
Duurzame Kleding

Jong & 
Duurzaam



Wat gaan we doen in deze 
digitale gastles?

● Voorstelrondje 
● Wat is duurzaamheid?
● Sustainable Development Goals
● Duurzame kleding 
● Verspilling
● Wat kan jij doen?
● Opdracht! Let op: op sommige slides staan vragen. Deze moet 

je later beantwoorden in de quiz om punten te 
scoren. Denk er dus goed over na! Herken deze 
vragen aan het driehoek-icoontje links.



Wie 
zijn 
wij?

Check it out!

http://www.youtube.com/watch?v=9IyUGL6y3J0


Wat is 
Duurzaamheid?

Duurzaamheid, wat betekent dat volgens jou? Doe de quiz:

Quiz: Wat is duurzaamheid? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNR9X9KkU-eMZkUp2JgnthVJGhxbyku2AAr5Q2qyljwLwNfA/viewform?usp=sf_link


Dit zijn de drie P’s! (People, Planet, Profit)

Duurzaamheid betekent letterlijk geschikt om 
lang te duren. Het gaat om een evenwicht 
tussen mens, de planeet en winst.

Wanneer er geen evenwicht is, zullen de 
andere delen hieronder lijden. 

Bijvoorbeeld: als een bedrijf veel winst maakt, 
maar daarbij wordt wel veel CO2 uitgestoten 
en zijn er slechte arbeidsomstandigheden. Dit 
is niet duurzaam, aangezien de Planet en 
People onder Profit lijden.

Geld

planeetmensen



Waarom is duurzaamheid belangrijk?
 

Uitstootgassen

Plastic Soep Ijskappen smelten

Slechte werkomstandigheden

Stijging zeespiegel

Bij alles wat de mens gebruikt wordt gebruik gemaakt van stoffen die uiteindelijk door de aarde zijn 
voortgebracht. De mens belast de aarde zodanig dat er allerlei problemen ontstaan. De biodiversiteit gaat 
achteruit, bijen verdwijnen, grondstoffen raken uitgeput, de CO2 uitstoot is te hoog, ontbossing, en ga zo maar 
door. Dit is niet duurzaam, niet gemaakt om lang te duren, en dit heeft vooral grote gevolgen voor de mens zelf. 

Ontbossing



De Verenigde Naties
● Het begrip duurzaamheid bestaat nog niet zo lang. Het is in 1987 bedacht door de 

Verenigde Naties.
● De Verenigde Naties is een organisatie die met bijna 200 landen samenwerkt op het gebied 

van bijvoorbeeld mensenrechten, veiligheid, economie en ook duurzaamheid. 
● Wereldwijd wordt er dus aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo heeft de Verenigde 

Naties 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat zijn zeventien doelen die voor alle 
mensen gelden om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Alle SDG’s zijn met 
elkaar gelinkt, ze hebben allemaal invloed op elkaar.

Vandaag hebben we 

het over doel 12:

‘Verantwoordelijke 

Consumptie’



Wil je nog meer informatie of verduidelijking over de SDG’S? 
KLIK DAN OP HET FILMPJE!  

http://www.youtube.com/watch?v=b6qPnu82OVU


www.voedselafdruk.nl

Hoe groot is jouw voedselafdruk? Klik op de link en beantwoord 15 
vragen en ga de uitdaging aan om jouw impact te verlagen!

Voedselafdruk definitie: hoeveel land en water er nodig is om je eten te 
produceren in verhouding tot de beschikbare ruimte en het beschikbare zoetwater 
op aarde. Hoeveel aardbollen zijn er nodig als iedereen zo consumeerde zoals wij?

https://www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk


Te veel info… 

Neem even een break van 5 min 
& ga daarna verder, SUCCES!



Productie Consumptie Hergebruik/weggooien

Duurzame Kleding
in 3 stappen!



Productie 



Welke dingen zijn nodig voor maken van 
shirt?

denk bijvoorbeeld aan:

water katoenplanten vervoer

Verzin zelf nog twee onderdelen! Denk aan de stappen dat het voedsel 
moet zetten om uiteindelijk op jouw bord terecht moet komen.



