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Beste lezers 

Zowel het lopende als het afgelopen jaar 2021 werden gekenmerkt door ingrijpen-
de uitdagingen. Gebeurtenissen zoals de energiecrisis, de stijgende inflatie en de 
aanhoudende effecten van de klimaatverandering herinneren ons er elke dag aan 
dat verantwoord ondernemen belangrijker is dan ooit. Tegelijkertijd maakt de eco-
nomische en politieke situatie het niet gemakkelijker om duurzamere oplossingen 
te ontwikkelen: Onlangs bijvoorbeeld heeft een overstromingsramp in Pakistan 
een groot deel van de katoenoogst vernietigd, met ernstige gevolgen voor het so-
ciale welzijn van de boeren en het toch al schaarse aanbod van duurzamer katoen.

We stellen de hoogste eisen aan wat we doen - dat is hetgeen Marc Cain voor 
staat. Onderdeel van de kwaliteitsstandaarden voor onze producten is het waar-
borgen van sociale en milieunormen. Tegelijkertijd leggen we de lat hoog voor onze 
verslaglegging. De waarden eerlijkheid, maximale openheid tegenover de stake-
holders en authenticiteit zijn voor ons bijzonder belangrijk bij de communicatie 
over het complexe onderwerp duurzaamheid. Daarom zetten wij met ons tweede 
duurzaamheidsverslag een grote stap naar meer transparantie, uniformiteit en 
vergelijkbaarheid door voor het eerst de uitgebreide normen van het Global Repor-
ting Initiative (GRI) te volgen.

IIn dit verslag belichten wij de vier centrale gebieden van ons duurzaamheidsbe-
heer: Beheer van de toeleveringsketen, productontwikkeling, betrokkenheid van 
de stakeholders en milieubeheer. Er wordt in detail uitgelegd uit welke onderdelen 
die maatregelen bestaan en wat ermee wordt beoogd. Ook krijgt u inzicht in onze 
voortgang vanaf 2021 en de uitdagingen waar we voor staan bij de uitvoering van 
onze activiteiten. Verder een vooruitblik op komende projecten in 2022 en op onze 
strategische doelstellingen voor de toekomst.

Op weg naar meer duurzaamheid sluiten wij geen compromissen en streven wij 
uiteraard naar een holistische aanpak. Wij zien duurzaamheid als een proces dat 
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de nodige tijd vereist en waarin wij onszelf voortdurend kritisch bekijken, leren en 
ons verder ontwikkelen. Wij nemen u graag mee op deze reis om begrip te kweken 
voor onze aanpak en weloverwogen en verantwoorde aankoopbeslissingen te on-
dersteunen. Omdat we allemaal samen moeten nadenken, bedachtzaam moeten 
handelen en verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor onze gemeenschappelijke 
toekomst en om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties.

Als internationaal actieve onderneming erkennen wij onze verantwoordelijkheid en 
zijn wij vastbesloten deze naar behoren te nemen. Daarom blijven wij op koers en 
werken wij onvermoeibaar om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden en onze 
bedrijfsactiviteiten af te stemmen op onze duurzaamheidsambities.

Tot slot zijn wij zeer verheugd u te kunnen meedelen dat wij reeds een doelstelling 
voor 2023 hebben bereikt: „katoen betrekken uit 50 % meer duurzame bronnen“. 
Dit stimuleert ons om onze inspanningen consequent voort te zetten.
Met dit in gedachten wens ik u een spannende lezing!

Met dit in gedachten wens ik u een spannende lezing!

Uw

Helmut Schlotterer
Bestuursvoorzitter, oprichter en eigenaar
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OVER DIT VERSLAG

Het verslag van dit jaar heeft betrekking op het boekjaar 2021. Het is gebaseerd 
op gegevens en feiten die in de desbetreffende afdelingen zijn verzameld. In ons 
eerste duurzaamheidsverslag lag de nadruk op een uitgebreid, algemeen inzicht 
in onze duurzaamheidsgerelateerde activiteiten. In ons verslag voor 2021 gaan 
we nog een stap verder: De nadruk ligt nu op de gebieden die het verst gevorderd 
zijn en die een hoge prioriteit hebben in ons duurzaamheidsbeheer. Het verslag 
zal daarom vooral gaan over onze duurzaamheidsstrategie, materialen en sociale 
aspecten.

Voor het eerst rapporteren wij ook over bestuursstructuren in verband met  
duurzaamheid, volgens de rapportagenorm van het Global Reporting Initiative 
(GRI).

Het verslag heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen van Marc Cain GmbH en 
donaties van stichting Helmut Schlotter. Het is geschreven door de afdeling  
Corporate Responsibility (CR) van Marc Cain en goedgekeurd door het bestuur.  
Er was geen externe evaluatie. Wij werken voortdurend aan de verdere ontwik-
keling van onze interne processen om uniforme gegevensverzameling en, in de 
toekomst, externe verificatie mogelijk te maken.

Om misverstanden te voorkomen willen wij er hier op wijzen dat wij met algemene 
termen als „milieuvriendelijk“, „geprefereerd“, „milieuvriendelijk“ en dergelijke geen 
aanspraak op perfectie willen maken. Het betreft hier zeker geen perfecte  
duurzame oplossing, maar wel een stap in de richting van meer duurzaamheid.  
Voorts gelden alle verwijzingen naar personen uitdrukkelijk voor alle geslachten.

Voor vragen en suggesties kunt u te allen tijde contact opnemen met ons  
CR-team: sustainability@marc-cain.de

De rapportagenorm van het Global Reporting Initiative (GRI)

Het GRI is een onafhankelijk initiatief dat bedrijven en andere organisaties wil 
helpen verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de gevolgen van hun 
handelen door hen een consistent, internationaal erkend kader voor communicatie 
over duurzaamheid te bieden. Dit omvat gedefinieerde beginselen en indicatoren 
voor alomvattende en systematische communicatie over duurzaamheid. Inmiddels 
is de GRI-norm wereldwijd de meest gebruikte richtlijn voor duurzaamheidsverslag-
legging.
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MARC CAIN 

Het internationale modebedrijf Marc Cain werd als breigoedmerk opgericht door 
Helmut Schlotterer, bestuursvoorzitter. Vandaag de dag zijn wij een wereldwijd 
opererend premiummerk voor damesmode met een eigen productieaandeel in  
Duitsland. Marc Cain GmbH leidt de wereldwijde activiteiten vanuit de hoofdves-
tiging in Bodelshausen. Wij bereiken klanten over de hele wereld via onze talrijke 
winkels en onze online shop. Bovendien brengen onze internationale bedrijfsactivi-
teiten ons in contact met een groot aantal internationale zakenpartners, handels-
klanten en leveranciers. Al bijna 50 jaar creëren wij in Duitsland unieke mode met 
passie, toewijding en aandacht voor detail: Deze omvatten indrukwekkende  
gebreide accenten, ongewone patronen en schitterende kleuren.

MARC CAIN IN CIJFERS

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

844 werknemers in DE 
601 vrouwen 
243 mannen 
182 deeltijd 
43 met ouder-
schapsverlof 
2 stagiairs 
50 leerlingen

De gemiddelde leeftijd 
van de werknemers is 
44 jaar. De gemiddel-
de diensttijd is 
9,8 jaar.

84 % van de managers 
is vrouwelijk

Eigen productie in 
Bodelshausen,
Duitsland, evenals 
11 productielanden

Sinds 2013
Kwaliteitslabel voor 
3D gebreide artikelen: 
„100        % Made in  
Germany“

Sinds 2020
Duurzaamheidslabel: 
„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.
USA

Marc Cain Belgium NV
België

Marc Cain UK Ltd.
Engeland

Marc Cain Canada Inc.
Canada

Marc Cain GmbH is een 100       % dochteronderneming van Marc Cain Holding GmbH. 
De stichting heeft een belang in Marc Cain Holding GmbH
 

ONZE BEDRIJFSSTRUCTUUR
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ONZE DUUR-
ZAAMHEIDS-
STRATEGIE

Bij MARC CAIN denken we samen in PREMIUM KWALITEIT  
FASHION for WOMEN TODAY and TOMORROW en integreren we 

onze WAARDEN in INNOVATIEVE EN DUURZAME  
OPLOSSINGEN, voor MILIEUVERANTWOORDE VOORUITGANG  

en SOCIALE RECHTVAARDIGHEID. 
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ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE 

In dit hoofdstuk brengen we verslag uit over de uitdagingen en risico‘s in onze 
waardeketen en hoe de duurzaamheidsstrategie van Marc Cain en de vier centra-
le actiegebieden daaraan bijdragen. Daarnaast geven we een overzicht van de doe-
len die we tot nu toe hebben bereikt en een vooruitblik op toekomstige projecten. 

Bij Marc Cain blijven we samen nadenken over hoogwaardige mode voor de vrouwen van vandaag en morgen, waarbij we onze 
waarden integreren in innovatieve en duurzame oplossingen, voor milieubewuste vooruitgang en sociale rechtvaardigheid. 
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Kwaliteit
Wij streven naar een lange 
levensduur, langdurig pro-
ductplezier en hoge stand-
aards in alles wat wij doen.

Innovatief denken
Met productie en knowhow 
ter plaatse slaan wij nieuwe 
wegen in op het gebied van 
ontwerp, materialen en 
productietechnologieën.

Transparantie
Wij kennen onze zaken-
partners en streven naar 
volledige transparantie in de 
toeleveringsketen 

Partnerschap
Wij ondersteunen en zoeken 
de dialoog met zakelijke 
partners om een duurzame-
re toeleveringsketen mogelijk 
te maken.

Beheer van de 
toeleveringsketen 

Product- 
ontwikkeling

MilieubeheerBetrokkenheid van 
de stakeholderst 

HET RESULTAAT VAN EEN MATERIALITEITSANALYSE

Duurzaamheid is een complex en veelomvattend gebied. Om te bepalen welke 
duurzaamheidskwesties voor Marc Cain bijzonder relevant zijn, hebben wij een 
materialiteitsanalyse uitgevoerd. Hierin zijn de potentiële en werkelijke positieve 
en negatieve milieu- en sociale effecten van onze bedrijfsactiviteiten uitgewerkt. 
Zo kunnen duurzaamheidskwesties worden geprioriteerd op basis van de be-
langen van de betrokken personen en groepen van personen („stakeholders“). 
Op basis van de materialiteitsanalyse hebben we in 2021 onze reeds bestaande 
duurzaamheidsactiviteiten gebundeld in een duurzaamheidsstrategie. Deze duur-
zaamheidsstrategie is onderverdeeld in de volgende 4 actiegebieden: Beheer van 
de toeleveringsketen, productontwikkeling, milieubeheer en betrokkenheid van de 
stakeholders.



10 //   MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG  2021  ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

BENADERING VAN DE MATERIALITEITSANALYSE

De materialiteitsanalyse dient om vast te stellen welke duurzaamheidskwesties 
voor het bedrijf van belang zijn. Er wordt gekeken naar de volledige waardeketen 
van een bedrijf om de essentiële aspecten vast te stellen. Voor onze analyse werd 
de waardeketen onderverdeeld in zes stadia: 

• Winning van basismaterialen
• Verwerking en raffinage van basismaterialen
• Productie/confectie
• Transport
• Eigen bedrijfsactiviteit
• Gebruik en einde van de levensduur

Waterverbruik (ver-
werking/afwerking 
van basismaterialen)

Sociale risico‘s  
(confectie)

Dierenwelzijn  
(grondstof)

Landgebruik en 
biodiversiteit (basis-
materialenwinning)

Verontreinigende 
stoffen (verwerk-
ing/raffinage van 
basismaterialen)

Productontwikkeling Beheer van de toeleveringsketen  
(Supply Chain Management)
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Relevantie van de bedrijfsactiviteit 

Afval (gebruik en 
einde levensduur)

Uitstoot van broei-
kasgassen (eigen 
bedrijfsactiviteit)

Milieubeheer

Materialiteitsmatrix

hoog

hoog

laag
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GOVERNANCE – HOE DUURZAAMHEIDSBEHEER BIJ  
MARC CAIN IS VERANKERD

Ons doel is een geïntegreerd duurzaamheidsbeheer om onze duurzaamheidsclaim 
systematisch en holistisch te realiseren. Tegelijkertijd weten wij dat duurzaamheid 
een proces is dat niet van vandaag op morgen kan worden afgerond, maar een 
voortdurende inzet vereist. Daarbij is het belangrijk om stap voor stap te ontwikke-
len. Volgens deze aanpak worden ook de CR-processen in het bedrijf geïntegreerd.

