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Etam. Elke dag, om veel meer te delen dan lingerie.
Een gemoedstoestand.

Voor jou, in al je levens en al je verlangens.
Om je vrij te voelen om te zijn wie je bent. En wie je zult zijn.

Om toekomstige generaties te beschermen en van deze wereld 
een betere plek te maken.

Als ons ondergoed de kracht heeft om dingen te veranderen,
HEBBEN WE DE PLICHT OM DE MODE TE VERANDEREN.HEBBEN WE DE PLICHT OM DE MODE TE VERANDEREN.

Als onze beha’s vrouwen ondersteunen in hun dagelijks leven, 
hebben wij de plicht te onthullen waar ze van gemaakt zijn en niets 

van hun afkomst te verbergen.

Als onze zwempakken je in staat stellen je silhouet te onthullen in de zon, 
zorgen wij ervoor dat hun vezels nooit de planeet belasten.

Als onze slipjes een gek effect hebben op je humeur van de dag,
doen we ons uiterste best om hun broeikaseffect te beperken.

Zoals de vrouwen van vandaag, onvolmaakt maar vastberaden,
complex, maar diep oprecht, zijn wij ervan overtuigd dat de schoonheid 

van de wereld het verdient om ons te engageren. 

GEËNGAGEERD VOOR DUURZAME MODE

“ Het jaar 2020 heeft onze planeet en onze samenleving 
op de proef gesteld, onze zekerheden aan het wankelen 
gebracht en onze levensstijl en onze business in volle hart 
geraakt. 
De COVID-19-crisis herinnert er op grimmige wijze aan 
dat bedrijven geen onzinkbare organisaties zijn en dat 
zij zich voortdurend moeten aanpassen om het hoofd te 
bieden aan hun omgeving. De mode-industrie wordt maar 
al te vaak met de vinger gewezen als het om ecologie gaat, 
het wordt tijd dat zij haar duurzamelijkheid neemt. 
Wij verbinden ons ertoe de daad bij het woord te voegen 
en een familiebedrijfscultuur te creëren waarin iedereen 
de kans krijgt een belangrijke rol te spelen en te slagen in 
deze transformatie. 
Onze Groep zal dus geëngageerd, menselijk en visionair 
blijven. 
Dat is onze ambitie, en dat is nog maar het begin.

Laurent Milchior, 
Codirecteur Etam Groep

”



HOE KUNNEN WE
SAMEN HANDELEN
VOOR EEN MEER
DUURZAME 
MODE?
De milieu-uitdagingen van de modesector zijn bijzonder talrijk en divers: hoog 
verbruik van water en fossiele brandstoffen, vervuiling door de fabrieken, 
industrieel afval, behandeling aan het einde van de levenscyclus van 
producten, effect van kunststofvezels op de ecosystemen, energieverspilling...

In reactie daarop ontwikkelt Etam in 2018 het WeCare-programma, een 
duurzamelijkheidspact om de transitie van zijn collecties te versnellen naar 
duurzame en duurzame alternatieven die erop gericht zijn haar milieu-impact 
en haar sociale impact te verbeteren.

Als ondertekenaar van het Fashion Pact in 2019 sluit Etam zich 
aan bij een collectieve ambitie van bedrijfsleiders en engageert 
zich voor duurzame ontwikkelingsdoelen die essentieel worden 
geacht om de trend te keren en de sector grondig om te vormen.

Naar aanleiding van de economische en gezondheidscrisis 
heeft Etam gereageerd en, samen met andere Franse 
modespelers (Galeries Lafayette, La Redoute, Petit Bateau, 
enz.), deelgenomen aan de burgerraadpleging «Hoe te handelen 
voor een meer duurzame mode» die in het najaar van 2020 werd 
gelanceerd. Aan het eind van de raadpleging werd gestemd 
over 12 gemeenschappelijke verbintenissen met betrekking tot 
belangrijke thema’s op het gebied van duurzame ontwikkeling, 
zoals recycling en tweedehandsgebruik, optimalisering van de 
verpakkingen en de inkoop van grondstoffen.

Laten we verder gaan dan woorden en een stem geven aan de 
initiatieven die zich al inzetten voor duurzame mode. Omdat 
elk gebaar telt.