Outputs bij het maken van kleding

kleding, maar ook:

uitstootgassen

dierenleed

watergebruik

bestrijdingsmiddelen
Kan je zelf nog twee outputs bedenken?



Consumptie



1. Materiaal (waar is het van gemaakt?)

2. Herkomst (waar is het gemaakt?)

Check het label in je t-shirt



Sommige materialen 
zijn duurzamer dan 
andere, kijk maar!

Duurzame Kleding



Het circulaire leven van een T-shirt



Het  ̶c̶i̶r̶c̶ul̶a̶i̶r̶e̶  lineaire leven van een T-shirt
● Helaas wordt de laatste stap vaak niet 

uitgevoerd ( Re-duce, Re-use en Recycle).

● Al deze stappen hebben impact op het 
milieu die wij als consument niet zien als 
we een shirt zien liggen.

● Willen wij als consumenten ons steentje 
bijdrage is het belangrijk dat wij de grote 
bedrijven aanmoedigen om naar een 
circulair systeem te gaan. Dit wil zeggen 
dat er geen afval bestaat en dat alles 
gebruikt wordt voor iets anders. Het is 
een cirkel die niet stopt. 

● Dit kan je doen door bewuste keuzes te 
maken over wanneer je iets koopt, iets 
echt nodig hebt. 

Wat zou je zelf kunnen doen om jouw shirt een circulair leven te geven?



Het lineaire leven van een T-shirt

Het systeem dat nu wordt gebruikt is lineair. Er zit een begin en een eind 
aan een product. Er wordt niks hergebruikt. Uiteindelijk zal dus de ‘take’ 
eindigen omdat onze grondstoffen opraken

BEGIN

EINDE

Wat is het verschil tussen lineair en circulair systeem? 
Waarom zou een circulair systeem duurzamer zijn?



Schrijf op hoeveel water jij denkt dat je nodig 
hebt voor één spijkerbroek

… liter



Milieu-impact van 1 spijkerbroek!

9.982 liter water
100x in bad
7 jaar water drinken
20 uur douchen



Milieu-impact Onderhoud van je kleding

35% van de milieu impact die kleding maakt 
komt door het wassen van kleding!

Dat komt door:
● Hele kleine stukjes plastic komen vrij 

bij het wassen en die belanden in de 
zee. Per wasbeurt wel 4500 gram 
microvezels (!!) → plastic soep!

● Wassen en drogen kost heel veel 
energie



Sociale impact

http://www.youtube.com/watch?v=JAfJB3Pj9cU


Sociale impact

● 45 miljoen mensen werken wereldwijd in de kledingindustrie, 
● 7% daarvan zijn kinderen



Sociale impact

Wat krijgt een 
gemiddelde 
kledingarbeider?

0.6%
Hoe is dit mogelijk? Zie 
volgende slide



Sociale impact
Hoe is dit mogelijk?

● Omdat de prijs van kleding al heel laag 
ligt (denk aan Primark), krijgt het bedrijf 
de meeste winst, een deel gaat naar 
transport, het merk, etc. De arbeider 
houdt zo nog maar een klein deel over 
van wat al een kleine prijs was.

● Arbeiders kunnen niet voor zichzelf 
opkomen, want vaak kunnen ze geen 
andere baan krijgen dus zijn ze afhankelijk 
van een (minimaal) salaris.

● Ook de fabriek krijgt een erg klein deel 
van de verkoop van een t-shirt op die 
manier kunnen zij ook niet goede 
werkomstandigheden creëren voor hun 
arbeiders, om de druk van de fashion 
industrie bij te houden.

http://www.youtube.com/watch?v=AuS1x68289Q


Te veel info… 

Neem even een break van 5 min 
& ga daarna verder, SUCCES!



(Her)gebruik





Fast fashion | Slow fashion

Fast fashion: focus is op prijs en 
nieuwheid.

Slow fashion: focus is op 
kwaliteit en tijdloosheid. 

Wat is hier de duurzame keuze denk je? Fast of slow fashion?

WIST JE DAT?  dat er elk jaar 35 miljard 
kilo kleding wordt  geproduceerd. 40% 
daarvan wordt weggegooid.



Duurzame kleding initiatieven

G-Star Raw met Pharrell 
Williams → broeken van 
gerecycled oceaanplastic.

