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1.1. Formuleren van beleid Geen actie nodig
Zorgen dat onze 

beleidsverklaring up-to-date is

Jaarlijks bekijken of update nodig 

is

1.2. Integreren van IMVO in bedrijfsvoering Geen actie nodig

Wij zullen onze medewerkers in 

zowel Apeldoorn als China altijd 

blijven informeren en scholen 

omtrent onze internationale MVO 

beleid.

Doorlopend

Geen actie nodig

Onze prioriteit en focus ligt bij de 

continuïteit van onze productie 

waarborgen.

Doorlopend

Het vergroten van inzicht in de 

groeves waar onze steen wordt 

gewonnen

Wij hebben volledig inzicht in 

onze groeves in China. Het 

overgrote deel van onze 

materialen komt daar vandaan. 

We hebben geen volledig inzicht 

in groeves buiten China. We 

zullen ons meer toespitsen op 

Chinese materialen.

In het komende verslagjaar

Geen actie nodig

Wij hebben gekozen voor 

continuteit ondanks de 

problemen vanwege gestegen 

transport kosten, 

productiekosten en 

salarisverhogingen. Onze 

Chinese fabriek heeft in de 

afgelopen 22 jaar dusdanig 

geinvesteerd in de wijze waarop 

zij produceren, naar onze 

maatstaven. Naast de 

investering in productie is ook 

een heel aantal risico's in de 

afgelopen jaren aangepakt, te 

denken aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen, 

stofafzuiging en andere 

arbeidsomstandigen zijn naar 

Europese normeringen 

opgeschroefd.

Doorlopend

Het vergroten van inzicht in de 

risico's en gevolgen per 

groevegebied waar onze steen 

wordt gewonnen

Wij zijn ons ervan bewust dat 

nog niet alle ketens volledig in 

kaart zijn gebracht. Deze 

bewustwording is een eerste 

stap in verandering. Echter 

kopen wij niet rechtsstreeks in 

bij groeves in India. Wij kopen 

dit via blokkenmarkten in China 

en handeleren verschaffen ons 

niet het inzicht wat wij nodig 

hebben. Wij blijven proberen dat 

inzicht te verkrijgen, maar wij 

hebben ook de keuze gemaakt 

om de Indiase materialen wat 

meer af te schalen en ons te 

focussen op Chinees materiaal.

2.3. Prioriteren van risico’s
Het prioriteren van risico's op basis 

van ernst en waarschijnlijkheid

In China heeft zich een acuut 

risico rond corruptie voorgedaan. 

Naast het waarborgen van 

continuïteit heeft dat de 

komende tijd onze prioriteit. Als 

dat is afgehandeld kijken wij 

welke Indiase materialen we nog 

importeren en of we daar 

kunnen bijdragen aan 

verbeteringen.

Doorlopend

Land Risico

China Continuïteit

Onze voornaamste risico zijn de 

momenteel veranderende en 

zorgelijke economische 

ontwikkelingen. Onze prioriteit ligt 

bij het waarborgen van onze nauwe 

samenwerking en de continuteit 

van de werkgelegenheid bij onze 

fabriek in China.

Werkgelegenheid en zekerheid 

bieden aan onze leverancier en 

werknemers in China

Doorlopend

China Dialoog

Wij nemen deel aan de werkgroep 

China van TruStone. Komend jaar 

zal de werkgroep trainingen in 

stakeholderdialoog organiseren 

voor bedrijven die uit China 

importeren. Wij zullen deelnemen.

 Onze kennis en ervaring 

inbrengen
In het komende verslagjaar

China Corruptie

Onze leverancier in China heeft het 

afgelopen jaar te maken gehad met 

corruptie bij lokale overheden. Wij 

hebben lokale contacten 

ingeschakeld om hem te 

ondersteunen. 

Schade die is berokkend zo 

mogelijk herstellen. 

Wij volgen de voortgang op de 

voet en blijven hem ondersteunen.

4. Evalueren

Evalueren van de voortgang van de 

maatregelen uit ons vorige plan van 

aanpak

Wij vinden het van groot belang 

dat wij op gelijkwaardig niveau 

met onze fabriek in China 

communiceren. Zodat ook zij de 

ruimte voelen en krijgen om hun 

zorgen over de toekomst te 

uiten.

Doorlopend

Up-to-date houden

Wij hebben vorig jaar onze 

website geheel voorzien. We 

blijven via de website 

rapporteren over inspanningen.

Doorlopend

Geen actie nodig

Onze nauwe samenwerking met 

China en vele contacten die wij 

daar in de afgelopen 22 jaar 

hebben opgedaan zorgen ervoor 

dat degene met wie wij contact 

hebben op de hoogte zijn en 

blijven.

Doorlopend

6. Klachten en geschillen

Belanghebbenden attent maken op 

het bestaan en rol van de klachten- 

en geschillencommissie van het 

TruStone Initiatief

Wij bieden altijd ruimte voor 

gesprek, dat weten onze 

medewerkers in Nederland en 

China ook. Wij hebben de 

medewerkers gewezen op de 

klachten- en geschillencommissie 

van TruStone. Verderop in de 

keten gaan we dat gesprek ook 

aan maar hebben wij minder 

invloed.

Doorlopend

Wij bereiken met onze rapportage 

betrokkenen in onze ketens voldoende

2.2. In kaart brengen van risico’s

3. Aanpak van risico’s

5. Rapporteren

Niet alle belanghebbenden in de keten 

zijn op de hoogte van het bestaan van 

de klachten- en geschillencommissie 

van TruStone

We hebben nog niet volledig inzicht in 

de risico’s in de groeves waar onze 

steen wordt gewonnen 

We hebben volledig inzicht in de 

fabrieken die onze materialen 

verwerken

We hebben nog niet volledig inzicht in 

de groeves waar onze steen wordt 

gewonnen

We hebben volledig inzicht in de 

risico’s die zijn verbonden aan de  

verwerking van onze materialen 

2.1. Overzicht productieketen

Onze beleidsverklaring laat zien dat 

internationaal MVO onderdeel is van 

onze kernactiviteit

Ons beleid op het gebied van 

internationaal MVO is volledig 

geïntegreerd in de bedrijfsvoering

Wij rapporteren op toegankelijke wijze 

over onze due diligence en de risico’s 

in de keten

We hebben meer risico’s aangetroffen 

dan we kunnen aanpakken

De meeste van onze actiepunten van 

vorig jaar zijn afgehandeld. Inzicht in 

ketens buiten China blijft ondanks 

onze inspanningen een aandachtspunt 

en hebben we opnieuw opgevoerd. 

Continuïteit van de productie in China 

blijft als gevolg van aanhoudende 

globale onzekerheden ook een 

aandachtspunt en hebben we opnieuw 

opgevoerd.