Hoofdstuk 1.

Bij Etam zijn we geëngageerd en vooral, wij handelen. Wij ijveren voor 
duurzamere mode en lingerie.
Milieuduurzamelijk zijn betekent onze ecologische voetafdruk en onze impact 
op het milieu beperken om hulpbronnen te sparen en afval te beperken.

Hoe kunnen wij dat doen? Door onze gewoonten in vraag te stellen en 
steeds meer zogenaamd duurzame vezels te gebruiken. Zij kunnen 
biologisch geteeld zijn, gerecycleerd en soms zelfs reeds gebruikt zijn.

Deze vezels zijn gecertificeerd door internationale en onafhankelijke labels, 
zoals GRS®, GOTS®, RCS® of OCS100®, om er maar een paar te noemen. 
Achter deze acroniemen schuilt de garantie van respect voor het milieu.

Van lingerie tot slipjes, van 
pyjama’s tot badmode 
en zelfs sportcollecties: 
alle producten kunnen 
milieuvriendelijke vezels 
bevatten!

Gerecycleerd polyamide, gerecycleerd polyester, bio katoen, 
duurzame viscose... Een overzicht van de ecologisch 
duurzame materialen en vezels die wij gebruiken.

1.
ZEI U
MILIEU
DUURZAAM?

In 2021 is 42% van onze producten 
eco-duurzaam¹. 

En ons doel is om tegen 2025 dat aandeel 
van onze producten te verdubbelen tot 80%.

1Deze producten bevatten ten minste 50% duurzame vezels of zijn geproduceerd met innovatieve processen die het 
milieueffect van hun productie verminderen).
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Hoofdstuk 1.

GERECYCLEERD 
POLYAMIDE
Dit is een synthetische vezel die hoofdzakelijk afkomstig is van 
productieafval of materialen aan het einde van hun levensduur, 
wat het mogelijk maakt om afval te recycleren en het gebruik 
van niet-hernieuwbare hulpbronnen vermijdt.

IN THE RING 
Nieuw polyamide VS.
gerecycleerd polyamide
Gerecycleerd polyamide heeft een 
veel kleinere koolstofvoetafdruk dan 
conventioneel polyamide. 
Elke kilo gerecycleerd polyamide 
betekent een vermindering van de 
broeikasgassen met meer dan 70% 
in vergelijking met nieuw polyamide. 

Bent u ze 
tegengekomen?
Met trots presenteren wij u de 
sterproducten van onze collecties 
in gerecycleerd polyamide: de 
iconische Chérie  Chérie-kant 
in 16 kleurschakeringen en de 
badmodecollectie, Les Essentielles, 
in tijdloze badmodevormen.

60%
60%

60%

60%

60%
60% van de hele badmodecollectie 

is gemaakt van gerecycleerd polyamide.
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250 minder vliegreizen rond de wereld! 
Dat is wat het gebruik van gerecycleerd 

polyamide in 6 maanden heeft bespaard 
in termen van CO2-equivalent.
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GERECYCLEERD 
POLYESTER
Deze synthetische vezel wordt hoofdzakelijk verkregen uit 
plastic afval, met name uit flessen.

5 MILJOEN
Dat is het equivalent van het aantal plastic flessen dat in slechts 
6 maanden is gerecycleerd en hergebruikt in onze producten!
In onze collecties is 1 op de 3 polyester pyjama’s gemaakt 
van gerecycleerde vezels en 100% van onze fleece is ook 
gerecycleerd.

IN THE RING 
Nieuw polyester VS.
gerecycleerd polyester
Met gerecycleerd polyester kunnen 
we afval transformeren en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
vermijden. Omdat ze kostbaar en 
beperkt zijn.

DE INFO DIE NIEUW POLYESTER VERSLAAT

Gerecycleerd polyester heeft 
70% minder koolstofuitstoot

dan nieuw polyester.

7.
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BIOKATOEN!
Een ander duurzaam materiaal dat in onze collecties wordt gebruikt: biokatoen.
Het is biologisch geteeld zonder pesticiden, herbiciden, synthetische meststoffen 
of ggo’s.

