
 

VANDYCK EN DUURZAAMHEID  

Corn. van Dijk BV 

Corn. van Dijk is een gerenommeerd familiebedrijf dat kwalitatief hoogwaardige (textiel)producten levert en daarmee 
zorgvuldig een goede naam en reputatie heeft opgebouwd. Corn. van Dijk levert alleen aan de betere linnen- en 
beddenspeciaalzaken en warenhuizen van hoog niveau. Het spreekt voor zich dat Corn. van Dijk en haar klanten zich 
niet schuldig (willen) maken aan de schending van mensenrechten, praktijken waarbij de gezondheid en de veiligheid 
van de mens in het geding komt, dierenleed en milieuverontreiniging.  

Als bijna 100-jarig bestaande familieonderneming, geleid door de kleinzoon en achterkleinkinderen van Cornelis van 
Dijk, wordt er vanuit familietraditie op integere en verantwoorde manier gehandeld. Dit is voor Corn. van Dijk BV een 
vanzelfsprekendheid die vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort en in haar productielanden mede door eigen 
inkoopagenten dagelijks in de praktijk wordt gebracht. 

Corn. van Dijk BV is zich bewust van het feit dat wij in een veranderende wereld leven en dat door vreselijke tragedies 
op productieplaatsen als in Bangladesh, er veel meer inzicht is gekomen in het leed dat veroorzaakt kan worden door 
slechte controle en immoreel zakendoen. 

Vanuit deze overtuiging zijn wij altijd bereid geweest inzicht te geven in onze productieketen en staan wij open voor 
kritiek of verbeteringen, mocht daar sprake van zijn. 

Waar wij wat terughoudend in zijn, is het op politiek activistische wijze ons manifesteren tegenover onze 
handelspartners en de overheden van de landen waar wij zaken mee doen. Door een wat ongelukkige reeks van 
uitspraken die gedaan zijn door medewerkers van het Convenant in gesprekken over de werkwijze van het 
Convenant, hebben wij naar nu blijkt voorbarig de conclusie getrokken, dat het Convenant voor ons niet de geschikte 
manier is om een integere en verantwoorde wijze van zakendoen te waarborgen. 

Latere gesprekken met medeondertekenaars en medewerkers van het Convenant hebben ons echter doen inzien dat 

wij bepaalde uitspraken te ernstig hebben opgevat en dat er wel degelijk te allen tijde sprake is van een redelijke en 

billijke benadering vanuit het Convenant, gericht op het samen zoeken naar oplossingen, mocht dat aan de orde zijn. 

Dit heeft ons ook doen realiseren dat wij in een te vroeg stadium, te snel onze conclusies hebben getrokken en dat 

het beter was geweest als wij het gesprek waren aangegaan, onze twijfels bij bepaalde vragen hadden geuit en 

zodoende veel eerder hadden kunnen bijsturen. 

Dit alles overwegende, zouden wij willen afzien van de wens ons terug te trekken als deelnemer aan het convenant.  

Wij willen graag meewerken aan een betere, duurzame wereld en zien in dat het Convenant daarvoor een goede weg 

is. 

Corn. van Dijk B.V. 

Amersfoort 




