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Geachte lezers, 

We zijn bijzonder verheugd om u vandaag ons eerste duurzaamheidsverslag te presenteren, dat voor 
het eerst uitgebreid ons duurzaamheidsmanagement, onze doelen voor de toekomst en de uitdagingen 
voor de buitenwereld communiceert. Daarmee zetten we een duidelijke stap in de richting naar meer 
transparantie. 

Sinds de oprichting van het bedrijf bijna 50 jaar geleden produceren wij in Duitsland. Ons breiatelier in 
Bodelshausen is gestaag gegroeid en is nu een van de modernste breiparks. Op onze locatie doen we al 
jaren investeringen voor meer ressource-efficiëntie. Voorbeelden hiervan zijn warmteterugwinning, ons 
fotovoltaïsche systeem en onze regenwaterreservoirs. Duurzaamheidsgebieden die we voortdurend 
herinterpreteren en continu verder ontwikkelen.

De hoogste eisen op elk gebied van onze onderneming bepalen het bedrijfsbeleid van Marc Cain. Een 
holistische visie is te allen tijde een vanzelfsprekendheid voor ons en de basis van ons handelen. We 
sluiten ook geen compromissen als het gaat om duurzaamheid. Daarom hebben we duurzaamheid 
stevig verankerd in onze bedrijfsstrategie en werken we eraan om deze in alle gebieden van het bedrijf 
te integreren. 

Samen heroverwegen voor meer duurzaamheid – dat is niet alleen de titel van dit rapport, maar 
beschrijft ook het begrip waarmee we duurzaamheid bij Marc Cain beleven. Omdat we allemaal samen 
moeten heroverwegen, bewust moeten handelen en verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor onze 
gemeenschappelijke toekomst en om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties. Daarom 
ontwikkelden we het label "Rethink Together" niet alleen voor onze bijzonder duurzame producten, maar 
ook voor het idee om "het geheel samen aan te pakken". 

We hebben al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid, maar we hebben onszelf ook veel doelen 
gesteld. We weten dat dit een voortdurend evoluerend proces is dat alleen tot succes leidt door voort-
durende communicatie en het samen werken aan duurzame oplossingen. 

We nemen u graag mee op deze weg, waarop we innovaties verkennen en uitdagingen aangaan om 
onze duurzaamheidsaanpak nog sterker te integreren in ons handelen. 

Want dat is: onze verantwoordelijkheid. Ons doel. Onze toekomst. 

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw feedback!

Uw

Helmut Schlotterer
Voorzitter van de directie, oprichter en eigenaar
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ONZE DRIJFVEER – ONZE OORSPRONG. 
ONZE FILOSOFIE. 

Het internationale modebedrijf Marc Cain werd opgericht door Helmut Schlot-

terer, voorzitter van de raad van bestuur, als breimerk. Vandaag de dag zijn 

we een wereldwijd opererend premiummerk voor damesmode met zijn eigen 

productieaandeel in Duitsland. Vanuit het hoofdkantoor in Bodelshausen 

beheert Marc Cain GmbH de wereldwijde activiteiten. 

Al meer dan 45 jaar creëren we unieke mode in Duitsland met passie, toewijding 

en aandacht voor detail: deze omvatten indrukwekkende brei-highlights, buitenge-

wone patronen en briljante kleuren die elk modehart sneller doen slaan. Vanaf de 

eerste dag van de oprichting van het bedrijf bepalen de hoogste eisen op elk ge-

bied van onze onderneming het bedrijfsbeleid van Marc Cain. Een holistische visie 

is te allen tijde een vanzelfsprekendheid voor ons en de basis van ons handelen. 

1973 Oprichting in Carpi, Italië

1976 Terug naar Bodelshausen in het breiatelier van zijn vader. 

 Gebruik van de fabriek met orders voor Marc Cain.

1983–88  Korte excursie naar mannenmode

1999 Ontwikkeling van het label Marc Cain Sports. Na verloop van

 tijd worden meer labels toegevoegd: Marc Cain Essentials, 

 Marc Cain Additions en Marc Cain Bags & Shoes.

Vandaag Marc Cain City met hoofdgebouw, outlet en logistiek gebouw 

 met geautomatiseerd magazijn. Naai-, druk- en breiproductie 

 in drieploegendienst.
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We sluiten ook geen compromissen 

als het gaat om duurzaamheid, 

maar streven naar het best mogelijke 

succes. Daarom omvat onze aanpak 

niet alleen de hoogste kwaliteit 

van onze producten, maar ook het 

continue streven naar innovatieve, 

milieuvriendelijke grondstoffen en 

productieprocessen. 

Daarnaast hechten we veel belang 

aan een duidelijk begrip van de her-

komst en productiemethode van 

onze kleding en aan zakelijke 

partnerschapsrelaties met onze 

leveranciers.

Op deze manier erkennen we onze 

verantwoordelijkheid om onderne-

mend handelen te verzoenen met 

het welzijn van mens, dier en natuur 

en een bijdrage te leveren aan het 

behoud van onze wereld voor toe-

komstige generaties.

WE VERZOENEN ONDERNEMEN 
MET HET WELZIJN 
VAN MENS, DIER EN NATUUR.
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Eigen productie in 
Bodelshausen,
Duitsland, en 

10 productielanden: 
Roemenië, Kroatië, 
Hongarije, Portugal, 
Bulgarije, Italië, China, 
India, Tunesië, Turkije

168  Marc Cain Stores 
in 30 landen
302  shop-in-stores
270  depotklanten 
12   Marc Cain Outlets
15   showrooms
727 luxe speciaalzaken in 
59  landen

873 werknemers 
in Duitsland
Daarvan:
628  vrouw 
245  man
198  deeltijd
52   met ouder- 
 schapsverlof 
10   stagiaires 
40   trainees 
2   Bachelor-
 studenten

MARC CAIN IN EEN OOGOPSLAG 

De gemiddelde 
leeftijd van de werk-
nemers is 44 jaar. 
De gemiddelde 
anciënniteit is  

9,27 jaar.

65,8 %
van de 
managers 
is vrouw

sinds 2013
Kwaliteitslabel 
voor 3D Knit 
artikelen:
"100  % Made 
in Germany" 

sinds 2020 
Duurzaam-
heidslabel: 
"Rethink 
Together"
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Marc Cain Holding GmbH
Duitsland

Marc Cain GmbH
Duitsland

Marc Cain Austria GmbH
Oostenrijk

Marc Cain Netherlands BV
Nederland

Marc Cain Swiss AG
Zwitserland

Marc Cain USA Inc.
Verenigde Staten

Marc Cain Russia 000
Rusland

Marc Cain Belgium NV
België

Marc Cain GmbH is een 100% dochteronderneming van Marc Cain Holding GmbH. 

De stichting heeft een belang in Marc Cain Holding GmbH. 

Als duidelijke verbintenis met Duitsland als vestigingsplaats i.v.m. het veiligstellen 

van banen in de regio, is sinds 2007 een bedrag in het driecijferige miljoen-bereik 

geïnvesteerd in administratie, productie en onderzoek en ontwikkeling.

Marc Cain Canada Inc.
Canada

Marc Cain UK Ltd.
Engeland
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De trainees bij Marc Cain: altijd 
met veel plezier, inzet en teamgeest 
aan het werk.

De promotie van jong talent is erg belangrijk voor ons. Daarom trainen we in veel 

verschillende beroepen en bieden we tegelijkertijd stagemogelijkheden op alle 

gebieden van het bedrijf. 

Op dit moment bieden wij opleidingen aan voor de volgende beroepen:

•  Machine- en installatie-operator

•  Commercieel medewerker in E-Commerce (voor het eerst vanaf 09/2021)

•  Commercieel medewerker in de detailhandel

•  Textiel- en modenaaister

•  Commercieel medewerker groothandel en buitenlandse handel

•  Productiemonteur

•  IT-specialist

•  Mediadesigner digitale en gedrukte media

•  Medewerker personeelsdienst

Daarnaast brengen onze trainees in de groot- en detailhandel 2-3 maanden 

van hun opleiding door op de afdeling Corporate Responsibility.
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Breien was en is onze kerncompetentie 

en grote passie. Sinds het eerste uur 

produceren we graag luxe gebreide 

creaties van de hoogste kwaliteit en 

met uitstekend draagcomfort, waar 

onze klanten heel enthousiast over zijn. 

Al in de jaren zeventig investeerden 

we in elektronisch gestuurde breima-

chines en waren daarmee een pionier 

op dit gebied. Inmiddels wordt ons 

breimachinepark in Bodelshausen be-

schouwd als een van de modernste.

Met onze baanbrekende "3D Knit & 

Wear" technologie worden gebreide 

truien, blazers, broeken, sjaals en nog 

veel meer in één stap gemaakt in ons 

breiatelier in Duitsland. Dat betekent 

dat er uit de  machine direct een af-

gewerkt product komt. Het bijzondere 

aan deze creaties is, dat ze zonder 

naden zijn gebreid en dus een onverge-

lijkbaar draagcomfort bieden. Helemaal 

aan het einde wordt het kwaliteitslabel 

"100 % Made in Germany" ingenaaid.

Het gebruik van deze "3-D Knit & Wear" 

machines brengt grote voordelen met 

zich mee: De artikelen hoeven niet 

meer aan elkaar genaaid te worden 

in het naaiatelier, zodat de transpor-

ten daar naartoe komen te vervallen. 

Naast tijdsbesparing wordt het milieu 

ook gespaard door de CO
2
-uitstoot 

te verminderen. Bovendien zijn de 

doorlooptijden van de productie over 

het algemeen korter, waardoor ook 

energie kan worden bespaard.

WAARIN WE VAN ANDERE 
MODEBEDRIJVEN VERSCHILLEN
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TOT OP DE DAG VAN VANDAAG BEHOUDEN 
WE ONZE PASSIE VOOR KNITWEAR EN PRODUCEREN 
HOOGWAARDIGE GEBREIDE CREATIES IN HET 
EIGEN BREIATELIER OP ONS HOOFDKANTOOR.
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INNOVATIE UIT PASSIE 

Sinds 1999 hebben we een eigen drukkerij. Deze wordt continu gemoderniseerd 

en uitgebreid. Daarnaast beschikken wij over een eigen laboratorium op ons hoofd-

kantoor in Bodelshausen, dat de kwaliteit en daarmee de levensduur van de 

producten garandeert. Hier worden alle materialen doorgelicht. In het uitgebrei-

de proces worden ongeveer 31.000 tests uitgevoerd (waaronder pillinggedrag, 

lichtechtheid, waterechtheid).
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WE 
WILLEN 
SAMEN 
HEROVER-
WEGEN
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BIJ MARC CAIN BLIJVEN 
WE SAMEN NADENKEN OVER 
HOOGWAARDIGE MODE 
VOOR VROUWEN VAN VANDAAG 
EN MORGEN DOOR ONZE 

WAARDEN TE INTEGREREN IN 

INNOVATIEVE EN 
DUURZAME OPLOS-
SINGEN VOOR  MILIEU-
BEWUSTE VOORUIT-
GANG EN  SOCIALE 
RECHTVAARDIGHEID.