DIT IS DE MANIER WAAROP ONZE AANPAK  
VAN DUURZAAMHEID VORM WORDT GEGEVEN

In februari 2019 is de stafeenheid CR opgericht, waarbij duidelijke verantwoor-
delijkheden voor het onderwerp duurzaamheid zijn gecreëerd en gebundeld. Zij 
rapporteert niet alleen aan de bestuurder voor ontwerp, technische ontwikkeling, 
productie, inkoop en marketing, maar ook regelmatig aan de gehele directie. De CR-
functionarissen hebben een schakelfunctie in ons bedrijf. In nauwe samenwerking 
met andere afdelingen wordt het thema duurzaamheid binnen het bedrijf op holis-
tische wijze ontwikkeld en stap voor stap in onze bedrijfsprocessen geïntegreerd. 
Daarom worden regelmatig vergaderingen gehouden met de afdelingen ontwerp, 
marketing, verkoop en inkoop, en worden verschillende projecten over de afdelingen 
heen gecoördineerd. Alle leden van het bestuur delen de verantwoordelijkheid voor 
het toezicht op en de coördinatie van het duurzaamheidsbeheer en het effect van de 
onderneming op de economie, het milieu en de samenleving.

het 
bestuur

CR

Design

Inkoop

Distributie

Marketing

etc.
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Stakeholder
Engagement

Productontwikkeling

48 % MEER DUURZAME KATOEN GEBRUIKEN – NAAR  
VERWACHTING zullen we op KORTE TERMIJN onze DOELSTEL-
LING VAN 50 % MEER DUURZAME KATOEN IN 2023 bereiken.

2021 hebben wij ons aangesloten bij het INITIATIEF  
„MERKEN TEGEN MULESING“ van de  

DIERENWELZIJNORGANISATIE VIER POTEN.“
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ONZE MATERIAALSTRATEGIE 

Onze materialiteitsanalyse heeft bijvoorbeeld waterverbruik, landgebruik en biodiver-
siteit, dierenwelzijn en verontreinigende stoffen aangewezen als aandachtspunten 
bij de winning en verwerking van basismaterialen. De gedefinieerde activiteiten over 
deze onderwerpen zijn gebundeld in het actiegebied „Productontwikkeling“. Wij willen 
bijvoorbeeld meer gebruik maken van duurzamere materialen en productieprocessen 
duurzamer maken. Daartoe hebben wij voor 2023 de volgende materiaalstrategie 
ontwikkeld:

„Tegen 2023 zal Marc Cain 50 % van zijn belangrijkste vezels vervangen door 
duurzamere alternatieven en streeft het naar een voortdurende toename van 
duurzamere dierlijke vezels. Meer duurzame en innovatieve producten, met het 
label Rethink Together, maken 20 % van elke collectie uit.“

Wij hebben ervoor gekozen over te schakelen op duurzamere alternatieven voor ka-
toen, polyester, polyamide en cellulosevezels, omdat deze het meest in onze collecties 
worden gebruikt.

50 % meer duurzame  
katoen, waaronder bio-
logisch en gerecycled 

katoen, Supreme Green 
Cotton® en Better Cotton.

50 % duurzamer polyami-
de en polyester op gere-

cycleerde of bio-basis.. 

50 % duurzamere cellu-
losevezels, waaronder bij-
voorbeeld ENKA® viscose, 

de Lenzing-vezels TENCEL™ 
Modal en Lyocell en LEN-

ZING™ ECOVERO™.

Daarnaast hebben wij ons ten doel gesteld het aandeel van duurzamere dierlijke 
vezels (niet-mulesing, dierenwelzijn gecertificeerd) en het aandeel van milieuvrien-

delijk gelooid leer in onze collecties voortdurend te vergroten.

Onze doelstellingen materialen betreffend in detail
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DUURZAMERE MATERIALEN - WAT BETEKENT DAT CONCREET? 

Meer duurzame alternatieven of „Voorkeursvezels“ zijn vezels die in vergelijking 
met conventionele alternatieven een lager negatief milieueffect en een beter 
sociaal effect vertonen. De grootste uitdaging voor ons bij de overschakeling op 
duurzamere alternatieven blijft het voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van 
kwaliteit, comfort en pasvorm. Omdat kwaliteit en duurzaamheid onze toppriori-
teiten zijn. Zoals bepaald in onze strategie voor duurzamere materialen hebben 
wij ons tot doel gesteld om tegen 2023 onze belangrijkste vezels (katoen, poly-
ester, polyamide, cellulosevezels) om te zetten in 50 % duurzamere alternatieven, 
en daarnaast te pleiten voor duurzamere dierlijke vezels. Maar wat betekent dat 
precies?

Welke materialen werden gebruikt in onze collecties in 2021?
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Gecertificeerde biologische vezels:
Natuurlijke vezel van gecontroleerde biologische teelt. Dit gebeurt zonder genetisch 
gemodificeerde zaden en zonder synthetische pesticiden en meststoffen. Voor meer 
biodiversiteit en een betere bodemgezondheid.

Supreme Green Cotton ®

Deze katoen komt uit Griekenland en is traceerbaar van het veld tot de spinnerij. 
Geteeld zonder genetisch gemodificeerde zaden en met behulp van een  
spaarzaam gebruik van water en pesticiden. Waarbij landbouwers billijke aanko-
opprijzen ontvangen om zich in te dekken tegen markt- of volumeschommelingen. 
Meer informatie over dit type katoen vindt u op bladzijde 16. 

Gecertificeerde duurzamere cellulosevezels

Cellulosevezel van plantaardige oorsprong. Hiervoor wordt hout uit duurzaam  
beheerde bossen gebruikt. De vezelproductie vindt op milieuvriendelijke wijze 
plaats in een gesloten cyclus waarbij de gebruikte hulpbronnen in hoge mate  
worden hergebruikt.

Linnen van gecontroleerde Europese teelt

Deze vezel wordt in Europa geteeld. Alleen regenwater wordt gebruikt voor 
irrigatie. Bovendien worden er geen genetisch gemodificeerde zaden gebruikt.

Gecertificeerd milieuvriendelijk verwerkt leer
Het leer is afkomstig van onafhankelijk gecertificeerde leerlooierijen die zijn gecon-
troleerd op de naleving van strenge milieunormen - bijvoorbeeld hun beheer van 
chemicaliën, afvalwater en energie.

Gecertificeerde gerecycleerde vezels 
Efficiënter dan „nieuw materiaal“, omdat bijvoorbeeld productieresten of oud 
textiel opnieuw worden gebruikt in het productieproces.  

ONZE DUURZAMERE MATERIALEN
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DUURZAAM KATOEN BEREIKT HET GROOTSTE AANDEEL IN DE 
DISTRIBUTIE VAN DUURZAMERE MATERIALEN 2021

duurzamere  
materialen 22 %

conventionele  
materialen  78 % 

duurzamer 
katoen 20 %

duurzamer  
polyester en  
polyamide

duurzamere  
cellulosevezels

Aandeel van het gebruik van duurzamere materialen (%)

13 %

2020 2021 2023

22 %

50 %
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SUPREME GREEN COTTON®

In samenwerking met onze leveranciers werken we bij Marc Cain voortdurend 
aan innovatieve oplossingen om onze hoge kwaliteitsnormen te combineren met 
andere aspecten van duurzaamheid. Samen met onze Griekse leverancier Cotton 
Fashion hebben wij deelgenomen aan een project voor meer transparantie en een 
duurzamere katoenketen. Het resultaat: In de lente/zomer collecties van 2022 
presenteert Marc Cain voor het eerst producten die gemaakt zijn van 100 % 
Supreme Green Cotton®. Naast het gebruik van gerecycled, biologisch en beter 
katoen, zetten we ons in voor ons doel om tegen 2023 50 % meer duurzame 
katoen in te kopen.

WAT ONDERSCHEIDT SUPREME GREEN COTTON® PRECIES?

Supreme Green Cotton® belichaamt de holistische benadering die voor ons  
belangrijk is bij onze duurzaamheidsactiviteiten. Het wordt gekenmerkt door:
•  Korte transportroutes: De katoenplant wordt geteeld door geselecteerde 

familiebedrijven in Griekenland. Daarna worden de traceerbare katoenbalen 
slechts enkele kilometers verderop in regionale spinnerijen (Varvaressos  
European Spinning Mills) tot garen verwerkt.

•  Geen genetische manipulatie: De boeren gebruiken alleen niet-genetisch  
gemodificeerde gewassen.

•    Eerlijke beloning: De landbouwers krijgen voor hun katoenproductie prijzen 
boven de marktwaarde om zekerheid en voorspelbaarheid te bieden ongeacht 
optredende weers- en marktschommelingen.

•  Geteeld met behulp van milieuvriendelijke technieken: Met behulp van  
efficiënte druppelirrigatiesystemen wordt het waterverbruik tijdens de teelt 
geminimaliseerd. Volledige transparantie: De katoen is traceerbaar van het  
veld tot de spinnerij – naspeurbaar via de QR-codeop het hangtag van het  
desbetreffende artikel. Gescand via de smartphone is de weg die het katoen 
heeft afgelegd ook volgbaar voor de klant.
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WIJ ZIJN LID VAN BETTER COTTON

Sinds juli 2020 zijn we lid van Better Cotton, een non-profitorganisatie die de  
verantwoorde productie van katoen wil bevorderen. Boeren die Better Cotton  
verbouwen, worden opgeleid om water efficiënt te gebruiken, het gebruik van  
groeibevorderende stoffen te verminderen en de biodiversiteit, de gezondheid van 
de bodem en het welzijn van de arbeiders te respecteren. Daarom beschouwen 
we Better Cotton als „duurzamer katoen“, wat ook bijdraagt aan ons doel om 
steeds duurzamere materialen in te kopen. Better Cotton moet echter niet  
worden verward met biologisch katoen. Better katoen wordt verkregen via een 
zogenaamde massabalansbenadering. Dit betekent dat het katoen niet fysiek 
traceerbaar is tot het eindproduct. Het is dus niet mogelijk te bewijzen of Better 
Cotton daadwerkelijk in het eindproduct zit. Toch steunen wij, door bij Better  
Cotton in te kopen, de wereldwijde teelt ervan. Vanwege de massabalansbena-
dering accepteren wij Better Cotton echter niet als criterium voor onze Rethink 
Together-producten.
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IN 2021 BETROKKEN WIJ 48 % VAN ONS KATOEN UIT DUURZA-
MERE BRONNEN. DIT ZAL ONS HELPEN ONZE DOELSTELLING 
VAN 50 % DUURZAMERE KATOEN VROEGTIJDIG TE BEREIKEN 
TEGEN 2023.

duurzamer  
katoen 48 % 

Duurzamer katoen omvat biologisch en gerecycled katoen,  
Supreme Green Cotton® en Better Cotton.

conventionele
Katoen 52 %
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ALS BREIERS NEMEN WE EEN SPECIALE  
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WELZIJN VAN DIEREN

Breigoed is een van onze kerncompetenties, dus we zijn toegewijd aan onze  
speciale verantwoordelijkheid in de omgang met dierlijke materialen. Wij vinden 
een respectvolle en aan de soort aangepaste houderij van dieren essentieel.