IN THE RING 
Conventioneel katoen 
VS. biokatoen
Bij de conventionele katoenteelt 
worden veel pesticiden gebruikt. 
In 30 jaar tijd hebben ze meer dan 
50% van de insectenpopulatie 
gedecimeerd².

Natuurlijke pesticiden gebruiken

De kwaliteit van de bodem behouden

Wisselteelt mogelijk maken

De biodiversiteit bevorderen

Traditionele irrigatiemethoden  
toepassen, waarbij minder water 
wordt verbruikt, in tegenstelling tot 
de intensieve irrigatiemethoden die 
voor conventionele katoen worden 
gebruikt

CHECKLIST
Kiezen voor biokatoen betekent:

70% van het katoenaanbod 
bestaat uit gecertificeerd biokatoen.

IN ONZE KATOEN COLLECTIES:

Bent u het 
tegengekomen?
In het voorjaar van 2021 hebben we 
een nieuwe collectie gelanceerd: 
COTON 360, gemaakt van 
88% biologisch katoen en 22% 
elastaan. Deze mix van materialen 
is 360 graden rekbaar voor een 
ultracomfortabel draagcomfort. 
Een gamma aangepast aan alle 
morfologieën.

2 https://www.nationalgeographic.com/environment/article/insect-apocalypse-under-way-toxic-pesticides-agriculture
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HOUTVEZELS
Duurzame cellulosevezels

Andere materialen die deel uitmaken van ons WeCare-programma zijn 
duurzame viscose. Bijvoorbeeld, duurzame modal of Lenzing® Lyocell®. 
Dit zijn cellulosevezels afkomstig uit de chemische verwerking van natuurlijke 
houtvezels.

De gebruikte houtpulp is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het is 
belangrijk te weten dat deze bossen gecertificeerd zijn door onafhankelijke 
labels waarmee wij samenwerken.

10% van onze producten bestaat uit duurzame cellulosevezels die  
gecertificeerd zijn door de onafhankelijke labels Lenzing™ of Birla Cellulose.

IN THE RING 
Traditionele viscose
VS. duurzame viscose
De productie van duurzame viscose 
vermindert de CO2-uitstoot met 50% 
en ook het waterverbruik met 50% in 
vergelijking met traditionele viscose.

60 HECTARES
In 2021 hebben wij door het gebruik  

van duurzame viscose 
60 hectare oerwoud behouden.

9.
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KLEUREN 
ZONDER WATER
Een ecologisch duurzame innovatie
Ze maakt het mogelijk het waterverbruik met 99% te 
verminderen tijdens het procedé en 150 l water/kg gekleurd 
materiaal te besparen.

Het moest uitgevonden worden!
Onderzoek en ontwikkeling stellen ons in staat voortdurend 
te innoveren. Het is in ons Tech Center in het noorden van 
Frankrijk dat wij dit waterloze kleurprocedé hebben ontwikkeld.

Een concentratie van knowhow
Ons Tech Center heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van 
het waterloze kleurprocedé, alsook tot de ontwikkeling van 
ongeveer 4.500 prototypes per jaar. Hier is al onze knowhow 
geconcentreerd en het is een bron van trots voor ons en voor 
de regio!

10.
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DUURZAME  
PRODUCTIE MADE 
IN FRANKRIJK
In september 2020, na de Etam Live Show, lanceerden we het 
project (RE)EDITION. 6 capsulecollecties van lingeriestukken, 
met de hand gemaakt door onze ambachtslieden in het Tech 
Center in Frankrijk. Voor elke collectie worden 99 unieke en 
genummerde stukken per model op bestelling geproduceerd. 
Duurzaam zijn betekent voor ons ook produceren in Frankrijk 
en in een kort circuit, wanneer dat mogelijk is!

Producten maken van ecologisch duurzame vezels en produceren in 
Frankrijk maken deel uit van ons engagement om de mode te veranderen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de weg lang is 
en wij verbinden ons ertoe de initiatieven 

in die richting te verveelvoudigen.

