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Duurzaamheid en bewust consumeren passen in de huidige tijdgeest, ze zijn veel meer dan 
een vluchtige trend en krijgen een nieuwe waarde-invulling. We produceren een groot deel 
van onze producten in eigen fabrieken in Duitsland, Portugal en Hongarije: van garen via de 
stof en snit tot het eindproduct. Meer dan 55% van de waarde wordt daarbij in Duitsland 
gecreëerd.

Het streven naar topkwaliteit is doorslaggevend voor elke processtap 
bij mey.

Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van de producten, maar ook voor de productieomstan-
digheden. Om dat te garanderen, hanteren we voor de sector ongewoon hoge normen en 
dragen we onze sociale verantwoordelijkheid voor onze medewerk(st)ers. We produceren 
hoofdzakelijk in eigen fabrieken in Europa. Korte afstanden beschermen het milieu en zorgen 
voor goede banen. 

We zijn een familiebedrijf en vormen allemaal een deel daarvan. We staan op gelijke voet met 
elkaar, behandelen elkaar respectvol en zijn erkentelijk voor de waardevolle bijdrage van elk 
individu. We gaan open, eerlijk en soms ook emotioneel met elkaar om. Constructieve kritiek 
is een uitdrukking van onze passie voor een goed product. Onze bijdrage aan een duurzame 
maatschappij bepalen we aan de hand van de vijf standpunten op de volgende pagina’s.
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Wie onze producten koopt, draagt deze dagelijks op zijn huid en maakt zo een statement voor 
duurzaamheid en kwaliteit. Daarom worden voor alle materialen die in onze producten ge-
bruikt worden, strenge kwaliteitscontroles uitgevoerd. Sinds januari 2021 wordt al ons materi-
aal ook door externe instellingen gecertificeerd. Ons engagement voor milieu en maatschappij 
beklemtonen we vol trots met onafhankelijke testen door GOTS, STeP by OEKO-TEX®, FSC® 
en de ‘Grüner Knopf’. Dat creëert transparantie bij de verkoop van lingerie. 

Een goede samenwerking met onze toeleveranciers is onontbeerlijk voor ons succes. 
We verbeteren continu het management van onze leveringsketen en staan in nauw 
contact met onze partners. Dat omvat wederzijds begrip voor onze overwegend 
Europese partners, maar ook regelmatige controles. Als gevolg van de nog steeds 
voortdurende coronapandemie is het contact, dat ook gekenmerkt werd door be-
zoeken ter plaatse, veranderd. Tijdens regelmatige videocalls houden we onze nor-
men hoog en garanderen we bovendien certificeringen door externe dienstverleners. 

Als familiebedrijf in de Schwäbische Alb ligt de natuur ons erg nauw aan het hart. 
Bij ons niet alleen woorden, maar ook daden! Het bewijs: regelmatig stellen we 
een CO₂-voetafdruk op voor onze vestigingen in Duitsland, Portugal en Hongarije. 
We steunen milieuprojecten en het regionale project ‘positerra’ voor regeneratieve 
landbouw.

Naast onze producten promoten we ook een duurzame levensstijl, waarbij het thema 
duurzaamheid in al onze vestigingen alomtegenwoordig is. Een aanbod met sport, 
gezondheid en opleidingen, zoals in de mey Academy, spoort onze medewerk(st)ers 
aan om vandaag al aandacht te schenken aan thema’s van morgen.

In de ondernemingscultuur bij mey is sociaal engagement stevig verankerd. Daar-
om ondersteunen we actief projecten waar we volledig achter staan. Vooral lang-
durige samenwerkingen vinden we cruciaal. Zo kunnen we naast onze eigenlijke 
activiteiten ook een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en duur-
zaam streven naar meer sociale rechtvaardigheid.

1. productverantwoordelijkheid

3. SupplY chain

2. milieu

4. medewerk(St)erS

5. maatSchappij en Sociale inzet

Onze actiedomeinen
 / IN ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE RICHTEN WE 

ONS OP DE VOLGENDE ACTIEDOMEINEN.
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Bij mey beschouwen we duurzaam-
heid als een pijler, op basis waarvan 
het succes van onze onderneming 
ook op lange termijn gegarandeerd 
is. 

Door onze normen, productiepro-
cessen en doelstellingen continu 
te verbeteren, kunnen we ook in 
de toekomst duurzame en hoog-

• Ontwikkeling van circulaire producten tegen voorjaar/zomer 2023
• Aanstelling van een bijzonder gevolmachtigde voor de circulaire doelstellingen
• Uitbouw van een samenwerkingsnetwerk voor hergebruik van stofresten uit eigen 

productie

• Uitwerking van maatregelen tegen juli 2022 om CO2-uitstoot te vermijden, vermin-
deren en compenseren

• Installatie van zonnepanelen in de drie vestigingen van mey
• Duurzaamheid integreren in de reisrichtlijnen van mey tegen einde 2022
• Meer elektrische auto’s in het wagenpark en minstens vier elektrische laadpalen 

tegen einde 2022

• STeP-certificering van de drie vestigingen van mey tegen einde 2021
• Implementatie van de Sustainable Sourcing Standards voor alle loonbedrijven en 

HAWA-partners vanaf september 2021
• Betere transparantie in de leveringsketen voor inkoop: het is de bedoeling om tegen 

eind 2022 alle leveranciers van ‘rang 1’ en ‘rang 2’, en tegen eind 2025 alle leveran-
ciers van ‘rang 3’ te kennen

Onze verantwoordelijkheid 
en onze doelstellingen
 / 

Doelstelling nr. 1
 /    

Doelstelling nr. 2
 /    

Doelstelling nr. 3
 /    

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de VN omvat-
ten 17 doelstellingen, die een duurzame ontwikkeling op economisch, 
ecologisch en sociaal niveau waarborgen. Deze werden goedgekeurd 
in de Agenda 2030 op de VN-top in 2015. De belangrijkste boodschap 
met als onderliggende principes zijn de vijf P’s: People, Planet, Pros-
perity, Peace, Partnership (VN, 2019). 

IN 2021

waardige producten maken, minder 
energie en grondstoffen verbruiken 
en zo ons steentje bijdragen. 

Onze duurzaamheidsstrategie be-
rust op de DOD’s van de Verenigde 
Naties met speciale aandacht voor 
de doelstellingen 7, 8, 12 en 15. Met 
het oog daarop heeft mey de vol-
gende doelstellingen uitgewerkt. 

Intensiever onderzoek en ontwikkeling van duurzame product-
innovaties en sterke nadruk op circulaire economie tegen eind 2022

15% minder CO2-uitstoot in de drie productievestigingen van mey 
tegen einde 2025 en jaarlijks een compensatie van 20% van de 
CO2-uitstoot (referentiejaar 2019)

Meer transparantie in de leveringsketen tegen einde 2022

DOELSTELLINGEN / VERANTWOORDELIJKHEIDVERANTWOORDELIJKHEID / DOELSTELLINGEN
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Duurzame certificeringen
 /  DUURZAAMHEID IS SINDS DE OPRICHTING IN 1928 STEVIG VERANKERD IN 

DE PRINCIPES VAN ONZE ONDERNEMING.

VERANTWOORDELIJKHEID / CERTIFICERINGEN CERTIFICERINGEN / VERANTWOORDELIJKHEID

De leveringsketens in de wereld-
wijde textielbranche worden steeds 
complexer, hoofdzakelijk door de 
invloed van de globalisering. 

Tegelijk worden transparantie en 
controle door certificeringen des 
te belangrijker, aangezien alleen op 
die manier sociale en ecologische 
criteria gewaarborgd en aan klanten 
bezorgd kunnen worden. Ook wij bij 
mey vinden het belangrijk dat onze 

STANDARD 100 
by OEKO-TEX®

2020

MADE IN GREEN by 
OEKO-TEX® voor de 
eerste productserie
2022

FSC®

2020

Grüner 
Knopf
2020

Lidmaatschap van de ‘Vereni-
ging voor duurzaam textiel’
2020

klanten er dankzij gecertificeerde 
artikelen op kunnen vertrouwen dat 
deze volgens sociale en ecologische 
normen geproduceerd worden. 

Daarom hebben we ons tot doel ge-
steld onze leveringsketen door ver-
schillende externe certificeringen 
voor onze klanten zo transparant 
mogelijk te maken en hebben we de 
voorbije jaren diverse certificerin-
gen ingevoerd. 

mey is de eerste onderneming 
in Duitsland die textiele kleding 
met FSC®-certificaat op de markt 
brengt. mey is zo een van de eerste 
ondernemingen ter wereld die het 
FSC®-certificaat voor kleding mag 
gebruiken. Sinds februari 2021 heb-
ben alle garens op basis van hout bij 
mey een FSC®-certificaat. 

Deze onderscheiding is veelzeg-
gend voor klanten die bewust 
kiezen voor producten, waarbij ver-
antwoordelijk werd omgegaan met 
grondstoffen uit bossen. De Forest 
Stewardship Council® (FSC®) is een 
internationale organisatie die zich 
inzet voor een milieuvriendelijk, 
sociaal aanvaardbaar en econo-
misch zinvol beheer van de bossen 
op deze aarde. Het bos als ecosy-
steem moet beschermd worden, 
waarbij een duurzaam gebruik van 
het hout gegarandeerd wordt. 

De FSC®-certificering voor de 
productieketen garandeert dat 
producten met het FSC®-keurmerk 
een bijdrage leveren aan duurza-
me bosbouw. Vanaf de herfst-/
wintercollectie 2021 staat op alle 
producten van mey uit materialen 
met FSC®-certificaat op de hangtag 
of op de verpakking een dergelijke 
aanduiding. 

Door grondstoffen met 
FSC®-certificaat te gebruiken, 

proberen we enerzijds onze 
duurzame waardeketen te 

versterken en anderzijds onze 
klanten bewust te maken van 
de duurzame grondstof hout 

in onze producten. 

florian meY 
Managing Partner 

van de mey ondernemingsgroep

We vinden het prachtig 
dat mey nu de eerste Duitse 

fabrikant is van kleding 
met FSC®-certificaat en 

hopen dat diverse andere 
modemerken zullen volgen.

dr. uwe SaYer

Directeur 
FSC® Duitsland

STeP by OEKO-TEX® 
voor mey
Duitsland 2021
mey Hongarije 2021
mey Portugal 2021

GOTS voor mey 
Duitsland 2017
mey Portugal 2020
mey Hongarije 2021
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Onze producten hebben sinds 
begin 2020 het certificaat STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®. Om het 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®-
keurmerk te verdienen, moeten 
alle onderdelen van een product 
(kant, stof, garen, haakjes, ogen, 
bandjes enz.) aan de strenge OE-
KO-TEX®-criteria voldoen. 

De testcriteria gelden wereldwijd en 
worden minstens eenmaal per jaar 
op basis van nieuwe wetenschappe-
lijke inzichten of wettelijke bepalin-
gen aangepast. 

