
Plan van aanpak voor Trustone van KEMIE Y1

Stap Risico/issue Actiepunt Doelstelling Wanneer Wie
1.1. Formuleren
van beleid

Onze beleidsverklaring kan verbeterd
worden met onder andere een
verwijzing naar de code of conduct .

Aanpassen
beleidsverklaring op onze
website

Beleidsverklaring in
lijn met eisen
TruStone

Voor 1-2-2023 Inkoop

1.2. Integreren
van IMVO in
bedrijfsvoering

Er is  nog weinig richting en draagvlak
voor wat betreft IMVO binnen het
bedrijf.

Meeting met MT. Zorgen voor meer
richting en
draagvlak . Vanuit
de meeting kunnen
meer actiepunten
komen

Voor 1-3-2023 Inkoop en MT

We hebben een nieuwe code of conduct Ons internationaal MVO-
beleid onder de aandacht
brengen van onze
leveranciers en andere
zakelijke relaties

In 2023 de code of
conduct bespreken
met leveranciers
(eerst fabriek en
nadien zo veel als
mogelijk groeves)

Bij ons
eerstvolgende
werkbezoek

Inkoop

2.1. Overzicht
productieketen

We hebben weinig inzicht in onze keten Het vergroten van inzicht Inzicht in
100 % directe
leveranciers
75% fabrieken
75%
groevegebieden
50% groeve.

Voor 01-10-2023 Inkoop

2.2. In kaart
brengen van
risico’s

We hebben weinig inzicht in het
algemeen in de risico’s die we er zijn bij
de winning van Natuursteen

In 2023 gaan we met een
concreet project beginnen
in Zimbabwe om meer
inzicht te krijgen in de
keten en meer te leren
kennen over risico’s

Meer kennis
vergaren over onze
keten en de risico’s
die er kunnen zijn
bij de winning van
Natuursteen.

2023 en 2024 Inkoop
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Gesprek voeren samen met
de leverancier over de
resultaten van de risico-
analyse in Brazilië
uitgevoerd door
TruStonepartijen.

Risico’s in beeld
brengen samen met
leverancier.

2023 en 2024

2.3 Prioriteren
van risico’s

De risico's die we aantreffen kunnen we
niet allemaal meteen aanpakken.

Volgens onze inzichten nu
willen we ons focussen op
Zimbabwe waar we zullen
meewerken aan een project
en willen we steeds meer
inzicht krijgen in risico’s in
Brazilië en bijgevolg
prioriteren samen met
experten.
Het prioriteren van risico’s
op basis van ernst en
waarschijnlijkheid en
belanghebbenden hierbij
betrekken.

Ernstigste risico’s
eerst aanpakken en
geloofwaardig zijn in
onze aanpak van
risico’s.

2023-2024 Inkoop

3. Aanpak van
risico’s

Zimbabwe: landrechten, corruptie en
arbeidsomstandigheden

We nemen actief deel aan
het project samen met
andere TruStoneleden, voor
beter inzicht in de risico's
en aanpak van risico's.

In onze
productieketens
zetten we de eerste
stappen samen met
onze leveranciers
om risico's terug te
dringen

2023 en 2024 Inkoop

Brazilië: risico’s bepaald via de analyse
uitgekomen in jan 2023

We bekijken de resultaten
van de risicoanalyse die
vanaf begin 2023
beschikbaar is en starten
het gesprek erover met
onze directe leverancier.
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4. Evalueren Ons eerste plan van aanpak is opgesteld

in december 2022. We willen dit plan
evalueren opdat we op koers blijven
met onze doelstellingen.

We bekijken het plan van
aanpak intern op
regelmatige basis.

Alle actiepunten zijn
afgehandeld

01-10-2023 Inkoop

5. Rapporteren Onze publieke communicatie volgt nog
niet volledig de richtlijnen van TruStone

Publiek rapporteren over
ons due diligence-beleid en
-processen, en over risico's
en gevolgen in onze keten
(meer details over gang
van zaken in het
Zimbabwe-project o.a.)

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

01-10-2023 Inkoop i.s.m.
communicatie

6. Klachten &
geschillen

Onze leveranciers zijn nog niet op de
hoogte van het klachtenmechanisme
van TruStone.

Belanghebbenden wijzen op
het bestaan van de
klachten- en
geschillencommissie van
TruStone. E-mail adres
opgenomen in code of
conduct.

Personeel,
omwonenden en hun
vertegenwoordigers
van de groeves en
productielocaties zijn
op de hoogte dat ze
klachten kunnen
indienen.

01-10-2023 Inkoop




