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SFGC.Magazine is een uitgave van de
Sustainable Fashion Gift Card (SFGC).
Het doel van de SFGC is niet zo zeer
het verkopen van giftcards. Wij willen
het verhaal over bewuste mode en
lifestyle op een positieve manier delen
en mensen een handelingsperspectief
geven om bewust te consumeren. Dat
stukje handelingsperspectief, dat is
onze giftcard.
Je geeft met onze giftcard een cadeau
in lijn met jouw waarden. Tegelijkertijd
ontdekt de ontvanger een wereld vol
goede mode- en lifestyle initiatieven
en heeft de vrijheid hieruit zelf een
cadeau te kiezen.
Liefs, Nanette Hogervorst
SFGC Oprichter
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Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door de Week Zonder Afval,
een initiatief van Milieu Centraal.
Scan en lees de 10 tips van Milieu
Centraal voor duurzamere kleren.
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Tekst: Lotte Hessling, Nanette
Vormgeving: Jasmijn Tuit, Nanette

Kleding lenen een
duurzaam alternatief; maar zo
makkelijk is het niet
De groeiende kledingafvalberg is
de afgelopen jaren een hot topic.
En dat is niet zo gek. Terwijl
de mode-industrie maar blijft
produceren, worden alleen al in
Nederland jaarlijks 1,2 miljoen
kledingstukken vernietigd.
Gemiddeld dragen we onze
kleding bovendien maar 7 keer,
en toch blijven we kopen. Als
oplossing wordt kleding lenen
steeds vaker genoemd.
Een nieuw jurkje voor de zomer
halen en als je hem zat bent breng
je hem gewoon weer terug, kleding
lenen. Dat is het concept van een
kledingbibliotheek. De allereerste
Nederlandse kledingbibliotheek is
opgericht in 2014, Lena the
Fashion Library.

Deze jonge bedrijven presenteren
kleding lenen als duurzaam
alternatief voor het kopen van
kleding. Maar klopt dit?
Kleding lenen duurzamer als
vervanger van kopen
The Guardian leek hier wel een
antwoord op te hebben, zij publiceerde zomer 2021 een artikel met
de kop: ‘Renting clothes is less
green than throwing them away’.
Deze kop zorgde onder duurzame
mode en kledingleenliefhebbers
voor heel wat opschudding. Lenen
minder groen dan weggooien?
Het artikel in The Guardian baseerde zich op een Fins onderzoek.
Zij heeft een aantal scenario’s
onderzocht en daarvan de impact
op global warming potential
berekend. Zo blijkt kleding lenen
inderdaad niet groener dan kleding

Tegenwoordig zien we steeds vaker kledingbibliotheken oppoppen.
Na Lena volgden onder meer Masterpiece en Palanta in Den Haag,
Iconic Wardrobe in Heemskerk,
WAUWcloset in IJsselstein,
Borrow a Brand in Haarlem, Gaia
in Zutphen, en meer.
Uit de collectie van Masterpiece

kopen wanneer klanten hun
geleende kledingstuk halen en
brengen met een benzineauto, het
thuis wassen en het net zo vaak
dragen als wanneer ze het kledingstuk zouden hebben gekocht.
Maar als je voor het lenen van kleding een duurzamer vervoermiddel
gebruikt en het kledingstuk twee
keer zo vaak wordt dragen, dan is
de potentiële impact op het milieu
hetzelfde als wanneer je kleding
zou hergebruiken.
Ook laat een Zweeds onderzoek
zien naar een kledingbibliotheek
in Stockholm, dat wanneer kleding
lenen een vervanging wordt van
kopen, het daadwerkelijk duurzamer is. Uit hun onderzoek blijkt
dat wanneer je de helft van de kleding die je normaal koopt leent, de
bijdrage aan global warming potential maar liefst 40% minder is.