Dat betekent dat onze producten 
vrij zijn van verboden of geregle-

STeP by OEKO-TEX® is een cer-
tificering voor werkplaatsen die 
duurzame processen en sociale 
werkvoorwaarden in de productie 
garandeert. 

mey heeft besloten om alle eigen 
vestigingen in 2021 te laten certi-
ficeren met STeP by OEKO-TEX®. 
De certificering omvat een volle-
dige analyse van de werkplaatsen 
met het oog op zes kerntaken 
(management van chemicaliën, 
milieuprestaties, milieumanage-
ment, sociale verantwoordelijkheid, 
kwaliteitsmanagement, veiligheid 
op de werkvloer en bescherming 
van de gezondheid) en vindt plaats 
aan de hand van een omvangrijke 

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® is 
een veeleisend en traceerbaar pro-
ductlabel, dat een milieuvriendelijke 
en sociale productie van textiel-
producten garandeert. Bovendien 
wordt gewaarborgd dat het artikel 
geen schadelijke stoffen bevat. 

Om deze aspecten te kunnen 
bundelen in een productlabel, 
berust het MADE IN GREEN by 
OEKO-TEX®-label op de STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®-product-
certificering, die een controle van 
de producten op schadelijke stoffen 
vooropstelt, evenals op de STeP by 
OEKO-TEX®-certificering van werk-
plaatsen, die duurzame processen 
en sociale werkvoorwaarden in de 
productie garandeert.

Dankzij de combinatie van deze 
twee normen kan de onderneming 
met een overkoepelende aanpak 
in de textielbranche voor de hele 
waardeketen zorgen voor veilige en 
ecologische standaarden en tegelijk 
het gebruik van schadelijke chemi-
caliën tot een minimum beperken. 
Door een unieke product-ID en 

vragenlijst met een controlesysteem 
van documenten en vervolgens een 
audit. 

Na de audit in mei 2021 werd het 
certificeringsproces voor de ves-
tiging in Lautlingen met succes 
afgesloten. In de tweede helft van 
het jaar konden we uiteindelijk ook 
onze werkplaatsen in Hongarije en 
Portugal laten certificeren en door 
nauw contact bovendien belangrijke 
partners overtuigen om hun werk-
plaatsen te laten certificeren.

Zo hebben we een belangrijke basis 
gecreëerd voor de onderscheiding 
van onze producten met het MADE 
IN GREEN by OEKO TEX®-label.

QR-code op het label kunnen de 
klanten nagaan in welke landen en 
fabrieken het betreffende artikel 
en de belangrijkste onderdelen 
ervan gefabriceerd werden. Terwijl 
onze leveringsketens complexer 
worden, verwachten onze stakehol-
ders steeds meer documentatie en 
transparantie. 

Met het MADE IN GREEN by 
OEKO-TEX®-label kunnen we aan 
de eisen van onze klanten voldoen 
door de hele waardeketen trans-
parant te maken. Tegelijk willen we 
de uitbouw van onze documentatie 
intern benutten als een kans om 
processen efficiënter vorm te geven 
en ons beter voor te bereiden op 
toekomstige politieke randvoor-
waarden. 

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
wordt door zowel consumenten als 
onafhankelijke ngo’s, zoals Green-
peace en het nationale informatie-
portaal inzake duurzame keurmer-
ken, als een erg betrouwbaar label 
beschouwd, met strenge ecologi-
sche en sociale normen. 

menteerde schadelijke stoffen en 
chemicaliën, die gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid. Voorts wordt getest 
of de pH-waarde geschikt is voor de 
huid en wordt de kleurechtheid van 
de artikelen gecontroleerd. 

De testen en certificeringen worden 
uitsluitend uitgevoerd door neutrale 
en onafhankelijke testinstellingen 
van de OEKO-TEX®-gemeenschap. 
Zo kunnen onze klanten zeker zijn 
van een perfect product.

Het hele materiaalvolume bij mey 
is sinds januari 2021 gecertificeerd 
met STANDARD 100 by OE-
KO-TEX®.

Het keurmerk hierboven 
met QR-code voor ons pro-

duct uit de serie Coco zal 
vanaf het seizoen herfst/
winter 2022 met MADE 

IN GREEN by OEKO-TEX® 
gecertificeerd zijn.

Door de code te scannen, 
komt u terecht op de 

website van OEKO-TEX®, 
waar u alle informatie en 

onderdelen van de levering-
sketen voor het artikel kunt 
opvragen. Dat is ook weer-

gegeven op een screenshot 
van de wereldkaart.

VERANTWOORDELIJKHEID / CERTIFICERINGEN CERTIFICERINGEN / VERANTWOORDELIJKHEID
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Het keurmerk beoordeelt sociale 
criteria en milieutechnische vereis-
ten voor textiel afkomstig van bio-
logisch geproduceerde, natuurlijke 
vezels en garandeert de duurzame 
productie van textiel. 

Het begint bij biologisch en duur-
zaam geteelde grondstoffen en 
verloopt via een ecologisch en 
maatschappelijk verantwoorde 
productie tot en met de etikettering 

mey is sinds 2020 lid van de Ver-
eniging voor duurzaam textiel. Deze 
vereniging werd in 2014 door de 
Duitse minister voor Ontwikke-
ling, dr. Gerd Müller, opgericht als 
reactie op de talloze ongevallen 
in textielfabrieken in Pakistan en 
Bangladesh. 

Het doel van het partnerschap met 
diverse betrokkenen en vertegen-
woordigers uit de economische 
sector, ngo’s, vakbonden en de 
Duitse regering is om de omstan-
digheden in de textielproductie 
wereldwijd te verbeteren. In de 
praktijk worden deze doelstellingen 
nagestreefd door samenwerkingen 

Het vaktijdschrift TextilWirtschaft 
heeft het segment dameslingerie 
vanuit het oogpunt van de handel 
onder de loep genomen en onder-
scheidt mey als topmerk. 

De imagoanalyse voor dameslin-
gerie in 2021 van het vaktijdschrift 
TextilWirtschaft wil een blik in 
de toekomst werpen over wat de 
handel in deze tijden van plan is, 
waarheen het assortiment lingerie 
zich ontwikkelt, welke prestaties 
bij de leveranciers de handel be-
langrijk vindt en hoe de resultaten 
van elke lingerie-aanbieder worden 
ingeschat.

mey scoorde uitstekend in uiteenlo-
pende bereiken en prestaties, werd 
verkozen op de eerste plaats uit 
Duitse lingeriemerken en kreeg bij-
gevolg de onderscheiding "Topmerk 
in dameslingerie in 2021". 

De ‘Grüner Knopf’ is een nationaal 
keurmerk voor duurzaam textiel van 
het Duitse ministerie voor Economi-
sche samenwerking & Ontwikkeling. 
Zowel de producten als de onder-
nemingen worden getest.

‘Grüner Knopf’ stelt bindende eisen 
om mensen en het milieu te be-
schermen. In totaal moeten 46 veel-
eisende sociale en ecologische nor-
men gerespecteerd worden, gaande 
van grenswaarden voor afvalwater 
tot een verbod op dwangarbeid. 

Onze series Dry Cotton en Dry 
Cotton Functional werden door 
het Hohenstein-instituut op draag-
comfort getest en kregen met 1
,0 het beste cijfer voor bijzonder 
hoog comfort en een aangenaam 
gevoel bij het dragen van de lin-
gerie. Er wordt gekeken naar het 

van de producten. GOTS is wereld-
wijd de toonaangevende standaard 
voor textielproducten, die voor ten 
minste 70% uit biologisch geprodu-
ceerde natuurlijke vezels bestaan.

Sinds 2021 zijn onze drie vestigin-
gen (Duitsland, Portugal en Honga-
rije) GOTS-gecertificeerd. In 2021 
was 9,12% van alle bij mey verkoch-
te artikelen GOTS-gecertificeerd. 

en gemeenschappelijke projecten.
In het kader van ons lidmaatschap 
hebben we in 2021 voor het eerst 
verslag uitgebracht en een stand-
punt ingenomen over de belang-
rijkste ecologische en sociale 
risico’s evenals over het gevaar voor 
corruptie. Als onderneming komen 
we onze verantwoordelijkheid na en 
hebben we na een grondige analyse 
een roadmap opgesteld volgens de 
sectorrisico’s van de OESO. 

Ons rapport vindt u op de website 
van de Vereniging voor duurzaam 
textiel:

Nu lezen

Aan de basis van het onderzoek 
ligt een gepersonaliseerde onli-
ne-enquête bij 132 aankoopverant-
woordelijken in vakhandels voor 
lingerie en grote detailhandels, die 
in augustus 2021 bevraagd werden 
over diverse aspecten van de markt 
en de belangrijkste aanbieders in 
dit marktsegment.

De levering van goederen gebeurt 
meestal correct, volledig en stipt, 
bovendien biedt mey kwalitatief 
materiaal en hebben de bh’s een 
zeer goede pasvorm. mey enga-
geert zich niet alleen inzake duur-
zaamheid (met het oog op eerlijke 
werkomstandigheden, een milieu-
vriendelijke productie en verpak-
king), maar is ook een faire partner 
in de handel en biedt verkoop-
punten een goede ondersteuning 
– ook tijdens de lockdown in de 
coronapandemie. 

Bij het testen van producten 
moeten de producerende onder-
nemingen aantonen dat aan 
ecologische en sociale criteria 
wordt voldaan door gebruik te 
maken van bestaande keurmerken 
(bv. GOTS).

De ‘Grüner Knopf’ aanvaardt 
bovendien het bij mey geïntro-
duceerde productlabel MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX®.

warmte- en vochtmanagement van 
de stof en het aanvoelen van de stof 
op de huid. Bovendien worden ver-
schillende gradaties van sterk zwe-
ten gesimuleerd, de warmte-isolatie 
en de droogtijd getest en kijkt men 
of het textiel op de huid schuurt of 
klam aanvoelt.

VERANTWOORDELIJKHEID / CERTIFICERINGEN CERTIFICERINGEN / VERANTWOORDELIJKHEID
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Katoen van uitstekende 
biokwaliteit
 /  

Langvezelig katoen
 /  

Ons biologisch katoen is GOTS-ge-
certificeerd en wordt volgens stren-
ge ecologische en sociale normen 
geteeld en geoogst. In Duitsland, 
Bosnië en Turkije wordt dit katoen 
in gecertificeerde spinnerijen tot fijn 
GOTS-gecertificeerd garen gespon-
nen.

Bij de aankoop van katoen met 
biologische kwaliteit staan we 
als onderneming voor een grote 
uitdaging om de vereiste kwaliteit 
te vinden. Omdat onze stoffen 
uitermate fijn en onze breimachines 

Duurzaam staat niet altijd synoniem 
voor biologisch: onze twee belang-
rijkste leveranciers, met wie we al 
decennialang samenwerken, werken 
volgens de modernste technologi-
sche en sociale normen. 

Duurzaam katoen betekent voor 
mey een mix van certificaten (zoals 
STANDARD 100 by Oeko-Tex®, BCI, 
STeP by Oeko-Tex®) en jarenlange 
partnerschappen met leveranciers. 