Daarom bevat ons raamcontract met leveranciers ons beleid inzake dierenwel-
zijn, waarin wij ons ertoe verbinden het internationaal erkende model met vijf 
domeinen na te leven. Daarom moeten de dieren goede voeding en een goede 
houderijomgeving krijgen. Tegelijkertijd moeten een goede gezondheid, passende 
gedragsinteracties en positieve mentale ervaringen bij dieren worden bevorderd. 
Wij eisen van onze leveranciers dat zij uitsluitend producten gebruiken van dieren 
die in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn gefokt en 
gehouden. Wij verwijzen met name naar de EU-soortenbeschermingsverordening 
EG nr. 338/97, die onder meer de voorschriften van de Overeenkomst van 
Washington inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten 
(CITES) uitvoert, alsmede naar de federale wet op het natuurbehoud en de  
federale verordening inzake de bescherming van soorten.

Bovendien hebben wij voor de afzonderlijke dierlijke vezels overeenkomstige eisen  
inzake dierenwelzijn vastgesteld en werken wij nauw samen met andere onderne-
mingen, handelsverenigingen en standaardorganisaties. Deze eisen hebben betrek-
king op informatie en bewijzen die wij van onze leveranciers krijgen met betrekking 
tot diersoorten, oorsprong en dierhouderijsysteem en certificeringen. Op deze 
manier willen wij het bewustzijn over deze kwesties vergroten en de beschikbaarheid 
van dierenwelzijn gecertificeerd materiaal vergroten. De actieve uitwisseling met 
onze belanghebbenden en stakeholders is ook een belangrijke pijler van onze duur-
zaamheidsstrategie en valt onder het actiegebied „Betrokkenheid van de stakehol-
ders“ (zie hoofdstuk „Betrokkenheid van de belanghebbenden“ op blz. 44).
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ONZE BELOFTEN: 

•   Wij verwerken geen bont, angora of exotische huiden. Als bontvrij merk zijn wij 
ook geregistreerd bij de Duitse vereniging voor dierenwelzijn en het Initiatief 
Bontvrije Winkeliers.

• Voor merinowol, mohair, kasjmier en alpaca hanteren wij een verantwoorde en 
dierproefvrije aankoopbeleid. In het kader van het initiatief „Merken tegen  
Mulesing“ van de dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS spreken wij ons  
krachtig uit tegen deze wrede mulesing-praktijk en nemen wij concrete maatre-
gelen om te garanderen dat de wol mulesing-vrij is. Wij eisen bijvoorbeeld van 
onze leveranciers dat zij bewijzen dat het land van oorsprong niet Australië is  
of dat er geen mulesing is gebruikt.

• Het leer dat wij gebruiken is een bijproduct van de voedselindustrie. We gebrui-
ken alleen gecertificeerde veren en dons. Deze zijn afkomstig van dieren die  
uitsluitend zijn gefokt voor de vleesproductie en niet levend zijn geplukt of  
gehouden voor de productie van foie gras. 

Mulesing is een procedure waarbij huidplooien rond de staart van schapen  
worden verwijderd, meestal zonder verdoving, om een plaag van vliegenmaden  
te voorkomen. Wij spreken ons krachtig uit tegen deze wrede praktijk en onder- 
nemen concrete stappen om wol zonder mulesing te garanderen. Wij eisen bij-
voorbeeld van onze leveranciers dat zij bewijzen dat het land van oorsprong  
niet Australië is of dat er geen „mulesing“ heeft plaatsgevonden.

WAT IS MULESING?
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MEER DUURZAME MATERIALEN IN EEN BRANCHEVERGELIJKING

We nemen sinds 2019 deel aan de Material Change Index van Textile Exchange. 
Het doel van de index is na te gaan hoe de textielindustrie vordert in de overgang 
naar duurzamere materialen. Dit helpt ook bij het bepalen van de mate waarin de 
industrie zich aanpast aan wereldwijde inspanningen zoals de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling en de overgang naar een circulaire economie. Tegelijkertijd 
krijgen bedrijven als het onze inzicht in de huidige branchevergelijking. De evaluatie 
van de prestaties van het bedrijf vindt plaats op de gebieden „Strategie en integ-
ratie“, „Materiaalportefeuille“ en „Circulariteit“. Marc Cain heeft deelgenomen aan 
de evaluatie van de eerste twee gebieden in 2021. 
 
Op basis van de gegevens van de bedrijven wordt een beoordeling gemaakt binnen 
vier niveaus: Ontwikkelen, Vaststelling van, Maturing, Leading op een schaal van 
1-100 punten.

ONZE ZICHTBARE VOORUITGANG IN 2020 MOTIVEERT ONS OM 
DE VOLGENDE STAPPEN TE ZETTEN

1. Strategie en integratie 
Hoe integreren bedrijven hun strategie voor duurzamere materialen in de  
centrale besluitvorming en bedrijfsstructuren?

 2. Materiaal portefeuille 
In hoeverre controleren bedrijven de risico‘s van de door hen gebruikte  
materialen en gebruiken zij duurzamere alternatieven? Zijn er doelstellingen 
voor de toekomst vastgesteld en wordt de vooruitgang gemeten?

35.5/100 
punten

10.5/100
punten

2020

Ontwikkelen Vaststelling van Maturing Leading

2021

Het resultaat van MCI 2021 is gebaseerd op onze gegevens van 2020. 
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In 2020 was er vooral een sterke positieve ontwikkeling in de katoen- en wolsector: 
Hier gingen we van het niveau „Ontwikkelen“ naar „Maturing“.
Ook hebben we een verbetering gerealiseerd in de sectoren polyester en polyamide. 

WOOL
56.15/100 
punten

2.71/100 
punten

2020

2021

KATOEN
51.3/100 
punten

2.64/100
punten

2020

2021

De resultaten van alle deelnemende bedrijven kunnen worden bekeken op de  
volgende link:  https://mci.textileexchange.org/change-index/

De resultaten voor 2021 worden naar verwachting eind 2022 bekendgemaakt.

Ontwikkelen Vaststelling van Maturing Leading

Ontwikkelen Vaststelling van Maturing Leading

https://mci.textileexchange.org/change-index/ 
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Wanneer krijgt een artikel onze „Rethink Together“ hangtag?
Onze Rethink Together artikelen voldoen aan drie criteria:

De artikelen zijn gemaakt van ten minste 50 % duurzamer ma-
teriaal dat gecertificeerd volgens een door ons aanvaarde norm 
voor duurzamere materialen. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar 
gecertificeerde biologische vezels, gecertificeerde gerecycleer-
de vezels of cellulosevezels van het bedrijf Lenzing (TENCELTM 
-vezels of LENZINGTM ECOVEROTM) als duurzamere materialen 
(zie ook paragraaf „Duurzamere materialen – wat betekent dat 
concreet?“). 

De producten doorlopen ook een milieuvriendelijk productiepro-
ces. Dit betekent dat het natte proces, bijvoorbeeld wassen, ver-
ven en drukken, moet voldoen aan bijzonder strenge eisen inzake 
chemisch beheer. Bovendien worden bij de productie hernieuw-
bare energiebronnen of hulpbronbesparende methoden gebru-
ikt, zoals technologieën voor het recycleren van water. Onze 
specifieke chemische eis is dat het wassen, verven of bedrukken 
in overeenstemming is met de ZDHC (Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals) MRSL (Manufacturing Restricted Substances 
List). De MRSL is een lijst van schadelijke chemische stoffen die 
niet opzettelijk in het productieproces mogen worden gebruikt.

Bovendien werd onze producent, d.w.z. het bedrijf dat de goe-
deren aan elkaar naait, gecontroleerd op de naleving van onze 
sociale normen. Daarvoor moet onze leverancier het nodige 
bewijs leveren (bv. een geldige sociale audit volgens een interna-
tionaal erkende norm). Wij stellen deze minimumeis aan al onze 
producenten.

ONS „RETHINK TOGETHER“ DUURZAAMHEIDSLABEL
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Wat betekent „Rethink Together“?

Het Rethink Together label identificeert niet alleen onze duurzamere producten, 
het beschrijft ook het begrip waarmee we bij Marc Cain duurzaamheid beleven. 
Omdat we allemaal samen moeten nadenken, bedachtzaam moeten handelen en 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor onze gemeenschappelijke toekomst en 
om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties.

WAAROM HEBBEN WIJ ONS DUURZAAMHEIDSLABEL „RETHINK 
TOGETHER“ GEÏNTRODUCEERD?

Met ons Rethink Together label maken we het engagement voor duurzaamheid 
achter het product zichtbaar voor onze eindklant en ondersteunen we zo verant-
woord handelen. Het hangtag en een ingenaaid geweven label worden rechts-
treeks op het object van de collectie aangebracht.

Hoe komt een „Rethink Together“ artikel tot stand?
De ontwikkeling van onze Rethink Together artikelen wordt begeleid door onze CR-
afdeling. de afdeling ondersteunt onze ontwerpers bij de selectie van duurzamere 
materialen en controleert vervolgens in een uitwisseling met onze leveranciers of 
aan onze duurzaamheidseisen voor het materiaal en het artikel is voldaan en of het 
relevante bewijsmateriaal beschikbaar is. Bij de selectie van duurzamere materialen 
wordt ons standaardoverzicht voor duurzamere materialen gebruikt. Hierin staat 
welke materiaalnormen voldoen aan onze holistische normen voor onze Rethink To-
gether artikelen. Het standaardoverzicht wordt voortdurend bijgewerkt en is regel-
matig onderwerp van communicatie tussen CR, Design en Procurement.

1 %

Herfst/ 
Winter 21

Lente/ 
Zomer 22

10 %

20 %

Herfst/ 
Winter 22

10 %

Bestemming

Ontwikkeling van het aandeel Rethink Together artikelen in onze gehele  
collectie sinds het herfst/winter 2021 seizoen
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Stakeholder
Engagement
Supply Chain
Management

Wij hebben 82 % van on ze ons CONFECTIEATELIERS 
gecontroleerd op NALEVING van onze SOCIALE EISEN. 
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ONZE SOCIALE STRATEGIE 

Marc Cain is een internationaal modebedrijf en is zich bewust van de verantwoor-
delijkheid voor zijn internationale toeleveringsketen. In onze duurzaamheidsstra-
tegie is deze verantwoordelijkheid verankerd in het actiegebied „Supply Chain 
Management“. Verantwoordelijkheid nemen – dit betekent met name het identifi-
ceren, minimaliseren en elimineren van risico‘s in verband met de mensenrechten 
binnen onze toeleveringsketen. In overeenstemming met de Supply Chain Duty of 
Care Act zijn wij verantwoordelijk voor onze directe zakenpartners. Vanwege onze 
inkoopkanalen omvat dit zowel Tier 1- als Tier 2-leveranciers. In 2021 hebben wij 
onze doelstellingen op het actiegebied „beheer van de toeleveringsketen“ samen-
gevat in onze sociale strategie, die is gebaseerd op onze duurzaamheidsvisie en 
onze bedrijfswaarden. Daarbij centraal staat het motto „Let‘s Rethink Together 
beheer van de toeleveringsketen“. Een belangrijk aspect hiervan is het versterken 
van de samenwerking tussen de inkoopafdelingen en de CR-afdeling, zodat het 
risicobeheer op het gebied van mensenrechten gezamenlijk wordt bevorderd. Met 
het oog op onze bestaande en toekomstige strategisch belangrijke thema‘s  
hebben wij op basis van de sociale strategie concrete doelstellingen bepaald. 

Tier 1:  Leveranciers zijn bijvoorbeeld onze naaiateliers (kledingmakers), d.w.z. de 
bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de laatste belangrijke productiestap.

Tier 2:  verwijst naar onze basismaterialenleveranciers van wie wij stoffen, garens 
en ingrediënten zoals knopen betrekken.