11.
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Maar waar komen de producten vandaan?
Het was precies om die vraag te beantwoorden dat wij in 
oktober 2020 het initiatief Transparantie lanceerden.
Dit project berust op onze ambitie om te laten zien waar onze 
lingeriemodellen worden gemaakt. Een ongekend initiatief en 
een primeur in de textielindustrie!

Alsof u er bent
Het idee? Onze klanten een onderdompeling 
bieden in het hart van onze partnerfabrieken, om 
zonder filter en in alle transparantie de coulissen 
van de fabrieken te ontdekken.

In concrete termen:
In de winkel zijn de producten voorzien van een 
QR-code die toegang geeft tot informatie over de 
fabriek waar zij geproduceerd zijn.

Op etam.be is elke productpagina voorzien van een korte video die toont in 
welke fabriek het product is gemaakt.

2.
TRANSPARANTE 
PRODUCTEN: 
IS DAT 
DUIDELIJKER?

Vandaag valt meer dan 80% van onze lingerieproducten 
onder het Transparantieproject. En tegen het einde 

van 2021 zal 100% van onze producten 
informatie bevatten over de fabriek waar 

ze zijn geproduceerd.
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PARTNERS:
KLAAR, 
GECONTROLEERD, GO!

Wij geven opdracht aan onafhankelijke auditbedrijven om ervoor te zorgen 
dat deze fabrieken voldoen aan internationale en onafhankelijke normen, 
zoals BSCI, SMETA, ICS of SA8000.

Deze sociale audits evalueren de naleving van de arbeidsvoorwaarden. Zij 
waarborgen onder meer de gezondheid van de werknemers, de veiligheid op 
de werkplek, alsook het verbod op kinderarbeid en non-discriminatie.

De audits vinden om de één tot twee jaar plaats en worden aangevuld met 
opleidingen voor leveranciers, die in een continu verbeteringsproces worden 
geïntegreerd.

En omdat wij willen verbeteren, rollen wij 
momenteel een traceerbaarheidstool uit 
waarmee wij snel en volledig een maximum 
a a n  i n fo r m at i e  ove r  o n ze  p ro d u c te n 
kunnen verzamelen. Het doel? Volledige 
traceerbaarheid van onze waardeketen 
tegen 2025.
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Hoofdstuk 3.

De circulaire economie bestaat uit het produceren van goederen 
en diensten  op een duurzame manier door het verbruik, 
de verspilling van hulpbronnen en de productie van afval te 
beperken. Het gaat om de overgang naar een meer circulair 
economisch model.
Een blik op twee initiatieven die wij willen ontwikkelen: 
upcycling en tweedehands.

3.
DE CIRCULAIRE
ECONOMIE:
EEN ZAAK DIE 
RONDDRAAIT

14.



Hoofdstuk 3.

Upcycling bestaat uit het terugwinnen van materialen of 
producten die u niet meer gebruikt, om ze een tweede leven te 
geven. Het goede nieuws is dat iedereen het kan.
En als u erover nadenkt, is in de textielindustrie: de stof die het 
minst vervuilt de stof die al geproduceerd is!
In mei 2021 lanceerden we een eerste capsule van in Frankrijk 
verdeelde sjaaltjes die gemaakt zijn van stofrestjes in onze 
Franse ateliers.

300 meter geüpcyclede stoffen, 
wat overeenkomt met de lengte van 

12 tennisbanen!

IK UPCYCLE, 
JIJ UPCYCLET, 
ZIJ UPCYCLET 
OOK!

In het voorjaar van 2020 mobiliseerde ons Tech Center in het 
noorden van Frankrijk zich om 34.000 herbruikbare maskers te 
produceren van stofresten (dus geüpcycled) om te helpen het 
tekort aan te vullen.

Upcycling is een proces dat wij verder willen ontwikkelen 
binnen onze collecties om de voorraad stoffen die wij hebben 
te gebruiken.

34.000 maskers of ongeveer 
1 300 km geüpcyclede stoffen, 

wat overeenkomt met de lengte van 
13 rugbyvelden!

15.



Hoofdstuk 3.

Er werd massaal gepleit voor recycling en tweedehands in 
de  burgerraadpleging van september 2020 met als titel  
“Hoe samen te handelen voor een meer duurzame mode”.