Zo is onze duurzaamheids visie ont-

staan, die een belangrijke stap is in de 

ontwikkeling van de Marc Cain duur-

zaamheidsstrategie:

In het voorjaar van 2020 zijn we 

gestart met het ontwikkelen van 

criteria voor een duurzaam ge-

produceerd product. 

Rekening houdend met de criteria1  

produceerden we in de zomer van 2020 

onze eerste duurzame producten voor 

het seizoen "Voorjaar/Zomer 2021". 

Via ons label "Rethink Together", 

dat in de vorm van een hangtag en 

ingenaaid weblabel aan het collectie- 

artikel wordt bevestigd, herkent onze 

klant direct dat het een product be-

treft met een nog duurzamere claim.

In de winter van 2020 hebben we 

besloten dat "Rethink Together" niet 

alleen het label moet zijn voor onze 

duurzame producten, maar ook het 

motto waarmee we duurzaamheid 

willen uiten bij Marc Cain. 

We vinden het idee van "Rethink 

Together" belangrijk, omdat we alle-

maal samen moeten heroverwegen, 

bewust moeten handelen en verant-

woordelijkheid moeten nemen. Voor 

onze gemeenschappelijke toekomst 

en om onze planeet te behouden voor 

toekomstige generaties.
1 Meer informatie op pagina 49

RETHINK TOGETHER – 
ONZE DUURZAAM-
HEIDSVISIE
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ONZE VISIE: 
EEN WEERSPIEGELING VAN ONZE BEDRIJFSWAARDEN 

Vanaf de eerste dag van oprichting van het bedrijf bepalen de hoogste eisen op 

elk gebied van onze onderneming het bedrijfsbeleid van Marc Cain. Een algehele 

visie is te allen tijde een vanzelfsprekendheid voor ons en de basis van ons hand-

elen. Wat duurzaamheid betreft sluiten we geen compromissen. 

Daarom is onze aanpak een weerspiegeling van onze bedrijfswaarden, die we 

altijd in blikveld hebben bij het samen heroverwegen. Onze bedrijfswaarden om-

vatten niet alleen de hoogste kwaliteit van onze producten, maar ook innovatief 

denken, het streven naar volledige transparantie van onze toeleveringsketen en 

dialoog op voet van gelijkheid met onze jarenlange zakenpartners.

Bij Marc Cain blijven we samen nadenken over hoogwaardige mode voor vrouwen van vandaag en morgen, door onze waarden 
in innovatieve en duurzame oplossingen voor milieubewuste vooruitgang en sociale rechtvaardigheid te integreren.
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Kwaliteit
We streven naar een lange 
levensduur, langdurig vreugde 
beleven aan een product en 
hoge normen in alles wat 
we doen.

Innovatief denken
Met on-site productie en 
knowhow slaan we nieuwe 
wegen in wat betreft 
ontwerp, materialen en
productietechnologieën.

Transparantie
Wij kennen onze zakenpart-
ners en streven naar 
volledige transparantie 
in de supply chain.

Partnerschap
We ondersteunen en zoeken 
de dialoog met zakenpartners 
om een duurzamere toeleve-
ringsketen mogelijk te maken.

Supply Chain  
Management

Productont-
wikkeling

Ressource 
gebruik

Stakeholder  
Engagement 
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Om duurzaamheid in z'n geheel te mana-

gen, wordt dit thema stap voor stap 

geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen. 

De unit Corporate Responsibility (CR) 

bestaat sinds februari 2019 en 

rapporteert niet alleen aan de 

Managing Director voor Design, 

Technical Development, Production, 

Purchase & Marketing, maar ook 

regelmatig aan de gehele Raad van 

Bestuur. Een duidelijke indicatie van 

hoe belangrijk we het onderwerp 

duurzaamheid vinden. Daarnaast is 

in 2020 de werkgroep "duurzaam-

heid" gestart, waaraan het hoofd 

van design, inkoop, kwaliteit, productie, 

marketing en sales deelneemt. 

Vanaf het begin zijn alle relevante 

interne stakeholders betrokken bij 

de ontwikkeling van nieuwe duurzaam-

heidsactiviteiten.

 

Dit betekent dat de CR-managers 

een interfacepositie in ons bedrijf 

hebben. Door de nauwe uitwisseling 

met andere afdelingen vergroten we 

de effectiviteit om de gedefinieerde 

werkterreinen holistisch in het bedrijf 

verder te ontwikkelen en bij te dragen 

aan een gezamenlijke verwezenlijking 

van doelstellingen. 

Onze focus ligt op het gebied van 

supply chain management, product-

ontwikkeling, gebruik van ressources 

en stakeholder management. 

In 2019 en 2020 lag de focus met 

name op het gebied van toeleverings-

ketenbeheer met het accent op 

goede arbeidsomstandigheden in 

de bedrijven en het gebied van actie 

productontwikkeling. In 2021 is het 

belangrijk om de reeds vastgestelde 

maatregelen en doelen te versterken 

en verder te ontwikkelen. 

We willen onze risicoanalyse bijvoor-

beeld uitbreiden met de criteria van 

de VN-richtlijnen voor het bedrijfsle-

ven en de mensenrechten, en aan-

vullende maatregelen definiëren in 

landen met een bijzonder hoog risico. 

Daarnaast is het belangrijk om een 

duurzame materiaalstrategie voor 

2023 te definiëren en het idee van 

de circulaire economie te integreren.

Daarnaast is het voor ons belang-

rijk om het actieterrein "resource 

use" te intensiveren door ons te 

wijden aan de thema's "verpakking" 

en "CO
2
-balans". Door het opstellen 

van een CO
2
-balans kunnen we een 

klimaatstrategie definiëren die zowel 

compensatiedoelstellingen als reduc-

tiedoelstellingen omvat.

HOE WE ONZE DUURZAAMHEIDSAANPAK BEHEREN 
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DUURZAAMHEID EN DIGITALISERING 

We zien een groot potentieel in de strategische combinatie van duurzaamheid 

en digitalisering, dat we in de toekomst steeds verder willen benutten. 

De toenemende 3D-simulaties gedurende het hele productieproces betekenen 

dus niet alleen meer snelheid en flexibiliteit, maar ook minder transporten, 

materiaalverbruik en overproductie. Een heel concreet voorbeeld hiervan 

zijn de papieren modellen die in 2020 zijn afgeschaft. In plaats van de patronen 

in papier te recreëren, worden ze nu volledig gesimuleerd in 3D-technologie.

HOE WE ONZE RESTMATERIALEN RECYCLEN

Onze patroonsnijders maken afbeeldingen van de patronen, voordat ze de 

grondstof bestellen om de voorlopige benodigde hoeveelheid materiaal 

te berekenen. Direct voor de productie, wanneer duidelijk is of er meer kleine

of grote maten worden geproduceerd, wordt de berekening opnieuw gecontro-

leerd. In de meeste gevallen resulteert dit in een materiaalbesparing van 

ca. 10%. Van deze overgebleven restmaterialen produceren we basisartikelen 

met eenvoudigere styles – onze zogenaamde +R-artikelen.
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SAMEN 
SUCCES-
VOL
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In 2020 kon 70% van de productiefaci-
liteiten van onze dier-1-leveranciers* 
uit risico- en niet-risicolanden een door 

ons  geaccepteerde en geldige 
sociale audit presenteren. 

Voor 2021 streven we ernaar om 
100% van de productiefaciliteiten van 
onze dier-1-leveranciers uit risicovolle 
en niet-risicolanden te laten controleren. 

Tegelijkertijd zullen we beginnen met het  
controleren van directe dier- 
2-leveranciers*.

Audits zijn een goede eerste stap, 

maar het Corrective Action-Plan 
is bijzonder belangrijk voor ons om 
gezamenlijk gerichte verbeterings-

DOELEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP ONS WERKTERREIN 

"SUPPLY CHAIN MANAGEMENT"

* dier 1  Leveranciers, van de laatste fase der waardeketen. Onze dier-1-leveranciers zijn onze kledingleveranciers. 
   Hier worden onze producten gesneden en aan elkaar genaaid tot een afgewerkt kledingstuk.
  dier 2 Leveranciers die de grondstoffen omzetten in garens en/of stoffen, maar ook verven en bedrukken. 

ALS HET GAAT OM DUURZAAMHEID, IS HET 
VOOR ONS OOK BELANGRIJK OM STRATEGISCH 
EN IN Z'N TOTALITEIT TE WERK TE GAAN. WIJ 
STREVEN NAAR HET BEST MOGELIJKE SUCCES. 

maatregelen vast te stellen. Tijdens de 
coronapandemie hebben we dit bespro-
ken via videocall met onze leveranciers.

We onderhouden langdurige 
en waarderende zakelijke
relaties met onze leveranciers – 
met 50% al meer dan 10 jaar en met 
25% daarvan meer dan 20 jaar.

In 2020 werd in totaal 10% van onze 

collectie geproduceerd op onze 
eigen productielocatie.

19 // MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020  ONZE SUPPLY CHAIN



LANGDURIGE PARTNERSCHAPPEN ZIJN 
DE BASIS VAN ONZE SUPPLY CHAIN 

Een essentieel onderdeel van ons inkoop- en duurzaamheidsbeleid is eerlijke en 

coöperatieve omgang met onze leveranciers. We onderhouden langdurige en 

waarderende zakelijke relaties met onze leveranciers - met 50% gedurende 

meer dan 10 jaar en met 25% daarvan op hun beurt al meer dan 20 jaar. 

Het zijn stuk voor stuk uitstekende specialisten in hun vakgebied met 

deskundige knowhow, met wie we in de loop der jaren samen veel kennis 

hebben ontwikkeld. Deze kennis, gecombineerd met een betrouwbare, open 

samenwerking op gelijke voet, is belangrijk voor het perfectioneren van de 

kwaliteit – en de reden waarom we niet aan leverancier- en landhoppen doen. 

Ter verificatie zijn onze inkopers en reizende technici regelmatig ter plaatse in de 

productiefaciliteiten. En ons Corporate Responsibility Team zorgt er ook voor dat 

de bedrijven voldoen aan onze voorschriften op het gebied van arbeidsomstan-

digheden. Vanwege de coronapandemie moesten we de bezoeken ter plaatse in 

2020 tot nader order schorsen.