WAAR STAAN TIER 1 EN 2 VOOR?
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ONZE SOCIALE DOELSTELLINGEN IN DETAIL

•  Integratie van sociale eisen in het raamcontract  
voor leveranciers

•  100 % supply chain mapping (directe zakenpartners en 
producenten)

•  Systematisch toezicht in MC-systemen

•  ot 2023: 100 % social compliance (gecontroleerd/ 
gecertificeerd) van alle directe zakenpartners en  
van Marc Cain

•  Tot 2023: Social compliance-criteria geïntegreerd  
in aankoopbeleid/leveranciersselectie

•  Actief risicobeheersysteem tot 2023 (analyse,  
prioritering en ad-hocrisico‘s)

•  Definitie van corrigerende maatregelen voor  
landenrisico‘s van Prio 1

•  Top bedrijven: Het percentage leveranciers met 
een goede auditbeoordeling verhogen: 50 % 
tegen 2024.

• Actieve klachtenregeling

•  Risicobeperkende maatregelen voor de risico‘s 
van Prio 2, 3 en 4 (vuurtorenprojecten)

Wij hebben een duidelijk inzicht in 
onze toeleveringsketen

Wij vervullen onze zorgplicht

Wij gaan verder dan de wettelijke 
zorgplicht

BASIC

ADVANCED

LEADING
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WAARDESCHEPPING EN INKOOPMODELLEN 

We gebruiken twee verschillende inkoopkanalen om onze Marc Cain artikelen te 
produceren. Voor beide inkoopkanalen vindt het ontwikkelings- en ontwerpproces 
plaats in de hoofdvestiging in Bodelshausen. Waardeketens zijn complex en wereld-
wijd vertakt. Dit beeld toont een sterk vereenvoudigde waardeketen.

Confectie
(Onze leveranciers kopen 

basismaterialen en  
vervaardigen de artikelen).

Confectie
(Samen naaien vindt plaats bij 
Europese partnerbedrijven)

Koopwaar

passieve loonveredeling

Teelt en winning van 
basismaterialen 

(Teelt, oogst, productie)

Verwerking van  
basismaterialen 

(spinnen, weven, verven,  
wassen, drukken, enz.)

Marc Cain GmbH
(Inkoop van garens, stoffen en 

ingrediënten, 100 % gemaakt en 
gebreid in Duitsland: Breien van 

de garens in onze breierij in huis)

Marc Cain GmbH
(Opslag van de afgewerkte 

artikelen)

Detailhandel
(via handelsklanten/

eigen distributiekanalen)
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INKOOPKANAAL HANDELSWAAR

Ca. 48 %* van onze collectie in 2021 werd ingekocht via het merchandise  
sourcing kanaal, waarbij onze leveranciers ons de afgewerkte artikelen leveren.  
Dit betekent dat de leverancier verantwoordelijk is voor de volledige productie 
van het kledingstuk, met inbegrip van de aankoop van de nodige materialen. In de 
productiebedrijven (confectie/naaiateliers) worden de kledingstukken van ons 
handelswaar bijeen genaaid.

INKOOPKANAAL PASSIEF LOONVEREDELING („PLV“)

De overige 52 % gaat door het kanaal voor passieve veredeling. Hier is Marc Cain 
al in een vroeg stadium betrokken bij de waardeketen: In de eerste stap worden 
stoffen, garens en ingrediënten gecontroleerd op kwaliteit en ingekocht bij onze 
basismaterialenleveranciers. Afhankelijk van het artikel worden zowel het breien 
van de garens, de afwerking in zogenaamde veredelingsprocessen als de zeef- en 
digitale bedrukking in ons hoofdkantoor uitgevoerd. Ze worden ofwel volledig ver-
werkt tot het afgewerkte kledingstuk in Bodelshausen („100 % Made in Germany“) 
ofwel naar onze naaiateliers gestuurd voor verdere verwerking (ready-to-wear). 

* De cijfers hebben betrekking op de evaluatie van de hoeveelheid productieorders voor de  
seizoenen lente/zomer 21, herfst/winter 21 en lente/zomer 22.
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BREIERIJ IN HUIS OP DE DUITSE HOOFDVESTIGING

Onder het PLV inkoopkanaal wordt een deel van ons breiwerk gebreid op onze 
eigen locatie, het Marc Cain-Strickpark Park. In ons hoofdkantoor in Bodelshau-
sen produceerden we in 2021 51 %* van onze gebreide artikelen met het label 
„100 % Made in Germany“ of „Knitted in Germany“. Dit komt overeen met onge-
veer 7 % van onze totale goederen. Hier breien we de garens op onze hypermo-
derne breimachines en werken we de gebreide collectiestukken af in zogenaam-
de afwerkingsprocessen. Het complexe werk aan de breimachines vereist veel 
expertise – daarom vertrouwen wij op onze ervaren breitechnici. Zij ontwikkelen 
voortdurend nieuwe programma‘s voor onze machines, waardoor onze gebreide 
onderdelen volgens de nieuwste technologie worden vervaardigd.

100 % Made in Germany

De zogenaamde „100 % Made in Germany“ artikelen worden volledig bij ons, door 
ons vervaardigd. Dit betekent dat na de inkoop van de materialen (garens) alle 
verdere fabricagestappen – breien, bedrukken, afwerken - in onze vestiging in  
Bodelshausen worden uitgevoerd. Deze artikelen hebben het label „100 % Made 
in Germany“ en worden ook wel „Knit-to-wear“ genoemd omdat ze worden  
gemaakt met behulp van het innovatieve 3D-breiproces. Zo wordt het afgewerkte 
kledingstuk in één stap gebreid - en zonder naden.  

Knitted in Germany

Na het breien gaan deze artikelen naar onze kledingmakers waar de afzonderlijke 
gebreide stukken bijeen worden genaaid. Deze artikelen worden in delen gebreid  
in ons hoofdkantoor.

* De cijfers hebben betrekking op de evaluatie van de hoeveelheid productieorders voor de  
seizoenen lente/zomer 21, herfst/winter 21 en lente/zomer 22.
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IN 2021 WERD IN TOTAAL 51 % VAN ONS 
BREIGOED GEPRODUCEERD IN ONS 
HOOFDVESTIGING IN DUITSLAND.
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* Naar waarde van de productieorders (€) per productieland voor de seizoenen herfst/winter 21 
en lente/zomer 22

De producenten waar wij onze basismaterialen van betrekken (leveranciers van 
garen, stoffen en ingrediënten) bevinden zich meestal in Italië. Verder worden  
voor ons materialen geproduceerd in Japan, Bulgarije, Portugal, China, Duitsland 
en Oostenrijk.

ONZE INKOOPLANDEN 

Als basis voor de ontwikkeling van CR-activiteiten is het essentieel te weten waar 
de productiefaciliteiten van onze directe zakenpartners zich bevinden. Een ander 
essentieel aspect voor de ontwikkeling van CR-activiteiten is transparantie over de 
productieactiviteiten van onze directe zakenpartners. Deze zijn als volgt verdeeld: 

Bulgarije     2 %

China    22 %

Duitsland   2 %

India    3 %

Italië     5 %

Kroatië   15 %

Portugal   13 %

Roemenië    30 %

Spanje    <0,1 %

Tunesië    2 %

Turkije     1 %

Hongarije    6 %

Waar worden onze artikelen vervaardigd?*

Confectieateliers  
buiten Europa 30 %

Confectieateliers 
binnen Europa 70 %

In 2021 werd ca. 70 % van onze artikelen in Europa vervaardigd  
(geconfectioneerd) en ca. 30 % buiten Europa.
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SAMENWERKING IN PARTNERSCHAP
met het oog op de samenwerking met onze leveranciers is het voor ons belangrijk 
om op een vertrouwelijke manier en op ooghoogte te communiceren – in over-
eenstemming met onze bedrijfswaarde „partnerschap“. Bovendien vormen lang-
durige zakelijke relaties een waardevolle basis voor de verdere ontwikkeling van 
CR-activiteiten. Sinds 2021 heeft onze regelmatige interne sociale rapportage 
ook betrekking op de duur van zakelijke relaties, om dit aspect intern actief onder 
de aandacht te krijgen en de relevante stakeholders bewust van te maken. Wij 
hebben de volgende resultaten voor 2021:

44 % van de leveranciers 
werkt al 10 jaar of langer 

samen met Marc Cain

De gemiddelde looptijd met 
onze merchandise partners 
in 2021 was 7,3 jaar en met 

onze PLV inkooppartners 
11,5 jaar.

Marc Cain werkt gemid-
deld 10,3 jaar samen met 

zijn leveranciers
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ONZE DUE DILIGENCE-VERPLICHTINGEN INZAKE  
MENSENRECHTEN

Marc Cain is zich ervan bewust dat aan internationale inkoopactiviteiten risico‘s 
verbonden zijn. In de complexe en wereldwijde toeleveringsketen van een modebe-
drijf kan niet worden uitgesloten dat in verband met inkoop- of productieactiviteiten 
arbeids- of mensenrechten in het gedrang komen. Marc Cain aanvaardt derhalve 
zijn verantwoordelijkheid om zorgvuldigheid te betrachten. Dit omvat het opzetten 
van een structuur die het mogelijk maakt risico‘s in verband met het schenden van 
mensenrechten in de hele toeleveringsketen te onderkennen, tot een minimum te 
beperken en zo nodig te elimineren. Om hier effectief te werk te gaan, volgt Marc 
Cain een weloverwogen prioriteitsbepaling. Hoe nauwer de relatie met de leverancier 
of fabrikant, hoe groter de verantwoordelijkheid. Daarom ligt de grootste verant-
woordelijkheid en mogelijkheid tot beïnvloeding bij de directe zakenpartners. Deze 
staan dan ook centraal in het risicobeheer inzake mensenrechten van Marc Cain.

Tegelijkertijd is ons risicobeheer inzake mensenrechten onderwerp van een voort-
durend ontwikkelingsproces – in overeenstemming met de huidige ontwikkelingen, 
ad hoc risicokwesties en andere factoren. 
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DE AMFORI BSCI-GEDRAGSCODE ALS WAARDEBASIS 

Als internationaal opererend bedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid om de risi-
co‘s voor de mensenrechten in onze toeleveringsketen vast te stellen, te minimali-
seren en te elimineren. We zijn in 2019 toegetreden tot het amfori BSCI-initiatief 
om aan te tonen dat we ons inzetten voor het handhaven van basisarbeidsoms-
tandigheden en eerbiediging van mensenrechten, en om ervoor te zorgen dat dit 
in onze hele toeleveringsketen zo blijft. Zo hebben wij ons verbonden tot de BSCI-
gedragscode van amfori en deze geïntegreerd in onze leverancierscontracten. 

De amfori BSCI-gedragscode is gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor verant-
woord ondernemen en omvat de volgende erkende mensenrechten: Vrijheid van 
vereniging en collectieve onderhandelingen, verbod van discriminatie, fatsoenlijks 
salariëring, redelijke werktijden, gezondheid en veiligheid op het werk, verbod 
op kinderarbeid, speciale bescherming voor jonge werknemers, geen onzekere 
dienstverbanden, geen dwangarbeid.

Door de Code in onze leverancierscontracten op te nemen, is hij van toepassing 
op ons en onze directe zakenpartners en hun productiefaciliteiten.

WAT IS EEN GEDRAGSCODE? 

In een gedragscode zijn de fundamentele waarden in een organisatie vastgelegd. 
Door de amfori BSCI-gedragscode aan te nemen, verbindt Marc Cain zich ertoe de 
daarin vervatte arbeids- en mensenrechten en andere sociale kwesties na te leven. 
Met de integratie van de Gedragscode in onze raamovereenkomst voor leveran-
ciers verbindt elke leverancier die de raamovereenkomst voor leveranciers heeft 
ondertekend zich er ook toe de daarin vervatte arbeids- en mensenrechten te aan-
vaarden en na te leven.

Percentage leveranciers dat gescreend is op onze sociale standaards

82 %

2019

2021

20 %
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Wat betekent social compliance?