Concreet hebben wij op dit enthousiasme gereageerd door 
een campagne voor tweedehands op te starten in Frankrijk. Dit 
project bestaat uit het aanbieden van bh-inzamelpunten in onze 
winkels. Is de bh te klein? Achtergebleven onderin  een la? Alle 
bh’s die klanten niet meer gebruiken, geven wij een tweede leven.
Dit project wordt momenteel ook in België ingevoerd.

TWEEDEHANDS, 
IN EEN HANDOMDRAAI!
De welwillende resolutie

Na de inzameling worden de bh’s door onze partnerverenigingen 
gesorteerd, gewassen en gedesinfecteerd. Bh’s in goede staat 
worden vervolgens gratis verdeeld onder verenigingen die zich 
inzetten voor vrouwen in precaire situaties.

100.000 is het aantal bh’s die we tussen juni en 
september 2021 in Frankrijk hopen te verzamelen.

370 is het aantal winkels in Frankrijk dat met
 het inzamelpunt is uitgerust. 

En morgen?
Wij hopen de meeste van onze winkels in België 

te kunnen uitrusten.

16.
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4.
VERMINDERING 
VAN DE IMPACT 
VAN AFVAL
Omdat het verminderen van onze impact ook inhoudt dat wij ons 
afval beperken en sorteren, hebben wij concrete maatregelen 
genomen. Wij hebben de verpakking van onze producten 
aanzienlijk verminderd en bieden menstruatieslipjes aan in 
samenwerking met Smoon, een ecologisch alternatief voor 
traditioneel maandverband.

17.
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HET DUO P.P.
Vermindering van de impact van papier 
en plastic

130 ton plastic bespaard, 
het equivalent van het gewicht 
van 3 Airbus A320-vliegtuigen.

En tegen 2030 moet plastic voor eenmalig 
gebruik tot nul zijn herleid.

WE HEBBEN IN TOTAAL

Papier
De tassen in de winkels zijn gemaakt van FSC Mix papier en 
worden verkocht voor € 0,20. Sinds ze niet meer systematisch 
aan de kassa worden uitgedeeld, hebben wij een aanzienlijke 
daling van het gebruik ervan vastgesteld. Dat betekent al een 
besparing van 400 ton papier.

Sinds 2016 bieden wij onze klanten digitale kassatickets. 
Vandaag hoeven we nog maar 1 op de 3 tickets af te drukken.

Plastic
We hebben plastic verbannen uit:

• onze enveloppen voor onlinebestellingen, die we hebben vervangen 
door enveloppen van FSC Mix kraftpapier 

• onze tassen in de winkels
• een deel van de hangers die gebruikt worden voor het transport 

Wij beperken niet alleen de impact van plastic- en kartonafval, maar 
recycleren ook zo veel mogelijk. Vandaag is 87% van het afval van onze 
magazijnen gerecycleerd. En intern worden onze teams opgeleid om het 
ecologisch ontwerp van onze verpakkingen te promoten.

18.
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DE
MENSTRUATIESLIPJES
Een innovatie met respect voor het lichaam 
en de planeet

Het was tijd om de regels te veranderen!
Wegwerpmaandverband en -tampons zijn niet biologisch 
afbreekbaar noch ecologisch, ze dragen gevaarlijk bij aan de 
milieuvervuiling. Om u een idee te geven, een vrouw gooit het equi-
valent van 100 tot 150 kilo maandverband weg in haar leven.
Etam is trots om sinds 2019 samen te werken met het merk 
Smoon om menstruatieslipjes aan te bieden.

19.
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5.
KLIMAAT EN 
BIODIVERSITEIT:
ENERGIE-EFFECT
Het probleem van de opwarming van de aarde aanpakken is een belangrijke 
en systematische uitdaging die ons allen aangaat. Als ondertekenaar van het 
Fashion Pact nemen wij deel aan de klimaat- en koolstofstrategie van de Etam 
Groep om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de biodiversiteit op 
het land en in de zee te behouden.