Stoffenleverancier voor denim, Candiani Spa., Italië
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WIJ VERTROUWEN OP: TOPKWALITEIT VAN TOPBEDRIJVEN 

Naast onze productie in Duitsland produceren wij in andere productie-installaties 

in West-, Zuid- en Oost-Europa en in geselecteerde bedrijven in landen dicht 

bij Europa en Azië. De samenwerking met niet-Europese landen is voor ons van-

wege de hoge kwaliteitsnormen en de expertise ter plekke belangrijk. Daarom 

werken we samen met de specialisten van elke branche in de verschillende 

landen, trouw aan ons motto: Topkwaliteit van topbedrijven. China staat 

bijvoorbeeld zeer bekend om de hoogwaardige verwerking van zijde, dus laten 

we veel van onze zijdeproducten door Chinese specialisten vervaardigen.

Leverancier afgewerkte goederen, Black Q, China

Stoffenleverancier voor geweven stoffen en jersey, Best Spa., Italië 

Stoffenleverancier 
voor denim, Tejidos Royo S.L., 
Spanje 
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 BESTE SPA, ITALIË

• Samenwerking met Marc Cain: sinds 2001

• Stoffenleverancier voor geweven stoffen en jersey

• Specialist in: twill, jacquards, satijn, tafzijde, 

 popeline, ontwikkeling van exclusieve ontwerpen

20 
jaar

 SERIDE SRL, ITALIË

• Samenwerking met Marc Cain: sinds 2001

• Stoffenleverancier voor webware en jersey

• Specialist in: Ontwikkelt eigen/briljante print-

 ontwerpen en bedrukt alle soorten stoffen

20 
jaar

INZICHT IN ONZE TOP-PARTNERBEDRIJVEN 

Langdurige expertise, waardering, vertrouwen en samenwerking op ooghoogte 

kenmerken de zakelijke relaties met onze partnerbedrijven en zijn de voorwaarde 

voor hoogste kwaliteit. De nauwe samenwerking van designers en modelmakers 

op  locatie Bodelshausen en de permanente uitwisseling van Marc Cain’s reizende 

technici met de lokale producenten, zorgen voor de hoge standaard van Marc 

Cain producten.
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 BALI D.O.O., KROATIË

• Samenwerking met Marc Cain: sinds 2010 

• Leverancier van outward processing

• Specialist in: Verwerking van jersey 

 boven- en onderkleding

 INFINITY MODE SRL, ROEMENIË

• Samenwerking met Marc Cain: sinds 2010 

• Leverancier van outward processing

• Specialist in: Verwerking van blazers 

 en broeken in alle kwaliteiten

11 
jaar

11 
jaar

23 // MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020  ONZE SUPPLY CHAIN



 KS KNITFABS, INDIA

• Samenwerking met Marc Cain: sinds 2003

• Leverancier van eindproducten

• Specialist in: hoogwaardig en luxe hand-

 borduurwerk op jersey in combinatie  

 met prints

 NEO CONCEPT, CHINA

• Samenwerking met Marc Cain: sinds 2001

• Leverancier van eindproducten

• Specialist in: : jersey, geweven stoffen- en 

 materialenmix, zeer hoge drukvaardigheid

20 
jaar

18 
jaar
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IN 2020 WERD IN TOTAAL 65% VAN 
ONZE GEBREIDE GOEDEREN GEPRODUCEERD 
OP ONZE EIGEN PRODUCTIELOCATIE.

Kwaliteitsprocessen op 
de locatie Bodelshausen

Uitrusting op de locatie Bodelshausen

Naaiatelier op de locatie Bodelshausen

WAAR HALEN WE ONZE AFGEWERKTE STOFFEN – 
EN GRONDSTOFFEN VANDAAN  

Wij zijn een van de weinige Duitse kledingfabrikanten die nog steeds een eigen 

productieaandeel hebben in Duitsland. Tot de productieruimtes op ons hoofd-

kantoor in Bodelshausen behoren een hightech breifabriek, een naaiatelier 

en een textieldrukkerij. In 2020 werd in totaal 10% van onze goederen 

geproduceerd op onze eigen productielocatie. Op deze manier zetten we ons 

niet alleen in voor Duitsland als vestigingsplaats, maar houden we ook elementaire 

knowhow, nieuwe technologieën en beslissende kwaliteitsprocessen in ons 

eigen bedrijf. 90% van ons inkoopvolume wordt verantwoord door producten 

die worden vervaardigd door onafhankelijke leveranciers in de zogenaamde 

contractproductie of worden gekocht als handelswaar.
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ONS EIGEN BREIATELIER OP HET HOOFDKANTOOR VAN HET DUITSE BEDRIJF 

"KNITTED IN GERMANY" & "100 %% MADE IN GERMANY"

Op de locatie in Bodelshausen hebben we ons eigen breiatelier. Hier worden de 

garens op onze state-of-the-art breimachines gebreid en verfijnen we de gebrei-

de collectie onderdelen in zogeheten afwerkingsprocessen. Het werken aan de 

breimachines is complex en vereist veel expertise. Daarom vertrouwen we op 

onze ervaren brei-technici die voortdurend nieuwe brei-programma’s ontwikke-

len zodat we het hoge niveau en onze prioriteits-positie voor nieuwe breitechnie-

ken en breisoorten kunnen behouden.

In state-of-the-art productieruimtes van 2.000 m² worden momenteel 441.823  

gebreide kledingstukken per jaar geproduceerd op in totaal 107 breimachines. 

Deze omvatten 100 vlakbreimachines en 7 rondbreimachines. 

Daarnaast gebruikt ons eigen breiatelier de "3D Knit &Wear" technologie 

om onze "100% Made in Germany" artikelen te produceren. Dit 3D-breiproces 

is baanbrekend voor een onvergelijkbaar draagcomfort en voor een productie-

proces waarbij er minder afval is en aanzienlijk kortere transportroutes, omdat 

de collectiestukken uit één stuk worden gebreid zonder naden. De innovatieve 

3D-breitechnologie verwerkt alleen de hoeveelheid garen die nodig is voor het 

kledingstuk en produceert dus bijna geen afval. 
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CAD-programmering van de breimachine

Rondbreimachine in productie

Productieproces op de vlakbreimachine
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Artikelen die worden geproduceerd en afgewerkt in ons eigen 

breiatelier dragen het label "100% Made in Germany". Artikelen 

die in ons eigen breiatelier worden geproduceerd en door onze 

Oost-Europese partners worden geassembleerd, krijgen het label 

"Knitted in Germany".

Onze knitwear "made and knitted in Bodelshausen" staat niet 

alleen voor state-of-the-art en innovatieve collecties, maar is ook 

een fundamentele voorwaarde om te kunnen overleven met 

een eigen productie in Duitsland en om banen in de regio te 

behouden. Daarnaast borgen we knowhow via onze eigen 

productie, waardoor we op voet van gelijkheid met onze lever-

anciers kunnen communiceren.
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OUTWARD PROCESSING EN MERCHANDISE 

De ontwikkeling en het design van onze artikelen zijn "Made in Germany", omdat ze 

op de locatie Bodelshausen door het Marc Cain design team met veel liefde voor 

detail worden gecreëerd. De designers staan in direct contact met de model-

makers en technici van ons modehuis, deze nauwe uitwisseling is de beslissende 

voorloper voor de passieve contractafwerking en de aankoop van handelswaar.

Outward Processing : Marc Cain koopt stoffen en fournituren, controleert de 
kwaliteit en slaat ze bij zichzelf op. Voor de oplevering van het kledingstuk worden 
de materialen naar onze respectieve bedrijven gestuurd. Het afgewerkte kledings-
tuk wordt teruggestuurd naar Marc Cain. 

Merchandise: Marc Cain koopt het afgewerkte kledingstuk bij de leverancier, 
de aankoop van de stoffen en fournituren is de verantwoordelijkheid van 
de leverancier.

DISTRIBUTIE INKOOPLANDEN VAN ONZE CONFECTIEBEDRIJVEN – 2020

buiten Europa 30 %
Turkije, China, anderen

Aandeel in de interne productie + distributie van inkooplanden van leveranciers uit contractfabricage en leveranciers van 
eindproducten (databasis: productieorders per land van herkomst voor seizoenen V/Z 2020 & H/W 2020)

in Europa 70 %
Bodelshausen hoofdkantoor, 
Italië, Portugal, Kroatië, 
Hongarije, Roemenië, Bulgarije
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Italië  54 %

DISTRIBUTIE INKOOPLANDEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN MATERIALEN EN FOURNITUREN  – 2020 

ONZE GRONDSTOFFENLEVERANCIERS 

Voor de goederen die via contractfabricage worden vervaardigd, staan we ook in 

directe contractuele relatie met zogenaamde stoffen- en fourniturenleveranciers.

Van hen verkrijgen we stoffen voor bovenkleding, knopen en andere materialen voor 

in-house en contractproductie, evenals onze garens, die hier op de site van Bodels-

hausen worden verwerkt. Deze productieketen is een overwegend Europees 

proces, wat betekent dat de stoffen, weefsels, jerseys en breigarens voornamelijk 

uit Europa komen, met name Italië. Dit is tot op de dag van vandaag onveranderd 

gebleven sinds de oprichting van het bedrijf in 1973.

Oostenrijk  2 %

Duitsland  20 %

Spanje  2 %

Turkije  4 %

Met een aandeel 
van elk  1 %*

Japan  4 %

* met een aandeel van 1 %: België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Polen, Portugal, 
 Roemenië, Zwitserland, Hongarije, China, Hongkong, Zuid-Korea
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HOE WE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

Wij zijn een internationaal opererend modebedrijf met een wereldwijde supply chain 

die grote uitdagingen met zich meebrengt. We gaan deze uitdagingen aan en zijn 

ons ook bewust van de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. In dit ver-

band betekent het nemen van verantwoordelijkheid voor ons het creëren van goede 

productieomstandigheden en ervoor zorgen dat schendingen van de mensenrech-

ten in de toeleveringsketen worden vermeden. 

Om te voldoen aan en ter verbetering van sociale normen in onze toeleveringsketen, 

hebben we ons in 2019 aangesloten bij het amfori-initiatief en nemen we deel aan 

amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori is een toonaangevende 

wereldwijde handelsvereniging voor transparante en duurzame handel. Daarbij 

zetten we ons in voor de waarden en principes van de amfori BSCI-gedragscode 

voor de rechten van mens en werknemers en de sociale doelstellingen van de 

textiel- en kledingindustrie.

