Plan van aanpak TRU Stone
Stap
1.1. Formuleren
van beleid

Risico/issue
Onze beleidsverklaring verwijst naar de
OESO-richtlijnen. Alle kernthema’s zijn
verwoord.

Actiepunt
geen

Doelstelling

Wanneer
Voor 01-04-2021
update
doorvoeren site

1.2. Integreren
van IMVO in
bedrijfsvoering

IMVO beleid integreren in bedrijfsbeleid

Het volledig
vastleggen/documenteren
van onze werkwijze op het
gebied van internationaal
MVO-beleid
Ons internationaal MVObeleid onder de aandacht
brengen van onze
leveranciers en andere
zakelijke relaties

Intern is duidelijk
wie waarvoor
verantwoordelijk is

Voor 01-10-2021

In 2021 de code of
conduct bepreken
met 100% van onze
leveranciers.

2021 per email /
chat / telefoon
Bij ons
eerstvolgende
werkbezoek

IMVO beleid bespreken

Periodiek bespreken in
afdelingsoverleggen

Onze werknemers
zijn trots dat we
eerlijk zakendoen en
dragen dat uit

Doorlopend

2.1. Overzicht
productieketen

We weten de locaties van de groeven
maar niet op gps niveau. We kennen de
locaties van de fabrieken.

Het vergroten van inzicht in
de groeves waar onze steen
wordt gewonnen

50% inzicht in
groeves

Voor 01-10-2021

2.2. In kaart
brengen van
risico’s

Overheid sluit groeves waardoor
levertijden onder druk komen te staan.

Materiaalkeuze veranderen

In het begin van het
proces verandering
in materiaal
doorvoeren

Vanaf 01-012021

Mede als gevolg van Covid hebben we
onze fabrieken in het buitenland in 2020
niet bezocht.

Zoom, teams, facetime,
wechat
Contact met beeld
Inventariseren per land van
ingekochte producten met

Weten wat er speelt

Doorlopend

Ernstigste risico’s
eerst aanpakken

Vanaf 01-012020

Code of conduct

2.3. Prioriteren
van risico’s

Risico’s per land in kaart brengen

Plan van aanpak TRU Stone
Stap

Actiepunt
Opsomming van mogelijke
risico’s

Doelstelling

Wanneer

Nader te bepalen aan de
hand van risicoanalyse

Aanpak afhankelijk van
uitkomsten risicoanalyse

Naar vermogen
bijdragen aan
vermindering van
risico’s

Voor 01-10-2021

4. Evalueren

In december 2020 hebben we onze
eerste Plan van Aanpak voor TruStone
opgesteld

Implementeren in
bedrijfsvoering

Implementatie

Vanaf 01-012021

5. Rapporteren

TruStone deelt in december richtlijnen
voor publieke communicatie

Publiek rapporteren over ons
due diligence-beleid en processen, en over risico's
en gevolgen in onze keten

Door publiek te
communiceren laten
we zien dat we op
schema zijn met het
implementeren van
de OESO-richtlijnen

Vanaf 01-042021

6. Klachten en
geschillen

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

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

Workers
omwonenden en hun
vertegenwoordigers
weten dat ze
klachten kunnen
indienen

Vanaf 01-012021

3. Actieplan

Risico/issue

Land

Risico