Broeikasgassen en de 
koolstofvoetafdruk
De koolstofvoetafdruk is een maat voor de uitstoot van 
broeikasgassen geproduceerd door menselijke activiteit.
Sinds enkele jaren meten en publiceren wij  onze 
koolstofvoetafdruk met het oog op het beheersen van onze 
impact. Wij voeren een ambitieus actieplan uit om onze uitstoot 
van broeikasgassen te beheersen, zoals meer milieuduurzame 
meer ecologisch duurzame vezels in onze collecties integreren, 
innovatieve processen toepassen die minder energie verbruiken 
(kleuren, enz.), minder vervuilende vervoermiddelen kiezen enz.

WIST U DAT?

Een reis per boot stoot 
70 keer5 minder CO2 uit dan 

een reis per vliegtuig.

5 5 in ton km

Vervoer van goederen
Wij geven de voorkeur aan vervoer over zee en per spoor, wat 
minder koolstof uitstoot.
Vandaag wordt 93% van onze goederen per boot vervoerd.
Om de afstand die door goederen wordt afgelegd te verminderen, 
hebben wij ook rechtstreekse stromen vanuit fabrieken in Azië 
naar Mexico en Thailand, om zo de passage via Europese 
logistieke platforms te vermijden. Milieucriteria maken nu 
ook deel uit van onze specificaties bij de selectie van onze 
vervoerders.

20.
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Scope 1
heeft betrekking op de directe uitstoot van de activiteiten 
van een organisatie. 

Scope 2
heeft betrekking op de indirecte uitstoot in verband 
met energie, wat overeenkomt met de productie van 
elektriciteit of warmte. 

Scope 3
heeft betrekking op de overige uitstoot die onrechtstreeks 
geproduceerd wordt door de activiteiten van de 
organisatie.

DOELSTELLING 2030

Onze verbintenis is de broeikasgasuitstoot 
van scope 1 en 2 met 80% te verminderen,

en de koolstofvoetafdruk van onze 
producten met 40% (scope 3).

Internationale normen delen de uitstoot van broeikasgassen 
(BKG) in drie categorieën in, «scopes» genaamd.

Energie
Sinds 2018 wordt ons hoofdkantoor in Frankrijk voor 100% voorzien 
van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of groene energie.
Wij streven ernaar onze winkels en ons hoofdkantoor in België 
tegen 2022 voor 100% van hernieuwbare energie te voorzien. Bij het 
renoveren en opknappen van onze winkels vervangen we de verlichting 
door ledlampen. Er zijn timers geïnstalleerd om onze borden en lichten 
‘s nachts uit te doen en we maken al onze medewerkers bewust van 
de kleine dingen die ze elke dag doen!

21.
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6.
INCLUSIE
VAN ALLE
SCHOONHEID

Ons credo bij Etam? Alle vrouwen zijn mooi en  onze lingerie is 
er om hen te vergezellen in alle momenten van hun leven.

Omdat elke schoonheid telt

22.
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INCLUSIEVE
PRODUCTEN

En omdat we geïnspireerd worden door ALLE vrouwen, verkennen we 
exclusieve en innovatieve lijnen tussen nu en 2025.

63 bh-maten van cup A tot cup G

8 slipjesmaten van 34 tot 48

De notie van inclusiviteit in het aanbod wordt bepaald door specifieke 
producten, die niettemin beantwoorden aan een reële behoefte van onze 
klanten, op een bepaald moment in hun leven.
Van de eerste katoenen bh tot de beha die perfect reageert op de grillen van 
het moederschap. Van de onzichtbare die zich aanpast aan verschillende 
huidskleuren tot die waarmee een mastectomie, na een operatie, wordt 
opgevuld. Of deze die geschikt zijn voor kleine en grote cups.
Wij bieden maten van 34 tot 48.

23.
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FOCUS OP DE
YES! COLLECTION!
Post-mastectomielingerie

Omdat het onze missie is om alle vrouwen in hun leven te begeleiden, in goede 
en slechte tijden.
En omdat 1 op de 8 vrouwen het risico loopt borstkanker te krijgen, hebben we 
in het voorjaar van 2020 de yes! collectie gelanceerd.
De collectie is ontwikkeld in samenwerking met vrouwen bij wie de borsten zijn 
verwijderd en ons team van deskundige korsettenmakers, en is afgestemd op 
hun verwachtingen: comfortabel, verfijnd en betaalbaar.