De amfori Gedragscode is gebaseerd op de volgende internationale richtlijnen 

en overeenkomsten: 

• Kernarbeidsnormen van de Internationale 

 Arbeidsorganisatie (IAO)

• Universele Verklaring van de Rechten 

 van de Mens

• UN Global Compact

• OESO-richtlijnen voor multi-

 nationale ondernemingen

• VN-richtlijnen voor het 

 bedrijfsleven en de mensen- 

 rechten
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AMFORI BSCI-GEDRAGSCODE
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Ethisch beheer

Geen discriminatie

Redelijke werktijden

Geen kinderarbeid

Geen onzekere tewerkstelling

Milieubescherming

Supply chain beheer 
en cascade-effect

Klachtenregeling

Passende vergoeding

Gezondheid en veiligheid op het werk

Speciale bescherming voor
jonge werknemers

Geen dwangarbeid

Naleving van de codex

Deelname en bescherming 
van de werknemer

Ons bedrijf respecteert het recht van
werknemers, vakbonden of andere vormen van 
het oprichten van werknemersverenigingen, en
om collectieve onderhandelingen te voeren.

Ons bedrijf tolereert geen corruptie,
afpersing, verduistering of omkoping.

Ons bedrijf biedt gelijke kansen 
en discrimineert werknemers niet.

Ons bedrijf voldoet aan de wet
met betrekking tot werktijden.

Ons bedrijf heeft geen werknemers
onder de wettelijke minimumleeftijd.

Ons bedrijf stelt medewerkers op basis 
van gedocumenteerde arbeidsverhoudingen 
in naleving van de wet aan.

Ons bedrijf treft de noodzakelijke maatre-
gelen om milieuschade te voorkomen.

Ons bedrijf maakt gebruik van de amfori 
BSCI-principes om andere zakenrelaties 
te beïnvloeden.

Ons bedrijf biedt een systeem voor klachten 
en suggesties van medewerkers aan.

Ons bedrijf respecteert het recht van
werknemers op een billijke vergoeding.

Ons bedrijf zorgt voor een gezonde en veilige 
werkomgeving door risico's in te schatten en 
alle nodige maatregelen te nemen om deze 
risico's te elimineren of te verminderen.

Ons bedrijf verleent alle werknemers, die nog niet 
volwassen zijn, speciale bescherming.

Het recht op vrijheid van 
vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen

Ons bedrijf is op geen enkele manier betrokken
bij slavernij, mensenhandel of onvrijwillige
tewerkstelling.

Ons bedrijf zet zich in voor de rechten van de 
werknemer in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften en de bepalingen in de amfori
BSCI Gedragscode.

Ons bedrijf informeert de medewerkers
over hun rechten en plichten.

Bron: www.amfori.org

32 // MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020  ONZE SUPPLY CHAIN



HOE WE DE NALEVING VAN SOCIALE NORMEN BIJ 
ONZE LEVERANCIERS CONTROLEREN

We hebben de waarden en principes 

van de amfori BSCI Gedragscode geïn-

tegreerd in de kaderovereenkomsten 

met onze leveranciers en kunnen zo 

controleren of deze worden nageleefd 

door onze directe zakenpartners en 

hun productiebedrijven. Onafhankelijke 

derden, zogenaamde auditkantoren, 

voeren dergelijke controles uit in de 

vorm van een sociale audit ter plaatse. 

Sociale audits zijn belangrijk omdat 

ze de transparantie met betrekking 

tot arbeidsomstandigheden en 

sociale normen in productiebedrijven 

vergroten en zo verbeteringen 

gericht  kunnen definiëren. 

Voordat er een sociale audit in het 

bedrijf wordt uitgevoerd, moeten we 

eerst controleren of onze leverancier 

ook de producent van de artikelen is. 

Omdat het bijvoorbeeld kan gebeuren 

dat een leverancier meerdere productie-

installaties heeft of een leverancier 

"slechts" een agent is die met meer-

dere productiebedrijven samenwerkt. 

Dit gebeurt, maar is een zeldzaamheid 

bij Marc Cain. Zodra dit is opgehelderd,

moet de producent in de tweede stap 

een zelfevaluatie van zijn sociaal be-

heer uitvoeren. 

Deze aanpak heeft zijn waarde bewe-

zen, omdat het de eerste beoordeling 

is en helpt om nog voor de audit ver-

beteringen aan te brengen. 

Deze stappen zijn belangrijk omdat 

een transparante supply chain 

essentieel is voor het auditproces. 

Als we niet weten waar onze artikelen 

vandaan komen, kunnen er geen 

risico's worden blootgelegd en 

kunnen er geen verbeteringen 

worden aangebracht.
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 Legende

• Auditresultaat van A - D      
 Amfori BSCI-auditresultaten 
 van A - D, waarbij A een 
 uitstekend resultaat is en D 
 een onvoldoende resultaat. 

• Overig   
 Met succes afgeronde audits
 volgens de SA8000, 
 SMETA en FW standaard.

HOE WE DE SOCIALE AUDITS UITVOEREN 

Bij het inspecteren van de productie-

faciliteiten gaan we stap voor stap te 

werk. In de eerste stap hebben we de 

productiefaciliteiten van onze dier-1-

leveranciers, d.w.z. de assemblers van 

contractafwerking en merchandise, 

uit zogenaamde risicolanden gecon-

troleerd. Dit wordt gevolgd door 

dier-1-leveranciers uit niet-risicolanden. 

Landen met een hoog risico zijn landen 

waar het risico op schending van de 

mensenrechten toeneemt, bijvoorbeeld 

als gevolg van corrupte regeringen of 

beperkte vrijheid van meningsuiting. 

De Wereldbank classificeert onder 

meer China, India, maar ook Europese 

landen zoals Roemenië als risicolanden. 

WAT WE AL HEBBEN BEREIKT
In 2020 kon 70% van de productiefaciliteiten van onze dier-1-leveranciers 

uit risico- en niet-risicolanden een geldige sociale audit presenteren die 

we accepteerden.

Distributie audit performance van onze producenten met amfori BSCI Audit

Niet-risicolanden zijn bijvoorbeeld 

Hongarije, Portugal en Italië. In de 

tweede stap willen we ook de pro-

ductiefaciliteiten van onze grondstoff-

enleveranciers (dier-2-leveranciers) 

integreren in het auditproces. 

Zodra we een audit hebben uitgevoerd, 

ontvangt het productiebedrijf een 

zogenaamd auditrapport, waarin het 

algehele resultaat van de auditpres-

taties wordt weergegeven. Naast de 

audits volgens de amfori BSCI-norm, 

accepteren we ook audits van de 

volgende normen: SA8000, SMETA 

(4-pijler) en Fair Wear.

C = 34 %

B = 5 %

A = 21 % Andere 
= 31 %

D = 9 %
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IN WELK GEVAL EEN CORRECTIVE ACTION PLAN (CAP) / 
ACTIEPLAN VEREIST IS 

Als de producenten een auditresultaat van C of D behalen, moeten zij een 

zogenaamd "corrective action plan" (CAP) opstellen. Dit CAP helpt om de 

oorzaken van de afzonderlijke bevindingen tot op de bodem uit te zoeken 

en om maatregelen op korte en lange termijn te definiëren die verbeteringen 

teweegbrengen. De laatste en belangrijkste stap in dit verband blijft dat de 

vastgestelde maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Of de maatregelen 

daadwerkelijk worden uitgevoerd, wordt in de zogenaamde follow-up audit 

gecontroleerd. Dit gebeurt met een auditresultaat van C of D binnen een jaar. 

Ook hier laten we onze producenten niet in de steek. Daarom zijn we behulpzaam 

bij het maken van de CAP's.

Leveranciersbrief na ondertekening 
van het contract

Implementatie van de Self Assessment 
Questionnaires (SAQ), incl. feedback 

op verbeteringen

Full-Audit 
(amfori BSCI)

Auditresultaat C of D
(geldigheid 1 jaar)

Uitvoering 
Corrective 
Action Plan

(CAP)

Follow-Up-Audit
(amfori BSCI)

Full Audit 
(amfori BSCI)

Auditresultaat A of B
(geldigheid 2 jaar)

HET SOCIAL COMPLIANCE PROCES IN ÉÉN OOGOPSLAG
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ONMIS-
KEN-
BAAR & 
INDIVI-
DUEEL
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HOE ONZE COLLECTIES ZIJN GESTRUCTUREERD 

We ontwikkelen twee keer per jaar nieuwe collecties voor onze labels Collections, 

Sports, Additions en Bags & Shoes. Daarbij volgen we het traditionele collectieritme 

dat veel wordt gebruikt in de mode-industrie. 

Voor de ontwikkeling en implementatie van onze collecties nemen we de nodige tijd 

om onze klanten perfecte producten van de hoogste kwaliteit te kunnen aanbieden, 

met maximaal draagcomfort en veel aandacht voor detail: van het eerste ontwerp-

idee tot de verkoop van het artikel in de winkels duurt het ongeveer 1,5 jaar.
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We zetten ons in voor 2023 50% 
van ons katoen als "duurza-
mer katoen" aan te schaffen,
dat wil zeggen, katoen dat wordt gepro-
duceerd als Better Cotton, gerecycled 
en biologisch katoen.

100% van onze gebruikte dons en 
veren zijn gecertificeerd volgens

de RDS-Standaard. Onze producten 
met fake dons zijn gemaakt van respec-
tievelijk 75% en 100% gerecycled
polyester. (3M Thinsulate Featherless)

Ons doel is om ons "Rethink Together" 
assortiment verder uit te breiden om  

geleidelijk aan steeds meer 
producten te kunnen labelen

met een "Rethink Together" 
hangtag.

Met de implementatie van een 

materiaalanalyse en participa-
tie op de Corporate Fiber 
& Materials Benchmark 
by Textile Exchange zijn wij 

ons streven naar volledige 
transparantie een stap dichter
bij gekomen, omdat dit transparan-
tie creëert over de hoeveelheden 
materiaal die in onze geproduceerde 
artikelen worden gebruikt.

In 2020 gebruikten we 
13,6% duurzamer katoen, 
wat onze doelstelling van 
5% overschreed.

In 2020 ontwikkelden we ons 

duurzaamheidslabel 
"Rethink Together".

We communiceren al sinds 2020 

alle gerecyclede en organi-
sche materialen, evenals 
alle Lenzing vezels in onze 
onderhoudslabels.

DOELEN DIE BIJDRAGEN AAN ONS 

WERKVELD "PRODUCTONTWIKKELING"
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BIJ ONS WORDT ELK MATERIAAL 
OP DE PROEF GESTELD 

We selecteren de materialen die worden gebruikt voor onze premium kleding zeer 

zorgvuldig. Alleen als een materiaal kan voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen, 

bijvoorbeeld op het gebied van levensduur en draagcomfort, wordt het opgeno-

men in het Marc Cain-assortiment. 

