkerbroek is er 
tussen de 7000 
en 15000 liter 
water nodig 
(Remmelink, 
2022).

https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-kleding-van-de-toekomst/
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Onze luiheid
Waarom online shoppen slecht is

Emma van der Zee 5B

Online shoppen doen we allemaal. Wat is er erg aan, denk je misschien? 
Nou genoeg. In dit stuk wordt ingegaan op drie onderwerpen: 
verpakkingen, transport en retourpakketjes.  

Verpakkingen
Als je iets bestelt op het internet komt het 
vaak binnen in een plastic verpakking. Als 
goede burger gooi je het netjes weg in een 
gescheiden plastic prullenbak, maar dat is 
niet altijd het geval. Er komt genoeg plastic 
van verpakkingen in de natuur terecht. Dat 
slingert rond en wordt hopelijk opgeruimd, 
maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak 
wordt het overige plastic of door dieren 
opgegeten of belandt het ergens in de 
natuur. Voor de dieren is het slecht, want 
daardoor kunnen ze overlijden. Het plastic 
gaat in hun lijf zitten, waardoor ze ziek 
worden. Het gaat om hun snavels zitten, 
waardoor ze niet kunnen eten of het zit om 
hen heen, waardoor ademen geen 
mogelijkheid meer is. Ook als plastic in de 
natuur komt is het slecht, er ontstaan 
namelijk microplastics. Microplastics zijn 
‘alle stukjes kleiner dan een halve 
centimeter maar vaak zó klein dat ze niet 
meer zichtbaar zijn voor het blote oog’ 
(Wat zijn microplastics en nanoplastics? -
Plastic Soup Foundation, 2022). Ze zijn erg 
schadelijk voor de mens en de aarde. Om 
maar aan te geven hoe groot het probleem 
is; er zijn nu al microplastics op het diepste 
punt van de aarde, in de ontlasting van de 
mens en in de Himalaya. 

NOS vertelt hier over de 
kledingproductie in India 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=Yj8EEHZ67s8)  de link 
voor als het filmpje niet gelijk 
afspeelt. 

Transport
Door globalisering is het 
mogelijk dat we via online 
websites in het buitenland 
kleding kunnen bestellen. 
Het wordt vaak via 
containerschepen 
getransporteerd. Al het 
scheepsvervoer is erg 
schadelijk voor het milieu. 
Daarom is goed om lokaal te 
kopen, in plaats van kleding 
die uit verre landen komt. 

Retourpakketjes
Als je kleding hebt besteld heb op 
het internet en een item niet leuk 
vindt kan je het vaak terugsturen. 

Maar wat gebeurt er met die 
retourpakketjes? De procedure die 

de bedrijven moeten volgen is dat ze 
het item goed bekijken; is de staat 
goed? De kleren die niet in goede 

staat zijn worden deels gerecycled, 
maar over het overige deel is er niet 
veel bekend. Bedrijven houden het 
vaag, maar wat we wel weten is dat 

een groot deel wordt verbrand, 
omdat dat goedkoper is. Er zijn geen 
precieze cijfers om hoeveel kleding 
het gaat, maar naar schatting gaat

het om miljarden euro’s.

https://www.youtube.com/watch?v=Yj8EEHZ67s8


China is de grootste
Werknemers die in fabrieken van een grootmaker van kleding zoals Shein
werken, maken dagen van 18 uur, hebben geen weekend en krijgen maar 
een derde van hun salaris uitbetaald als ze een fout maken. Dat blijkt uit 

een documentaire van de Britse zender Channel 4. Shein is een online 
kledinggigant die vooral in de laatste jaren razendsnel is gegroeid. Het 

bedrijf werd in 2021 het grootste kledingbedrijf ter wereld en is met een 
waarde van 100 miljard dollar groter dan modeketens H&M en Zara bij 
elkaar. De Verenigde Staten en Europa hebben de meeste vraag voor 

alle kledingstukken en accessoires die Shein aanbiedt op de 
aanbiedersmarkt. Hierdoor komt China steeds meer in een machtpositie. 