Adidas schoenen gemaakt 
van gerecycled visnet plastic.



 Tweedehands Kleding

 



 

 Tweedehands Kleding

 

Ijhallen

Harlem82

Zipper

Episode

Kilo Shop

Vintage Island

https://ijhallen.nl/
https://harlem82.com/
https://www.zippervintageclothing.com/
https://episode.eu/?lang=nl
http://www.kiloshop.nl/
https://vintageisland.nl/


● Dit is een website waar je merken kunt 
vergelijken op hun niveau van 
duurzaamheid. 

● https://rankabrand.nl

https://rankabrand.nl


Hergebruik en recyclen

Deze twee organisaties maken het mogelijk dat je kleding kan delen. 



Op zoek naar duurzame kleding…
Hoe kun je duurzaam shoppen?

http://www.youtube.com/watch?v=WI4O6IkM3k8


Wat maakt een kledingmerk duurzaam?

• Minimale uitstoot
• Eerlijke lonen
• Verbod op zandstralen
• Biologisch (katoen)
• Geen giftige stoffen
• Geen kinderarbeid

Wrap up!

Noem zelf nog 2 dingen die kleding duurzaam maken.



Wat kan jij doen?
● Ontdek duurzaam kleding initiatieven
● Kijk naar de labels!
● Ruil kleding met een vriend(in)
● Tel je kledingstukken
● Koop eens tweedehands



Quiz time!
Voordat je doorgaat naar de opdrachten, heb je alle slides goed doorgenomen 
en over de vragen nagedacht? 

    Dan willen we je graag testen.
    Ook horen we graag wat je van de 
    digitale gastles vond.
            

Doe nu de Quiz en verdien zoveel 
mogelijk punten!!! Lukt dit niet? Kopieer 
de link: https://bit.ly/2xHfeVw

   
En ga daarna door met de opdracht

https://forms.gle/xjkE9E6HN9pvunFb6


Opdracht



Opdracht!
Kies 1 van de volgende opdrachten, maak hier een kort 
verslagje met ook foto’s en/of video’s van en lever deze in bij 
de leerkracht op de afgesproken datum!

1. Onderzoek of jouw kledingkast duurzaam is.
2. Maak een nieuw product van oude kleding.

In de volgende slides staat dit verder uitgelegd!



Opdracht 1 - 

1. Pak 4 kledingstukken uit je kast van verschillende merken/winkels.
2. Ga naar de website Rank a Brand
3. Zoek jouw merken op en kijk hoe duurzaam jouw kledingstukken zijn op het gebied 

van planeet/mens/dier.
4. Zou jouw kleding duurzamer kunnen? Beschrijf dan hoe. 
5. Maak een verslag hiervan en mail die naar je docent.

SUCCES!  

In deze opdracht ga je ontdekken hoe duurzaam jouw kleding is en ga je onderzoeken hoe dit 
eventueel duurzamer zou kunnen! Hiervoor gebruik je de site, Rank a Brand.

https://directory.goodonyou.eco/?_ga=2.220335504.922831057.1588540112-1162646704.1588540112


Opdracht 2 - Recycle je oude kleding 

1. Kies een oud kledingstuk uit.
2. Bedenk hoe je hier iets nieuws uit kan maken.
3. Maak een verslag hiervan met een foto erbij en mail die naar je docent.

SUCCES!  

In deze opdracht ga je zelf je kleding recyclen door er een nieuw product van te maken. 
Hierbij kun je dus lekker creatief bezig zijn.

Voorbeelden:
● https://www.youtube.com/watch?v=wMF1tIR1-4g
● https://www.youtube.com/watch?v=wMF1tIR1-4g
● https://www.youtube.com/watch?v=t56asqKsXjU

https://www.youtube.com/watch?v=wMF1tIR1-4g
https://www.youtube.com/watch?v=wMF1tIR1-4g
https://www.youtube.com/watch?v=t56asqKsXjU


Bedankt voor de inzet!





Er zijn veel meer mensen die er ook zo instaan. Kijk is om je heen en spread the word. 
Misschien komen jullie samen op een gaaf idee! Mochten jullie oplossingen hebben, mail 

ons, DM ons, ga naar onze instagram! Alle ideeën zijn welkom. 