Kleding lenen maakt van kwaliteit
de norm
Wat onderbelicht blijft in deze
onderzoeken, is het belang van
kwaliteit van kleding dat door
kledingbiebs wordt uitgeleend. Zo
zette jaren geleden fast fashion
de mode-industrie op zijn kop met
hoge volumes (spot)goedkope
kleding. Binnen dit model is er
vrijwel geen incentive voor merken,
producenten én consumenten,
om waarde te hechten aan de
kwaliteit van kleding. Sterker nog,
het businessmodel heeft er baat
bij wanneer een shirtje van 15 euro
na een paar keer wassen ondraagbaar is geworden - want dan koopt
de consument gewoon weer een
nieuwe.
Wellicht dat kleding lenen het
omgekeerde teweeg kan brengen:
de mode-industrie op zijn kop
zetten door kwalitatieve kleding
weer de norm te maken. Het
businessmodel van kledingbibliotheken heeft financieel
namelijk een veel grotere kans van
slagen wanneer kleding meerdere
malen, en het liefst zo vaak
mogelijk, aan verschillende
mensen wordt uitgeleend. Hiervoor
heb je kleding nodig van kwaliteit,
die lang meegaat en na vele malen
wassen en dragen nog steeds
door kan gaan als nieuw.

Kritische noot kleding lenen
Toch is niet iedereen onverdeeld
enthousiast over kleding lenen.
Een ronde langs (duurzame) mode
professionals leert dat zij zich
afvragen hoe groen dit concept
nog is als je alle logistiek erin
meeneemt. Denk aan het halen,
brengen en wassen van de
kleding. En aan de aanvoer van
nieuwe kleding om de collecties
in de kledingbibliotheken zelf ook
regelmatig op te frissen. Lara
Peters van Milieu Centraal zegt
over kledingbibliotheken: “Dit is
nog ontgonnen gebied. We weten
nog niet precies wat de impact
hiervan is op het milieu (…).
Omdat kledingbibliotheken nog
een relatief nieuw en jong concept
is, is er nog weinig onderzoek naar
gedaan. Meer en breder onderzoek
naar de impact van kledingbibliotheken is nodig om beter

inzicht te krijgen in hoe en wanneer het leenconcept bijdraagt aan
een duurzame mode-industrie.
Wel is één ding in ieder geval zeker:
Het concept kleding lenen kan
alleen duurzaam zijn als het een
vervanging is van kleding kopen.
En voor (fast) fashion merken die
hun kleding naast verkopen (gaan)
verhuren, betekent dit op lange
termijn dat zij minder kleding
zouden moeten produceren.
		
		
		
		

Scan de QRcode en lees
het volledige
artikel.

Kom tijdens de Week zonder Afval
op 3 juni naar het ‘Fashion Festival;
Start renting your clothes’ in The
Student Hotel The Hague

Uit de collectie van Palanta
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NoWa, No Waste
sieraden

Heb je er vertrouwen in dat we
deze doelstelling in 2050 gaan
halen?

Josette, oprichter van NoWa,
werkte bij Closing the Loop. Zij
zamelen oude telefoons in op
stortplaatsen in Afrika en laat deze
op een verantwoordelijke manier
recyclen. Dit bracht Josette op
een idee. Nu is Closing the Loop
een partner van NoWa en maken
ze van het goud en zilver uit de
telefoons tijdloze sieraden.

‘Ik heb er zeker vertrouwen in.
Belangrijk is dat de vage term
circulair tastbaar, positief en laagdrempelig wordt voor iedereen. De
kunst is om van circulair het beste
alternatief te maken zodat het
veel aantrekkelijker wordt.’

Jullie gebruiken voor NoWa afval
om sieraden van te maken. Wat
betekent afval voor jou?
‘Ik ben fan van afval! Ik zie het elke
dag weer als een uitdaging om
de vaak negatieve associatie met
afval te veranderen in een positieve

en er weer nieuwe dingen van te
maken.’
In Nederland produceren we
jaarlijks ongeveer 490 kilo afval
per persoon. Naar 0 kilo per
persoon, is dat mogelijk?
‘Dat lijkt me niet echt realistisch.
Het is wel goed om doelen te
stellen maar dan iets realistischere
doelen!’
De overheid wil in 2050 volledig
circulair zijn, welke rol zie jij voor
NoWa in deze doelstelling?
‘Met NoWa is ons doel om de
waarde van afval te laten zien en
om de berg elektronisch afval te
verminderen. Dat doen we door
educatie, onze producten en
inzamelingscampagnes van oude
telefoons. Ik denk dat NoWa de
overheid kan helpen om het begrip
circulair wat tastbaarder te maken.’
Scan de QRcode en lees
het volledige
artikel.
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Jij maakt weer hele nieuwe
dingen van afval. Hoe zero waste
ben je zelf?
‘Dat gaat steeds meer de goede
kant op. Bijvoorbeeld als ik nu iets
nieuws koop, koop ik het bijna
altijd via Marktplaats. Je vindt daar
de meest prachtige dingen. En zelf
verkoop ik ook mijn spulletjes.’
Het gaat goed met NoWa!
Hoe kijk je aan tegen meer
consumptie als je juist staat
voor minder afval?
‘Consumptie is niet iets slechts,
ons doel is dat mensen nadenken
over waar iets van is gemaakt. Bij
NoWa laten we precies zien waar
de sieraden van gemaakt zijn. Ook
wordt alles lokaal en op een
ambachtelijke manier gemaakt.
Daarbij maken we sieraden die
tijdloos zijn, zodat je ze over een
aantal jaar nog steeds graag
draagt.’