Onze katoenleveranciers beschik-
ken nu al over minstens één van 
deze certificaten voor de gelever-
de producten. Factoren zoals de 

erg precies zijn, mag ons biologisch 
katoen geen vreemde vezels en 
andere verontreinigingen bevatten 
en moet het een bepaalde minima-
le stapellengte hebben. Vreemde 
vezels kunnen de kwaliteit van het 
garen en dus van de afgewerkte stof 
ernstig beïnvloeden.

Ons aandeel biologisch katoen 
konden we sinds 2018 verviervou-
digen en ook in de toekomst willen 
we binnen de wereldwijde beschik-
baarheid onze series met biokatoen 
uitbreiden. 

regionale verwerking bij het spinnen 
in Europa (en bijgevolg ook korte 
transportwegen), druppelirrigatie, 
kleinschalige katoenbedrijven in 
Griekenland en jarenlange partner-
schappen spelen een grote rol en 
vormen essentiële aandachtspun-
ten. 

Wij nemen ons hoogwaardige 
Pima-katoengaren uit Peru af van 
een leverancier met wie wij al 
meer dan 40 jaar samenwerken. 
Bij bezoeken ter plaatse krijgen we 
een indruk van de katoenteelt, de 
werkomstandigheden en de nale-
ving van ecologische normen.

SINDS 2018 HEEFT MEY HET AANDEEL BIOLOGISCH KATOEN
IN ZIJN PRODUCTEN AL VERVIERVOUDIGD.

60% VAN ONZE GEBRUIKTE VEZELS ZIJN 
HOOGWAARDIGE KATOENVEZELS.

VERANTWOORDELIJKHEID / MATERIALEN MATERIALEN / VERANTWOORDELIJKHEID
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Wol
 /  

Viscose, modal en lyocell
 /  

De wolproducten bij mey worden al 
van meet af aan uitsluitend en voor 
100% gebreid met wol die afkom-
stig is van schapen uit Zuid-Afrika. 
Voor het garen wordt geen gebruik 
gemaakt van mulesing, wat ook in 
de toekomst strikt het geval zal zijn. 
Onze leveranciers bezorgen ons 
hiervoor hun certificaat. Het aan-

Viscose, modal en lyocell bestaan 
uit biologisch afbreekbare cellulo-
se, maar worden in een industrieel 
proces kunstmatig geproduceerd. 
De cellulosevezels uit hout worden 
tijdens een chemisch proces in 
verschillende fases losgemaakt en 
verder verwerkt.

Door het erkende FSC®-keurmerk 
kunnen we voor de afkomst van 
onze vezels een duurzaam bos-
beheer traceren en garanderen. 
Sinds 2020 hebben al onze vezels 
van viscose, modal en lyocell een 
certificaat. 

Bij het chemische productieproces 
spelen bovendien sociale en ecolo-
gische omstandigheden een crucia-
le rol. Zeker bij de vezelproductie in 
ontwikkelingslanden komen gevaar-

deel van wolgarens ten opzichte van 
de totale hoeveelheid bedroeg in 
2021 ongeveer 1%. Mulesing is een 
methode om bij schapen besmet-
ting met vliegenmaden te voorko-
men. Daartoe wordt de huid rond 
de staart meestal zonder verdoving 
verwijderd, een gruwelijk proces.

lijke chemicaliën vaak in het afval-
water terecht en wordt de lucht 
vervuild door verbrandingsgassen. 
Om dat risico in onze leveringske-
ten te vermijden, kopen we onze 
viscose bij onze partner ENKA® uit 
Duitsland. 

Modal kopen we bij onze trouwe 
partner LENZIG™ uit Oostenrijk. 
De onderneming optimaliseert het 
productieproces door ervaring en 
expertise. 

Doelgericht wordt belasting voor 
het milieu bij de productie, zo-
als voor het afvalwater en inzake 
uitstoot, beperkt. Ook de duurzame 
TENCEL™-vezels, vooral gegeerd 
door het hoge ademend vermogen 
en het zachte aanvoelen, kopen we 
bij de Oostenrijkse onderneming. 

WE HEBBEN TE ALLEN TIJDE VERMEDEN DAT WOL VAN SCHAPEN 
UIT GEBIEDEN KOMT WAAR AAN MULESING WORDT GEDAAN.

SINDS 2020 HEBBEN AL ONZE VEZELS VAN VISCOSE, MODAL 
EN LYOCELL EEN FSC®-CERTIFICAAT. 

VERANTWOORDELIJKHEID / MATERIALEN MATERIALEN / VERANTWOORDELIJKHEID
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Productverpakkingen
 /  

De ’Zwabische boemerang’
 /  

Door de verpakkingen te herzien, 
zijn we in 2021 voor het leeuwen-
deel van onze productverpakkingen 
omgeschakeld naar karton met 90% 
gerecycled materiaal. Bovendien 
bestaan alle productverpakkin-
gen en hangtags uit karton met 
FSC®-certificaat. 
Vooral voor onze veel verkochte 
damesseries 2000 en Noblesse zijn 
we overgestapt van plastic zakjes 
naar een kartonnen verpakking. 
Zo besparen we jaarlijks ongeveer 
600.000 plastic zakjes. 

We gebruiken geen gelamineerd 
materiaal voor onze verpakkingen 
om de stabiliteit ervan te verho-
gen (bijv. aan de randen en tegen 
scheuren). We hebben het aantal 
verpakkingen met een kijkvenster 
van folie aanzienlijk beperkt. In het 
algemeen passen we zo weinig In 1997 werd de ‘Zwabische boe-

merang’ geïntroduceerd en al een 
jaar later werd deze bekroond met 
de Duitse milieuprijs ‘Ecologisch 
product van het jaar’. Ondertussen 
wordt het hangerrecyclingsysteem 
al meer dan 20 jaar bij mey gebruikt. 

Het systeem van de hangerrecycling 
garandeert jobs in de regio. In de 
sociale werkplaatsen Zollernalb in 
Bisingen en Albstadt evenals in de 
‘Mariaberger Heimen’ in Gammer-
tingen zijn continu 40 mensen met 
een handicap aan het werk voor de 
recycling van de mey-hangers. 
Het teruggaveaandeel van de han-
gers bedraagt de voorbije 10 jaar 

mogelijk veredeling toe, zoals een 
glanzende folie of uv-lak, aangezien 
dat het milieu belast en recycling 
moeilijker maakt. Het gebruik van 
verpakkingsfolies bij mey moet op 
lange termijn aanzienlijk worden 
verminderd. Daarom reduceerden 
we al de µ-dikte van de folies, die 
we gebruiken om de producten uit 
hangerrecycling te beschermen 
tegen vuil. Dat zorgde voor een be-
sparing van 21% foliemateriaal. 

Bovendien zijn we voor de bescher-
mende verpakking van onze nacht-
kleding overgestapt naar een folie 
uit 100% gerecycled materiaal. 
Er lopen nog verschillende testen 
met diverse gerecyclede folies om 
folie geleidelijk nog meer te vervan-
gen door 100% gerecyclede folies. 
Tot we hopelijk folie ooit helemaal 
achterwege kunnen laten. gemiddeld 65%; zo bespaart mey 

jaarlijks ca. 30 ton afval in verge-
lijking met wegwerphangers; door 
het hoge teruggaveaandeel is het 
systeem ook rendabel. 
 
Zo werkt de hangerrecycling: de 
hangers worden met de artikelen 
naar de winkel gebracht. Na de 
verkoop van het product worden 
ze door de handelaar verzameld en 
gratis naar mey teruggestuurd. In de 
sociale werkplaats van Zollernalb en 
de ‘Mariaberger Heimen’ worden 
alle hangers vervolgens gereinigd 
en door mey van nieuwe artikelen 
voorzien.

VOOR DE MEESTE VERPAKKINGEN ZIJN WE AL OVERGESTAPT 
OP MATERIAAL DAT VOOR 90% GERECYCLED KAN WORDEN.

AL MEER DAN 20 JAAR IS HET HANGERRECYCLINGSYSTEEM VAN MEY EEN 
SUCCES, WAARMEE JAARLIJKS GRONDSTOFFEN UITGESPAARD WORDEN.

Terbeschikking-
stelling van de 
mey-hangers voor 
hergebruik.

WERKPLAATSEN 
VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING

Reiniging van de 
mey-hangers.

Levering van 
de artikelen op 
mey-hangers.

Verzamelt de 
hangers.

VAKHANDELAAR

Terugsturen van de 
mey-hangers met 
DHL/DPD.

HANGERRECYCLING

MILIEU / VERPAKKINGEN HANGERRECYCLING / MILIEU
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Bijenproject in Albstadt
 /  HET PROJECT HEET ‘MEYA DE BIJ’ OF ‘FRANZ’ 

(NAAR ONZE OPRICHTER).

Het abstracte begrip ‘duurzaam-
heid’ wordt aan de hand van de 
situatie van bijen tastbaar en begrij-
pelijk. Het belang van bijen kan niet 
onderschat worden, de bestuiving 
door bijen is onmisbaar. De voorbije 
jaren wordt de bij daarom steeds 
vaker gezien als een indicator voor 
de gezondheidstoestand van ons 
milieu. Als het goed gaat met de bij-
en, gaat het ook goed met de natuur 
en bijgevolg met de mensen. 

Een wereld zonder bijen is ondenk-
baar voor onze biologische diver-
siteit en dus om te overleven. Het 
bijenproject loopt al sinds 2018 en 
is mogelijk dankzij de inzet van onze 
medewerker Paul Maier, die in zijn 
vrije tijd een imkercursus gevolgd 

heeft bij de imkervereniging Balin-
gen-Geislingen-Rosenfeld e. V.

Door de zeer beperkte landbouw-
activiteiten in de buurt van Albstadt 
worden in deze regio zo goed als 
geen insecticiden en pesticiden 
gebruikt – voor de vier bijenvolken 
dus de perfecte biotoop. 

Onze bijenkolonie bevindt zich 
op de aanpalende bloemenweide 
van Dietmar Mey in bijenkasten 
van onbehandeld hout. De bijen 
verzamelen in de enorme bloemen-
diversiteit rond ons bedrijfsterrein 
de nodige nectar voor de honing. 
We houden onze bijen niet zozeer 
voor de honing, maar willen met ons 
duurzaamheidsproject FRANZ een 

bijdrage leveren aan de bestuiving 
en het behoud van de diversiteit ter 
plaatse. 
 
Daarom hebben we al een bloe-
mengebied voor meerdere jaren 
van 1600 m² (10 m breed en 160 m 
lang) aangelegd, dat niet alleen druk 
bezocht wordt door onze honingbij-
en, maar ook het voedingsaanbod 
voor diverse insecten in de buurt 
uitbreidt en vermeerdert. 

Bijen leveren een grotere bijdrage 
voor onze voeding en ons welzijn 
dan elk ander levend wezen. Wist u 
dat 80% van de inheemse cultuur- 
en wilde planten en dus een derde 
van onze groenten en fruit afhanke-
lijk zijn van bestuiving door bijen? 