Als internationaal opererend bedrijf hebben wij een verantwoordelijkheid voor de 
mensenrechten in onze toeleveringsketen. Het doel is transparante leveringsketens 
te creëren en te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden in de productiebedrij-
ven. Het proces van social compliance begint zodra onze directe zakenpartners zich 
akkoord verklaren met de toepasselijkheid van onze gedragscode. 

ONS SOCIAL COMPLIANCE PROCES

In dat verband vindt er verificatie plaats op verschillende manieren: 

Screening van leveranciers en onder-
tekening van contracten
• Analyse van het landenrisico
• Raamovereenkomst voor leveranciers

Herziening van de gedragscode
•  Sociale audits voor tier 1  

(confectieateliers)
•  Materiaalnormen voor tier 2 (directe 

handelspartners, basismaterialen)

Corrective Action Plan
•  Analyseert de hoofdoorzaken van 

defecten
•  Bepaalt maatregelen voor herstel op 

korte en lange termijn

Voortdurende verbetering

Het is voor ons belangrijk dat de  
productiebedrijven zich commiteren 
aan ons proces van sociale complian-
ce en zich hier voortdurend ontwik-
kelen. Samen worden de volgende 
stappen vastgesteld en uitgevoerd. 

Transparantie creëren
• Zelfbeoordelingsvragenlijst
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HET AUDITPROCES MET AMFORI BSCI

Bevoegdheid om 
te verifiëren door 
middel van sociale audits

Potentieel voor 
verbetering 
vaststellen

Verbeteringen 
doorvoeren

Ondertekening 
overeenkomst 

Uitvoering van de 
amfori BSCI-audit

Goed 
auditresultaat 

(A of B)

Slecht 
auditresultaat 

(C, D of E)

Follow-up audit

Amfori 
BSCI-audit

Uitvoering van het 
plan met corrigerende 
maatregelen (CAP)

WAT IS EEN SOCIALE AUDIT?
Controle op de naleving van de sociale normen door onafhankelijke, speciaal opgelei-
de auditors. De resultaten worden samengevat in een audit-verslag. Wij zijn lid van 
Amfori BSCI, dus de meeste van onze audits worden uitgevoerd volgens de Amfori 
BSCI-norm. Andere audits die we accepteren zijn: SA8000, Fair Wear, SMETA.
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CAP (CORRECTIEF ACTIEPLAN) PROCES

Hoewel wij ons vooral richten op een constructieve dialoog en communicatie met 
onze leveranciers en niet zozeer op het controleren van de auditscores, controle-
ren wij deze wel en ondernemen wij actie wanneer leveranciers bij een amfori-au-
dit een C of lager scoren. In overeenstemming met de gevestigde CR-praktijk en 
de waarden van de Supply Chain Act, is het beëindigen van zakelijke relaties het 
allerlaatste middel dat op alle mogelijke manieren vermeden dient te worden. Het 
primaire doel is altijd samen te werken met leveranciers om gebreken te verbe-
teren en te verhelpen. Daarom worden leveranciers die bij een amfori BSCI-audit 
een C of lager scoren, door het CR-team van Marc Cain ondersteund in een verbe-
teringsproces.

Er wordt voornamelijk ondersteuning geboden bij de analyse van de hoofdoorzaak 
van een bestaand probleem en bij het vaststellen van verbeteringsmaatregelen op 
korte en lange termijn. De leverancier is verantwoordelijk voor de implementatie 
van de verbeteringsmaatregelen. Met de leverancier wordt een debriefingsbijeen-
komst gehouden om de voortgang te volgen. Bovendien zal in deze gevallen de 
volgende sociale audit na 1 jaar plaatsvinden (in plaats van na 2 jaar). 

CAP (CORRECTIEF ACTIEPLAN)
Actieplan voor de verbetering van de sociale standaards op korte en lange 
termijn. De ontwikkeling vindt plaats in gezamenlijke samenwerking tussen de 
leverancier en de CR-afdeling. Sociale audits die volgens een andere norm dan 
amfori BSCI worden uitgevoerd (zoals SA8000, SMETA, Fair Wear) kunnen niet 
gemakkelijk in klassen worden ingedeeld en worden daarom momenteel niet in 
het CAP-proces opgenomen.
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HET KLACHTENMECHANISME VAN AMFORI

Via de beroepsvereniging amfori kunnen werknemers uit de toeleveringsketen  
anoniem klachten indienen, die vervolgens aan Marc Cain worden doorgegeven. 
De werknemers moeten worden geïnformeerd over de toegang tot en de  
gebruikmaking van het klachtenmechanisme; het audit-verslag geeft ons inzicht 
in de vraag of dit het geval is. 2021 ontvingen wij via dit kanaal een klacht van een 
werknemer van een van onze leveranciers. Om de details van de klacht te onder-
zoeken, hebben wij onmiddellijk contact opgenomen met amfori en het betrokken 
auditor. Met behulp van uitgebreide communicatie tussen ons en deze twee parti-
jen zijn we erin geslaagd de volgende audit af te stemmen op de omstandigheden. 
Hierdoor konden wij de in de klacht genoemde details beoordelen. De klacht was 
de eerste die wij via amfori ontvingen en bevatte geen verwijzing naar levens- of  
lichaamsbedreigende risico‘s. Momenteel is er geen ander overkoepelend klach-
tenmechanisme dan het bestaande klachtenmechanisme via amfori, maar wij 
volgen de ontwikkeling van het nieuwe amfori-klachtenmechanisme en zijn voorne-
mens dit te integreren zodra de proeffase is afgerond. Het amfori-klachtenmecha-
nisme wordt ontwikkeld door een groep proefgebruikers (bedrijven in de textielin-
dustrie).
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LANDENRISICOANALYSE MET HET OOG OP DE NALEVING  
VAN MENSENRECHTEN 

2021 hebben wij voor alle kledingproducenten een uitgebreide landenrisicoanalyse 
van de mensenrechten uitgevoerd. Het doel was de lokale risico‘s te bepalen met 
betrekking tot inbreuken aangaande mensenrechten in het algemeen en met name 
binnen de textielsector. Wij gebruikten openbare verslagen, indexen en analyses 
van bijvoorbeeld de VN of andere instellingen en andere persberichten, alsmede  
informatie uit onze audit-verslagen. Op grond van de basisvereiste die geldt voor 
een valide sociale audit bij onze kledingfabrikanten kunnen wij altijd een eerste 
inzicht krijgen in de arbeidsomstandigheden van de specifieke productievestiging. 
De analyse van het landenrisico is dus gebaseerd op de beoordeling van potentiële 
risico‘s en daadwerkelijk vastgestelde risico‘s.

Dit heeft geleid tot een matrix risico‘s mensenrechten conform de richtsnoeren 
van het UN Global Compact, waarmee wij onze prioritaire risicolanden en prioritai-
re risico‘s kunnen vaststellen. Op die manier kunnen bijzonder risico‘s in het oog 
worden gehouden en passende corrigerende maatregelen worden vastgesteld.  
Op basis van de risicomatrix zijn onze prioritaire risicolanden China, Turkije, Italië 
en Kroatië. Er dienen nu voor deze landen en hun geassocieerde producenten 
corrigerende maatregelen vastgesteld te worden. Het proces van de analyse van 
het risico de naleving van mensenrechten betreffend wordt ook uitgevoerd voor de 
beoordeling van potentiële nieuwe productielanden. Ook hier wordt de potentiële 
nieuwe leverancier vooraf gescreend op hun sociaal beleid. Het resulterende land-
enrisicoprofiel wordt vervolgens besproken met de betrokken inkoopafdeling en 
verstrekt als basis bij de besluitvorming. In 2021 werd onder meer in verband met 
dit proces afgezien van procurement in een beoogd land van inkoop.

WAT IS EEN MENSENRECHTENRISICOANALYSE EN WAT IS HET 
DOEL ERVAN?

In het kader van een dergelijke analyse worden de risico‘s het naleven van men-
senrechten betreffend in de landen van herkomst in kaart gebracht. Vervolgens 
worden de risico‘s gewogen en geprioriteerd volgens de ernst van de potentiële 
mensenrechtenschending, de waarschijnlijkheid van voorkomen en de mogelijkheid 
van beïnvloeding door het bedrijf (relevantie voor het bedrijf). De risicoanalyse inzake 
mensenrechten dient als basis voor het vaststellen van corrigerende maatregelen, 
d.w.z. zij maakt het mogelijk gerichte maatregelen te nemen om de vastgestelde 
risico‘s te verminderen en weg te nemen.
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Op basis van de risicomatrix zijn onze prioritaire risicolanden China, Italië en 
Kroatië. Wij produceren 42 % van onze producten in deze landen, dat wil zeggen 
dat deze landen zeer relevant zijn voor ons als onderneming. Voor deze risico‘s 
moeten wij samen met onze producenten remediërende maatregelen vaststellen. 
In 2022 is een speciale audit gepland voor China en Turkije om nog meer transpa-
rantie te bereiken over de situatie in de ateliers. 
In Kroatië hebben wij ons social compliance-programma al volledig opgezet en 
werken wij uitsluitend met leveranciers die al lang bestaan en zeer goede auditre-
sultaten behalen. Italië heeft een hoge prioriteit in de analyse, omdat de meeste 
van onze grondstoffenleveranciers daar gevestigd zijn. 
De meeste daarvan zijn gevestigd in de regio Prato, waar de textielproductie his-
torisch geworteld is en waar om die reden veel expertise aanwezig is. Tegelijkertijd 
bestaat er echter een risico van illegale tewerkstelling en uitbuiting van migranten 
(vooral Chinezen en vluchtelingen).
In 2022 zullen we daarom het proces van social compliance voor onze grondstoff-
enleveranciers uitbreiden om hun situatie nauwkeuriger te kunnen beoordelen.
 

Onze landenrisicoanalyse
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Risico‘s de naleving van mensenrechten betreffend (naar waarschijnlijkheid en ernst)

Prio 1 Prio 2 Prio 3

Duitsland

Portugal

Roemenië

Spanje

Bulgarije
Hongarije

Tunesië
India

Turkije

Kroatië

Italië

China
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ONZE DOELSTELLINGEN EN TOEZICHT

Grondig toezicht is essentieel voor de verwezenlijking van onze doelstellingen en 
de ontwikkeling van nieuwe doelstellingen. Daarom voeren wij aan het eind van elk 
kwartaal een rapportage uit, waarin onder meer de social compliance van onze 
leveranciers en hun producenten wordt geanalyseerd. Dit wordt CR-intern  
verwerkt en meegedeeld aan de inkoopafdelingen, het bestuur en andere  
belangrijke interne stakeholders. 

•  64 van de in totaal 78 confectieateliers (82 %) voldoen aan onze sociale eisen. 
Ter vergelijking: Toen het sociale nalevingsproces in april 2019 werd uitgerold, 
was dat ongeveer 20 %.

•  Daarvan zijn 53 confectieateliers gevestigd in risicolanden en 25 in niet-risico-
landen (classificatie volgens Wereldbank 2021).

•  49 van de in totaal 78 ateliers (prêt-à-porter) die voor Marc Cain produceren, 
hebben een amfori BSCI-audit. 22 bedrijven (45 %) kregen de beoordeling A of 
B. 27 bedrijven (55 %) hebben een beoordeling C of slechter en werken samen 
met onze CR-afdeling aan actieplannen voor verbetering. 

•  Het proces van social compliance voor basismaterialenleveranciers is in 2021 
gefaseerd uitgerold. We zijn begonnen met garen- en stoffenproducenten. Eind 
2021 hebben we 23 % van de productiefaciliteiten van onze garen- en stoffenle-
veranciers met succes gecontroleerd op naleving van onze gedragscode. 

