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Over Zeeman

• Opgericht in 1967
• 1.300 winkels
• 70 miljoen klanten

• 9.000 medewerkers
• 816 miljoen omzet



“Goede kleding en 
textiel hoeft niet duur te 
zijn.”
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Sustainable retailer of the year.







OECD guidelines – due diligence - risk approach



Stakeholderdialoog.



Zuinig strategy



Verantwoord ondernemen tijdens Coronacrisis

- Betalingscondities herbevestigd 

- orders niet eenzijdig geannuleerd 

- commitment afgegeven voor toekomstige orders

- Looncompensatie tijdens lockdown in Bangladesh & India



1. Commitment van directie

2. Inbedden in strategie en besluitvoering

3. Due diligence principe hanteren (gepaste zorgvuldigheid)

4. Focus op core-business

5. Betrekken externe stakeholders

6. Interne ambassadeurs creëren

7. Haalbare doelstellingen en KPI’s formuleren (koppelen aan beloning)

8. Samenwerkingsverbanden aangaan

9. Resources vrijmaken FTE / EURO’s 

10.Transparant zijn over bedrijfsvoering

Uitgangspunten duurzaamheidsbeleid



Transparantie.



Ketentransparantie.



Ketentransparantie.





Made in /



Critical issues 





Arbeidsomstandigheden.



Partnerships.



bag.Fair Wear Foundation.



Fair wear klachtenmechanisme



New International Accord



Leefbaar loon.



We willen leefbaar loon mogelijk 
maken voor ons aandeel in productie 
bij één leverancier in elk van de 
volgende productielanden: China, 
Bangladesh, India en Turkije.

We willen een leefbaar loon expertgroep 
oprichten met externe stakeholders
die met ons meedenkt op welke manier we 
leefbaar loon mogelijk kunnen maken. 
Deelnemers: (Lokale) werkgeversorganisaties, 
Solidaridad, Schone Kleren Campagne, (Lokale) 
vakbonden Fair Wear Foundation, Peers en 
leveranciers





Reductie milieu impact



Duurzame materialen. 





Selectie van een instrument waarmee 
we de milieueffecten op artikelniveau 
in kaart kunnen brengen

Het beoordelen van faciliteiten op basis van de 
door ons vastgestelde parameters, zie het 
Zeeman environmental requirement document 





Aandeel recyclet materiaal in kleding en textiel 
vergroten
2021:  3%
2022:  6%
2025: 25% (wetgeving)

Doorontwikkelen Resale
pilot in samenwerking met 
Het Goed

Design-practices vastleggen voor duurzaam 
ontwerp



Duurzame operatie



Lokale samenwerking Arriva



Binnenvaart.



LED verlichting.



Zonnepanelen.



Circulariteit



In beweging van lineair naar circulair.



Earth Overshoot Day 

Tussen 1 januari en 12 april hebben we net zoveel grondstoffen 
gebruikt als de aarde in een heel jaar kan regenereren.



Statiegeldtas.



Resale



Resale in de praktijk





Recycled material
2021:  3%
2022:  6%
2025: 25% (wetgeving)

Design-practices



De merkcommunicatie.



Hoe communiceer je doeltreffend en eenduidig 
naar twee verschillende doelgroepen, met een 
zeer beperkt budget?



Twee soorten klanten



Zeeman is 

opmerkelijk 
eenvoudig
voor oplettende mensen



Hoe werkt
opmerkelijk eenvoudig?



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen

We verbazen ons over de complexiteit, of 
over gedoe. 



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen

We zoeken naar een manier om hetzelfde 
resultaat op onze eigen manier, dus veel 

eenvoudiger, te bereiken.



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen En we verrassen onze klanten door dat 
voor de laagst mogelijke prijs aan te 

bieden.



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen



1. Verbazen

2. Vereenvoudigen

3. Verrassen



Statement T-shirts 



Een derde van de mannen draagt 
ondergoed met gaten



Laat ze het lekker zelf bepalen



Iedereen mooie benen







Hoe konden we duurzaamheid meer 
benadrukken? 





‘Zuinig’ werd een handig
haakje in de communicatie. 