Honingbijen en wilde bijen spelen 
een belangrijke rol bij bloemen en 
struiken. Fruit – zoals aardbeien, 
bosbessen, braambessen, frambo-
zen, peren, appels, kersen en perzi-
ken – is erg afhankelijk van het werk 
van bijen. Bepaalde groenten, zoals 
komkommers, pompoen, erwten 
en bonen, worden alleen door bijen 
bestoven. 

Ook u kunt de bijen een handje 
helpen. Zet een eerste stap naar 
duurzame ontwikkeling op uw bal-
kon of vensterbank door bloemen of 
een insectenhotel.

MILIEU / BIJEN BIJEN / MILIEU
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CO2-uitstoot
 /  OM CO2-UITSTOOT TE VERMINDEREN, 

WERKEN WE IN DRIE STAPPEN:

Voor onze eigen vestigingen wordt de CO2-uitstoot met een CO2-voet-
afdruk berekend. Deze inzichten benutten we vervolgens om processen 
onder de loep te nemen en te optimaliseren.

Inzake CO2-uitstoot streven we vooral naar maatregelen om uitstoot te vermijden 
en te beperken. Om de resterende en onvermijdbare uitstoot van onze activiteiten 
te compenseren, investeert mey in regionale compensatieprojecten.

1. analYSe van de co2-uitStoot 3. compenSatie 

2. verminderen en veranderen

Op basis van de analyse werken we 
concrete maatregelen uit om de 
CO2-uitstoot meteen en duurzaam 
te verminderen. In de voorbije jaren 
konden we onze CO2-uitstoot al op 
verschillende vlakken verminderen. 

Door korte en overzichtelijke 
transportwegen beperken we onze 
CO2-uitstoot. Dat is mogelijk door 
hoofdzakelijk binnen Europa te 
produceren. Textielveredeling en 
-verven (appret) wordt beschouwd 
als een energieverslindende pro-
cesstap in de textielsector. Binnen 
onze leveringsketen gelden hiervoor 

strenge regels, aangezien onze 
appretbedrijven zich uitsluitend in 
Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland 
bevinden. Door de wetgeving wordt 
hier een optimale energie-efficiëntie 
gegarandeerd. 

Bovendien gebruiken we in onze 
hoofdzetel in het Duitse Albstadt 
al sinds 2018 100% ecologische 
stroom (waterkracht uit Scandina-
vië), daarenboven analyseren en 
optimaliseren we continu het ener-
gieverbruik in onze drie vestigingen. 
In ons hoofdkantoor werden alle 
raamfronten vervangen door nieuwe 

isolerende glasramen, werd het dak 
opnieuw geïsoleerd en werd de pro-
ductiehal volledig omgeschakeld op 
ledverlichting. Ook onze elektrische 
laadpaal aan de outlet in Albstadt 
wordt volledig gevoed door groene 
stroom.

Om onze producten naar de klan-
ten te brengen, gebruiken we DHL 
GO GREEN. Zo worden de pakket-
ten klimaatneutraal verzonden en 
wordt de uitstoot door het transport 
gecompenseerd door investeringen 
in ecologische projecten overal ter 
wereld. 

MILIEU / CO2-UITSTOOT CO2-UITSTOOT / MILIEU
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mey ondernemingsgroep

Albstadt, Duitsland
Hoofdkantoor & productie

Bitz, Duitsland
Logistiek centrum

Aangezien duurzaamheid stevig 
verankerd is in onze onderne-
mingsprincipes, streven we er-
naar al onze medewerkers bij de 
duurzaamheidsstrategie van mey 
te betrekken. Door elk individu te 
integreren, kunnen we belangrijke 
thema’s aangaande duurzaamheid 
in het dagelijkse leven op de werk-
vloer aanbrengen en tegelijk het 
potentieel van alle medewerkers zo 
goed mogelijk benutten. Aangezien 
iedereen zijn eigen werkplek en 
proces het beste kent, hebben we in 
2021 besloten dat elke afdeling zelf 
haar duurzaamheidsdoelstellingen 
bepaalt en vervolgens proactief 
omzet. 

mey hoofdkantoor
 /  HOE WORDT DE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE TIJDENS 

DE DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN GEÏNTEGREERD?

We kijken uit naar de fase waarin 
deze plannen ingediend en her-
werkt worden tijdens het tweede 
kwartaal van het jaar; in september 
zullen we de uiteindelijke doelstel-
lingen intern publiceren en volgt 
de implementatie ervan. In totaal 
werden 60 doelstellingen inge-
diend, die vanaf september door de 
afdelingen zelf geïmplementeerd 
zullen worden.

Op het intranet en in onze nieuwe 
medewerkersapp publiceren we 
regelmatig een update met de reeds 
uitgewerkte doelstellingen. Op die 
manier willen we de beste prak-
tijken delen, zodat we intern van 
elkaar kunnen leren en profiteren. 

We verheugen ons erop dankzij de 
interne duurzaamheidsdoelstellin-
gen de bewustwording bij mede-
werkers te verhogen en tegelijk ons 
werk en onze processen in onze 
onderneming m.b.v. elke werknemer 
duurzaam vorm te geven.

Plaatsing van zonnepanelen
 / IN TEGENSTELLING TOT FOSSIELE ENERGIEBRONNEN IS 

ZONNE-ENERGIE NAGENOEG ONBEPERKT BESCHIKBAAR.

Zonnepanelen werken milieuvrien-
delijk en zonder CO2-uitstoot bij de 
stroomproductie. mey hecht veel 
belang aan hernieuwbare energie-
bronnen en maakt daarom gebruik 
van elektriciteit uit waterkracht. Nu 
willen we inzake milieubescherming 
een volgende mijlpaal bereiken en 
de beschikbare mogelijkheden voor 
duurzame stroomopwekking in de 
vestiging in Albstadt benutten.
 
In nauwe samenwerking met een 
ingenieursbureau plant mey de 
installatie van een fotovoltaïsch sys-
teem voor 750 kWp op het dak van 
de productie in Albstadt. Dankzij 
deze installatie zal meer dan 30% 

van het jaarlijkse stroomverbruik van 
mey in de toekomst bestaan uit zelf 
opgewekte stroom.

Gedurende een periode van 10 jaar 
vermijden zonnepanelen per kWp 
ca. vijf ton CO2. Met de geplande 
installatie wordt ongeveer 365 ton 
CO2 per jaar vermeden. 

De vereiste energie voor de produc-
tie van de zonnepanelen wordt al 
gecompenseerd in de eerste jaren 
van de installatie. Op lange termijn 
is bijgevolg de voetafdruk van de 
fotovoltaïsche installatie positief. 
Tegen eind 2022 zou de uitvoering 
afgewerkt moeten zijn. 

22,8%
PRODUCTIE- 

VOLUME

100%
LOGISTIEK

MILIEU / ENERGIE VESTIGINGEN / MILIEU
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meydays for future
 /   

CO2-compensatie 
door humusvorming
 /   

mey staat synoniem voor kwaliteit 
en een milieuvriendelijke en sociale 
productie. We zijn van mening dat 
deze waarden niet te combineren 
zijn met de achteloze massacon-
sumptie op Black Friday. In plaats 
van korting te geven, hebben we 
daarom de campagne ‘meydays 
for future’ in het leven geroepen. 
Tijdens het ‘Black weekend’ hebben 
we gedurende drie dagen voor elke 
euro inkoopwaarde een kilo CO2 
gecompenseerd. 

Deze Black-weekend-actie was een 
ongelooflijk succes! Dat bewijst dat 
ook onze klanten begaan zijn met 
het thema en de inspanningen van 
mey inzake duurzaamheid weten te 
waarderen. 

In samenwerking met positerra 
GmbH compenseert mey 325 ton 
CO2. Dat overtrof al onze verwach-
tingen! We danken onze klanten 
voor hun aankoop en steun.

HET SCHÖNBERGHOF VAN MANFRED KRÄNZLER IS EEN PRACHTIG VOORBEELD 
VAN LANDBOUW MET AANDACHT VOOR KLIMAAT EN DIEREN. 

VAN 26 TOT 28 NOVEMBER 2021 ORGANISEERDE MEY EEN SPECIALE ACTIE 
TIJDENS HET BLACK-WEEKEND – HELEMAAL ZONDER KORTINGEN.

Eén van onze waardevolle projecten 
inzake klimaat- en milieubescher-
ming wordt regionaal gerealiseerd 
in de buurt van ons hoofdkantoor 
in Albstadt. In samenwerking met 
landbouwer Manfred Kränzler van 
het Schönberghof in Rosenfeld-Isin-
gen en de pionier inzake regene-
ratieve landbouw, Friedrich Wenz 
van positerra GmbH uit Rosenheim, 
wordt de uitstoot van broeikasgas-
sen ter plaatse gecompenseerd 
door humusvorming. 

positerra zorgt daarbij voor de 
transparantie en traceerbaarheid 
van het proces, terwijl meneer 
Kränzler de landbouwoppervlak-
ken beheert. Deze compensatie 
van CO2-uitstoot gebeurt via een 
aangepast oppervlaktegebruik met 
regeneratieve, humusopbouwende 

bewerkingsmethodes. Het doel is 
zo veel mogelijk CO2 per hectare 
te binden, terwijl de productiviteit 
gelijk blijft of toeneemt. We vinden 
het geweldig om een actieve bijdra-
ge te leveren aan de humusopbouw 
van regionale bodems. Dankzij deze 
regionale maatregel creëren we niet 
alleen een erg efficiënte methode 
om CO2 te binden, maar leveren we 
ook een aanzienlijke bijdrage aan 
een gezonde levensruimte en veel 
biodiversiteit in onze streek.

mey investeert drie jaar lang (2020-
2022) veel geld en bindt zo meer 
dan de helft van de in 2019 veroor-
zaakte CO2-uitstoot in alle mey-
vestigingen (incl. in eigen winkels).

Meer over positerra op 
www.positerra.org

325 t CO2

wordt door mey dankzij 
het positerra-project 

gecompenseerd!

MILIEU / POSITERRA POSITERRA / MILIEU

Tijdens een uitstap met onze me-
dewerk(st)ers hebben we in sep-
tember 2021 een bezoek gebracht 
aan het Schönberghof van Manfred 
Kränzler in Rosenberg-Isingen. Het 
regionale partnerschap voor de 
binding van CO2-uitstoot ligt ons na 

aan het hart. We zijn dan ook blij dat 
deze uitstap in samenwerking met 
het Schönberghof in Rosenfeld-Isin-
gen kon plaatsvinden en we zo het 
bewustzijn van onze medewerk(st)
ers voor de regeneratieve landbouw 
konden verhogen.

26 27



Sustainable Sourcing Standard
 /   

Deze legt de basisvoorwaarden vast 
voor nieuwe en bestaande partner-
schappen met mey. Naast GOTS en 
STeP by OEKO-TEX® zijn nog ande-
re certificeringen vermeld, die we 
als onderneming bij een samenwer-
king van onze partners accepteren. 