Ons doel is om de hoge eisen aan onze designproducten te verzoenen met andere 

essentiële aspecten van duurzaamheid. Dit omvat ook het voortdurend nastreven 

van innovatieve en milieuvriendelijke grondstoffen. Hiervoor is een duidelijk begrip 

van het type en de hoeveelheid gebruikte materialen, evenals hun oorsprong en 

productiemethode belangrijk. Dit toont ons holistische verantwoordelijkheidsgevoel 

en is de basis voor de ontwikkeling van essentiële en doelgerichte duurzaamheids-

maatregelen.

WELKE MATERIALEN WE VOORNAMELIJK GEBRUIKEN:

Materiaalanalyse 2020
Transparantie over het type en de hoeveelheid gebruikte materialen

kg

250000 

200000

150000

100000

50000

0

Kato
en

vis
co

se

tri
ace

taat

ace
taat

cu
pro

modacr
yl

polya
mide

zijd
e

lyo
ce

ll

ra
mie

bont

metaal p
olye

ste
r

polye
ste

r

elasta
an

polya
cr

yl

elasto
multie

ste
r

bamboe

metaal
wol

lin
nen

modal

polyu
re

th
aan

leer

PES microvezel scheerwol kasjmier mohair alpaca

39 // MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020  ONZE DUURZAME PRODUCTEN EN MATERIALEN



KATOEN   

Katoen is een van onze absolute 

favoriete materialen. De plantaardige 

natuurlijke vezel is niet alleen bijzon-

der huidvriendelijk.

Katoen heeft ook een uitstekende 

zuigkracht. Het is zeer hygiënisch, 

duurzaam en ongecompliceerd in 

onderhoud. In één jaar verwerken 

we ongeveer 200 ton katoen. 

Helaas gaat de standaard teelt niet 

spoorloos voorbij aan ons milieu. 

Verschillende negatieve ecologische 

effecten zijn het resultaat. 

We willen dit tegengaan door steeds 

vaker katoen met geteste duurzaam-

heidscertificaten in onze collecties te 

gebruiken. Ook sluiten we katoen uit 

Oezbekistan en Turkmenistan uit.

SYNTHETISCHE VEZELS   

Bekend onder hun individuele namen 

(elastaan, polyester, polyamide, enz.), 

zijn deze vezels bijzonder robuust en 

makkelijk in het gebruik. De productie 

met ruwe olie en de niet-biologische 

afbraak zijn echter negatieve aspecten, 

die moeten worden verminderd. 

Synthetische vezels geven de produc-

ten echter een echte toegevoegde 

waarde wat betreft pasvorm en 

onderhoudsgemak. 

Bovendien is het nu mogelijk om 

synthetische vezels te produceren 

op basis van hernieuwbare bronnen 

in plaats van aardolie. Technologie-

ën met betrekking tot deze vezels 

zijn gericht op 100% hernieuwbare 

bronnen.
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WOL EN EDEL HAAR 

Breien is onze oorsprong, een 

van onze absolute kerncompetenties 

en tot op de dag van vandaag onze 

grote passie. Voor onze unieke brei-

creaties gebruiken we voornamelijk 

natuurlijke dierlijke vezels zoals scha-

penwol, luxe kasjmier, zacht mohair 

en verwarmende alpaca. Alleen de 

schapenvacht wordt wol genoemd, alle 

andere wolachtige dierharen worden 

samengevat onder de term edel haar. 

Wol is gemakkelijk te verven, maar is 

ook prachtig verwerkt in zijn natuurlijke 

kleuren. De vezeleigenschappen zijn: 

flexibel en elastisch, rimpel- en kreukel-

resistent, goed isolerend, zeer absor-

berend zonder vochtig aan te voelen.

In vergelijking met synthetische vezels 

zijn merino, mohair, alpaca en kasjmier 

duurzame vezels: ze zijn van nature 

voorkomend, hernieuwbaar, volledig 

composteerbaar en duurzaam in 

gebruik - duurzaamheidscriteria, die 

natuurlijk te danken zijn aan een verant-

woord en dierlijk ziektevrij inkooppro-

ces, evenals te onderbouwen zijn door 

een  milieuvriendelijke begrazing.

VISCOSE  

Viscose is huidvriendelijk, heeft een 

hoog absorptievermogen, een luchtige 

en losse valling en is robuust in het  

gebruik. 

Viscose wordt ook wel kunstmatige 

zijde genoemd, omdat het de positieve 

aspecten van katoen en zijde combi-

neert. Katoen omdat viscose gemaakt 

is van dezelfde grondstof als katoen, 

namelijk cellulose. Dit wordt bij viscose 

echter verkregen uit hout; cellulose 

is biologisch afbreekbaar. Vanwege 

de toevoeging van chemicaliën om de 

vezel te verkrijgen, is viscose geen na-

tuurlijke vezel, maar een zogenaamde 

kunstmatige cellulosevezel. 

Veel fabrikanten zijn zeer milieu-

vriendelijk bij de productie, omdat de 

toegevoegde chemicaliën in cyclus 

worden gebruikt.
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Een verantwoorde omgang met 

dieren en een soortgeschikte houding 

zijn voor ons erg belangrijk. 

Daarom zetten we ons in voor de eer-

biediging van de internationaal erken-

de vijf vrijheden van Animal Welfare. 

Dieren moeten vrij zijn van honger en 

dorst, ongemak, pijn, letsel of ziekte, 

angst en nood, en moeten de vrijheid 

hebben om normaal gedrag te verto-

nen. We eisen van onze leveranciers 

dat ze alleen producten gebruiken van 

dieren die zijn gefokt en gehouden in 

overeenstemming met de toepasselij-

ke wet- en regelgeving. We verwijzen 

met name naar de EU Species Pro-

tection Regulation EC nr. 338/97, 

die onder meer uitvoering geeft aan 

de vereisten van het Verdrag van 

Washington inzake de internationale 

handel in wilde flora en fauna (CITES), 

BESCHERMING VAN DIEREN 
EN SOORTEN ZIJN BASIS-
PRINCIPES VAN ONZE 
DUURZAAMHEIDSFILOSOFIE.

evenals de Federal Nature Conserva-

tion Act en de Federale Verordening 

van de Bescherming van de Soorten.

In 2020 eisten we van alle leveran-

ciers die wolvezels of dons leverden, 

een transparante weergave van het 

land van oorsprong, zo mogelijk ook 

de regio en het bedrijf waar de grond-

stoffen/vezels worden aangekocht. 

Omdat het voor veel leveranciers 

geen eenvoudig proces is om meer 

transparantie in hun pre-supply chain 

te krijgen, creëren we bewustzijn 

van deze onderwerpen en werken we 

samen met hen aan een geleidelijke 

verbetering. Ook in samenwerking met 

andere bedrijven, brancheorganisaties 

en standaardorganisaties willen wij de 

beschikbaarheid van gecertificeerde 

materialen op het gebied van dieren-

welzijn verhogen.

DUURZAME DIERLIJKE VEZELS ZIJN BELANGRIJK VOOR ONS
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GEEN MULESING 
Onze ambitie is om alleen muilezelvrije 
wol te gebruiken. Hiervoor eisen we pas-
sende certificaten van onze leveranciers 
en verhogen we het aandeel voortdurend. 
De vraag naar niet-mulesing merinowol 
is echter nog steeds veel hoger dan 
het aanbod, daarbij komen nog de hoge 
prijzen en lange aanlooptijden, wat het 
inkoopproces bemoeilijkt. 

LEER 
Het leer dat we gebruiken moet een bijpro-
duct zijn van de voedingsmiddelenindus-
trie. Wat hier voor ons belangrijk is, is een 
verantwoorde opfok en veeteelt die het 
dierenwelzijn en het milieu respecteert. 
Wij zijn ons ervan bewust dat transparan-
tie in de lederketen hiervoor cruciaal is en 
daarom werken wij nauw samen met onze 
leveranciers.

GEEN ANGORA 
Angorawol komt van het angorakonijn.
Angoraproductie is al vele jaren het mid-
delpunt van kritiek. Dier- en soortenbe-
scherming zijn centrale principes van onze 
duurzaamheidsfilosofie, daarom gebruiken 
we sinds 2014 om ethische redenen geen 
angorawol meer in onze producten.

GEEN ECHT BONT 
Sinds 2016 zijn al onze artikelen vrij van echt 
bont. In plaats daarvan gebruiken we diverse 
hoogwaardige faux fur producten (fun fur, nep-
bont) in de collecties. Als bontvrij merk zijn we 
ook bij de Duitse Vereniging voor Dierenwelzijn 
en het Fur Free Retailer Initiative vermeld. Zie 
voor meer informatie: furfreeretailer.com.

GEEN EXOTISCHE HUIDEN
We gebruiken geen exotische dierenhuiden. 
Exotische huiden zijn bijvoorbeeld huiden van 
slangen, krokodillen, hagedissen, pijlstaart-
roggen en haaien (galuchat). Ze komen vaak 
van bedreigde diersoorten en van oorsprong 
uit landen met een slechte implementatie 
van dierenbeschermingswetten.

DONS 
We gebruiken alleen gecertificeerde 
veren en dons van dieren (Responsible 
Down Standard) die uitsluitend zijn gefokt 
voor vleesproductie en die niet levend of 
voor de productie van foie gras werden 
gehouden.

DIT ZIJN ONZE EISEN AAN ONZE LEVERANCIERS:
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DUURZAME MATERIALEN 

Het assortiment "duurzame" materialen en vezels groeit snel. Verschillende 

internationale product- en procescertificeringen hebben zich gevestigd, maar 

met verschillende focus en ambitieniveau. Bovendien zijn veel fabrikanten van 

innovatieve, grondstoffenbesparende vezels en productieprocessen niet 

gecertificeerd, maar verzamelen hun eigen feiten en cijfers. Voor Marc Cain 

zijn materialen en vezels duurzaam als ze daadwerkelijk een lagere milieu-impact 

of betere sociale compatibiliteit hebben dan hun conventionele tegenhanger. 

We vertrouwen steeds meer op het gebruik van dergelijke materialen die aan 

deze eis voldoen en tegelijkertijd voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.

VOOR MARC CAIN ZIJN MATERIALEN 
EN VEZELS DUURZAAM ALS 
ZE DAADWERKELIJK EEN LAGERE 
MILIEU-IMPACT OF EEN BETERE 
SOCIALE COMPATIBILITEIT HEBBEN.
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Voor ons is Better Cotton een duur-

zamere vezel die kan worden geteeld 

met minder gebruik van pesticiden en 

water, met een passende opleiding 

voor landbouwers. Voor ons voldoet 

het aan de minimale eisen waarmee 

we een duurzamere katoenteelt op 

grote schaal willen bevorderen. Bet-

ter Cotton gaat over de zogenaamde 

mass-balance aanpak beveiligd langs 

de supply chain. Door de mass-ba-

lance benadering hebben we besloten  

Better Cotton niet op het product 

te communiceren.
Better Cotton - Katoenteelt in Pakistan

WAT BETEKENT MASS-BALANCE, 

IN HET NEDERLANDS MASSABALANS? 

