
 

 

“Wie is wie” binnen het bestuur van Febelsafe? 
 

 

 

 

 

 

 

Wat doet Havep? 

Nele: “Havep maakt werk- en beschermkleding die ook nog eens gemaakt is met respect voor 

mens en natuur. We zijn actief in diverse sectoren: industrie, petrochemie, … zowel voor 

genormeerde als niet-genormeerde werkkledij. Aangezien de textielindustrie een kwalijke impact 

kan hebben op ons milieu is onze belangrijkste focus kwaliteit & duurzaamheid! Zo zijn we actief 

op zoek naar grondstoffen met minder impact (CO2-uitstoot reductie, energie en water gebruik 

verlagen, gedragen werkkledij recycleren, etc.) We confectioneren onze kledij in Macedonië en 

Tunesië met het oog op een leefbaar loon en waardige werkomstandigheden. Zo zijn we al jaren 

lid van de Fair Wear Foundation (FWF)!” 

 

Wat is jouw rol binnen Havep? 

Nele: “Als salesmanager, een rol die ik sinds een jaar vervul, ben ik met mijn team verantwoordelijk 

voor sales in België en Luxemburg. Dankzij een vorige functie bij Ecover kon ik mijn ervaring en 

kennis rond duurzaamheid perfect inzetten bij Havep!“ 

 

Waarom is Havep lid van Febelsafe en heb jij je kandidaat gesteld voor de 

bestuursfunctie? 

Nele: “Op sociaal vlak hebben we een grote verantwoordelijkheid in de industrie. Door aan te 

sluiten bij Febelsafe kunnen we kennis delen rond duurzaamheid en ontvangen we informatie 

rond normering, wetgeving en verordeningen. Febelsafe staat voor mij voor professionaliteit, er is 

geen grijze zone, nemen duidelijke standpunten in naar de politieke overheden en zijn actief bezig 

met het vormen van de wetgeving.” 

 

Waar zal jij mee je schouders onderzetten in de komende 4 jaar ? 

Nele: “Als bestuurslid neem ik deel aan de meetings rond Care4safe, sta ik 100% achter kennis 

delen via o.a. de nieuwe e-learnings en wil ik meewerken aan het werven van nieuwe leden. In 

september hebben we een actieplan opgezet met 4 belangrijke doelstellingen rond ‘networking’: 

❶ De naamsbekendheid van Febelsafe, ❷ Input vergaren van de bestaande leden (toename 

kwaliteit van onze inhoud), ❸ Sensibilisatie naar de markt, ❹ (Eind)klanten enthousiasmeren om 

van onze diensten en bedrijven gebruik te maken.” 

 

 Febelsafe-lid : Havep 

 Wie : Nele Entbrouxk 

 Wat : Bestuurslid van Febelsafe en Sales Manager bij Havep 

 Contact :: n.entbrouxk@havep.com  