Josette de Vroeg, oprichter NoWa

Waar staat NoWa in 2030?
‘In 2030 wil ik dat alle winkels waar
NoWa wordt verkocht inzamelpunten zijn voor oude telefoons.
De goudzoekers workshop die we
doen bij zowel bedrijven als
scholen, wil ik ook flink uitbreiden.
Je gaat dan op zoek naar het
goud in je eigen mobiele telefoon.
Verder gaan we de KettingreACTIE
-inzamelingscampagnes bij
bedrijven ook internationaal doen.
We hebben nog genoeg plannen
voor de toekomst!’
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Loop.a life laat zien
dat het kan, een
volledig circulaire
textielketen
Het bedrijf Brightloops, dat van
textielafval garens, vilt en knitwear
maakt, heeft een eigen kledingmerk
voor vrouwen en mannen onder de
naam Loop.a life. Het is het eerste
merk dat 100% circulaire kleding
maakt van een hoog percentage
lokaal afgedankte kleding. De ramp
in kledingfabriek Rana Plaza was
de aanleiding voor Ellen Mensink
om vijf jaar geleden dit bedrijf op
te richten. Inmiddels zitten ze in de
fase van start-up naar scale-up.

Ellen Mensink, oprichter Brightloops

Wat heeft afval voor een
betekenis voor jou?
‘Voor mij bestaat afval eigenlijk
niet. In de kledingindustrie worden
super veel grondstoffen gebruikt
die nog steeds van grote waarde
zijn als ze worden afgedankt. Dat
kunnen we dus nog hergebruiken.’
In Nederland produceren we
jaarlijks ongeveer 490 kilo afval
per persoon. Naar 0 kilo per
persoon, is dat mogelijk?
‘Dat is een flinke uitdaging maar je
kan ver komen. Dat begint vooral
met bewustzijn onder mensen. Het
is de taak aan de overheid,
industrie en bedrijven dit doel te
halen en uiteindelijk aan de consument een verantwoorde keuze
hierin te maken.’
De overheid heeft als doel in
2050 volledig circulair te zijn,
hoe helpen jullie hieraan mee?
‘Met Loop.a life – het 100%
circulaire knitwear merk van
Brightloops - laten wij zien dat het
kan, een volledig circulaire textielketen. Met de komst van Brightfiber, de nieuwe textielrecycling
fabriek in Amsterdam, gaan we
opschalen. Zo ruimen we samen
de lokale afvalberg op. Goed voor
onze economie en planeet.’

Denk je dat we deze doelstelling
in 2050 halen?

koop is duurzaamheid altijd een
onderdeel van mijn beslissing.’

‘Zeker! En de nieuwe UPV-wetgeving gaat ons hierbij helpen.
Producenten worden met de UPV
verantwoordelijk gesteld om
uiterlijk in 2025 minimaal 25% van
hun producten uit post-consumer
afval te laten bestaan. Om de
keten te veranderen en de markt te
activeren, moet ook een urgentie
ontstaan vanuit de markt en vraagkant. Van beide kanten moeten er
stappen gezet worden’.

Wat zijn jouw ambities voor
Brightloops? En waar sta je in
2030?

