Profit
De Berkel is winstgericht om de toekomst van de organisatie zeker te
stellen. Dit vormt de financiële basis van de onderneming. Hiermee
schept zij de aanwezigheid van “Profit”, een voorwaarde om ook de
twee andere dimensies, “People en Planet” te verbeteren.

Ondersteuning Moeder
Teresa Stichting
De Moeder Teresa Stichting biedt in allerlei vormen hulp aan de
allerarmste mensen in Oost Europa. Dit zonder onderscheid naar
afkomst, geloof, geslacht en leeftijd. Zij genereren gelden middels
sponsoring, de verkoop van nieuwe kleding in Nederland en nieuwe
en gebruikte kleding in Roemenië. Met de opbrengsten worden vele
projecten ondersteund door de verstrekking van voedselpakketten,
brandstof en kleding aan hen die dat nodig hebben. Vele scholen zijn
voorzien van goed meubilair en soms gerestaureerd. Daarnaast zijn
er meerdere ziekenhuizen en klinieken voorzien van goede bedden,
instrumenten, operatietafels en kleding. De Berkel ondersteunt de
Moeder Teresa Stichting financieel en door het sturen van incourante
kleding naar Roemenië.

De Berkel after life
Het is feest! Nieuwe werkkleding voor
het hele team! Dit brengt alleen met
zich mee dat alle oude kleding over
blijft. Weggooien is zonde. De Berkel
heeft een programma opgestart om
de oude kleding in te nemen en te
recyclen. Dit programma heet:
De Berkel after life

Oude kleding
Bij het aanleveren van een
opdracht, blijven er veel
oude kledingstukken over.

Kleding inzamelen
In samenwerking met het
Frankenhuis verzamelen we
deze kleding.

Viltfabriek
De kleding wordt vermalen
tot vilt.

Meubels
In samenwerking met Planq
kunnen er bijvoorbeeld
meubels worden gemaakt
van het vilt.

Automotive Industrie
In de auto industrie kan veel
gebruik gemaakt worden
van oude kleding. Zoals
voetmatten en bekleding.

Producten
In samenwerking met I-did
kunnen tassen, mappen,
etuis en nog veel meer
artikelen gemaakt worden.

Inzamelen oude
kleding

Recycling

ISO-14001
Onze school in Moldavië

In één van haar productie units in Moldavië leidt De Berkel,
als participant binnen een subsidieproject, jaarlijks circa 25
modinettes op. Het betreffen 16/17 jarige meisjes die na hun
middelbare school in een jaar tijd geschoold worden tot modinette.
Na een succesvolle afsluiting krijgen zij een arbeidscontract
aangeboden.

milieumanagementsysteem

De Berkel is certificaathouder en voldoet
aan de wet- en regelgeving. Wij streven naar
permanente verbetering van onze milieu
prestaties en de beheersing van milieu risico’s.
Vanuit de ketengedachte zijn alle preferred
suppliers van De Berkel mede geselecteerd op
basis van de ISO-14001 certificering.

Vervezelen tot vilt

Eindproduct

Ma a tsch a ppe lijk
Ve ra ntwo o rd
Onde rne m e n

People Planet Profit
De bedrijfscultuur van De Berkel is geënt op continuïteit, waarbij keuzes
worden bepaald door de effecten op People, Planet en Profit. Expliciet
wenst De Berkel hierbij aan te geven, dat zij niet gedreven wordt
door profit op de korte termijn, dit staat namelijk veelal haaks op het
uitgangspunt “continuïteit”.

Lyocell

MVO Nederland

Lyocell is een vezel dat gemaakt
wordt van met name de houtsnippers
van duurzaam geproduceerd hout.
De chemische stoffen die tijdens het
productieproces gebruikt worden,
kunnen vrijwel volledig (tot wel
99,6%!) opnieuw worden gebruikt.
Hierdoor is het afvalwater vrijwel
onschadelijk.
De Lyocell voelt zacht en koel aan en
is net zo sterk als polyester.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven
verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke
problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en
arbeidsomstandigheden. De Berkel is lid van MVO Nederland.

Planet

People
Kleding wordt gemaakt door mensen. Wij vinden het
belangrijk dat de medewerkers van De Berkel in een veilige
omgeving kunnen werken onder goede omstandigheden.
We doen mee aan meerdere programma’s, zijn lid van
verschillende organisaties en staan altijd open voor nieuwe
initiatieven.

Fair Wear Foundation
De Berkel is lid van de Fair Wear Foundation. Dit is een Nederlandse
organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de
kledingindustrie in landen die produceren voor de Nederlandse en
Europese markt. Het middel dat Fair Wear Foundation voor dit doel
gebruikt, is een gedragscode voor kledingbedrijven. Deze gedragscode
is gebaseerd op de internationaal erkende normen van de International
Labour Organisation (ILO).

In juni 2017 is de nieuwe bedrijfskleding voor het
Radboudumc in Nijmegen in gebruik genomen.
Ruim 5500 medewerkers van het Radboudumc
kregen een nieuwe outfit. Het gaat om zo’n 35.000
kledingstukken. De nieuwe kleding is duurzamer,
comfortabeler en moderner.

Planet staat voor
planeet en milieu.
De kledingindustrie
is een grote vervuiler
van het milieu. De
Berkel voelt zich ook
verantwoordelijk en
probeert voorop te
lopen in innovaties
om de impact
op het milieu te
minimaliseren.

Katoen
5.730 Liter
per 1 Kilo

Lyocell
286 Liter
per 1 Kilo

Tecawork™ Ecogreen:
Comfortabele en duurzame weefsels voor
werkkleding van 100% groene vezels
Comfortabeler

Groene vezels
Ten Cate Protect bv is een
preferred supplier van De Berkel.
Zij hebben een weefsel
ontwikkeld dat uit 65%
gerecycled polyester bestaat. De
overige 35% bestaat uit Lyocell,
een weefsel vervaardigd uit
duurzaam geproduceerd hout.
Zie voor onze actuele MVO status:
www.deberkel.nl

Zacht oppervlak en
flexibel
Duurzaam, sterk en
industrieel wasbaar
100% groene vezels
van duurzaam geproduceerd hout en gerecyclede waterflessen
Een jack danwel hes in de maat M is
vervaardigd uit 27 ½ liter petflessen
65% PET / 35% Lyocell
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Versnipperen

2

Spinnen tot draad

3

Tot 20x minder
waterverbruik

Oeko-Tex
standard 100
Oeko-Tex Standard 100 is een test- en
certificeringssysteem voor textiel. De
standaard richt zich op het beperken van
het gebruik van schadelijke stoffen in relatie
tot de gezondheid van de eindgebruiker.
Hoewel het label dus gericht is op
gezondheidsaspecten van het textielproduct,
hebben de richtlijnen voor het gebruik van
schadelijke stoffen ook raakvlakken met de
ecologische dimensie van duurzaamheid.
De Berkel vereist van haar preferred suppliers
van textiel de certificering conform deze
standaard. De borging hiervan ligt besloten in
het kwaliteit-management-systeem ISO-9001.
De weefsels zijn
gecertificeerd volgens;