“

”

“Yes! is het begin van een 
nieuw leven. De hoop 
om jezelf echt terug te 
vinden, maar ten goede 
te veranderen.”

Karine, muze van de campagne
50 jaar 

ONTDEK HAAR GETUIGENIS

Yes!
een sterke en positieve boodschap
Yes! is de naam van deze technische en vrouwelijke 
collectie. Het is een positieve en vreugdevolle 
gemoedstoestand belichaamd door de zeven 
muzen die campagne op hun eigen manier hebben 
gedragen.
In interviews vertelden zij hun verhalen, hun relatie 
met lingerie en vrouwelijkheid na een operatie.

Yes! Dat is hun grote hartenkreet.
Het is een ja voor zelfbevestiging, om vrouwen te 
helpen zichzelf te accepteren en opnieuw uit te 
vinden na een mastectomie.

24.

https://www.instagram.com/tv/CGUQJiMipSI/?hl=fr


Hoofdstuk 6.

Opgeleide teams
Sensibilisering voor borstkanker, kennis van de producten 
van de collectie en hun technische aspecten: er zijn speciale 
modules en opleidingsgidsen opgezet om de verkoopsters 
te ondersteunen. Naast het technische aspect hebben wij 
bijzondere zorg besteed om onze teams in de winkels te 
ondersteunen, zodat zij klanten die een mastectomie hebben 
ondergaan, zo goed mogelijk kunnen ontvangen.

Aangepaste producten
De collectie is opgebouwd rond een lingerielijn en een 
badmodelijn.
De bh’s zijn ontworpen op basis van 4 vaste modellen, met 
geïntegreerde zakken waarin alle soorten prothesen kunnen 
worden geplaatst.
Organisch katoen, ecologisch duurzame microvezels en 
gekleurde en fleurige kant. De materialen zijn comfortabel, zacht 
en verfijnd. De bh’s, ontworpen zonder beugels, zijn verkrijgbaar 
in verschillende vormen uit onze klassieke collecties, zodat u 
de slipjes naar believen kunt combineren.
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7.
VRIJHEID
VROUWELIJKHEID
SOLIDARITEIT

Etam begeleidt al meer dan 100 jaar vrouwen om hun 
zelfvertrouwen te geven en hun kracht te vieren.
Om onze solidariteitsaanpak te versterken, hebben wij 
verenigingen rond dit onderwerp benaderd en wij sluiten ons 
bij hen aan in hun strijd om vrouwen en hun recht op vrijheid te 
steunen.

In Frankrijk worden bepaalde initiatieven ad hoc uitgevoerd, zoals 
het collectief #ProtegeTonSoignant om het ziekenhuispersoneel 
een beetje troost te bieden tijdens de gezondheidscrisis, maar 
samen met Toutes à L’Ecole zet Etam zich in voor voorlichting bij 
kleine meisjes en samen met Solidarité Femmes voor de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen. In België zet Etam zich samen met 
Pink Ribbon in om vrouwen die getroffen zijn door borstkanker 
te steunen ter gelegenheid van Pink Oktober.

Etam x Solidarité Femmes
Etam France is al meer dan 3 jaar sponsor van de vereniging 
Solidarité Femmes. Het is een netwerk van meer dan 70 
verenigingen die gespecialiseerd zijn in de opvang, de 
begeleiding en de huisvesting van vrouwen die het slachtoffer 
zijn van geweld.

In 2020 konden met de opbrengst van de verkoop van 
geschenkdozen in Frankrijk 1.500 overnachtingen voor een 
vrouw en haar kinderen worden gefinancierd.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van 
de Vrouw heeft het merk opnieuw zijn steun betuigd aan het Girl 
Power-project en de 52 portretten, de een nog inspirerender dan 
de ander. Een solidariteits-T-shirt werd uitgebracht en de winst 
gedoneerd aan de vereniging Make Mothers Matter.