Je bent met je bedrijf veel bezig
met duurzaamheid. Hoe is dat in
je persoonlijke leven?
‘Als gezin doen we hard ons best
om zo bewust mogelijk te leven,
maar dat kan natuurlijk altijd beter.
We scheiden afval, we kopen tweedehands en hergebruiken materiaal in ons huis. Als ik iets nieuws
8

‘Onze ambitie is de aller duurzaamste trui maken van de planeet!
Daarin zijn we al aardig geslaagd.
In 2030 willen we breder bekend
zijn onder meer doelgroepen en
uitbreiden naar Europa. We willen
een voorbeeld zijn in de wereld van
circulaire mode. En uiteraard moet
de Brightfiber fabriek tegen die tijd
op volle toeren draaien.’
Scan de QRcode en lees
het volledige
artikel.
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Rent, rise en return
van babyspullen bij
Tiny Library
Als je een kindje verwacht moet je
heel heel veel spullen aanschaffen.
Het kost veel geld en je gebruikt
het vaak helemaal niet zo lang,
zonde! Tiny Library heeft hier de
oplossing voor. Bij hen kan je
babyspullen huren en als je ze niet
meer nodig hebt gratis weer terug
sturen. Zo kunnen andere ouders
weer blij gemaakt worden.
Julie, je hebt Tiny Library opgericht om afval tegen te gaan.
Wat betekent afval voor jou?
‘Voor mij is afval alle spullen die
niet meer hergebruikt of
gerecycled kunnen worden.

Alles wat op de schroothoop
beland.’
In Nederland produceren we
jaarlijks ongeveer 490 kilo afval
per persoon, dat is heel veel!
Naar 0 kilo per persoon, is dat
mogelijk?
‘Ik denk dat er dan flink wat werk
aan de winkel is! Als we met z’n
allen naar 0 kilo afval willen, dan
zijn er hele andere materialen,
designs en businessmodellen
nodig.’
De overheid wil in 2050 volledig
circulair zijn, welke rol zie jij voor
Tiny Library in deze doelstelling?
‘Ik zie voor Tiny Library een grote
rol. Spullen zorgen op dit moment
voor de grootste milieu impact.

Dit zit met name in de productie
van spullen, dat is 92%. In gebruik
zit nog maar 8% van de impact.
We moeten dus zorgen dat spullen
zo lang mogelijk worden gebruikt
en vervolgens moeten onderdelen
hergebruikt en gerecycled kunnen
worden. Dat proberen wij bij Tiny
Library te stimuleren door babyspullen te verhuren. Spullen die bij
ons terugkomen worden gereinigd
en gecheckt zodat het weer zo
goed als nieuw naar een volgend
gezin kan. Zo worden spullen veel
langer gebruikt!’

Wat zijn jouw ambities voor Tiny
Library?
‘Onze ambitie is het grootste
verhuurplatform voor baby- en
kinderproducten van Europa te
worden. We willen huren en
tweedehands gebruik voor baby’s
de norm maken, zodat we elke
baby een duurzame start geven!’

We hebben nog een lange weg te
gaan. Heb je er vertrouwen in dat
we de doelstelling voor 2050 ook
gaan halen?
‘Op dit moment is Nederland pas
voor 8,7% circulair. Als we in 2050
volledig circulair willen zijn moeten
er drastisch andere keuzes worden
gemaakt en zal daar meer budget,
tijd en expertise vanuit de overheid
aan besteed moeten worden.’
Met jouw bedrijf, Tiny Library,
probeer je afval tegen te gaan.
Hoe zero waste ben zelf?
‘Ik ga steeds meer zero waste leven.
Wij kopen thuis nauwelijk nog
nieuwe spullen maar vooral tweedehands. Ook rijden we elektrisch,
hebben we zonnepanelen, een
moestuin, etc.’

Julie Munneke, oprichter Tiny Library

Holy Swap! wil ruilhandel weer terug
op een voetstuk
plaatsen
Elke dag kopen mensen weer
super veel spullen. Die worden
vaak maar kort gebruikt en belanden op de afvalberg. Hartstikke
zonde en allesbehalve duurzaam!
Dat vindt Danny Schüttler ook. Hij
is oprichter van Holy Swap! Een
jonge Nederlandse start-up die,
met een innovatief online ruilplatform, mensen wil inspireren
anders te consumeren. Het doel:
zoveel mogelijk afval en onnodige
nieuw productie voorkomen.

Danny Schüttler, oprichter Holy Swap!