De door mey aanvaarde certifica-
ten werden geselecteerd aan de 
hand van een zorgvuldige analyse 
en rekening houdend met externe 
bronnen en de expertise van de 
Vereniging voor duurzaam textiel. 

Zo kunnen we garanderen dat 
in heel onze supply chain zowel 
ecologische als sociale normen 
gerespecteerd worden. Bovendien 
controleren we onze partners bij 
bezoeken ter plaatse op sociale en 
ecologische criteria met betrekking 
tot de sectorrisico’s van de OESO. 
Door een intern uitgewerkt proces 
controleren we in de bedrijven o.a. 
de naleving van werk- en preven-
tieve gezondheidsmaatregelen, de 
betaling van een eerlijk loon evenals 
ecologische maatregelen. 

IN 2021 HEBBEN WE EEN SUSTAINABLE SOURCING STANDARD 
ONTWIKKELD EN GEÏMPLEMENTEERD. 

Supply chain
 /  ONZE LEVERANCIERS DELEN ONZE OPVATTING INZAKE 

SOCIALE, ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE WAARDEN.

Daarbij zorgen we niet alleen voor 
persoonlijk contact ter plaatse, 
maar gaat het ook om schriftelij-
ke waarden, zoals de mey Terms 
(inkoopvoorwaarden), de Code of 
Conduct (gedragscodex) en wette-
lijke bepalingen.

De mey Terms omvatten niet alleen 
technische gegevens en kwali-
teitsrichtlijnen, maar ook onze 
gedragscodex, die veilige werkom-
standigheden en milieubescherming 
stipuleert. 

Tussen zakenpartners is ook het 
eerlijk en transparant doorgeven 
van gegevens van essentieel belang. 
De wetgeving en de normen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO) vormen de richtlijnen inzake 
samenwerking. De leveranciers 
moeten in het bijzonder de normen 
van de ILO voor sociaal en verant-
woordeijk ondernemen naleven en 

verplichten ook hun toe- en suble-
veranciers tot de naleving van deze 
normen.

Al onze 115 leveranciers, acht part-
ners voor passieve loonveredeling 
(PLV) en elf partners voor handels-
waar moeten de mey Terms naleven 
en zich ertoe verbinden onze waar-
den en voorschriften te respecteren. 

93% van onze leveranciers van 
‘rang 1’ is gevestigd in Europa, 4% 
in Turkije, 3% in Azië en 0,5% in 
Noord-Afrika. Meer dan 87% van 
onze partners voor passieve loon-
veredeling is gevestigd in Europa. 
De drie eigen vestigingen van mey 
in Duitsland (Albstadt), Portugal 
(Celorico de Beira) en Hongarije 
(Veresegyház) bevinden zich in Eu-
ropa en moeten daardoor al voldoen 
aan erg strenge voorwaarden inzake 
sociale en ecologische normen.

SUSTAINABLE SOURCING STANDARD / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / SUPPLY CHAIN
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Er worden nieuwe artikelen en snit-
ten gecreëerd, bestaande vormen 
verbeterd en geoptimaliseerd en 
charmante, kleine accenten toege-
voegd – waarbij duurzaamheid, een 
hoge kwaliteit en individueel design 
niet uit het oog worden verloren. 

Eigen individualiteit staat centraal. 
Doorslaggevend is de innerlijke be-

In de textielsector wordt het pro-
ductieproces beschreven door de 
zogenoemde vier rangen. Rang 4 
gaat over de teelt of productie van 
de grondstof, die vervolgens in rang 
3 tot een garen gesponnen wordt. 

Een volgende stap in het produc-
tieproces is het creëren van een 
vlak door het garen te breien of te 
weven (rang 2). Bij de zogenoemde 
textielveredeling worden de gepro-
duceerde stoffen geverfd, bedrukt 
en geappreteerd. 

De confectie is de laatste stap in het 
productieproces (rang 1). Hier wordt 
de stof op maat gesneden en maken 
naai(st)ers het eindproduct uit de 

Design en innovatie
 /   

Transparantie in 
de leveringsketen
 /   

ELK SEIZOEN VERRASSEN DE DESIGNTEAMS VOOR DAMES EN HEREN 
BIJ MEY MET NIEUWE CREATIES, KLEURENPALETTEN EN PRODUCTEN.

DE PRODUCTIESTAPPEN BIJ MEY: VAN DE PRODUCTIE 
VAN GRONDSTOFFEN TOT HOOGWAARDIGE LINGERIE.

hoefte aan moderne natuurlijkheid 
en harmonie – zowel qua materia-
len als wat betreft het kleurenpalet. 
We schenken speciale aandacht 
aan hoogwaardige stoffen, die het 
perfecte comfort bieden. We zijn 
ervan overtuigd dat onze duurzame 
producten bijdragen aan een betere 
toekomst. Meer duurzaamheid, 
minder fast fashion. 

afzonderlijke onderdelen. De textie-
le waardeketen is lang en complex. 
Er zijn heel wat verwerkingsstappen 
vereist van de winning van grond-
stoffen tot een uiterst kwalitatief 
stuk lingerie. 

Transparantie in de eigen levering-
sketen houdt in dat we begrijpen 
hoe deze is opgebouwd en welke 
spelers betrokken zijn. De trans-
parantie van de leveringsketen 
is bijgevolg een fundamentele 
voorwaarde om als onderneming 
onze verantwoordelijkheden na te 
komen, aangezien we deze moeten 
kennen om hem sociaal en ecolo-
gisch te ontwikkelen.

DESIGN PRODUCTIE VAN 
GRONDSTOFFEN SPINNERIJ

BREI-ATELIER

TEXTIEL- 
VEREDELING

CONFECTIE

SNIT

HANDELCONSUMENTEN

PRODUCTIESTAPPEN / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / PRODUCTIESTAPPEN

100% Duitsland
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We hebben niet alleen een jarenlang 
partnerschap met onze katoenlever-
ancier in Peru, maar kopen ook in 
Duitsland geproduceerde garens bij 
de regionale spinnerij Otto. 

Die onderscheiden zich door hun fij-
nheid en prima kwaliteit en vormen 
de basis voor uitmuntende lingerie 
van mey. We ontwikkelen en testen 
vervolgens tal van nieuwe mate-

riaal- en garencombinaties om de 
perfecte stoffen voor onze produc-
ten te creëren. Onze stoffen zijn ui-
terst duurzaam, soepel en zacht en 
bieden een perfect draagcomfort. 

Wij produceren ongeveer 82% van 
onze stoffen met 97 individueel 
geconfigureerde breimachines in 
onze hoofdvestiging in Albstadt 
(Duitsland).

De productieketen in de kledingin-
dustrie begint bij de productie van 
grondstoffen. Een van de belang-
rijkste grondstoffen in de textiele 
waardeketen is katoen. 

Wij nemen ons hoogwaardige 
Pima-katoengaren uit Peru af van 
een leverancier met wie wij al 
meer dan 40 jaar samenwerken. 
De directie bracht een bezoek aan 

Garens en stoffen
 /   

Productie van grondstoffen
 /   

INNOVATIE BIJ DE ONTWIKKELING VAN GARENS 
EN STOFFEN IS ONS STERKE PUNT. 

TRANSPARANTIE DOOR JARENLANGE PARTNERSCHAPPEN EN 
CONTROLE TER PLAATSE VAN DE WERKELIJKE OMSTANDIGHEDEN.

Piura in Peru en kreeg een inkijk in 
de katoenteelt, die milieuvriendelijk 
met de hand en zonder gebruik van 
ontbladeringsmiddelen gebeurt, 
evenals in de heersende werkom-
standigheden. 
Transparantie en duurzaamheid zijn 
niet alleen op papier in onze ge-
dragscodex vastgelegd, maar leven 
ook in de praktijk van onze levering-
sketen. 

PRODUCTIESTAPPEN / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / PRODUCTIESTAPPEN

82% van de vezels is afkomstig van 
hernieuwbare grondstoffen
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Ons machinepark in Albstadt (Duits-
land) omvat zowel rondbreimachi-
nes, waarop rondgebreide stofslan-
gen ontstaan, waaruit vervolgens 
boven- en onderdelen zonder 
zijnaden gesneden kunnen worden, 
als machines voor de productie van 
brede stoffen. 

Ook die worden rondgebreid, maar 
vervolgens meteen aan een kant 
opengesneden en opgerold. Zo ont-

Brei-atelier
 /   IN ONS GROTE MACHINEPARK MET DIVERSE BREI-

MACHINES MAKEN WE TOT 82% VAN ONZE STOFFEN 
IN ONS HOOFDKANTOOR IN ALBSTADT (DUITSLAND).

staat een normale strook stof. 

Voor de rondbreimachines voor de 
lichaamsbreedte is voor elke con-
fectiemaat een aparte breimachine 
nodig. Omdat later geen zijnaden 
nodig zijn, moet de ronde stofslang 
precies overeenkomen met de con-
fectiemaat van het nog te produce-
ren kledingstuk.

Door het appreteren van stof met 
onze krimpinstallatie en het kalan-
deren zorgen wij ervoor dat onze 
kledingstukken nooit meer dan vier 
procent krimpen. Met deze waar-
de houden we al bij het snitdesign 
rekening, zodat het product ook na 

Appreteren
 /   DOOR DE STROKEN STOF TE BEHANDELEN MET HETE WATERDAMP, 

WORDT VOORKOMEN DAT DE LINGERIE LATER GAAT KRIMPEN.

talrijke wasbeurten nog even goed 
zit als op de eerste dag. In onze 
krimpinstallatie worden de stoffen 
net als in een normale droger be-
handeld, alleen in grotere omvang. 
De stof verliest daardoor 10% van 
zijn potentiële inkrimplengte. 

PRODUCTIESTAPPEN / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / PRODUCTIESTAPPEN

53% Oostenrijk | 47% Duitsland

90% Duitsland | 10% andere
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We werken samen met regiona-
le partners. Omdat onze lingerie 
rechtstreeks in aanraking komt met 
de huid, houden we ons aan de 
strengste normen en richtlijnen voor 
kleuren en prints. 

Al onze kleuren moeten ook na vele 
wasbeurten nog mooi zijn en mo-
gen niet afgeven of sterk verbleken. 
Deze eigenschappen testen wij in 
een langdurige wastest. 

Verven
 /   BIJ MEY WORDT LINGERIE CHLOORVRIJ GEBLEEKT EN GEVERFD 

ONDER DE STRENGSTE REGELGEVINGEN VOOR MENS EN MILIEU. 

Wanneer de kleurkwaliteit en de 
kwaliteit van de print goed zijn, blijft 
de kleur in de stof en verkleurt de 
witte teststrook niet.

Door de introductie van de STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®-certifi-
cering worden de kleurechtheid en 
de controle op schadelijke stoffen 
van alle eind- en tussenproducten 
gegarandeerd door testen van het 
instituut OEKO-TEX®.

