
Sinds 1916 vol passie en resoluut op de toekomst gericht, zetten wij ons bij Etam in om de 
mode duurzamer en verantwoordelijker te maken. Via ons WeCare-programma engageren 
wij ons om dagelijks met jullie samen te werken.  

Feedback over de beloften van Etam 
voor 2021-2022
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WECARE FOR PLANET
ECO-VERANTWOORDE VEZELS

Vandaag zijn meer dan 50% van onze producten 
WeCare; ze bevatten minstens 50% ecologisch 

verantwoorde vezels of genieten van een innovatie die 
hun milieu-impact aanzienlijk vermindert.  

Ons doel voor 2025: 85%.
Onze menstruatieslips zijn het resultaat van 

maandenlang onderzoek. Ontworpen met 
verschillende verantwoorde vezels, biedt het 

de klanten een betaalbaar alternatief voor 
menstruatiebescherming, waarbij comfort en eco-

verantwoordelijkheid worden gecombineerd.  
In 2022 blijft Etam innoveren met de lijn Origine, 

een collectie lingerie ontworpen in 100% natuurlijke 
materialen, zonder toevoegingen of kleurstoffen. 

NIEUWE KLEURTECHNIEKEN
Sinds 2020 gebruiken wij een waterloze verftechniek, 

waardoor wij 150 liter water per kilo geverfd 
materiaal besparen.  

In 2022 introduceerden wij een nieuwe verftechniek 
waarbij het polymeer rechtstreeks wordt gekleurd, 

Dope Dye. Hiermee kunnen wij meer dan 90% water 
en chemische stoffen besparen in vergelijking met 

een traditioneel proces.  
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ONZE CIRCULAIRE AANPAK
Ook beha’s hebben recht op een tweede kans. Daarom 
nemen wij in 2021 het woord met het project Petit Geste 
Joli Soutien. Een geëngageerd en circulair initiatief 
waarbij 519 winkels in 5 landen zijn betrokken, waar 
inzamelpunten zijn geïnstalleerd. In totaal zullen meer 
dan 25.000 beha’s worden herverdeeld onder vrouwen 
die zich in een precaire situatie bevinden.
Wij werken momenteel aan oplossingen voor het 
hergebruik van de overblijvende beha’s, via 
een artistieke samenwerking met een bevlogen 
kunstenares, Desire Moheb Zandi.

 
ONZE CO2-VOETAFDRUK VERKLEINEN
In een poging om plastic en afval te verminderen, 
worden onze gemengde FSC papieren tassen nu in 
rekening gebracht in de winkel. Bovendien hebben wij 
plastic uit ons communicatiemateriaal verwijderd, wat 
heeft geleid tot een vermindering van 45 ton PVC.  
Wij streven ernaar om tegen 2022 plastic verpakkingen 
te verbannen en ze te vervangen door 100% natuurlijke 
materialen. Dit is in lijn met ons doel om tegen 2030 
geen plastic voor eenmalig gebruik meer te gebruiken.
Door onderzoek en ontwikkeling hebben wij een 
oplossing ontwikkeld van geperst houten hangers. 
We zitten nog in de proeffase, maar we maken grote 
vorderingen met het definitief afschaffen van plastic 
kleerhangers.  
Om onze broeikasgasemissies tussen 2019 en 2030 te 
verminderen, streven wij naar een vermindering van 
-40% van onze productemissies. En tegen 2021 zal 
meer dan 81% van onze goederenstromen per boot 
vervoerd worden. TRIANGLE-BEHA
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WE CARE FOR 
TRANSPARENCY 

Sinds 2020 garanderen wij de traceerbaarheid van 
onze producten, rekening houdend met de strikte 

sociale en milieucriteria.  
In 2022 zal 100% van ons Etam lingerieaanbod het 
productieproces achter de schermen onthullen.  Elk 

product verwijst naar informatie over de fabriek of 
een korte video met beelden van achter de schermen 

van deze fabriek. 

Onze onderneming kan rekenen op een pool van 
historische partners, met wie wij streven naar een 

duurzame relatie. In 2022 wordt een volledige lijst van 
onze Tier 1-leveranciers gepubliceerd in het.
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WE CARE FOR WOMEN
Al meer dan 100 jaar steunen wij vrouwen in elke fase 
van hun leven en begeleiden wij hen in hun streven naar 
vrijheid.    
Onze inzet voor diversiteit en pluraliteit komt tot uiting 
in onze collecties:  

- Love Your Curves: dondergoed speciaal voor dames 
met cup D, E, F en G. 
- Iel: De eerste ondergoedcollectie die gewoon past voor 
iedereen.   
- One size: het badpak is ontworpen in een ultra-
stretchbaar materiaal dat zich aanpast aan het lichaam. 
Vandaag bestaat ons aanbod uit 53 bh-maten gaande 
van 80A tot 110G en 8 panty-maten van 34 tot 48 om 
aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.  

Wij zetten ook initiatieven op samen met verenigingen 
die zich inzetten voor de ondersteuning van vrouwen 
door middel van concrete en ondersteunende acties.   
In 2021 werden 500 000 sets verkocht ten voordele 
van Solidarité Femmes - een vereniging die steun 
verleent aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld 
- en werden meer dan 1 000 oproepen gefinancierd op 
de hulplijn 3919. 
Ook kregen meer dan 2.000 vrouwen in precaire 
situaties dankzij onze vrijwilligersdagen advies van onze 
teams.    
Onze manier van produceren veranderen, voortdurend 
innoveren om nieuwe fabricageprocessen te 
ontwikkelen, steeds meer vrouwen steunen: wij voeren 
tal van acties om onszelf en het dagelijkse leven en het 
comfort van al onze klanten te verbeteren. 

Wij zijn ons ervan bewust dat we nog een lange weg 
voor de boeg hebben.
Maar meer dan ooit, gaan we er volledig voor.
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