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Huidige initiatieven
WE Fashion investeert in het inkopen van duurzamere materialen, zoals Better 
Cotton**, gerecycled polyester en ECOVERO™. Daarnaast streeft het merk 

voortdurend naar het behalen van haar langetermijndoelstellingen, welke op basis 
van het meest gebruikte materieel zijn vastgesteld. Zo moet per 2025 minimaal  

60% van alle polyester en nylon gerecycled zijn. Voorbeelden van items waar al 
gerecycled polyester in gebruikt wordt zijn diverse zwemshorts voor jongens en  

het slim fit pak met stretch uit de Fundamentals.-collectie voor heren.  

WE Fashion staat midden in de samenleving en wil daar dan ook actief én op een 
positieve manier aan bijdragen. Dit doet het merk via kledingdonaties – zoals aan het 
Rode Kruis – maar ook middels de ondersteuning van goede doelen. Een voorbeeld 

hiervan is ReShare, een initiatief van Het Leger des Heils, waar WE® al sinds 2019 
mee samenwerkt. Klanten kunnen hun kledingitems in alle Nederlandse winkels 

achterlaten en ze hiermee van een tweede leven voorzien. Ook zet de organisatie 
zich in voor diversiteit en inclusiviteit, zo heeft het merk hier een speciaal bestuur  

aan toegewijd, onlangs een spoken word over het onderwerp gelanceerd en  
is één op de drie managementposities vervuld door een vrouw. 

Toekomst
WE Fashion is zich bewust van het feit dat er nog vele stappen te nemen zijn voor  
het merk en de sector als geheel. Daarom blijft ze continu op zoek naar nieuwe, 

duurzamere opties voor de gebruikte materialen en zijn deze in lijn met haar 
doelstellingen. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met diverse 
stakeholders, zodat er naast standaard controles, ook verbetering kan worden 

doorgevoerd binnen de fabrieken in productielanden. Daarnaast wil de organisatie  
de CO²-uitstoot per 2025 met 30% reduceren en het afval in de winkels  

én op het hoofdkantoor verminderen. 

*Dit omvat o.a. de investering in Better Cotton, gerecycled polyester en ECOVERO™.

**Better Cotton werkt met een mass balance-systeem, waardoor de artikelen mogelijk zelf geen Better Cotton bevatten.

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via online partners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

Met dit statement wil het merk o.a. aantonen dat het maken van 
duurzamere keuzes bij WE® écht gemakkelijk is. Dit heeft verschillende 

redenen, te beginnen met het feit dat 70% van de collectie onder het 
duurzaamheidsprogramma* – genaamd WE CARE – valt. Al die items 

zijn duidelijk gemarkeerd door middel van hangtags en omschrijvingen 
op de website. Ze hebben de kwaliteit die de klanten van WE® gewend 
zijn, en dat voor dezelfde scherpe prijs, omdat het merk vindt dat het 

hun verantwoordelijkheid is om te helpen duurzamere keuzes te maken. 
Daarnaast heeft WE Fashion ruim tien jaar ervaring met verduurzaming,  

is het bedrijf transparant en werkt het samen met onafhankelijke  
organisaties die gespecialiseerd zijn in duurzaamheid.

Stappen zetten
Er zijn al grote stappen gezet op het 
gebied van verduurzaming, want het 
is een essentieel onderdeel van de 
organisatie. Toch weet het modemerk 
ook dat ze er nog niet is. Ze zet zich 
echter elke dag in om betere keuzes 
te maken en de maatschappelijke en 
ecologische impact binnen het hele 
bedrijf te minimaliseren. WE Fashion 
heeft veel aandacht voor het verduur- 
zamen van producten en processen, 
verbeteren van de arbeidsomstandig- 
heden, optimaliseren van de manier 
van werken en bijdragen aan de 
samenleving. 

2/3   OF OUR SHOPPERS ALREADY BUY MORE  
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