
Wie ben ik?
“Mijn naam is Shirley Schijvens en samen met mijn broer leid  
ik Schijvens Corporate Fashion. Na mijn studie aan de Hogere 
Hotelschool in Maastricht ben ik bij mijn vader in het bedrijf 
gaan werken. Mijn broer en ik hebben in 2005 het stokje van 
hem overgenomen, samen met mijn man Jaap.”

Waarom deze naam?
“Ons familiebedrijf is in 1863 opgericht door Johannes  
Schijvens. Het bedrijf is steeds aan de volgende generatie over-
gedragen en zo altijd binnen de familie Schijvens gebleven.  
Mijn broer en ik zijn inmiddels de vijfde generatie. Corporate 
fashion spreekt natuurlijk voor zich, wij maken namelijk  
bedrijfskleding.”

Wat maken wij?
“Wij maken al meer dan 150 jaar bedrijfskleding voor de  
retail- en detailhandel. Toen de productie vanuit Hilvarenbeek 
naar het buitenland werd verplaatst hebben we de Fair Wear 
Foundation in de arm genomen om de sociale condities in de 
fabrieken te controleren en zijn we de werkomstandigheden 
samen met de fabriekseigenaren daar gaan verbeteren. 
De textielindustrie staat bekend als de tweede vervuilendste 
industrie ter wereld. Omdat de impact van de textielindustrie 
op het milieu zo groot is, vonden we het tijd om actie te onder-
nemen. In 2016 gooiden wij het roer om en gingen we aan de 
slag met het ontwikkelen van circulair garen. Dit resulteerde  
in 2017 in de circulaire bedrijfskleding voor de hostels van 
Stayokay en schoonmaakbedrijf CSU. Sindsdien kiezen steeds 
meer van onze klanten voor deze duurzame collectie en zijn we 
goed op weg naar ons doel om 100 procent circulair te produce-
ren. Wij maken onze circulaire bedrijfskleding van gerecycled 
textiel in combinatie met gerecycled PET-polyester. We hebben 
dus geen nieuwe grondstoffen meer nodig. Het circulaire pro-
ces begint al bij de ontwerpfase en eindigt pas bij het opnieuw 
spinnen van de vezels die uit de ingezamelde kleding en petfles-
jes komen. Inmiddels hebben we een heel innovatief systeem 
van retourlogistiek weten op te zetten met onze partners Dobbi 
en PostNL. De afgedragen kleding wordt ingezameld om het 
vervolgens weer als hoogwaardig product terug te laten keren 
in de keten.”

Shirley Schijvens

Bezoek website Schijvens ‘Bij Schijvens pluizen we het letterlijk uit’