Wereldwijde toeleveringsketens zijn lang en vertakt. Vaak worden grondstoffen van 

verschillende oorsprong ook gemengd om een bepaalde kwaliteit te bereiken. Hetzelf-

de geldt voor Better Cotton. Better Cotton is fysiek niet aan de eindproducten

traceerbaar. BCI-boeren profiteren echter net zo veel van de vraag naar Better Cotton 

als wij die het  "betrekken". De verkochte hoeveelheid producten mag niet groter zijn 

dan de aangekochte hoeveelheid, wat ervoor zorgt dat het "evenwicht" positief is. Ove-

rigens werkt ook zo de inkoop van groene stroom, fair trade sap of fair trade cacao.

Sinds juli 2020 zijn we lid van het Better Cotton Initiative. BCI streeft ernaar om een 

derde van het wereldwijd geteelde katoen duurzamer te produceren. Het doel is de 

milieu-impact van de katoenteelt te verminderen, het inkomen van de boeren te ver-

hogen en de katoenindustrie als geheel te versterken.

GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN IN 2020
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GOTS- en OCS-gecertificeerd biologisch katoen is vrij van genetisch gemodificeer-

de zaden en schadelijke chemicaliën. Bovendien wordt biologisch katoen geteeld in 

vruchtwisseling. Deze aspecten maken een langdurige voedzame bodem mogelijk, 

die op zijn beurt een betere water- en een veel hogere CO
²
-opslagcapaciteit heeft. Er 

wordt tot 94% minder CO
²
 uitgestoten.  Daarnaast controleert de GOTS-norm niet 

alleen ecologische maar ook sociale criteria, zoals goede arbeidsomstandigheden. 

GRS en RCS gecertificeerd gerecycled katoen. Dit elimineert de grondstof-

intensieve fase van de ggrondstofwinning, wat betekent dat de ecologische 

duurzaamheidsfactor zeer hoog is. Het kan afkomstig zijn van pre-consumenten 

afval (zoals productieafval en blending) of van post-consumenten afval (zoals 

gedragen katoenen kleding). Momenteel voldoet gerecycled katoen nog niet aan 

de hoge kwaliteitsnormen die we hebben voor onze katoenproducten; daarom 

wordt het momenteel nog steeds gemengd met conventioneel katoen. Naast 

het recyclinggehalte controleert de GRS-standaard ook de sociale en ecologische 

criteria van de producent.  

DOELSTELLING VAN MARC CAIN TOT 2023: 

50% DUURZAMER KATOEN 

Katoen is onze meest gebruikte vezel, maar tege-

lijkertijd is het ook ressource- en arbeidsintensief 

tijdens het oogsten. Daarom hebben we ons ten 

doel gesteld om in 2023 50% duurzamer katoen 

te verkrijgen. Wij definiëren BCI, gerecycled & 

biologisch katoen als duurzamer. In 2020 hebben 

we al 13,6% van deze doelstelling gehaald.
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1 https://store.textileexchange.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/Textile-Exchange_Pre-
ferred-Fiber-Material-Market-Report_2019.pdf; https://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/bemberg/bemberg-world/
material.html

Cupro is een afvalproduct in de 

conventionele katoenverwerking. 

Voor de productie van Cupro worden

katoenen linters – korte, niet-spin-

bare katoenzaadvezels – tot garen 

gesponnen. 

Het productieproces van Cupro stond 

lang bekend als schadelijk voor het 

milieu, omdat giftige verontreinigende 

stoffen in het riool terechtkwamen. Nu 

is er nog maar één bedrijf in de wereld 

(Asahi Kasei) dat Cupro (merknaam 

Bemberg) produceert. Dit heeft veel 

geïnvesteerd in het productieproces, 

zodat een gesloten productiecyclus 

wordt gegarandeerd en er dus geen 

verontreinigende stoffen in het riool 

terechtkomen. Door NGO's wordt de 

vezel nu als duurzaam  geaccepteerd. 1

GRS- en RCS-gecertificeerd recy-

lingpolyester is teruggewonnen poly-

ester, hetzij uit productieafval 

(pre-consumer) van oude goederen 

of uit kleding die door consumenten 

wordt afgedankt. Gerecycled polyester 

kan ook worden gemaakt van oude 

PET-flessen. Wat ze allemaal gemeen 

hebben, is dat er geen nieuwe aardolie 

hoeft te worden gewonnen voor 

productie en gerecycled Polyester is 

daardoor minder ressource-intensief 

dan nieuw gewonnen polyester. De 

kwaliteit is absoluut vergelijkbaar. 

De RCS-standaard controleert alleen 

het recyclinggehalte van een vezel. 

Naast het recyclinggehalte controleert 

de GRS-standaard ook de sociale en 

ecologische criteria van de producent. 

3M Thinsulate™ is gemaakt van een 

zeer licht materiaal dat de thermi-

sche eigenschappen van natuurlijk 

dons combineert met de isolatie-eigen-

schappen van synthetische vezels. In 

tegenstelling tot het dons verwarmt en 

isoleert de synthetische vezelvulling 

zelfs in natte toestand. We gebruiken 

gerecyclede vederloze isolatie voor 

onze producten, die is gemaakt van 

75% of 100% gecertificeerd gerecyc-

led synthetisch materiaal. Als diervrij 

alternatief voor onze gecertificeerde 

veren en dons wordt de innovatieve 

3M Thinsulate™ Featherless isolatie 

gebruikt in onze outdoorproducten 

zoals jassen, parka's of vesten.  

Materialen met de duurzaam-

heidskenmerken "gerecycled" 

en "biologisch", evenals alle 

Lenzing-vezels zijn direct op het 

onderhoudslabel gemarkeerd.
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ONS "RETHINK TOGETHER" 
(DUURZAAMHEIDS-) LABEL
WAAROM WE ONS LABEL HEBBEN GEÏNTRODUCEERD   

Het is een feit dat het onderwerp duurzaam-

heid de laatste jaren steeds belangrijker is 

geworden en nu eindelijk in de hoofden van 

de eindconsumenten is aangekomen. 

De huidige crisissituatie heeft dit bewustzijn 

een extra impuls gegeven. 

Bij Marc Cain erkenden we het toenemende 

belang van duurzaamheid en daarom 

lanceerden we in februari 2019 een eigen 

verantwoordelijkheidsgebied voor duur-

zaamheid en zijn we met ons strategisch

duurzaamheidsmanagement gestart.
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Als eerste stap zijn we begonnen waar 

de grootste impact te verwachten is 

en waar Marc Cain het meest kan ver-

beteren. Dit omvatte het transparant 

maken van onze productiefaciliteiten 

en het controleren van de kwaliteit van 

de arbeidsomstandigheden. 

Maar om onze duurzaamheidsin-

spanningen en activiteiten ook duide-

lijkte maken voor onze klanten, was het 

WAT ZIT ER ACHTER ONS 

"RETHINK TOGETHER" LABEL?

Bij de ontwikkeling van onze duurzame producten was het 

voor ons belangrijk om een holistische aanpak te overwegen. 

Zo bestaan onze "Rethink Together" producten uit 

• minimaal 50% gecertificeerd duurzaam materiaal

• en doorlopen ze innovatieve productieprocessen

belangrijk om duurzaamheidscommu-

nicatie te bevorderen. Dit hebben we 

gerealiseerd door ons label "Rethink 

Together", dat in de vorm van een 

hangtag en ingenaaide weblabels aan 

het collectie-artikel is bevestigd. 

Zo is voor onze klanten direct 

zichtbaar dat dit een product is met 

een nog duurzamere claim.

Zo noemen we gecertificeerd duur-

zaam materiaal organische vezels 

volgens de GOTS- of OCS-norm, ge-

recyclede vezels volgens de GRS- of 

RCS-norm, alle Lenzing-vezels, maar 

ook duurzamere vezels van fabrikanten 

zoals ENKA® of Econyl®. 

Om voor de designers het overzicht te 

behouden, hebben we een standaard 

overzicht gemaakt dat alle door ons 

geaccepteerde materiaal- en vezelnor-

men bevat en dus door de ontwerpaf-

deling kan worden gebruikt.
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Een innovatief productieproces 

betekent dat verschillende informatie 

kan worden gebruikt om te bewijzen 

dat het een milieuvriendelijk en hulp-

bronnenbesparend productieproces 

is. Dit bevestigt dat milieuvriendelijke 

chemicaliën, of bijvoorbeeld minder 

water en hernieuwbare energiebron-

nen, ook worden gebruikt bij de ver-

dere verwerking van het duurzamere 

materiaal. 

Uiteraard gelden dezelfde contract-

eisen ook voor onze "Rethink Together" 

producten op het gebied van sociale 

normen. Dit betekent dat de aanwezig-

heid van een geldige sociale audit bij 

het confectiebedrijf nog een criterium 

is voor een product om het "Rethink 

Together" label te ontvangen. Door 

PRODUCTEN GEMAAKT VAN 
DUURZAAM MATERIAAL, DIE 
OOK IN EEN INNOVATIEF 
PRODUCTIEPROCES ZIJN 
GEPRODUCEERD, ZIJN 
GEMARKEERD MET HANGTAG 
EN INGENAAID WEBLABEL.

het gebruik van duurzaam materiaal, 

productie in een innovatief productie-

proces en de 

aanwezigheid van een sociale audit 

komen we tot een holistische aanpak.

Met onze eerste "Rethink Together"

artikelen zijn we gestart in het 

seizoen voorjaar/zomer 2021, 

wat betekent dat de levering van de 

artikelen aan de winkels plaatsvond 

in november 2020. 

Ons doel is om het productassortiment 

op dit gebied steeds verder uit te 

breiden om geleidelijk steeds meer 

van onze producten te kunnen labelen 

met een "Rethink Together" etiket.
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WIJ ZIJN EEN VAN DE WEINIGE DUITSE KLEDINGFABRIKANTEN DIE 
NOG STEEDS ONS EIGEN PRODUCTIEAANDEEL IN DUITSLAND 
HEBBEN. OP DEZE MANIER ZETTEN WE ONS DUIDELIJK IN VOOR 
DEZE LOCATIE EN TONEN WE ONS GELOOF IN DUITSE MODE.
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Een kijkje in ons laboratorium op het hoofdkantoor

ONS BEHEER VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN
ALLES KOMT AAN HET LICHT 

We hebben een eigen laboratorium in huis, dat niet alleen de authenticiteit 

controleert, maar ook het beheer van verontreinigende stoffen coördineert. 

