Plan van aanpak Kerasom
Stap
1.2. Integreren
van IMVO in
bedrijfsvoering

2.2. In kaart
brengen van
risico’s

Risico/issue
We hebben een nieuwe code of conduct

Actiepunt
Ons internationaal MVObeleid op de website
zetten en onder de
aandacht brengen van
onze leveranciers en
andere zakelijke relaties

Doelstelling
Al onze leveranciers
kennen en begrijpen onze
code of conduct en
houden zich daaraan

Alleen management en inkoop zijn
bekend met het IMVO-beleid

Periodiek bespreken in
afdelingsoverleggen

De Covid-pandemie heeft ernstige
gevolgen gehad voor de winning en
verwerking van natuursteen in India

Bij onze leveranciers
informeren in hoeverre zij
zijn getroffen en zo nodig
hulp aanbieden
In vervolg op de
stakeholderdialoog in
Khammam leveranciers,
werknemers en (lokale)
organisaties spreken over
welke risico’s
daadwerkelijk bij onze
leveranciers voorkomen
Aan de hand van de
analyse leveranciers,
werknemers en (lokale)
organisaties in China
spreken over welke
risico’s daadwerkelijk bij
onze leveranciers
voorkomen

Onze werknemers zijn
trots dat we eerlijk
zakendoen en kunnen dat
ook uitdragen naar
bijvoorbeeld klanten
Werken aan een
langdurige relatie met
leveranciers gebaseerd op
wederzijds vertrouwen
Inventariseren of actie
nodig is en of wij kunnen
bijdragen

Uit een stakeholderdialoog in Khammam
(Telangana, India) in maart 2020 - waar
wij aan deelnamen - en volgens een
risicoanalyse van TruStone is gebleken
dat er risico’s zijn rond granietwinning
in Telangana

In 2021 verschijnt er een risicoanalyse
voor Fujian en Shandong

Inventariseren of actie
nodig is en of wij kunnen
bijdragen

Wanneer
Website: Q2 2021.
Gesprekken leveranciers:
In 2021 de code of
conduct bepreken met
onze leveranciers in
Telangana. In 2022 met
de rest
Doorlopend

Q1 2021

Bij ons eerstvolgende
werkbezoek, maar
uiterlijk Q3 2021

Vanaf Q3 2021

Stap
2.3. Prioriteren
van risico’s

Risico/issue
Volgens de risicoanalyse zijn er
hardnekkige problemen – met name
rond migrantenarbeiders – die we niet
alleen kunnen oplossen. Uit de
gesprekken die we gaan voeren moet
blijken of dat bij onze leveranciers ook
zo is

3. Actieplan

Land
India

Risico
Nog te bepalen

4. Evalueren

In oktober 2020 hebben we ons eerste
Plan van Aanpak voor TruStone
opgesteld

5. Rapporteren

TruStone deelt in december 2020
richtlijnen voor publieke communicatie

6. Klachten en
geschillen

Op 1 maart 2021 gaat het klachten- en
geschillenmechanisme van TruStone
van start

Actiepunt
Samen met leveranciers
en (lokale) organisaties
bepalen of en zo ja welke
risico’s aangepakt moeten
worden en wat onze
bijdrage daarin kan zijn.
Zo nodig samenwerking
zoeken met andere
bedrijven

Doelstelling
Geloofwaardig zijn in onze
aanpak van risico’s en
bijdragen aan ‘impact on
the ground’

Wanneer
Bij ons eerstvolgende
werkbezoek, maar
uiterlijk Q3 2021

Afhankelijk van gesprek
met betrokkenen
Evalueren van de
voortgang van de
maatregelen uit ons
vorige plan van aanpak en
zo nodig betrokkenen
raadplegen
Publiek rapporteren over
ons due diligence-beleid
en -processen, en over
risico's en gevolgen in
onze keten

Afhankelijk van gesprek
met betrokkenen
Alle actiepunten zijn
afgehandeld

Start van de aanpak
uiterlijk Q3 2021
Augustus 2021

Door publiek te
communiceren laten we
zien dat we op schema
zijn met het
implementeren van de
OESO-richtlijnen
Workers, omwonenden en
hun vertegenwoordigers
weten dat ze klachten
kunnen indienen

Vanaf 01-04-2021

Belanghebbenden attent
maken op het bestaan en
rol van de klachten- en
geschillencommissie van
het TruStone Initiatief

Vanaf 01-03-2021