Onze ervaring als expert alsook het 
gebruik van de modernste snij- en 
stansmachines garanderen een ge-
lijkblijvende, hoge nauwkeurigheid. 

Met behulp van de stansmachine 
worden vooral hemden en slips 
gesneden, die als naadloos rondge-
breid materiaal geweven werden. 
Het snijden met de CAD-cutter 
gebeurt volkomen automatisch. 
Om de maatnauwkeurigheid van 
de gesneden delen te waarborgen, 

Snit
 /   WE GEBRUIKEN CAD-CUTTERS EN STANSMACHINES 

OM ONZE KLEDINGSTUKKEN OP MAAT TE SNIJDEN.

worden niet meer dan 25 lagen stof 
in één processtap verwerkt.

Technisch gezien zou het ook zeker 
mogelijk zijn om veel meer lagen 
gelijktijdig met de cutter te snijden, 
maar de gesneden delen zouden 
dan iets van elkaar afwijken, waar-
door ze niet meer voldoen aan onze 
hoge kwaliteitseisen. 

81% Duitsland | 8% Hongarije | 11% andere

PRODUCTIESTAPPEN / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / PRODUCTIESTAPPEN
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Om een perfect draagcomfort te 
realiseren, hechten we bij de naad-
bewerking bijvoorbeeld veel belang 
aan een hoge naaddichtheid (tot 
13 steken/cm). Zo garanderen we 
een hoge elasticiteit van de naad 
en met als resultaat een optimaal 

Naaien
 /   DANKZIJ BIJZONDERE TECHNIEKEN EN ZORGVULDIGHEID 

ONTSTAAT DE PERFECTE PASVORM.

draaggevoel. Om deze kwaliteit te 
waarborgen, controleren we onze 
producten na elke productiestap. 
Want alleen zo ontstaat uiteindelijk 
een kledingstuk dat over de hele lijn 
overtuigt: met uitstekend materiaal 
en een precieze verwerking.

Transparantie bij mey
 /   ONZE PRODUCTIESTAPPEN ZIJN ZOWEL IN ONZE EIGEN VESTIGINGEN 

ALS IN ANDERE PRODUCTIELANDEN TRANSPARANT EN INZICHTELIJK.

69,5%
EIGEN 
PRODUCTIE

6,8%
HANDELS-
WAREN

23,7%
LOON-
PRODUCTIE

Feiten en cijfers: het jaar 2021 (percentages in stukaantallen)

TURKIJE
CHINA

DUITSLAND

PORTUGAL

KROATIË

BOSNIË

POLEN

ROEMENIË

BULGARIJE

TUNESIË

HONGARIJE

SRI LANKA

PRODUCTIESTAPPEN / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / PRODUCTIESTAPPEN
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Mey Hungária Kft.

Veresegyház, Hongarije
Confectiebedrijf

Mey Texteis SA.

Celorico Da Beira, Portugal
Confectiebedrijf

Buitenlandse vestigingen 
van mey
 /  DE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE VAN ONZE TWEE VESTIGINGEN 

IN HET BUITENLAND, IN PORTUGAL EN HONGARIJE.

• Volledige vervanging van de ramen in de productie en kantoren tegen eind 2022
• Plaatsing van een fotovoltaïsche installatie tegen eind 2025

• Aankoop van een papierpers

• Omschakeling in het naaiatelier van neonverlichting naar led tegen eind 2022
• Plaatsing van een fotovoltaïsche installatie tegen eind 2025

• Meer digitalisering

Doelstelling nr. 1
 /    

Doelstelling nr. 2
 /    

Doelstelling nr. 1
 /    

Doelstelling nr. 2
 /    

Reductie van de CO2-uitstoot tegen eind 2025

Optimalisatie van de afvalverwijdering tegen eind 2022

Reductie van de CO2-uitstoot tegen eind 2025

Minder papierverbruik tegen eind 2022

Oprichting: 1992
Medewerk(st)ers: 172
Gespecialiseerd in lingerie en 
nachtkleding voor heren
GOTS: 2021
STeP by OEKO-TEX®: 2021

Oprichting: 1991
Medewerk(st)ers: 214
Gespecialiseerd in ondergoed 
voor dames en heren
GOTS: 2020
STeP by OEKO-TEX®: 2021

12,9%
PRODUCTIE-

VOLUME

33,8%
PRODUCTIE-

VOLUME

SUPPLY CHAIN / VESTIGINGEN VESTIGINGEN / SUPPLY CHAIN
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30 jaar Mey Texteis SA.
 /  

Aan het eind van de jaren ‘80 was er 
een groot gebrek aan arbeidskrach-
ten in de regio rond Albstadt, vooral 
in de confectiesector. Daarom 
besliste men niet zozeer omwille 
van de kosten, maar eerder omwille 
van de capaciteit om een vestiging 
in het buitenland te openen.

In 1985 was Portugal al kandi-
daat-lidstaat van de Europese Unie. 
Portugal stond bekend als een land 
met een lange traditie in textiel en 
er waren al diverse Duitse kleding-
merken actief. De toonaangevende 
textielregio bevindt zich in het 
noorden van Portugal, bij Braga en 
Porto, waar men echter ook kampte 
met een tekort aan arbeidskrachten, 
aangezien door het EU-lidmaat-
schap zich in Portugal al talrijke 
buitenlandse ondernemingen ge-
vestigd hadden. 

Na intensieve verkenning koos men 
voor het plaatsje Celorico da Beira, 
de kaashoofdstad van Portugal. 
Deze regio stond weliswaar niet be-
kend om textiel. mey was er echter 
van overtuigd dat na goede training 
en opleiding de werknemers een 
hoog kwaliteits- en productieniveau 
konden behalen.
Tegelijk met de selectie en de 
aanwerving van de naaisters werd 

een productiegebouw opgericht 
van 3500 m², inclusief kantoor- en 
kantineruimtes, dat later met 1000 
m² werd uitgebreid.

Een andere belangrijke pijler was de 
technische ondersteuning van het 
machinepark. mey startte als Mey 
Texteis SA in Portugal met vier naai-
sters, later werden dat er acht, nog 
later twaalf. Na 5,5 jaar werkten bij 
mey in Portugal al 150 medewerk(st)
ers. 

Mey Texteis SA was toen reeds een 
belangrijke bouwsteen van ons pro-
ductienetwerk en voldeed aan alle 
verwachtingen van onze onderne-
mingsfilosofie. 

Dat lukte hoofdzakelijk door in-
tensieve training. Hiertoe kwamen 
regelmatig collega’s uit Albstadt 
naar Portugal. Een belangrijk on-
derdeel van deze training waren 
dagelijkse vingeroefeningen om de 
vingervaardigheid van de naaisters 
te verbeteren. 

Ons streefdoel was altijd om onze 
klanten de gewenste kwaliteit te ga-
randeren, ongeacht in welke vesti-
ging het product vervaardigd wordt. 
mey kan met trots beweren dat we 
daarin tot op vandaag geslaagd zijn!

Geleidelijk ontwikkelde de vesti-
ging zich van een productieplaats 
voor uitsluitend basisproducten 
tot een flexibele vestiging met veel 
modieuze lingerie en nachtkleding. 
Ondertussen is Mey Texteis SA onze 
grootste confectievestiging binnen 
ons productienetwerk en wordt hier 
het leeuwendeel van ons productie-
volume vervaardigd. 

De familie Mey en de directie ver-
heugen zich met alle medewerk(st)
ers over dit succesverhaal van 30 
jaar en we hopen om samen nog 
vele jubilea te mogen vieren. Wij 
willen ons personeel in Portugal en 
alle betrokkenen uit Duitsland van 
harte bedanken voor deze periode. 
We zijn trots op ons voorbeeldige 
bedrijf, waardoor we op 30 jaar 
tijd marktleider op het gebied van 
ondergoed konden worden.

SENIOR DIETMAR MEY BLIKT TERUG 
OP EEN SUCCESVERHAAL.

SUPPLY CHAIN / VESTIGINGEN VESTIGINGEN. / SUPPLY CHAIN
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Waar duizenden naalden 
werken: in het brei-atelier 
wordt garen tot stof.

HOLGER TEUFEL
Afdelingshoofd brei-atelier 

Hier wordt het design, 
het idee geboren. 

Puur. En vooral met 
veel liefde voor detail.

CLAUDIA WIGGE
Head of Design dames

 
De perfecte snit.
Grondstofvriendelijk 
en zonder verspilling 
van materiaal.

SIME DUJIC
Snit

Kwaliteitscontrole betekent aandacht 
voor detail tot aan de laatste stap. 

BERNADETA RING
Afdelingshoofd patroonnaaierij

Het magische moment: in het 
naaiatelier ontstaat uit afzonderlijke 

onderdelen het afgewerkte 
kledingstuk.

DANIELA SINATRA-MARZIO
Naaiatelier

Vele handen, één passie
 /   DE PRODUCTIE VAN EEN 

KLEDINGSTUK BIJ MEY.

PRODUCTIESTAPPEN / SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN / PRODUCTIESTAPPEN

44 45



FRANKFURT

KONSTANZ

Door het besluit onze kwaliteitsvol-
le producten ook in eigen winkels 
te verkopen, begint voor mey een 
nieuw tijdperk in de retailhandel. 

In onze eigen winkels benutten we 
ten volle de mogelijkheid om onze 
collecties te presenteren in over-
eenstemming met onze merkstijl. 
Bekoorlijke materialen, kleuren en 
meubelstukken beklemtonen ons 
idee van kwaliteit en zorgen dat 
klanten zich in de mey-stores bijna 
net als thuis voelen.

In 2009 start mey met een eerste 
eigen onlineshop. Daar wordt met 
steeds meer succes het volledige 
assortiment van mey voor dames en 
heren rechtstreeks aan de eind-
klanten verkocht. Na verloop van 
jaren heeft de eigen onlineshop zich 
ontwikkeld tot een digitaal ont-
moetingspunt van het merk en een 
enorm succesvol verkoopkanaal. 
Nu shoppen: mey.com

Behalve in de eigen onlineshop is 
mey als verkoper actief in verschil-
lende verkooppunten. Die omvatten 
ook de bekendste platforms, zoals 
Zalando en Amazon. Ook in ande-
re landen zijn we hier met succes 
actief en blijven we uitbreiden.

MAINZ

BONN

VERKOOPPUNTEN

KEULEN

MEY.COM

Hoofdkantoor
Fabrieksverkoop

B2C / SUPPLY CHAIN

3500 detailhande-
laars en warenhuisketens 
worden door ons bevoor-
raad.

19 eigen mey-stores 
zijn over heel Duitsland 
open.

3 multilabel-shops met 
andere merken worden 
door mey beheerd.