Hier stellen we, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, elk seizoen 

een testcatalogus op voor onze producenten. De definitie is gebaseerd op een 

risicoanalyse. Wat relevant is, is uit welk land we het materiaal kopen of dat 

het een nieuwe leverancier is. Daarnaast de onderwerpen van materiële 

verontreinigende stoffen, evenals transport en opslag. Vervolgens sturen we 

de catalogus naar de producenten en de tests worden uitgevoerd in externe, 

gecertificeerde testlaboratoria in de inkooplanden. 

Daarna worden de resultaten gecontroleerd bij Marc Cain en pas dan is er 

een release voor productie. We volgen REACH en hebben onze eigen RSL 

(Restricted Substances List), waarvan de eisen continu toenemen. Voor onze 

"Rethink Together" artikelen hebben we ZDHC (Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals) conformiteit nodig voor onze verfmachines, scrubbers, printers.
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HOE WIJ OMGAAN MET ONVERKOCHTE GOEDEREN 

Ons doel is om de hoeveelheid goederen precies aan te passen aan de behoef-

ten van onze klanten. Ondanks onze inspanningen is het niet te vermijden dat 

er aan het einde van elk seizoen nog steeds goederen in onze magazijnen zijn 

die niet konden worden verkocht.

Allereerst blijven de 
goederen drie seizoenen 
in onze online shop, dus 
ca. 1,5 jaar beschikbaar.

Goederen die dan nog niet verkocht zijn, 
worden ongeveer 1,5 jaar aangeboden in 
de personeelsverkoop. Daarnaast worden 
hier ook goederen aangeboden die kleine 
gebreken vertonen en niet meer verkocht 
kunnen worden.

Daarna worden de goederen ver-
werkt en aangeboden als 1e of 
2e keuze artikelen in onze outlets, 
evenals doorverkocht aan externe 
leveranciers.

Pas als er dan nog goede-
ren over zijn, geven we die 
door aan een textielrecycler.

In het geval van overgebleven goederen hebben wij bij Marc Cain een proces 

opgezet dat zich heeft bewezen.

Marc Cain Outlet Bodelshausen
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ONZE 
DUUR-
ZAAMHEIDS-
INVESTERING
OP DE 
LOCATIE IN 
DUITSLAND
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CO2 BESPAARD DOOR
AFVALGEBRUIK

750 TON

Door onze recyclebare materialen, 

zoals staal, afgedankte elektrische 

apparaten, kunststoffen, hout en 

karton, te recyclen, besparen we in 

één jaar zo'n 622 ton CO
2
. Dit komt 

overeen met ongeveer 750 vluchten 

van Frankfurt naar Lissabon en terug 

voor één persoon. Vergelijking uit:

https://www.tagesschau.de/multi-

media/bilder/grafik-co2-101.html

VEILIGHEID OP 
HET WERK 

Onze complete apparatuur 

op het gebied van arbeids-

veiligheid voldoet aan de nieuw-

ste technische normen en is 

bovengemiddeld in vergelijking 

met andere bedrijven in verge-

lijkbare industrieën, en ook bo-

ven de wettelijke vereisten.

CONTINUE INVESTERINGEN OP HET HOOFDKANTOOR
VOOR MEER MILIEUBESCHERMING 

Om onze productie op het hoofdkantoor in Bodelshausen te kunnen handhaven, 

is het noodzakelijk dat we continu investeren, bijvoorbeeld in efficiënte processen 

om het energie- en waterverbruik te verminderen. Natuurlijk houden we bij elke 

moderniseringsmaatregel rekening met de nieuwste milieu- en energienormen 

en overschrijden deze in sommige gevallen.
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WIJ WEKKEN 
ELEKTRICITEIT OP
FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM 

Ons logistieke gebouw heeft een 

fotovoltaïsch systeem dat de zelf ge-

produceerde elektriciteit in het interne 

systeem van het bedrijf voert, zodat 

het gebouw zichzelf gedeeltelijk kan 

bevoorraden. Op deze manier kan in 

aanzienlijke mate CO
2
 worden bespa-

ard. In 2020 was het in de buurt van 

32.000 kg CO
2
, wat overeenkomt 

met ongeveer 160.000 aangedreven 

kilometers met een mid-range benzine-

motor. Vergelijking uit: https://

www.tagesschau.de/multimedia/

bilder/grafik-co2-101.html

WIJ BESPAREN WATER
REGENWATERRESERVOIR    

Bovendien wordt in het logistieke gebouw 

regenwater opgevangen in een stortbak 

met een volume van 100.000 liter water, 

dat wordt gebruikt voor irrigatie van de 

tuin op het bedrijfsterrein.

WIJ VERMINDEREN AFVAL  
KUNSTSTOF DOZEN    

Wij maken gebruik van herbruikbare 

en dus milieuvriendelijke KLT kunststof 

dozen. In de praktijk betekent dit dat de 

opgevouwen dozen op pallets naar leve-

ranciers en bedrijven worden gestuurd 

zodat deze met eindproducten kunnen 

worden geretourneerd. Zo kan karton 

worden afgeschaft, wat het afval aan-

zienlijk vermindert. De KLT boxen hebben 

een lange levensduur en zijn daardoor 

jarenlang klaar voor gebruik. Deze dozen 

worden gebruikt voor magazijnverzending

en hebben hun voordelen al bewezen.

100.000 LITER 
REGENWATER
VOOR IRRIGATIE VAN 

DE INTERNE TUIN

CO2 BESPAARD DOOR HET 
FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEEM

32.000 KG
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DHL GOGREEN 

Sinds mei 2015 verzenden wij al onze 

pakjes en pakketten naar eindgebruikers 

met DHL GoGreen. GoGreen staat voor 

gecertificeerde, klimaatneutrale verzen-

ding door geoptimaliseerde transport-

routes, alternatieve voertuigaandrijvin-

gen en energiezuinige magazijnen. 

Met deze extra bijdrage per pakje of 

pakket helpen we de CO
2
-uitstoot te 

compenseren en zetten we ons zo in 

voor klimaatbeschermingsprojecten

die door DHL worden ondersteund.

In 2020 hebben we ongeveer 23.575  

gebreide onderdelen, die het kwaliteits-

zegel "100 % made in Germany" dragen, 

met onze state-of-the-art 3D machines 

volledig op het hoofdkantoor van ons 

bedrijf in Duitsland geproduceerd.

Door het wegvallen van de afwerking

in Oost-Europa en de bijbehorende 

transportroutes konden we bovendien 

ongeveer 4 ton CO
2
 besparen, dit komt 

ongeveer overeen met de opslagcapa-

citeit van 4 beuken, die 80 jaar groeien. 

Vergelijking uit: https://www.tagesschau.

de/multimedia/bilder/grafik-co2-101.html

MET KWALITEITSZEGEL 
"100 % MADE IN GERMANY"

23.575   
GEBREIDE 
ONDERDELEN

MET DHL GOGREEN IN 2020

117,6 T CO2 
BESPAARD

WIJ ONDERSTEUNEN 
ELEKTROMOBILITEIT
E-TANKSTATION   

Als onderdeel van het nieuwe energie-

concept heeft onze Marc Cain Outlet 

in Bodelshausen ook een e-tankstation 

voor onze klanten die met hun elektrische 

auto komen. Klanten kunnen hun auto 

dus gemakkelijk gratis opladen tijdens 

het winkelen.
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WE VERMINDEREN FOSSIELE BRANDSTOFFEN
KETEL       

Al onze machines worden voornamelijk verwarmd met stoom. Stoomopwekking 

door de stoomketel produceert ook gecondenseerd water, dat al verwarmd terugs-

troomt naar de stoomopwekker. Dit heeft als voordeel dat er minder nieuw water 

verwarmd hoeft te worden voor de productie van nieuwe stoom. Door modernise-

ringen zou ook hier het gasverbruik kunnen worden verminderd. De stoomketel 

bevat ook een brander die al voldoet aan de emissievoorschriften die vanaf 

2025 van toepassing zijn.

1 3

2

1 Dempingssysteem  Vóór het wasproces worden de goederen enigszins gekrompen door stoom. De mazen worden 
in hun vorm gefixeerd, waardoor een uniforme uitstraling wordt bereikt. | 2 Stoomkamer  Na het inkjetprinten moet de 
aangebrachte kleurstof nog in de stoomkamer worden gefixeerd. Dit verhoogt de kleurglans en geeft een hoogwaardige 
en wasbestendige print. Afhankelijk van het materiaal zijn de dempingstijden heel verschillend, bijvoorbeeld duurt het 
dempingsproces  voor wol langer dan voor katoen. | 3 Strijken  Tijdens het strijkproces worden de goederen door 
middel van stoom in de juiste vorm gebracht. De goederen worden op tafels geplaatst die speciaal zijn ontworpen 
door Marc Cain en de stoom wordt niet van bovenaf geleverd, zoals bij een conventioneel strijkijzer, maar van onderaf. 
Verschillende strijkprogramma's zorgen ervoor dat de verschillende kwaliteiten worden gestreken volgens hun soort. 
Tijdens het strijkproces wordt ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd.
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WARMTETERUGWINNING 

Door warmteterugwinning wordt over-

tollige warmte hergebruikt. De stoom 

die door stoomketels in productie wordt 

geproduceerd condenseert in warm 

water, waarvan de warmte die werd

onttrokken voor het verwarmen van 

water en ook kraanwater, wordt gebruikt 

in de gebouwen op het hoofdkantoor. 

Zo kunnen ca. 3000 l in 20 minuten 

worden verwarmd tot 55 graden Celsius.

HERGEBRUIK VAN 
OVERTOLLIGE WARMTE

3000 LITER IN
20 MINUTEN 
BIJ 55°C

Ook de afvoerlucht van de ventilatie

gevestigd in ons hoofdkantoor wordt 

voor warmteterugwinning gebruikt 

zodat er in de winter minder verwarming 

nodig is. Hiervoor wordt warmte uit de 

kantoorlucht gehaald en toegevoerd aan  

verse lucht die van buitenaf wordt aan-

gezogen, zonder dat de lucht gemengd 

wordt. In de zomer werkt dit mechanis-

me andersom en wordt gebruikt om de 

airconditioning te ondersteunen. 

30% VERWARMINGS– 
EN KOELINGSBESPARING
DOOR WARMTETERUGWINNING

De verwarmings- en koelingsbesparingen 

van dit super-high-tech systeem liggen 

rond de 30% en dus ver boven de norm. 