Geven aan de armsten
In de nasleep van de gezondheidscrisis bij COVID-19, die de 
situatie van deze vrouwen nog precairder heeft gemaakt, hebben 
wij ons steentje bijgedragen om solidariteit te betonen met de 
armsten. Na de aankondiging van de nieuwe lockdown in oktober 
2020 konden dankzij een vrijwillige actie van onze medewerkers 
meer dan 30.000 lingerieproducten en accessoires aan een 
dertigtal verenigingen worden geschonken.

Voor de vrijheid van vrouwen sinds 1916



“Alleen gaan we sneller, samen gaan we verder”

Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen erin zullen slagen
om de mode van morgen opnieuw uit te vinden.

Elk initiatief, elke actie telt en zal op zijn eigen manier bijdragen 
tot een betere wereld.

Wij zijn ons ervan bewust dat de weg nog lang is.
Maar meer dan ooit engageren wij ons.

... En dit is nog maar het begin.
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ACRONIEMEN
EN ANDERE
TEGENGEKOMEN
WOORDEN

BSCI
Het Business Social Compliance Initiative is een initiatief 
van bedrijven die zich er via een gedragscode toe hebben 
verbonden de arbeidsomstandigheden in hun internationale 
toeleveringsketens te verbeteren.

Milieuduurzaam
Deze term beschrijft een product waarvan het materiaal, het 
proces of het fabricageproces de milieu-impact vermindert.

Koolstofvoetafdruk
is een maat voor de broeikasgassen die door menselijke 
activiteit worden geproduceerd. CO2 of kooldioxide is het 
bekendste broeikasgas en wordt uitgestoten bij de verbranding 
van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool).

FSC®
Forest Stewardship Council® is een internationale ngo die al 
meer dan 25 jaar een ecologisch duurzaam bosbeheer promoot. 
Er zijn drie mogelijke labels:

• FSC® 100%, het gelabelde product is gemaakt van 100% 
vezels uit FSC-gecertificeerde bossen.

• FSC® Mix, is het gelabelde product gemaakt van een 
mengsel van vezels van verschillende oorsprong, waarvan 
ten minste 70% van de vezels afkomstig is uit FSC-
gecertificeerde bossen en/of gerecycleerde vezels, en niet 
meer dan 30% uit gerecycleerde vezels.

• FSC® recycled, het gelabelde product is gemaakt van 
100% gerecycleerde vezels.
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GRS® 
De Global Recycled Standard is een internationale norm die 
een onafhankelijke certificering inhoudt van de gerecycleerde 
inhoud van een product (ten minste 50% gerecycleerde 
vezels), maar ook van de naleving van milieu-, sociale en 
gezondheidscriteria.

GOTS®
De Global Organic Texti le Standard-cer tif icering 
garandeert milieuvriendelijke productieprocessen en 
arbeidsomstandigheden voor werknemers in de hele 
productieketen.

OCS100®
Organic Content Standard 100 is een internationaal label 
dat is ontwikkeld om de biologische aard van katoenteelt 
te certificeren. Het garandeert de strikte traceerbaarheid 
van de productie, van grondstof tot eindproduct. Dit label 
garandeert de afwezigheid van chemische inputs tijdens het 
verwerkingsproces, de afwezigheid van ggo’s bij de teelt van 
het materiaal en de traceerbaarheid van het product van de 
boerderij tot de eindverbruiker.

RCS®-CERTIFICERING
De Recycled Claim Standard-certificering garandeert de 
traceerbaarheid van gerecycleerde grondstoffen in de hele 
productieketen.

SA8000
is een internationale certificeringsnorm die organisaties 
aanmoedigt om sociaal aanvaardbare en waardige 
werkpraktijken te ontwikkelen, te handhaven en toe te passen 
door middel van een gedragscode.

SMETA
De Ethical Trade Audit van de Sedex-leden is een van de meest 
gebruikte auditprocedures ter wereld, waarin de beste praktijken 
op het gebied van ethische audits zijn samengebracht. Met 
SMETA kan een leverancier één audit uitvoeren en deze delen 
met verschillende klanten, in plaats van er één uit te voeren voor 
elke klant.

Upcycling
is de terugwinning van materialen of producten die niet meer 
worden gebruikt, en de omzetting daarvan in nieuwe materialen 
of producten van betere kwaliteit of met een groter nut, waardoor 
opnieuw waarde wordt gecreëerd.