9 Factory Outlet 
Centers en pop-upstores 
bieden onze producten 
uit het vorige seizoen aan.

ALBSTADT

BADEN-BADEN

ULM

METZINGEN

ROPPENHEIM

ROTTACH-EGERN

INGOLSTADT

SALZBURG

REGENSBURG

NÜRNBERG

HEIDELBERGZWEIBRÜCKEN

BAMBERG

TRIER

WIESBADEN

MONTABAUR

AKEN BONN

KEULEN

BIELEFELD

GÖTTINGEN

SOLTAU

BREMEN

HAMBURG

NEUMÜNSTER

BERLIJN STEGLITZ

BERLIJN KU’DAMM
BERLIJN WUSTERMARK

mey B2C
 /  BIJ DE OPENING VAN DE 

ONLINESHOP IN 2009 EN 
DE EERSTE MEY-STORE IN
 2010 BEGINT EEN NIEUW 
HOOFDSTUK.

SUPPLY CHAIN / B2C
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Diversiteit onder 
onze medewerk(st)ers
 /  

Verschillen verrijken het samen-
leven, daarom stimuleert mey het 
principe van diversiteit elke dag op-
nieuw op de werkvloer. Aanvaarding 
staat voor ons centraal, omdat we 
alleen samen continu beter kunnen 
worden.

INTERCULTURALITEIT
Met drie productievestigingen in 
Duitsland, Hongarije en Portugal is 
mey een internationale onderne-
ming. We zijn er trots op dat deze 
internationaliteit en interculturaliteit 
ook bij ons personeel wordt weer-
spiegeld. Bij mey werken mede-
werk(st)ers uit 26 landen; deze uni-
citeit van al onze medewerk(st)ers is 
voor ons op elk moment cruciaal.

GELIJKE KANSEN
Bij ons werken meer vrouwen dan 
mannen: niet in het minst daarom 
zijn gelijke kansen voor ons vanzelf-

MEY BIEDT WERK AAN 1113 MEDEWERK(ST)ERS 
UIT 26 LANDEN.

sprekend. Dankzij flexibele arbeids-
modellen dragen we bij aan de 
combinatie van werk en gezin voor 
al onze medewerk(st)ers.

GENERATIES
De knowhow van onze ervaren 
medewerkers is een centrale com-
ponent voor het succes van onze 
onderneming. Tegelijk houden we 
volop rekening met de demografi-
sche veranderingen. We bevorderen 
de uitwisseling tussen generaties, 
aangezien we allemaal de vruchten 
plukken als we van elkaar leren.

PERSONEN MET EEN BEPER-
KING
We willen het thema inclusie bevor-
deren en zo vooroordelen vermin-
deren. Daarom willen we mensen 
met een beperking aanmoedigen 
om bij ons te solliciteren. 

Duitsland
713 medewerk(st)ers

Mey GmbH & Co. KG
381 vrouwen | 170 mannen
480 Duitsland, 25 Italië,
11 Turkije, 11 Kroatië, 6 Roemenië, 
5 Kosovo, 2 Rusland, 2 Hongarije, 
1 Bosnië en Herzegovina, 
1 Frankrijk, 1 Gambia, 1 Ka-
zachstan, 1 Laos, 1 Oostenrijk, 
1 Polen, 1 Servië, 1 Syrië

Mey Handels GmbH
171 vrouwen | 5 mannen 
147 Duitsland, 10 Oostenrijk,
6 Frankrijk, 2 Turkije, 

1 Denemarken, 1 Griekenland, 
1 Italië, 1 Noord-Macedonië, 
1 Kameroen, 1 Canada, 1 Kosovo, 
1 Peru, 1 Polen, 1 Roemenië, 
1 Rusland

Portugal
214 medewerk(st)ers
204 vrouwen | 10 mannen
211 Portugal, 2 Brazilië,
1 Duitsland

Hongarije
172 medewerk(st)ers
163 vrouwen | 9 mannen
169 Hongarije, 2 Roemenië,
1 Oekraïne

Feiten en cijfers: 2021

DIVERSITEIT / MEDEWERK(ST)ERSMEDEWERK(ST)ERS / DIVERSITEIT
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The mey way
 /  DIT IS EEN BESCHRIJVING VAN ONZE VANZELFSPREKENDHEID. DIT INZICHT 

IS DAGELIJKS ONZE MAATSTAF EN BEPAALT ONS DENKEN EN DOEN.

Wat maakt ons uniek?  

We zijn een familiebedrijf dat veel 
belang hecht aan een innovatieve 
instelling. We maken onze klanten 
enthousiast.

Hoe werken we samen? 
We werken consequent, open en 
oprecht aan een succesvolle toe-
komst voor onze onderneming.

Welke richting willen we uit? 

We zijn een gewild merk voor bo-
dywear en lifestyle, dat synoniem 
staat voor kwaliteit, hoge eisen en 
klantvriendelijkheid.

Waarop zijn onze handelingen 
gebaseerd?  

We zijn innovatief, veeleisend en 
verantwoordelijk. In ons denken en 
doen staat de klant centraal.

MEDEWERK(ST)ERS / VISIE

mey gezondheid
 /  

In onze vestiging in het Duitse Alb-
stadt bieden we al diverse projecten 
om medewerk(st)ers ertoe aan te 
zetten duurzamer en bewuster om 
te gaan met thema’s als gezondheid, 
consumptie en beweging.

mey biedt bovendien diverse 
sportprogramma’s aan: kickboksen, 
aquagym of yoga en de mogelijk-
heid om buiten de werkuren het 
zwembad van de firma en de sauna 
te gebruiken.
Omwille van corona moesten deze 
activiteiten stopgezet worden. We 
kijken ernaar uit binnenkort weer 
met een divers aanbod te starten.

Er zijn waterstations voor de drink-
flessen van onze medewerk(st)ers, 
de koffiemachines worden gebruikt 
met keramische koppen in plaats 
van plastic bekertjes en in ons 
bedrijfsrestaurant werken we sinds 
2021 met een nieuw, herbruikbaar 
systeem voor meeneemmaaltijden.

Regionale en gezonde voedings-
middelen uit het seizoen krijgen de 
voorkeur in de kantine bij de berei-
ding van de gerechten. Zo hechten 
we veel belang aan een evenwich-
tige en tegelijk duurzame voeding 
van onze medewerk(st)ers.

EEN EIGEN ZWEMBAD VAN DE ONDERNEMING, SPORTLESSEN 
EN KENNISOPLEIDINGEN GEVEN BELANGRIJKE WAARDEN.

GEZONDHEID / MEDEWERK(ST)ERS

/   ONZE  
FAMILIE-
CULTUUR

/   ONZE  
VISIE

/   ONZE 
WAARDEN

/   ONS 
STAND-
PUNT
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Nationaal kampioene 
textiel- en modenaaister
 /  

In december 2021 ontving Jennifer 
Lerch, onze nationaal kampioene in 
de opleiding textiel- en modenaai-
ster, uit handen van dhr. Florian Mey 
haar oorkonde en een geschenk 
als erkenning van haar uitstekende 
prestaties.
 
Ze vertelt dat ze tijdens haar sol-
licitatiegesprek een rondleiding 
door het bedrijf kreeg en daarbij in 
de traphal de drie oorkondes voor 
nationale kampioenes zag hangen. 
Ze droomde ervan daar ook een 
oorkonde met haar naam te zien. 
De moeilijke omstandigheden – de 
coronapandemie en het nieuws dat 

ONDERSCHEIDING VAN ONZE LEERLINGE 
JENNIFER LERCH.

zij en haar vriend tijdens het twee-
de jaar van haar opleiding ouders 
zouden worden – hielden haar niet 
van haar doel af. 

In de Philipp-Matthäus-Hahn-
school eindigde ze in de zomer als 
beste van haar jaar. Na het prak-
tijkexamen nam ze eerst ouder-
schapsverlof om van haar dochter te 
genieten. Later in het najaar vernam 
ze dat ze nationaal kampioene werd 
en zo haar droom verwezenlijkt had. 
Ze zal het derde jaar van de oplei-
ding tot textiel- en modenaaister 
afsluiten, aangezien dat echt haar 
droombaan is.

Upcycling in de opleiding
 /  

Onze leerlingen werden geïnte-
greerd in het duurzaamheidscon-
cept en leren verantwoord om 
te gaan met het materiaal en de 
grondstoffen in de textielbranche. 

Daartoe voerde de opleidingsafde-
ling dit jaar een upcyclingproject 
uit: een bermuda werd een rok, een 
eenkleurig herenhemd een meer-
kleurige bloes, een jeans werd een 
gereedschapstas en een mantel een 
rok. 

De textiel- en modenaaisters in wor-
ding konden hier hun creativiteit de 
vrije loop laten en uit hun afgedank-

OUD WORDT NIEUW! DE OPLEIDINGSAFDELING BIJ MEY 
HEEFT DIT JAAR TWEE UPCYCLINGPROJECTEN UITGEVOERD.

te kleding nieuwe, unieke stukken 
maken. 

Dankzij zulke spannende projecten 
kunnen we duurzaamheid recht-
streeks in het opleidingsproces 
integreren en de leerlingen gevoelig 
maken voor een zuinige omgang 
met grondstoffen en een verant-
woordelijke productie. 
Tegelijk stimuleert deze eigenhandi-
ge omzetting het zelfstandig werken 
van onze leerlingen en bevordert 
het de creativiteit, die absoluut 
noodzakelijk is bij innovatief hande-
len en denken. 

UPCYCLING / MEDEWERK(ST)ERSMEDEWERK(ST)ERS / OPLEIDING
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Boordjesbende
 /  

Sinds september 2021 heeft mey 
een eigen upcycling-club: de 
"Boordjesbende". Elke tweede 
donderdag van de maand gaat het 
er gezellig aan toe in het bedrijfsres-
taurant in Lautlingen, terwijl mand-
jes, kussens, tasjes en veel meer 
worden gebreid en gehaakt. 

Medewerk(st)ers uit verschillende 
afdelingen kunnen elkaar hier ont-
moeten en de avond inluiden, terwijl 
ze samen kunstwerkjes maken. 
mey stelt materiaal ter beschikking, 
waaruit leuke en unieke meester-
stukken ontstaan, die op uiteen-
lopende wijze gebruikt kunnen 
worden en zelfs geschikt zijn als 
geschenk.

MET RESTJES BOORDJES VAN MEY WORDT 
CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP GELATEN.

Upcycling in de opleiding
 /  

De leerlingen in hun eerste oplei-
dingsjaar als textiel- en modenaai(st)
ers kregen in de periode voor Kerst-
mis de opdracht om uit oude stoffen 
en producten, die al decennialang in 
het magazijn liggen, kerstdecoratie 
te maken. Door de omzetting van de 
projecten konden we het bewustzijn 

ONZE LEERLINGEN CREËREN KERSTDECORATIE 
UIT OUDE MATERIALEN.

van de leerlingen in combinatie met 
creatief leren stimuleren.

Tegelijk wordt de motivatie van 
de aankomende mode- en textiel-
naai(st)ers weer aangewakkerd door 
deze spannende en afwisselende 
projecten. 

