
    

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO) Beleid  

  
  
Vanilia’s MVO beleid heeft mens, milieu en onze kernwaarden als focus punt.   

Collecties worden tijdloos en duurzaam ontworpen met exceptioneel goede kwaliteit waardoor onze items een lang en gelukkig leven 

leiden.  

Wij, als merk zijn wij van bewust dat wij deel uitmaken van een groter geheel.  

De sociale en milieu gerelateerde problematieken in de mode industrie zijn ons bekend. Wij nemen ons verantwoordelijkheid en pakken 

deze problemen in onze eigen productie keten een voor een aan.  

Vanilia heeft als een van de eerste bedrijven het Convenant Duurzame Kleding en Textiel getekend.   

Als onderdeel van deze convenant hebben wij de afgelopen jaar(en) al veel gedaan – oa het in kaart brengen van onze productie keten; 

wij hebben gekeken naar de materialen( grondstoffen) die wij gebruiken; in kaart brengen van de processen die plaats vinden in ons 

keten en zijn wij begonnen met het identificeren en aanpakken van bepaalde gevonden risicos.  Meer weten over het Convenant? – kijk 

op onderstaand link: https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile?sc_lang=en  

  

Duurzame Bedrijfsvoering  
  

Less packaging/ less waste/ afvalverwerking  
Wij steven er naar om zo weinig mogelijk (plastic) afval te creëren. Onze goederen worden daarom in hergebruikbare (textiel) hoezen 

vervoerd. Plastic hangers die nodig zijn voor het voeren van onze kleding worden verzameld op HQ en worden hergebruikt.   

  
Garden / CO2  
De tuin om ons HQ en de dak is omgetoverd tot een moestuin met een verscheidenheid aan groente en fruit. Zo zorgen wij niet allen 

voor een lekkere en gezonde lunch, maar dragen wij ook bij aan een leefbaar omgeving. Alle koerierszendingen worden 

gecompenseerd voor hun CO2 uitstoot.  

  

Logistiek  
  

Duurzame Productieketen  
  

Code of Conduct ( gedragscode)   
Natuurlijk werken wij op ons hoofdkantoor en in ons eigen atelier in Turkije volgens de normen en richtlijnen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie ( ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.    

Wij eisen aan onze partners en leveranciers de zelfde rechten te garanderen aan hun werknemers. Het Sociale dialoog/ toezicht/ 

controle hierover is onderdeel van ieders dagelijks werk.  

Bijlage 1 & 2  – Code of conduct   

  

MRSL  
Om de schade aan het milieu en mens door het produceren van ons kleding te beperken zullen wij binnenkort niet alleen de schadelijke 

stoffen in ons producten aan banden leggen ( zie bijlage 3 &4) maar ook de stoffen die tijdens het productie proces gebruikt worden.    

  

Producten  
  

Vanilia’s beleid over schadelijke stoffen  
In lijn met de EU REACH wetgeving ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) heeft Vanilia in 

samenwerking met specialisten een lijst aan verboden stoffen/ chemicaliën opgesteld “Vanilia RSL” ( Restricted Substances List).  

Bijlage 3 & 4 – RSL   
  

Duurzame materialen  
De textielindustrie is nummer 2 op de lijst van de meest vervuilende industrieën, daarom vinden wij het belangrijk om onze ecologische 

voetafdruk te verminderen door steeds meer gebruikt te maken van duurzame materialen Bijlage 5   
  

Maatschappelijke Betrokkenheid  
  
Dierenwelzijn  
Vanilia staat voor eerlijk en ethisch verantwoord ondernemen, dierenwelzijn is hier een belangrijk onderdeel van. Geen product van ons 

mag geproduceerd worden met schade of wreedheid aan dieren. Bijlage 6  

  

  
  
   

  
  


