


Het welzijn van onze teams staat op nummer 
1 en dat wordt door gezonde en inspirerende 
werkomstandigheden waargemaakt. In Sri Lanka 
bieden we warme en gezonde maaltijden, transport 
van en naar het werk en medische zorgen. In 
Brugge HQ is het gezellig lunchen in de prachtige 
Dasserie, voor of na de uren fitnessen, en zijn er 

talrijke teamevents. #WEAREDASSY!

We streven continu naar verbetering. Voor de collecties 
op de markt komen, maar ook daarna. Elk kledingstuk 
wordt getest op de werkvloer door het DASSY Test 
Team: professionals uit alle vakgebieden. Zijn onze 
kledingstukken praktisch? Comfortabel? Sterk genoeg? 

Resultaat: Workwear tested by a Pro.

Samen met onze partners Febelsafe, Centexbel, Amfori 
en SGS garanderen we dat onze collecties aan de 

hoogste eisen in de sector voldoen.

Brugge HQ verlichten we met spaarzame 
ledlampen en lichtstraten over heel het magazijn 
voor maximaal natuurlijk én gezellig daglicht. In 
2017 lagen er al 860 m² of 430 zonnepanelen op 
ons dak, goed voor een vermogen van 148 kWp. 
Vandaag zijn dat er al 554 of 1108 m², goed voor 

zo’n vermogen van 216 kWp.
Vandaag rijden we al met e-bikes, morgen 

met elektrische en hybride auto’s.

Na een persmachine, gebruiken we nu ook een carton 
compactor die karton versnippert en samenperst. 
Hierdoor is ons afval nog compacter. En meer afval per 
rit transporteren, betekent minder verbruik. Daarnaast 
sorteren we folie, recycleren we straps, ijzer en IT-

materiaal.

Sinds 2014 zijn we lid van AMFORI Business Social 
Compliance Initiative, dé organisatie in Europese en 
internationale handel. Onze arbeidsomstandigheden in de 
volledige keten worden continu geëvalueerd en waar nodig 
verbeterd volgens de 11 principes van de AMFORI BSCI 
gedragscode. Met resultaat. Want met trots mogen we 
zeggen dat de laatste Amfori BSCI-audit in Sri Lanka van 
2021 de hoogste rating opleverde. Een A: voortreffelijk over 
de volledige lijn. Ook kregen we in 2019 de Social Dialogue 

& Workplace Cooperation Award.

We kiezen resoluut voor goede materialen. 
We werken alleen maar met grondstoffen 
met OEKO-TEX® norm: alle onderdelen van 
onze kledij worden zonder schadelijke stoffen 

geproduceerd. Onze dozen zijn gemaakt van 100% recuperatie-
karton en passeren via een dozensluiter waardoor 
we minder lucht transporteren. En sinds 2021 
transporteert DASSY loose loaded van Sri Lanka 
tot in Brugge: helemaal zonder paletten, folie of 
plastic straps. Zo zijn er meer stuks per container 

mogelijk, wat ook weer duurzamer is.

We drinken gefilterd water van de kraan 
en uit eigen thermos. We laten geen 

plastic flessen water meer leveren.

Door onze efficiëntie in processen in het nieuw 
volautomatisch magazijn vermijden we overstock.

DASSY ontwikkelt en produceert 
professionele werkkleding die de 
test of time doorstaat. Want hoe 
langer de kleding meegaat, hoe 
beter voor mens en milieu. Ook in de 
toekomst blijven we verder inzetten 
op het reduceren van de ecologische 
voetafdruk van onze productie, op 
duurzaam en circulair ondernemen.

MET TEAMSPIRIT

DASSY TEST TEAM

PARTNERS IN QUALITY

SPAARZAAM MET ENERGIE

GROENER WAGENPARK

MINIMAL WASTE

EFFICIENT TRANSPORT

: ZUIVER WATER

BLIJVEN INNOVEREN

TEST OF TIME

AWARDS VOOR DE BESTE 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

100% VRIJ VAN 
SCHADELIJKE STOFFEN
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