A= uitstekend 
B= goed
C= aanvaardbaar 
D= onvoldoende
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Productiefaciliteiten met amfori BSCI-audit
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Betrokkenheid van 
de stakeholders

Bundeling van de VERANTWOORDELIJKHEID voor onze COMMU-
NICATIE OVER DUURZAME WERKZAAMHEDEN in een afzonder-
lijke TAKENRUIMTE – Dit omvat bijvoorbeeld de BEHANDELING 
van STAKE-HOLDER VERZOEKEN of de COÖRDINATIE van het 
DUURZAME WERKRAPPORT in nauwe samenwerking met de 

AFDELING MARKETING. 
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ONZE BETROKKENHEID DE STAKEHOLDERS BETREFFEND 

Duurzaamheid is een voortdurend proces van luisteren en leren. Als kernaspect van 
onze duurzaamheidsaanpak wordt dan ook beoogd om iedereen die belang heeft bij 
onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te betrekken bij de planning en uitvoering van 
onze duurzaamheidsactiviteiten. Door nauw te communiceren met onze stakehol-
ders willen wij vertrouwen opbouwen en blijven verbeteren. Daarom vertrouwen wij 
op duidelijke en open communicatie en werken wij samen aan innovatieve en holisti-
sche oplossingen. Voor ons betekent betrokkenheid van de stakeholders luisteren 
naar de behoeften van hen en een het bevorderen van een open uitwisseling met 
hun. Wij zien dit als een kans om meerwaarde te creëren voor alle belanghebben-
den en betrokkenen.

DE CENTRALE BEGINSELEN VAN ONZE  
DUURZAAMHEIDSCOMMUNICATIE

In de communicatie het onderwerp duurzaamheid betreffend houden wij onze 
klanten en medewerkers op de hoogte van onze activiteiten, uitdagingen en suc-
cessen op dat gebied. Op die manier willen wij milieubewuste aankoopbeslissingen 
ondersteunen en de waarde van duurzaamheid in onze bedrijfscultuur verankeren. 
De weg naar meer duurzaamheid is een nooit eindigend proces. Zo zijn de begin-
selen van eerlijkheid, transparantie en authenticiteit voor ons bijzonder belangrijk 
in onze duurzaamheidsrapportage. Daarom wijzen wij communicatie die green-
washing bevordert ten stelligste af en volgen wij de huidige industrienormen en 
de richtsnoeren van de politiek en de NGO‘s inzake eerlijke en transparante duur-
zaamheidsrapportage. In dit opzicht zijn wij voortdurend bezig onze normen aan te 
scherpen. Bovendien onderhouden wij een nauwe uitwisseling tussen marketing en 
de CR-afdeling bij de rapportage over het thema duurzaamheid. Samen werken we 
aan oplossingen en manieren om complexe kwesties op een eenvoudige en duide-
lijke manier aan onze klanten over te brengen. Dit omvat bijvoorbeeld het schrijven 
van publicaties met betrekking tot onze duurzaamheidsproducten en -activiteiten, 
zoals berichten in de sociale media of artikelen voor ons klantenmagazine, evenals 
de manier waarop we duurzaamheidsgerelateerde informatie verstrekken, bijvoor-
beeld op onze website of onze Rethink Together hangtags. Bijgevolg zijn wij van plan 
om in 2022 onze communicatiestrategie inzake duurzaamheid vast te stellen en 
een richtlijn inzake groene claims in te voeren voor een consistente en duidelijke 
formulering van het thema duurzaamheid.



46 //      MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2021  LET´S RETHINK TOGETHER – BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS KANALEN ONDERWERPEN/ 
INTERESSES

EINDKLANT

LEVERANCIERS/ 
PRODUCTIEBE-
DRIJVEN

HANDELSKLANTEN

NGO‘S/
BEDRIJFSVER-
ENIGINGEN

•  Vragen van klanten  
beantwoorden

•  Website  
Duurzaamheidsverslag

•  Online-Shop
•  Social Media
•  Klantentijdschrift
•  Informatiemateriaal  

in onze winkels
•  Nieuwsbrief

•  Duurzaamheidsactiviteiten  
in het algemeen

•  Productielanden
•  Sociale standaards
•  Dierenwelzijn
•  Meer duurzame  

materialen en artikelen
•  Verpakking

•  E-mail en telefonisch 
contact 

•  Vergaderingen
•  Persoonlijke uitwisseling 

met leveranciers op de 
hoofdvestiging en ter 
plaatse

•  Coördinatie van het  
proces social compliance 

•  Verbetering van de  
arbeidsomstandigheden  
(CAP-proces)

•  Minimumvereisten voor onze 
Rethink Together artikelen 

•  Verkrijgen van onafhankelijk 
bewijs inzake milieuvrien- 
delijke materialen en  
productieprocessen

•  E-mail en telefonisch 
contact

• Vergaderingen
• Bestelboek

•  Gebruik van duurzamere 
materialen

•  Voldoen aan de eisen 
inzake dierenwelzijn 

• Sociale standaards

•  E-mail en telefonisch  
contact

•  Vergaderingen
•  Reporting
•  Deelname aan conferenties
•  Vertegenwoordiging van 

Marc Cain in internationale 
bedrijfsverenigingen/ 
stakeholderinitiatieven

•  Dierenwelzijn
•  Duurzamere materialen  

en artikelen
•  Sociale standaards

HOE WIJ OMGAAN MET ONZE STAKEHOLDERS
Om een relatie met belanghebbenden op te bouwen, hun behoeften te begrijpen en hen zo goed 
mogelijk bij de besluitvorming te betrekken, gaat de CR-afdeling regelmatig via tal van kanalen in 
gesprek met groepen stakeholders.
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ANDERE 
MARKTEN

MAATSCHAPPIJ

MEDIA/PRESS

WERKNEMERS

•  E-mail en telefonisch 
contact

•  Vergaderingen
•  Deelname aan  

barcamps/conferenties

•  Uitwisseling over beste 
praktijken op het gebied 
van duurzamere processen, 
materialen en social compli-
ance Uitwisseling over sa-
menwerkingsmogelijkheden, 
bijvoorbeeld op het gebied 
van milieubescherming. Ex. 
met gesplitste ateliers

STAKEHOLDERS KANALEN ONDERWERPEN/ 
INTERESSES

•  Social Media 
•  Website
•  Verzoeken om  

informatie

•  Voorbereiding op de  
Supply Chain Sourcing  
Obligations Act 

•  Transparantie over  
bedrijfsactiviteiten

• Pressemitteilungen
• Social Media

•  Duurzaamheidsactiviteiten 
in het algemeen

•  Meer duurzame artikelen/
innovaties

• Werknemer-app
• CR-Onboarding
• E-mail
• MS Teams
• interne rapportage
•  CR-afdeling als  

stageplaats
•  Deelname van CR aan  

de modebegeleiding  
van de verkoop

•  Nieuws op het gebied van 
duurzamere mode

•  Uitwisseling over processen 
en vooruitgang inzake duur-
zaamheidsactiviteiten, bijv. 
Voorbeeld Social compliance 
van onze leveranciers

•  Versterking van het milieube-
wustzijn (bv. via kantinecam-
pagnes ter gelegenheid van  
de Dag van de Aarde).

•  Regelmatige rapportage  
over kernactiviteiten van de 
CR-afdeling, bijv. Bv. duurza-
mere materialen of social 
compliance
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Stakeholder
Engagement

MILIEUBEHEER

In 2021 kan 230.630 KG CO2 bespaard worden dankzij 

onze FOTOVOLTAIRE PLANT IN HUIS
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ONS VERANTWOORD GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Het actiegebied milieubeheer is, naast beheer van de toeleveringsketen, produc-
tontwikkeling en betrokkenheid van de stakeholders een ander belangrijk onder-
deel van ons holistische duurzaamheidsbeheer. Een verantwoord en respectvol 
gebruik van onze hulpbronnen is belangrijk voor ons, omdat de productie, de ver-
werking, het gebruik en de verwijdering van basismaterialen een impact hebben 
op onze planeet en op de klimaatverandering. Dit wordt weerspiegeld in de ma-
nier waarop wij met onze hoogwaardige materialen omgaan, van de selectie van 
onze materialen en de productontwikkeling tot de manier waarop wij omgaan met 
overschotten en oud textiel. Bovendien investeren wij op onze site al vele jaren in 
een efficiënter gebruik van hulpbronnen en hernieuwbare energiebronnen. Zo is er 
bijvoorbeeld het fotovoltaïsche systeem in ons logistieke gebouw en het e-laadsta-
tion voor onze outlet-klanten.

ONZE DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST

In de komende jaren willen wij met het oog op dit actiegebied de de maatregelen 
verder uitbreiden. Als volgende stap is het daarom van essentieel belang ons en-
gagement ten aanzien van bijkomende klimaatrelevante onderwerpen steviger te 
verankeren in organisatorische en strategische termen. Onze activiteiten op het 
gebied van hulpbronnengebruik waren tot dusver gericht op maatregelen ter ver-
mindering van de Scope 1- en 2-emissies. In het vervolg is nu gepland om klimaat-
gerelateerde risico‘s en kansen in de toekomst systematisch aan te pakken en de 
maatregelen uit te breiden tot de vermindering van Scope 3-emissies:

Korte termijn – 2022 

•  Doorvoering van een klimaataudit om klimaatgerelateerde risico‘s en kansen op 
de locatie en in de toeleveringsketen aan te pakken en tegen te gaan

Middellange en lange termijn

•  Opstelling van een „Corporate Carbon Footprint“ voor de systematische verza-
meling van Scope 1-3 emissies, alsmede de ontwikkeling van klimaatdoelstellin-
gen en een bedrijfsbrede klimaatstrategie op basis daarvan.

De „corporate carbon footprint“ of ook wel „CO2-voetafdruk“ omvat alle emissies 
die door de activiteiten van het bedrijf binnen één jaar worden gegenereerd.



50 //    MARC CAIN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2021  LET´S RETHINK TOGETHER – MILIEUBEHEER

Broeikasgassen

Bedrijfupstream toeleveringsketen downstream toeleveringsketen

Scope 1Scope 2Scope 3 Scope 3

Bijv. uitstoot door
•  teelt en verwerking  

van basismaterialen
•  vervoer van (ruwe) 

goederen
•  verkeer woon-werk van  

de werknemers
...

Indirecte  
emissies (bv. ener-

gieverbruik in de
hoofdvestiging) 

Directe  
emissies (bv. 
eigen logistiek)

Bijv. uitstoot door 
•  transport van artike-

len verkoopkanalen
•  gebruik en verwijde-

ring van de artikelen
...

WAT ZIJN SCOPE 1, 2 EN 3 EMISSIES?

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG), een wereldwijd erkende norm voor het  
meten van broeikasgasemissies, verdeelt deze in drie zogenaamde „scopes“.

Scope 1 omvat alle emissies die rechtstreeks door een bedrijf worden  
uitgestoten, bijvoorbeeld door het eigen wagenpark.

Scope 2 omvat emissies die indirect worden uitgestoten, bijvoorbeeld door  
het verbruik van energie die wij gebruiken in de vorm van elektriciteit, maar die 
elders is opgewekt.

Ten slotte zijn er Scope 3-emissies die indirect in onze waardeketen worden uit-
gestoten, bijvoorbeeld bij onze producenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen Scope 3-emissies van de toeleveringsketen upstream en downstream.

De Scope-indeling
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LABORATORIUM IN HUIS 

Wij beschikken over een eigen intern laboratorium dat ons management veron-
treinigende betreffend stoffen coördineert en kwaliteitscontroles van onze  
artikelen uitvoert om ervoor te zorgen dat onze hoge normen in dit opzicht  
worden nageleefd.

