TRUSTONE
Plan van aanpak 2021
Stap
1.1. Integreren
van IMVO in
bedrijfsvoering

Risico/issue
We hebben een nieuwe Code of Conduct

Te weinig medewerkers zijn bekend met
het IMVO-beleid

2.1. Overzicht
productieketen

2.2. In kaart
brengen van
risico’s

De herkomst van een aantal materialen is
weliswaar gekend, maar te weinig
gedocumenteerd.
We weten nog niet voor alles uit welke
groeves het materiaal precies vandaan
komt.
Eerste reacties afwachten op onze Code
of Conduct. Mogelijke gevoeligheden op
basis hiervan in kaart brengen.
Stone werkt mee aan de risico analyse
binnen het RVO project

Actiepunt
Ons internationaal MVObeleid onder de aandacht
brengen van onze
leveranciers en andere
zakelijke relaties
Grote bewustmaking,
vertrouwd worden met
IMVO en als actief
werkpunt in de
onderneming meedragen.
Beter de nochtans gekende
informatie centraliseren.

Doelstelling
In 2021 de code of conduct
bepreken met onze
belangrijkste leveranciers.

Onze medewerkers
begrijpen waar IMVO en
Trustone voor staan.

Documenteren

Het continu vergroten van
Documenteren
inzicht in de groeves waar
onze steen wordt gewonnen
Het vergroten van inzicht
Pijnpunten opzoeken en
in de risico's en gevolgen
bespreekbaar maken.
per land van herkomst.
Risico analyse m.b.t.
ontginning en verwerking
van zandsteen in India.

Wanneer
Vanuit kantoor (Code of
conduct delen) en bij
leveranciersbezoeken
(zodra dat weer kan naar
Covid…)

Stap
3. Actieplan

Land
India
Viëtnam

Risico/issue
Risico
Zie 2.2

China
4. Evalueren

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

5. Rapporteren

TruStone deelt in december richtlijnen
voor publieke communicatie

6. Klachten en
geschillen

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

Actiepunt
Deelname RVO Project
Delen Code of Conduct,
risico analyse
Delen Code of Conduct,
risico analyse
Evalueren van de
voortgang van de
maatregelen uit ons vorige
plan van aanpak
Publiek rapporteren over
ons due diligence-beleid en
-processen, en over risico's
en gevolgen in onze keten
Belanghebbenden attent
maken op het bestaan en
rol van de klachten- en
geschillencommissie van
het TruStone Initiatief

Doelstelling

Wanneer

Alle actiepunten zijn
afgehandeld

Oktober/november 2021

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