Door deze mechanismen kunnen hygië-

neconcepten ook effectiever worden 

geïmplementeerd, met het oog op de 

coronapandemie, omdat de binnenlucht 

niet wordt gemengd met de buitenlucht.
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Door het gebruik van hernieuwbare 

brandstoffen produceren we stadsver-

warming, die dient om de volledige 

gebouwen van het hoofdkantoor te 

bevoorraden. Dit gebeurt voor het 

grootste deel door zogenaamde 

"pellets" gemaakt van hout. In 2014 

hebben we bewust gekozen om hout-

SINDS 2014

EIGEN PRODUCTIE 
VAN STADSVERWARMING

FSC CERTIFICAAT
WIJ BEVORDEREN VERANTWOORDE 

VOLLEDIGE BOSBOUW

Al onze papierproducten, inclusief ver-

zendkartons en vloeipapier voor trans-

porten hebben het FSC-certificaat. Ons 

standaard drukpapier is ook gecertifi-

ceerd met het EU Eco Label en Rainfo-

rest Alliance.

Daarmee geven we een duidelijk signaal af 

voor het milieu. Hout- en papierproducten 

die zijn voorzien van het FSC-keurmerk zijn 

afkomstig van verantwoord bosbeheer, 

zodat het behoud van de bossen op lange 

termijn gewaarborgd is. De toekenning 

van het milieukeurmerk staat onder strik-

te controle en omvat niet alleen het eind-

product, maar ook de verwerkingsketen.

EEN VERANTWOORD GEBRUIK VAN RESSOURCES 
IS BELANGRIJK VOOR ONS

pellets te gebruiken als een vorm van 

hernieuwbare energie. 

Voor de verwarming van het gehele 

bedrijfscomplex verbruiken wij ongeveer 

400 ton pellets per winter. Ingebouwde 

reststoffilters in het systeem zorgen 

voor schone uitlaatgassen.
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TWEEDEHANDS VERKOOP – 
WIJ PROMOTEN RE-USE 
VAN PRODUCTEN
ONS ELEKTRONISCH AFVAL

Onze oude elektronische apparaten 

worden niet direct door ons weggegooid, 

maar eerst onderworpen aan een ge-

detailleerd onderzoek. Als ze nog steeds 

goed werken, worden ze aangeboden 

aan onze medewerkers als onderdeel 

van een tweedehands verkoop tegen 

zeer redelijke prijzen. Alleen als er na 

enige tijd geen nieuwe koper voor de 

apparaten kan worden gevonden, zullen 

ze uiteindelijk op de juiste wijze worden 

verwijderd.

WINKELMEUBILAIR EN 
DECORATIEVE ARTIKELEN

Op gezette tijden, ook in 2020, vindt 

onze zogenaamde decoratieverkoop 

plaats. De verkoop duurt telkens drie da-

gen en is zelfs open voor het publiek op de 

tweede en derde dag, wat betekent dat 

iedereen die dat wil langs kan komen en 

kleine meubels en decoratieve items kan 

kopen. De artikelen komen vaak uit de 

verkoopoppervlakte van onze Stores of 

werden gebruikt voor decoratie in onze 

etalages. Door deze te verkopen krijgen 

de producten een langere levensduur.

 

Daarnaast wordt meubilair vaak door 

ons ge-upcycled om het weer te 

kunnen gebruiken.
De raambekleding wordt ook voor de interne
kerstversiering hergebruikt in het hoofdkantoor.

IN 2020 KREGEN 

55 APPARATEN 
EEN NIEUWE 
EIGENAAR, 
INCLUSIEF PC'S, LAPTOPS, 
MONITOREN, PRINTERS EN 
MOBIELE TELEFOONS.
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MET 
CREATIEVE 
IDEEËN 
INSPIREREN
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Medewerkers bij de Jerusalema Dance

ONZE MEDEWERKERS VORMEN HET HART 
VAN ONS BEDRIJF 

Een verantwoordelijk bedrijf zijn betekent dat onze medewerkers zich op hun 

gemak voelen. Zij vormen de kern van ons succes en we zijn erin geïnteresseerd 

om ze voor de lange termijn in ons bedrijf te houden. Dit bereiken we door optimale 

arbeidsomstandigheden en een dynamische omgeving met boeiende taken, een 

waarderende werksfeer en vele andere benefits.

Dit omvat bijvoorbeeld onze interne Marc Cain Academy, die diverse en individuele 

opleidingsmogelijkheden biedt voor het hele personeel, evenals de ondersteuning 

van onze medewerkers bij het regelen van kinderopvang en het combineren van 

gezin en carrière.
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Succes! Hier lonken fantastische prijzen. De opbrengst ging 
naar het WWF.

O'zapft is: Uitbundige sfeer in de Marc Cain Hüttengaudi. Ons jaarlijkse zomerfeest. Ontspannen saamhorigheid aan het meer.

Om het saamhorigheidsgevoel te behouden en de collegiale cohesie buiten 

kantoor te versterken, organiseren we elk jaar een zomer- en kerstfeest. 

Onze eigenaar Helmut Schlotterer vindt het vooral belangrijk iets terug 

te geven aan de samenleving. Daarom wordt er bijvoorbeeld op het kerstfeest 

een loterij georganiseerd, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd.
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Bedrijfskantine op het hoofdkantoor

Om een productieve en prettige werkomgeving voor onze medewerkers te creë-

ren, staan onze in-house cursussen voor hen open. Daarnaast bieden wij subsidies 

aan bij geselecteerde sportscholen. In het eigen restaurant van het bedrijf toveren 

onze chef-koks elke dag verse, gezonde gerechten uit de regionale tot internatio-

nale keuken. Daarnaast genieten we van gratis drankjes van water tot latte mac-

chiato. Tijdens de pauzes ontspannen onze medewerkers in de ruime bedrijfstuin 

met twee meren, terrassen en ligweiden. 

Onze "relaxed start" op maandagochtend geeft onze medewerkers een ontspan-

nen start van de week, met werkbegin tot 10.00 uur. Ons "early weekend" luidt 

het weekend op vrijdagmiddag al vanaf 14.00 uur in.

Fitness cursusaanbod in het Marc Cain gebouw

In de kantine zijn er dagelijks verse gerechten
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CHARITY 
LIGT ONS 
NA AAN 
HET HART
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IN 2020 DONEERDEN WIJ 

40.000 €
AAN "SCHOOLOPLEIDING 
VOOR KINDERN IN MALAWI" 
VAN PLAN INTERNATIONAL

MAATSCHAPPELIJKE VER-
ANTWOORDELIJKHEID –
EEN KWESTIE VAN HART HEBBEN  

Het onderwerp liefdadigheid is erg 

belangrijk voor ons bij Marc Cain. 

Wij willen graag helpen en nemen 

verantwoordelijkheid. Niet alleen voor 

ons bedrijf, maar ook voor de maat-

schappij. Daarom ondersteunen we 

veel verschillende organisaties en ver-

enigingen met gelddonaties, maar ook 

met donaties in natura. Een groot deel 

met regelmaat en de meeste van hen 

al vele jaren. Het is voor ons belangrijk 

niet alleen korte tijd te helpen, maar 

om een blijvend verschil te maken.

2020: Met de Mini Me Charity-campagne ondersteunden we 
het Plan International-project "Allin Mikuna" in Peru.

2020: Mini Me Charity-campagne voor Wereldkinderendag

VROUWEN EN KINDEREN – 
INTERNATIONALE INZET 

In het middelpunt van onze maatschap-

pelijke betrokkenheid staan altijd al 

vrouwen en kinderen, en we willen hen 

in het bijzonder steunen met onze do-

naties en campagnes. Marc Cain hecht 

daarom veel belang aan organisaties 

die zich inzetten voor hun bescherming, 

gelijkheid en rechten op internationaal 

niveau. 

Sinds 2018 voeren we gezamenlijke 

Charity projecten uit met Plan Inter-

national, een van 's werelds grootste 

kinderhulporganisaties. In 2020 

hebben we, als onderdeel van een 

beperkte "Mini Me Charity Edition" voor 

Wereldkinderendag, onze eerste Marc 

Cain moeder-kind T-shirts ontworpen. 

Een deel van de opbrengst ging tijdens 

de campagneperiode naar het Plan 

International project "Allin Mikuna" in 

Peru. In hetzelfde jaar werd een ander 

na aan het hart liggend project van 

Marc Cain - "School Education for 

Children in Malawi" van Plan Inter-

national met succes afgerond. Dit 

deden we in 2018 met de campagne 

#Leo4Charity en de verkoop van onze 

gelimiteerde Charity kerstsjaals

met 40.000 €.
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REGIONAAL 
ENGAGEMENT 

Ook ondersteunen we graag lokale 

organisaties en verenigingen op 

permanente basis. Zo gaat de 

opbrengst van onze traditionele 

kerstloterij elk jaar naar de Kinder-

schutzbund Tübingen e.V. Aangezien 

er in 2020 geen Kerstviering was 

vanwege de Covid-19-pandemie, 

hebben we in onze kantine wafels 

en punch verkocht en de door het  

management verdubbelde, opbrengst 

ook gedoneerd.

ACUTE HULP BIJ 
CRISISSITUATIES 

Het Duitse Rode Kruis helpt bij 

langdurige projecten en plotselinge 

noodsituaties. Deze snelle hulp in 

acute crisissituaties vinden wij ook 

erg belangrijk bij Marc Cain. Daarom 

was het voor ons een bijzonder doel 

om meteen aan het begin van de 

coronacrisis in 2020, het Corona 

Emergency Fund van het DRK te 

ondersteunen. Door de verkoop 

van onze mondkapjes kon Marc 

Cain een bedrag van 25.000 €

doneren aan het DRK. 

2020: Door de mondkapjes steunden we het Corona Emergency 
Fund van het DRK

MARC CAIN STICHTING 

De Marc Cain Foundation heeft onder-

steuning voor de volgende gebieden in 

beeld: jeugdzorg, cultuur, beroepsonder-

wijs, kinder- en jeugdsport evenals 

dierenbescherming.

Andere organisaties die 

wij ondersteunen met donaties: 

• Brandweer Mössingen

• Pestalozzi Kinder- en Jeugddorp

• Ev. Firstwald Gymnasium

• LDT Nagold

• Sansa Ta / Roemenië

• DRK Tübingen

• Hospicewerk Mössingen

• DRK Bodelshausen

• Förderverein Gewerbl. 

   School Tübingen

• Förderverein Steinäckerschule 

 Bodelshausen

• Förderverein TSG Bodelshausen

• Gemeente Bodelshausen 

 (Kleuterschool)

• Bond voor kinderbescherming  

 OV Tübingen

• Vereniging dierenbescherming Tübingen

• VFB Bodelshausen

• Wikimedia Foundation Society
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