Management verontreinigende stoffen betreffend

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften stelt ons laboratorium elk 
seizoen een testcatalogus samen voor onze producenten. Definities komen tot 
stand op basis van een risicoanalyse. Daarbij is met name relevant uit welk land wij 
het materiaal betrekken en of het een nieuwe leverancier is. Vervolgens sturen wij 
de catalogus naar de producenten en worden de tests uitgevoerd in externe, ge-
certificeerde testlaboratoria in de landen van herkomst. Daarna worden de resul-
taten gecontroleerd bij Marc Cain en pas daarna wordt het materiaal in kwestie 
vrijgegeven voor productie. Uiteraard volgen wij REACH (de EU-verordening inzake 
chemische stoffen) en hebben wij ook onze eigen RSL (Restricted Substances 
List), waar steeds meer vraag naar is. Wij eisen ZDHC MRSL-conformiteit voor 
onze Rethink Together artikelen (zie ook het gedeelte „Ons Rethink Together duur-
zaamheidslabel“ op blz. 23).

Kwaliteitstesten

Alle materialen worden in het laboratorium in Bodelshausen aan tests onderwor-
pen nadat onze producenten in de betreffende landen van herkomst door onafhan-
kelijke, gecertificeerde laboratoria reeds zijn getest. In het laboratorium zijn onze 
materialen het onderwerp van talrijke tests, waaronder op pillinggedrag, lichtech-
theid, was- en wrijfvastheid. Alleen als deze onderzoeken succesvol zijn afgerond 
wordt de productie vrijgegeven

Draagproeven

Naast technische laboratoriumtests omvat dit bijvoorbeeld ook draagproeven, 
voor maximale duurzaamheid en draagcomfort. Vrouwelijke werknemers dragen 
monsters en worden vervolgens gevraagd naar hun draagervaring: Zo kunnen  
verbeteringen worden aangebracht in de productie en kan het draagcomfort voor 
de eindklant worden geoptimaliseerd.
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INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING:  
3D VISUALISATIE VAN DE COLLECTIE

Bij Marc Cain maakt innovatie deel uit van het DNA van het merk. Er wordt dan 
ook voortdurend geïnvesteerd in geavanceerde technologie. Een van de aandacht-
spunten is digitalisering en 3D-productontwikkeling. Wij werken aan de complexe 
inbedding van de afzonderlijke productiefasen in de richting van volledige digitali-
sering langs de afzonderlijke processen. Sinds 2016 gebruiken we de innovatieve 
3D-ontwerpsoftware CLO3D. Met behulp daarvan kunnen we de hele collectie 
in een vroeg stadium visualiseren, voordat deze fysiek wordt geproduceerd. Dit 
verhoogt de efficiëntie van de productontwikkeling. Bovendien wordt met behulp 
van afdelingsoverschrijdend gebruik een digitale en uniforme taal in de hele on-
derneming mogelijk gemaakt. De inhoud wordt door de de hele waardeketen heen 
gebruikt. Toenemende 3D-visualisaties tijdens het productieproces betekenen 
mijlpalen op het actiegebied gebruik van hulpbronnen: hogere snelheid en toegeno-
men flexibiliteit, minder transporten, minder materiaalverbruik en minder overpro-
ductie.
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BREIERIJ IN HUIS IN HET DUITSE HOOFDKWARTIER  
VAN HET BEDRIJF: 3D KNIT AND WEAR

De innovatieve „3D-Knit and Wear“ technologie wordt gebruikt voor onze gebreide 
artikelen „100 % Made in Germany“. Dit proces maakt een optimaal gebruik van 
hulpbronnen mogelijk, omdat het afval dat tijdens de productie ontstaat tot een  
minimum wordt beperkt. Het afgewerkte stuk komt zonder afval uit de breima-
chine. Bovendien worden de artikelen in één keer gemaakt zonder naden, zodat 
slechts de hoeveelheid garen wordt gebruikt die nodig is voor het kledingstuk.

In 2021 waren ongeveer 42.000 gebreide artikelen „100 % Made in Germany“, 
d.w.z. geproduceerd met onze ultramoderne 3D-breimachines in de hoofdvesti-
ging van de onderneming in Duitsland. Dit betekent dat er geen verder transport 
naar het naaiatelier nodig was, waardoor ook de bijbehorende transportemissies 
zijn geëlimineerd.
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RECYCLING VAN RESTMATERIALEN

Voor een optimaal hergebruik van onze basismaterialen hebben wij verschillende 
processen ingevoerd. 

+R-Artikel

Voor een verantwoorde omgang met onze basismaterialen wordt een zorgvuldig 
onderzoek naar de materiaaleisen uitgevoerd. Na een voorlopige materiaal-bereke-
ning voordat we basismaterialen bestellen, controleren we onze materiaal-bereke-
ning opnieuw: Want direct vóór de productie, wanneer duidelijk is of kleine of grote 
maten zullen worden geproduceerd, is er meestal een materiaalbesparing. Wij 
gebruiken een deel van dit restmateriaal om basisartikelen die eenvoudiger stijlen 
vertonen te maken - onze zogenaamde +R-artikelen.

Overstekken

Stoffen, garens, jerseys die overblijven na het seizoensgebonden productieproces 
of van de lopende bemonstering worden opnieuw gecontroleerd en gesorteerd 
voor nieuwe opname in het komende seizoen. Oude restvoorraden gaan naar 
opkopers van speciale artikelen, universiteiten of worden in kleine hoeveelheden 
doorgegeven aan liefdadigheidsinstellingen. Op die manier willen wij ertoe bijdra-
gen dat onze overschotten optimaal worden benut.

Omgaan met onverkochte goederen

Natuurlijk is het ons doel ons productassortiment precies af te stemmen op de 
behoeften en aan de vraag van onze klanten. Ongeacht deze inspanningen blijft 
er aan het eind van elk seizoen een restant aan prototypes en monsters in onze 
magazijnen achter, evenals artikelen die niet konden worden verkocht. Om deze 
goederen zo goed mogelijk te hergebruiken, volgt Marc Cain al jaren een vast 
recyclageproces: Ten eerste is onze koopwaar drie seizoenen lang verkrijgbaar in 
de online shop. Vervolgens zal het worden gebruikt als 1. en 2. Keuze aangeboden 
in de outlet of doorverkocht aan derden. Artikelen die daarna overblijven worden 
gedurende 1,5 jaar in de personeelsverkoop aangeboden – samen met prototy-
pes, monsters en goederen met kleine gebreken die niet in onze winkels aan onze 
eindklanten kunnen worden verkocht. Pas als dit proces is voltooid, geven wij de 
overgebleven artikelen door aan een textielrecyclingbedrijf.
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EINDE LEVENSDUUR EN AFVALBEHEER

Bij onze interne tweedehands verkoop van elektronische apparaten in 2021 
 kregen 116 elektronische oud-apparaten een nieuwe eigenaar. Decoratieve arti-
kelen en meubilair uit onze Marc Cain winkels worden na het einde van hun ge-
bruik regelmatig doorverkocht. Deze verkoopcampagnes duren in totaal 3 dagen; 
op 1. Dag voor medewerker, op 2 en 3. dag ze zijn openbaar. De artikelen komen 
uit de verkoopruimtes van onze winkels of uit onze etalages. Daarnaast worden 
winkelmeubels vaak door onze eigen timmerwerkplaats bewerkt zodat ze opnieuw 
gebruikt kunnen worden.

IN 2021 HEBBEN WE 104 TON CO2-
UITSTOOT BESPAARD DOOR 949 TON 

BASISMATERIALEN TE RECYCLEN.
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Fotovoltaïsch systeem (logistiek gebouw)

In 2021 werd 230.630 kg CO2 bespaard door onze eigen zonnestroom op te 
wekken. De berekening is gebaseerd op het eigen verbruik van de in het fotovol-
taïsche systeem opgewekte elektriciteit. 630.136 kWh in 2021, berekend met 
CO2-emissiefactor: 0,366.

Papierproducten uit duurzamere bosbouw

Naast andere papierproducten zijn bijvoorbeeld onze verzenddozen voor onze 
logistiek en webwinkel, onze papieren zakken en ons standaard kopieerpapier in de 
hoofdvestiging in Bodelshausen FSC® of FSC® Mix-gecertificeerd. Middels FSZ®-
certificering zijn alle producten gekenmerkt waarvan de basismaterialen afkomstig 
zijn uit gecertificeerde duurzaam beheerde bossen. FSC-Mix® identificeert produc-
ten waarvan de basismaterialen voor minstens 70 % afkomstig zijn uit gecertifi-
ceerde bossen.

DHL GoGreen

Sinds mei 2015 versturen we al onze pakketten en pakketjes naar eindgebruikers 
met DHL GoGreen. GoGreen staat voor gecertificeerd, klimaatneutraal transport 
door geoptimaliseerde transportroutes, alternatieve voertuigaandrijvingen en 
energiezuinige magazijnen. Met deze extra bijdrage per pakket steunen we klimaat-
beschermingsprojecten die door DHL worden ondersteund. In 2021 hebben we in 
totaal 182,91 ton aan broeikasgasemissies gecompenseerd via GoGreen-produc-
ten en -diensten. Voor meer informatie over de investeringen die wij op de locatie 
doen met het oog op een verantwoord gebruik van hulpbronnen, zie ons duurzaam-
heidsverslag 2020 (waaronder warmteterugwinningstechnologie, een e-laadstation 
voor onze outlet-klanten, enz.)

MET DHL GOGREEN IN 2020

182,91 T CO2 
BESPAARD

DUURZAAMHEIDSINVESTERINGEN IN DUITSLAND
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Plastic dozen

Wij gebruiken herbruikbare en dus milieuvriendelijke KLT (small load carrier) plastic 
dozen. In de praktijk betekent dit dat de dozen opgevouwen op pallets worden ver-
zonden naar leveranciers en fabrieken, zodat ze met afgewerkte goederen kunnen 
worden teruggezonden. Dit betekent dat er geen kartonnen dozen meer nodig zijn, 
waardoor het afval aanzienlijk kan worden verminderd. De KLT-kasten hebben een 
lange levensduur en zijn daarom jarenlang gebruiksklaar. De dozen worden gebruikt 
voor de opslag van ingrediënten en hebben hun voordelen al bewezen.

Regenwaterreservoir

Bovendien wordt in het logistieke gebouw regenwater opgevangen in een regenput 
met een volume van 100.000 liter water, dat wordt gebruikt om de tuinvoorziening 
op het bedrijfsterrein te irrigeren.

E-vulstation

Als onderdeel van het nieuwe energieconcept is er ook een e-laadstation in onze 
Marc Cain Outlet in Bodelshausen voor onze klanten die met hun elektrische auto 
komen. Klanten kunnen zo gemakkelijk hun auto gratis opladen voor de duur van hun 
shopping trip.

ONZE STORTBAK VERZAMELT 
100.000 LITER 
REGENWATER 

VOOR DE IRRIGATIE VAN DE INTERNE

TUINVOORZIENING
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Onze 
medewerkers

Sinds dit jaar COMMUNICEREN we via 
ONZE COMMUNICATIE-APP „MC-INSIDE“. CARPOOLS  

en „LUNCH-ROULETTES“ worden via dit 
medium georganiseerd. 
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Onze medewerkers vormen de kern van ons succes, en zijn daarom een bijzonder 
belangrijke groep stakeholders. Daarom werken wij voortdurend aan het optimal-
iseren van onze arbeidsvoorwaarden en aan het creëren van een dynamische 
omgeving met boeiende taken, een prettige werksfeer en andere voordelen.

ONZE MEDEWERKERS

Bevordering van professionele en persoonlijke ontwikkeling

•  Met onze Marc Cain Academy bieden wij onze medewerkers diverse en individu-
ele opleidingsmogelijkheden. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het regelen 
van kinderopvang en het combineren van gezin en carrière.

Bevordering van collegiale verbondenheid

•  Om het wij-gevoel te behouden en de collegiale verbondenheid buiten het kan-
toor te versterken, organiseren wij elk jaar een zomer- en kerstfeest.