Danny, wat betekent afval voor
iemand die juist afval tegen wil
gaan?
‘Een woord dat in geschiedenisboeken thuishoort. Afval is geen
afval. Het is een verzameling
waardevolle grondstoffen die zo
hoogwaardig mogelijk hergebruikt
moet worden. Dat verdient een
ander woord.’
In Nederland produceren we
jaarlijks ongeveer 490 kilo afval
per persoon. Naar 0 kilo afval per
persoon, kan dat?
Ja, maar we hebben hulp nodig.
Van overheden, bedrijven en van
elkaar. Het begint uiteindelijk bij
onszelf. Met dagelijkse keuzes
hebben we een stembiljet in
handen om te kiezen voor een
toekomst die we graag willen
zien. Als we ons dat beseffen dan
komen we er wel.
Nederland moet in 2050 volledig
circulair zijn, wat is de bijdrage
van Holy Swap!?
Willen we naar 100% circulair, dan
hebben we oplossingen nodig die
de massa uitdaagt om op de juiste
manier te consumeren. Holy Swap!
bevat elementen die daarvoor
nodig zijn. We maken hergebruik
simpel, goedkoop en ontzettend
tof. Ik ben er dan ook van
12

overtuigd dat Holy Swap! hierbij
een grote rol kan spelen.’

Hoe zero waste ben jij zelf
eigenlijk?

Denk je dat we dit doel kunnen
halen in 2050?

‘Ik ben er veel mee bezig. Ik doe zo
lang mogelijk met producten. En
met alles wat ik wil kopen, vraag ik
me af: heb ik het nodig? En zo ja,
kan ik het tweedehands vinden?
Verder probeer ik single use plastic
te mijden. Hierin kan ik nog stappen maken!’

‘Zonder hoop ben je nergens, maar
het is zeker ambitieus. Als het
geld dat wordt vrijgemaakt op de
juiste plekken komt is de toekomst
rooskleurig. Wel denk ik dat er in
de transitieaanpak dingen beter
kunnen. Zo is er veel aandacht
voor beter produceren. Maar we
kunnen nog zo duurzaam
produceren, als er geen
oplossingen komen die ons helpen
om vaker her te gebruiken, dan is
het dweilen met de kraan open.’

Wat zijn jouw ambities voor Holy
Swap?
‘Als organisatie willen we
maatschappelijke impact maken.
Dat betekent bijdragen aan een
betere en leukere wereld. Zowel
ecologisch als sociaal van waarde
zijn. Holy Swap! als waardevolle
toevoeging aan je leven, dat is een
belangrijk ambitie.
We gaan ruilhandel weer op een
voetstuk plaatsen. Het bestaat
al duizenden jaren. Eenmaal
afgestoft, zie je dat het te gekke
elementen heeft die heel goed
passen bij wat we nu nodig hebben.
Het brengt mensen bij elkaar, het is
goedkoop en goed voor de planeet.
Als ik het heel concreet maak,
willen we met Holy Swap! in vijf
jaar 500.000 producten een
volgend leven geven. In 2030 zijn
we niet meer te stoppen. Dan
willen we succesvol zijn in
meerdere Europese landen.’
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SFGC TIPS: 			
UTRECHT
Sophie Stone | Webshop en
winkel
Bij Sophie Stone vind je stijlvolle fair
fashion van een grote variatie
duurzame merken voor vrouwen
en mannen. Ook vind je er vegan
sneakers, slippers en zero waste,
natuurlijke care producten. Sophie
Stone onderscheidt zich van andere
duurzame webshops doordat de
collectie kleurrijk is en een mooi
aanbod heeft van items met prints.
Bij Sophie Stone shop je met de SFGC
in de webshop, sophiestone.nl. Deze
herfst opent ook hun fysieke winkel in
hartje Utrecht.

Sophie Stone

WAUWcloset | Fashion Rental
WAUWcloset is een fashion rental
platform voor vrouwen die er stijlvol
uit willen zien met een zo laag
mogelijke impact op de aarde. Als lid
heb je toegang tot een gigantische
kledingkast van casual tot designer
kleding, accessoires en stijladvies.
Bij WAUWcloset kun je online jouw
kleding uitkiezen én op afspraak langskomen in de showroom, Handelsweg
2 in IJsselstein. Je kunt online en in de
showroom betalen met de SFGC.

Common & Sense | Webshop
en shop-in-shop GreenUP
Van goede basics tot feestelijke
jurkjes. Common & Sense maakt
items van hoge kwaliteit en een fijne
pasvorm. Vrijwel alles is gecertificeerd op het gebied van mens en
milieu. Uitproberen? Gebruik de code:
‘SFGC-magazine’ en krijg 10% korting.
Shop bij commonandsense.nl met de
SFGC. Liever even passen? De collectie is ook te koop bij GreenUP, Utrecht.
(Bij GreenUP kan je niet met de SFGC
betalen.)

Showroom WAUWcloset

Common & Sense

DISCOVER THAT
BEING GOOD FOR
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