Moeten wij dit accepteren en de Chinese economie steunen?

Er komen steeds meer 

stemmen vanuit de VS om geen 
kleding meer te kopen bij Shein.
De Amerikanen proberen 
hiermee de Chinese economie 
te ondermijnen en de economie 
van Amerika juist weer te laten 
floreren. Een ander bekend 
voorbeeld hiervan is de 
ondermijning van Tiktok.

Kunnen we nu dus concluderen 
dat we de Chinese economie 
niet meer moeten steunen? Dat 
laat ik liever aan jullie (de 
lezers) over. Als we de Chinese 
economie niet meer steunen, 
kan een gevolg zijn dat er meer 
bedrijven op de slachtbank 
moeten, zoals de Zara. En is dat 
nou hoe je een probleem 
oplost?

Lucas Dekker
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Challenge
‘Koop een maand 
geen fast fashion.’

Veel succes!!!!!

Emma van der Zee 5B
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Extra info voor de docent: wij hebben voor een bewustmakingscampagne gekozen. Ons plan van 
aanpak was dat we per persoon op ons eigen vakgebied een onderdeel hebben uitgewerkt. Yolente
Prins en Emma van der Zee hebben de opmaak van deze poster gemaakt. Verder heeft Josefine 
Flipse de opmaak gemaakt voor de qr code. Na de vakantie komt de qr code er en maken Lucas 
Dekker en Josefine Flipse nog een analyse.  

https://nos.nl/artikel/2448458-uitbuiting-in-chinese-fabrieken-van-shein-grootste-kledingbedrijf-ter-wereld
https://www.parool.nl/ps/gehersenspoeld-door-modemerken-duurzame-kleding-zou-de-norm-moeten-zijn-in-plaats-van-een-rekje-in-de-winkel~b062bf3c/
https://toolbooks.lweoplus.nl/rekonomie/begrippen/begrippenzoeker2a.aspx
https://itspawsome.nl/duurzame-kleding/#:~:text=Waarom%20is%20duurzame%20kleding%20duurder,bij%20ITS%20PAWSOME%20om%20geven
https://www.projectcece.nl/blog/53/waarom-duurzame-kleding-vaak-duurder-is/
https://growthinkers.nl/duurzame-kledingmerken/#:~:text=Duurzame%20kleding%20is%20kleding%20die,werkomstandigheden%20zijn%20daarbij%20belangrijke%20termen.%20%E2%80%8B
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-kleding-van-de-toekomst/
https://www.nan.nl/slow-fashion/
https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plastic-milieu/micro-en-nanoplastics/#:~:text=Microplastics%20zijn%20alle%20stukjes%20kleiner,ook%20wel%20secundaire%20microplastics%20genoemd
https://www.youtube.com/watch?v=Yj8EEHZ67s8
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/#:~:text=Milieuschade%20uitgelegd&text=Er%20is%20steeds%20meer%20mode,vervuiling%20van%20grond%20en%20water
https://www.deduplomaat.nl/artikel/2021-06-17-upcycling-en-het-bestrijden-van-de-fast-fashionindustrie
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https://www.deduplomaat.nl/artikel/2021-06-17-upcycling-en-het-bestrijden-van-de-fast-fashionindustrie
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https://www.deduplomaat.nl/artikel/2021-06-17-upcycling-en-het-bestrijden-van-de-fast-fashionindustrie
https://www.deduplomaat.nl/artikel/2021-06-17-upcycling-en-het-bestrijden-van-de-fast-fashionindustrie
https://decorrespondent.nl/9571/waarom-een-leefbaar-loon-in-de-kledingindustrie-nog-altijd-een-uitzondering-is/1780961400746-565c7ea6
https://asia.floorwage.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WfVWt3Z1d3g
https://www.oxfam.org.au/what-she-makes/
https://www.schonekleren.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitgekleed-Aangekleed-SKC.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_509532.pdf
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