
Sustainable Development Goals binnen Tricorp
Tricorp werkt mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

14. LEVEN IN HET WATER
Bij de ontwikkeling van werkkleding wordt veel water gebruikt, bijvoorbeeld
bij het verfproces of bij het gebruik van bepaalde chemicaliën die het
product zijn beschermende functie geven. Van groot belang is daarom dat
onze leveranciers zorgvuldig omgaan met het water dat ze gebruiken én
lozen. Er dienen goedwerkende waterzuiveringsinstallaties te zijn zodat er
geen vervuild water in open water terecht kan komen. 

17. PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

8. WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Eerlijk werk en economische groei: wij staan er voor dat onze werkkleding 
zonder uitbuiting wordt geproduceerd. Dat de werknemers een redelijk 
inkomen ontvangen, onder goede en veilige werkomstandigheden hun werk 
kunnen verrichten, met redelijke arbeidsvoorwaarden. En we hanteren een 
verbod op kinderarbeid. In nauwe dialoog met onze leveranciers en middels 
ons inkoopbeleid streven wij er naar hier continu verbetering in aan te 
brengen.

12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE 
Verantwoorde consumptie en productie: tot onze spijt en zorg moeten we 
constateren dat de textielsector op dit moment nog behoort tot één van de 
meest vervuilende sectoren. Het zorgt voor veel energieverbruik, een hoge 
CO2-uitstoot, een hoog waterverbruik en maakt gebruik van vervuilende 
chemicaliën. We werken daarom hard aan een juist gebruik van grondstof-
fen en een verbetering van productieprocessen, zodat die een minder hoge 
impact hebben op het milieu. En we zetten hoog in op hergebruik en 
recycling van onze kledingstukken.

13. KLIMAATACTIE
de productie van kleding kent een hoge CO2-uitstoot, met alle gevolgen van 
dien voor het klimaat. Wij streven naar samenwerking met onze leveranciers 
in projecten die de energiebelasting van kledingproductie verminderen. 

Partnerschap om doelstellingen te bereiken: het realiseren van onze 
ambities op IMVO kunnen we niet alleen. Wij zetten in op samenwerking met 
NGO’s en andere stakeholders om onze doelen te realiseren en zullen 
initiatieven nemen om de dialoog op te zoeken.
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