UPCYCLING / MEDEWERK(ST)ERSMEDEWERK(ST)ERS / UPCYCLING
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Project ‘Beste jeugdwerk’
 /  

Werkgever voor vrijwilligerswerk
 /  

Al voor de vierde keer ging mey 
tijdens een gesponsorde wedstrijd 
op zoek naar de vereniging met het 
beste jeugdwerk in de Duitse regio 
Zollernalb. Het project is erg in trek 
en bewijst dat mey ook in moeilijke 
tijden zijn sociale verantwoordelijk-
heid opneemt en het vrijwilligers-
werk in de regio waardeert.

Een onafhankelijke commissie, 
bestaande uit medewerk(st)ers van 
mey, sorteerde en koos uit de inge-
zonden documenten de winnaars. 
De prijs is een cheque ter waarde 
van € 3000 voor de eerste plaats, 
€ 2000 voor de tweede plaats en 
€ 1000 voor de derde plaats. De 

"Klaarstaan voor elkaar is een voor-
treffelijk kenmerk van het vrijwil-
ligerswerk bij de civiele bescher-
ming. Aan de basis voor de civiele 
bescherming ligt vrijwilligerswerk. 

Voor ons in de regio Baden-Würt-
temberg is het vanzelfsprekend dat 
we ons vrijwillig engageren, o.a. bij 
de brandweer, de hulpdiensten en 
in diverse hulporganisaties. Juist 
dat maakt onze civiele bescherming 
in deze deelstaat zo krachtig", zegt 
plaatsvervangend minister-presi-
dent en minister voor Binnenlandse 
aangelegenheden, digitalisering 
en gemeentes, Thomas Strobl, 
op maandag 8 november 2021 in 
Albstadt. De aanleiding was de 

IN HET KADER VAN DE CORPORATE RESPONSIBILITY VAN MEY WORDT
 JAARLIJKS IN DECEMBER EEN PRIJS VERSTREKT VOOR JEUGDWERK.

INZET ALS VRIJWILLIGER WORDT BIJ MEY 
GESTIMULEERD EN ONDERSTEUND.

winnaars van dit jaar zijn een bonte 
mengeling van sport, muziek en een 
concept voor verschillende genera-
ties.

1e PLAATS

TVT – Turnverein Truchtelfingen 
1889 e.V. (turnvereniging, groep 
Mariposa)

2e PLAATS
Stadtkapelle Tailfingen e.V. 
(stedelijke muziekkapel)

3e PLAATS
Vereniging ‘Kinder unsere Zukunft, 
Bitz bewegt sich’ e. V.

uitreiking van de onderscheiding 
‘werkgever voor vrijwilligerswerk bij 
civiele bescherming’ aan 32 onder-
nemingen, o.a. aan de mey onder-
nemingsgroep. 

De Duitse deelstaat Baden-Würt-
temberg deelt jaarlijks deze on-
derscheiding uit. Deze wordt 
verstrekt aan ondernemingen, die 
hun medewerk(st)ers steunen bij de 
uitoefening van vrijwilligerswerk bij 
de civiele bescherming. 

Hulporganisaties en gemeentes 
konden voorstellen indienen, die be-
oordeeld werden door het ministe-
rie voor Binnenlandse aangelegen-
heden, digitalisering en gemeentes.

JEUGDWERK / MAATSCHAPPIJ & SOCIALE INZETMAATSCHAPPIJ & SOCIALE INZET / VRIJWILLIGERSWERK
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The Future of Hope Foundation
 /  

Met behulp van herbruikbare 
menstruatieproducten kunnen 
Afrikaanse vrouwen en meisjes 
gelijkwaardig deelnemen aan het 
maatschappelijke leven.

Het project ‘The Future of Hope 
Foundation’, dat we in 2020 steun-
den, helpt meisjes en vrouwen in 
Afrika. Het is de bedoeling om ter 
plaatse de hygiëne te verbete-
ren met behulp van herbruikbaar 

HERBRUIKBARE MENSTRUATIEPRODUCTEN VOOR DEELNAME 
AAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN.

maandverband en uitleg te geven 
over menstruatie, zodat meisjes en 
vrouwen op gelijkwaardige wijze 
aan het leven kunnen deelnemen. In 
Afrika worden vrouwen en meisjes 
tijdens hun menstruatie grotendeels 
uitgesloten van het publieke en 
private leven, waardoor meisjes niet 
naar school kunnen. 
Om de hygiënische producten te 
vervaardigen, werden vier volledig 
door vrouwen geleide produc-

tieplaatsen in Insiza (Zimbabwe) 
opgericht.

Tot de jaarwisseling 2020/2021 
werden in het kader van het project 
de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• helpende handen van het  
project mobiliseren

• vereiste uitrusting voor de  
productie aankopen

• productievestigingen in  
Afrika inrichten

• productie van 1.200 herbruik- 
bare maandverbanden

• maandverband, wasproduct 
en lingerie (door mey ter be-
schikking gesteld) verspreiden

• bijeenkomst om feedback te 
krijgen over het verspreide 
maandverband

• opleiding van 40 vrouwen  
en meisjes voor de productie 
van maandverband

Samen met onze leerlinges werd 
een prototype gemaakt van het te 
produceren maandverband en een 
gedetailleerde handleiding voor 
de vervaardiging van het pro-
duct. Voorts werden drie oudere 
mey-naaimachines, waarvoor geen 
stroomaansluiting nodig is, voor de 
productie in Zimbabwe ter beschik-
king gesteld en privaat één naai-
machine geschonken. Door deze 
ondersteuning hebben heel wat 
vrouwen en meisjes nu een oplei-
ding gekregen inzake seksuele en 

maandelijkse hygiëne en hebben  
ze nieuwe perspectieven.

Ook in 2021 zetten we het partner-
schap met de organisatie Future 
of Hope verder en we doneren nu 
regelmatig aan deze organisatie in 
Afrika. 

In november bracht het hoofd van 
de organisatie ons een bezoek in 
onze vestiging in Albstadt en leerde 
ze mey beter kennen tijdens een 
rondleiding door de onderneming. 
We willen dit verrijkende partner-
schap graag behouden.

Meer over The Future of Hope 
Foundation op 
www.thefutureofhope.org

THE FUTURE OF HOPE / MAATSCHAPPIJ & SOCIALE INZETMAATSCHAPPIJ & SOCIALE INZET / THE FUTURE OF HOPE
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ZUTUA Meiganga
 /  

Begin 2021 startte onze samen-
werking met de organisatie ZUTUA 
Meiganga in Kameroen. De be-
schermvrouwe van ZUTUA Meigan-
ga is kindertandarts Houma Kuster-
mann uit de Duitse plaats Rottweil, 
die zelf in Kameroen is opgegroeid. 

ZUTUA Meiganga leidt de school 
‘Center Socio-Menagère’ in Kame-
roen, die opgericht werd door de 
grootmoeder van mevr. Kustermann 

MOGELIJKHEID TOT EEN OPLEIDING ALS NAAISTER 
VOOR JONGE MEISJES EN VROUWEN IN KAMEROEN.

en bescherming biedt aan meisjes 
en jonge vrouwen tussen 14 en 30 
jaar. 

Ze leren er lezen en schrijven en 
krijgen een opleiding tot naaister, 
waardoor ze in hun levensonder-
houd kunnen voorzien. Sinds 1994 
konden meer dan 1500 vrouwen en 
meisjes uit de regio Meiganga er 
hun opleiding tot naaister afronden. 
In Kameroen worden jonge meisjes 

ZUTUA MEIGANGA / MAATSCHAPPIJ & SOCIALE INZETMAATSCHAPPIJ & SOCIALE INZET / ZUTUA MEIGANGA

nog steeds vaak vanaf 14 jaar en 
zonder opleiding aan veel oudere 
mannen uitgehuwelijkt. Sommige 
meisjes lopen weg van hun oudere 
man, waardoor ze ‘hun familie tot 
oneer strekken’, of ze zijn al wedu-
we of volledig wees. 

De begeerde opleidingsplaatsen 
worden betaald door giften. Zonder 
deze giften zou de school niet open 
kunnen blijven. 

Aanvankelijk verzamelde mey 
stoffen, ingrediënten en afgewerkte 
producten om het opleidingscen-
trum te ondersteunen. 

Door de doortastende steun van 
onze naaitechnicus Bernd Walz 
en de giften van medewerk(st)ers 
konden we 30 herstelde mechani-
sche naaimachines ter beschikking 
stellen. Met deze materiële hulp 
konden we een volledige scheeps-
container vullen.

In september 2021 werden de stof-
fen en naaimachines ter plaatse in 
Meiganga aan de instelling over-
handigd en in oktober ontvingen we 
een bedankbrief van de voorzitter 
van het hulpproject ‘Zutua’ met de 
bevestiging dat onze goederen met 
plezier ontvangen werden. 
Mevrouw Kustermann omschreef 
de gevoelens van de mensen bij 
de ontvangst van de giften als een 
‘onbeschrijfbaar geluk, onvoorstel-

bare vreugde en dankbaarheid’. We 
kijken ernaar uit ook in de toekomst 
samen te werken met ZUTUA. 

Meer over ZUTUA op 
www.zutua.org
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toegevoegde waarde 
wordt in Duitsland 
gerealiseerd.

van al onze producten 
wordt in Europa gepro-
duceerd.

volledige

93%

DIRECTIE

MARKUS MEY

IT en logistiek

ROLAND KULL

Financiën en 
personeel

MATTHIAS MEY

Verkoop, marketing 
en design

FLORIAN MEY

Productie en  
inkoop

mey is een van de marktleiders 
voor hoogwaardige lingerie en 
onderkleding voor dames en heren 
in Europa. Alle producten worden 
met creativiteit, passie en oog voor 
detail ontworpen, geproduceerd en 
verkocht. 

Innovatie betekent voor mey niet 
alleen nieuwe dingen creëren, maar 
ook de onderneming, de producten 
en processen continu verder ont-
wikkelen. Het Duitse familiebedrijf, 
dat al in 1928 werd opgericht, hecht 
veel waarde aan modern design en 
een perfecte kwaliteit. 

Familieonderneming 
met verantwoordelijke 
principes en streefdoelen.

mulesing-vrije wol voor 
al onze producten met 
een wolpercentage.

van onze leveranciers 
heeft zijn hoofdvesti-
ging in Europa.

In dat jaar werkten 
voor mey in de drie 
vestigingen samen 
1.113 medewerk(st)ers.

individueel configu-
reerbare breimachines 
in onze vestiging in 
Albstadt (Duitsland).

100% 100%

86%

1.113 
PERSONEN

713 binnenland
400 buitenland

van onze producten 
wordt vervaardigd in 
onze eigen fabrieken 
in Duitsland, Portugal 
en Hongarije.

van onze toege-
voegde waarde vindt 
plaats in Albstadt 
(Duitsland).

69,5%> 55%

Over mey
 /  MEY WERD OPGERICHT IN 1928 

EN IS SINDSDIEN VOOR 100% 
FAMILIEBEZIT – EEN SYNONIEM 
VOOR KWALITEIT EN DUUR-
ZAAMHEID.

INFORMATIE / ONDERNEMINGONDERNEMING / INFORMATIE
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