•  Medewerker communicatie app „MC INSIDE“: Via de webbrowser of de app 
wordt dit gebruikt voor afdelingsoverschrijdende uitwisseling, informatie en 
organisatie alsmede en transparante en doorlopende bedrijfscommunicatie. On-
derdeel van de app is bijvoorbeeld een groep voor het organiseren van carpools 
en lunchroulettes.Organisation sowie einer transparenten und fortlaufenden 
Unternehmenskommunikation. Teil der App ist z. B. eine Gruppe für die Organi-
sation von Mitfahrgelegenheiten und Lunch-Roulettes. 

•   Sinds 2021 krijgt elk team van Marc Cain één keer per jaar een speciaal budget 
voor een evenement, activiteit, enz. De teams beslissen zelf wat ze samen willen 
doen. Met deze gezamenlijke ervaringen versterken we het teamgevoel en de 
teamgeest. 

Voordelen voor het welzijn

•   Intern aangeboden sportcursussen en subsidies voor geselecteerde  
fitnessstudio‘s

•   Verse en gezonde gerechten in het bedrijfsrestaurant - om ons cultureel be-
wustzijn en onze saamhorigheid te versterken, werd in 2021 een „Internationa-
le woensdag“ ingevoerd; onze medewerkers konden internationale receptideeën 
indienen, die vervolgens door onze koks werden gerealiseerd.

•   „ontspannen start“ op maandagochtend (begin van het werk tot 10 uur) en  
„vroeg weekend“ op vrijdagmiddag (einde van het werk vanaf 14 uur).

WAT WIJ ONZE WERKNEMERS BIEDEN
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Jong talent opleiden:

Wij bieden veel verschillende opleidings- en stagemogelijkheden in tal van bedrijfs-
takken. Wij leiden momenteel de volgende beroepen op:
 
• Machine- en installatiebediener
• Management assistent in e-commerce (voor het eerst vanaf 09/2021)
• Management assistent in de detailhandel
• Textiel en mode naaister
• Management assistent in de groothandel en buitenlandse handel
• Productie monteur
• IT-specialist
• Ontwerper van digitale en gedrukte media
• Medewerker personeelszaken
• Logistiek medewerker magazijn

Onze mensen in opleiding in groot- en detailhandel brengen ongeveer  
2-3 maanden van hun opleidingsperiode door op de CR-afdeling.
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ONZE MEDEWERKERS IN CIJFERS

601 243 844   51 3 54   652 246  898

541 213 754   40 3 43    581 216  788

60  30  90   11  0 11   71  30  101

419 236 655   16 3 19   435  239  674

182   7 189   34 0 34   216    7  223

2021 – Werknemers in DE

 w m totaal

2021 – Werknemers  
in het buitenland

Werknemers met een vast contract

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werknemers met voltijds arbeidsovereenkomst

Werknemers met deeltijd arbeidsovereenkomst

Totaal werknemers
 (DE+Buitenland)

 w m totaal  w m totaal

13 0     10       1    6  0      22       2   54

12 0       9       1    5  0      14       2   41

1 0       1       0     1   0       8       0    11

4 0       4       1       3  0       5       2   19

8 0       6       0                3  0      17       0  34

De hier gepresenteerde gegevens hebben betrekking op het aantal personeelsleden op de vers-
lagdatum 31.12.2021. De informatie is beperkt tot de bedrijfseenheden in Oostenrijk, België, 
Zwitserland en Nederland. Gegevens over de werknemersstructuur in Engeland, de VS, Canada  
en België zijn momenteel niet beschikbaar.

Aantal werknemers per land

 w m      w      m 

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werknemers met voltijds arbeidsovereenkomst

Werknemers met deeltijd arbeidsovereenkomst

 w  m       w       m   totaal

Oostenrijk       België               Zwitserland       Nederland
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Charity

Na de OVERSTROMINGSRAMP HEEFT MARC CAIN 100.000 € 
GEDONEERD aan de getroffenen in de AHR-VALLEI. 
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ONS SOCIAAL ENGAGEMENT

Naast de tot nu toe genoemde activiteiten nemen wij als internationaal actieve 
onderneming met zetel in Duitsland onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
door geld en goederen te schenken aan diverse organisaties en verenigingen. Wij 
steunen veel van deze instellingen regelmatig. Bij de meeste doen dat dat al vele 
jaren. Het is voor ons belangrijk om niet alleen op korte termijn te helpen, maar 
om een blijvend effect te bewerkstelligen.

VROUWEN EN KINDEREN
Vrouwen en kinderen hebben altijd centraal gestaan in ons sociaal engagement en 
wij willen hen in de eerste plaats ondersteunen met onze donaties en campagnes. 
Marc Cain hecht daarom veel belang aan organisaties die zich – internationaal of 
lokaal – inzetten voor hun bescherming, gelijkheid en rechten.

PLAN INTERNATIONAL
Sinds 2018 hebben we herhaaldelijk gezamenlijke charity-projecten uitgevoerd 
met Plan International, een van de grootste kinderhulporganisaties ter wereld. 
Project „Allin Mikuna – Kinderen gezond voeden“: In 2020 hebben wij dit project 
gesteund met een deel van de opbrengst van de „Mini Me – Charity Aktion“. Doel 
van het project is de verbetering van de voedings- en gezondheidssituatie van 
kinderen in de Peruaanse regio Paucartambo. Bovendien moeten de betrokkenen 
worden voorbereid op de risico‘s van klimaatverandering, moeten milieuvriende-
lijke bedrijfsmodellen worden ontwikkeld en moeten aan vrouwen economische 
kansen worden geboden. Het project eindigt in december 2022.

2020 HEBBEN WE GEDONEERD 

40.000 €
NAAR „ONDERWIJS VOOR KINDEREN 

IN MALAWI“ VAN PLAN INTERNATIONAL
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REGIONAAL ENGAGEMENT

Onze bedrijfsgeschiedenis is nauw verbonden met Duitsland als vestigingsplaats. 
Vandaag de dag is dit nog steeds een van onze productielocaties en tevens de 
locatie van ons hoofdkantoor. Daarom zijn regionale projecten voor ons bijzonder 
belangrijk.

Acute hulp in crisissituaties

Na de overstromingsramp van vorig jaar heeft Marc Cain de getroffenen in de 
Ahr-vallei geholpen, waaronder verschillende Marc Cain retailpartners. Marc Cain 
doneerde ook 100.000 € aan de „Donatierekening ten voordele van de slachtof-
fers van de ramp“ van de Kreissparkasse Ahrweiler.

Kerstmis-loting

Elk jaar gaat de opbrengst van onze traditionele kerst-loting naar de Kinderschutz-
bund Tübingen e. V.. Aangezien er de afgelopen twee jaar geen kerstfeest kon 
plaatsvinden vanwege de Covid-19 pandemie, verkochten we in plaats daarvan klei-
ne kerstschotels in onze kantine voor een goed doel. De opbrengst van de verkoop 
werd door het bestuur rond gemaakt op 2000 € en geschonken aan de Kinder-
schutzbund in Tübingen. Naast dergelijke speciale acties steunt stichting Helmut 
Schlotterer de Kinderschutzbund al jaren met € 24.000 per jaar.

Nationaal Herbebossingsproject

Marc Cain steunt met het Marc Cain Magazine het regionale herbebossingspro-
ject „Young Giants for the Next 100 Years“. Met 2 % van de bestelwaarde van het 
drukwerk ondersteunen wij het regionale natuurbeschermingsproject in de direc-
te omgeving van de drukkerij in het natuurpark Nossentiner/Schwinzer Heide. In 
het kader van het project zijn al 150 bomen geplant op een oppervlakte van on-
geveer 1200 vierkante meter midden in het Mecklenburgse merengebied in het 
natuurpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Bij de volgende editie in 2022 zullen 
nog eens 54 bomen worden geplant. Zo moet geleidelijk een nieuw, klimaatbesten-
dig gemengd loofbos ontstaan.

Samenwerking met PLANT-MY-TREE®:

In 2021 steunden we PLANT-MY-TREE® door via de organisatie een boom te 
planten voor elk verkocht KnIT stuk uit de Fall/Winter 2021 collectie. Sinds 2020 
voert PLANT-MY-TREE® naast initiële bebossing ook bosomschakelings- en bosbe-
schermingsprojecten uit, waarbij grote nadruk wordt gelegd op een hoge biodiver-
siteit. Zo ontstaat gedurende tientallen jaren een natuurlijke habitat voor insecten 
en dieren.
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Helmut Schlotterer Stichting

De stichting houdt zich vooral bezig met jeugdzorg, cultuur, beroepsopleiding, 
kinder- en jeugdsport en dierenbescherming. Bijzonder noemenswaardig is, naast 
de samenwerking met andere liefdadigheidsorganisaties, het langdurige partner-
schap met de hulporganisatie „Sansa Ta“ (Jouw kans) in Roemenië. De stichting 
van Marc Cain-oprichter en eigenaar Helmut Schlotterer steunt al enkele jaren de 
vereniging, die kansarme kinderen en jongeren toegang biedt tot sociale en edu-
catieve voorzieningen. Deze bijdragen werden in het verleden bijvoorbeeld gebruikt 
voor de bouw van een kinderdagverblijf voor sociaal achtergestelde kinderen in 
Bilciurest, Roemenië. Voor 2022 zijn verdere gezamenlijke donatieprojecten in 
voorbereiding.

Ontvangers van schenkingen van Marc Cain BV 

Donatierekening lokale spaarbank Ahrweiler (regio getroffen door overstroming)
Die Arche Harburg - Stichting Kinderen Christelijke Kinder- en Jeugdorganisatie
Muziekvereniging Bodelshausen
Gomaringen Schietvereniging
Trier Hogeschool

Ontvangers van schenkingen van de Helmut Schlotterer-stichting

Liga voor kinderbescherming Tübingen
Quenstedt Hoge School Mössingen
Sportvereniging Hemmendorf
LDT Nagold Academie voor Modebeheer
Sansa Ta / Roemenië
Duitse Rode Kruis Bodelshausen
Vereniging voor dierenwelzijn Tübingen
Steunvereniging Handelsschool Tübingen
Duitse Rode Kruis Tübingen
Gemeente Bodelshausen (Kleuterschool)
Gymnastiek en Sportvereniging Lustnau (Tübingen)
Gymnastiek- en sportvereniging Bodelshausen
Vereniging voor bewegingsspellen Bodelshausen
Steunvereniging Steinäckerschule Bodelshausen
Dorina Güngör (Theatergroep)
Muziekvereniging Bodelshausen
Steunvereniging Gemeenschapsschool Friedrich List
Wikimedia Promotievereniging
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GRI INHOUDSOPGAVE

GRI 2: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN 2021

     

GRI-norm Informatie Pagina

Marc Cain verwijst naar de Global Reporting Initiative (GRI)-normen en standaards 
van respectievelijk 2021 en 2016, zoals hieronder is aangegeven, voor de in deze 
Index genoemde gegevens over 2021 (01.01. t/m 31.12.). Wij verwijzen naar  
de GRI 1 van 2021 (GRI 1: Foundation 2021). De gegevens zijn niet extern  
geverifieerd. 
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GRI 2-22  Verklaring over de strategie voor duurzame ontwikkeling

GRI 2-23  Bestaande richtsnoeren

GRI 2-24  Uitvoering van de bestaande richtsnoeren

GRI 2-25  Procedures om negatieve effecten aan te pakken
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GRI 3-1   Procedure voor het bepalen van wezenlijke punten

GRI 3-2   Lijst van wezenlijke punten

GRI 3-3   Management van de wezenlijke punten

GRI 3: ONDERWERPSPECIFIEKE NORMEN EN STANDAARDEN (WEZENLIJKE PUNTEN)  2021
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GRI 414-1   Nieuwe leveranciers gescreend op sociale criteria

GRI 414-2   Negatieve sociale effecten in de toeleveringsketen en  
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GRI 414: SOCIALE BEOORDELING LEVERANCIERS (SUPPLIER SOCIAL ASSESSEMENT) 2016
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