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Plan van aanpak Maris Natuursteen

Stap Risico/issue Actiepunt Doelstelling Wanneer Wie
1.2. Integreren van
IMVO in
bedrijfsvoering

We hebben een code of conduct. De code of
conduct is integraal terug te vinden op de
website van Maris Natuursteen.

Ons internationaal MVO-beleid
onder de aandacht brengen van
onze medewerkers, leveranciers
en andere zakelijke relaties.

In 2023 70% van onze
leveranciers op de
hoogte brengen van
deze CoC. In 2024 de
overigen.

Bij ons eerstvolgende
werkbezoek en/of via
communicatie per
mail/brief.

Verantwoordelijke
MVO / Inkoop

2.2. In kaart brengen
van risico’s

Xertifix voert aangekondigde en
onaangekondigde audits uit bij onze
productielocaties.

Beperkt zelf bezoeken afleggen.
Belanghebbenden contacteren
nav gerealiseerde audits.

Zelf de regie houden
over het inzicht in risico’s

Zodra reizen weer
mogelijk is. Bij iedere
audit van Xertifix

Verantwoordelijke
MVO / Xertifix

2.3 Prioriteren Via het 5-jarenplan van Xertifix oefenen wij onze
invloed op onze leveranciers uit om te zorgen
dat verbeterpunten die uit audits naar voren
komen worden opgepakt.. Het gaat daarbij
veelal om risico’s zoals veiligheidsplannen die
niet volledig zijn of procedures die niet bij alle
medewerkers bekend zijn.

Samen met Xertifix de risico’s met
belanghebbenden bespreken.
Kritisch toezien dat er een
positieve evolutie geconstateerd
wordt bij volgende audits.

Afhandeling van alle
verbeterpunten binnen 5
jaar

Doorlopend Verantwoordelijke
MVO / Xertifix

Wij importeren uit China, India en Vietnam. In
die landen kan sprake zijn van ernstige, vaak
regionale risico’s, waar wij mogelijk indirect mee
verbonden zijn. Naast onze individuele aanpak
via Xertifix kunnen wij niet in alle regio’s ook
complexe regionale problemen aanpakken. Wij
richten de focus op Rajasthan in India omdat wij
uit rapporten van TruStone weten dat vooral
daar ernstige risico’s zoals gedwongen arbeid of
lage lonen waarschijnlijk zijn.

Via een gezamenlijke dialoog van
TruStone dragen wij bij aan het
verminderen van de ernstigste
problemen in Rajasthan
Deelnemers aan die dialoog
hebben een aantal doelstellingen
gesteld die op korte termijn
moeten verwezenlijkt worden.

Onze bijdrage leveren
aan de gezamenlijke
aanpak in Rajasthan

Komend jaar Verantwoordelijke
IMVO samen met
deelnemers TruStone-
dialoog

3. Aanpak van risico’s Bij onze leverancier in Rajasthan is volgens een
recent auditrapport op het gebied van veiligheid
en gezondheid behoefte aan preventie en
training van workers

Veiligheid en gezondheid is
onderdeel van de TruStone-
dialoog in Rajasthan. We gaan
proberen training en preventie te
organiseren binnen die
gezamenlijke aanpak

Komend jaar gezamenlijk
ontwikkeling van een
training.
Daarna samen met
leverancier toezien dat
uiterlijk 2024 alle workers
in fabrieken en groeves

Komende 2 jaar Verantwoordelijke
IMVO samen met
deelnemers TruStone-
dialoog
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aan de training hebben
deelgenomen

Bij onze leverancier in Rajasthan is er geen
klachtenmechanisme

Toegang tot een
klachtenmechanisme is een van
de prioriteiten in de TruStone-
dialoog in Rajasthan. Partijen
verkennen momenteel een
gezamenlijke aanpak

Eerst gezamenlijk
ontwikkeling van een
regionaal
klachtenmechanisme
Daarna samen met onze
leverancier voorlichting
geven aan workers

Komende 2 jaar Verantwoordelijke
IMVO samen met
deelnemers TruStone-
dialoog

4. Evalueren Xertifix monitort in samenspraak met Maris
Natuursteen de evolutie van verbeteringen op
de productielocaties.

Zelf de regie houden over de
monitoring van verbeteringen en
belanghebbenden daarover
spreken en/of rapporteren.

Zekerheid dat
problemen naar behoren
zijn afgehandeld en niet
meer terugkomen

Jaarlijks in augustus,
bij elk werkbezoek en
na iedere auditreeks.

Verantwoordelijke
MVO / Xertifix

De TruStone-dialoog in Rajasthan heeft op
regionaal niveau resultaten geboekt. Nog niet
alle betrokkenen in de regio profiteren daarvan.

Met onze leverancier kijken hoe
we zo goed mogelijk aangehaakt
blijven bij de gezamenlijke
aanpak in de regio

Onze bijdrage leveren
aan de gezamenlijke
aanpak in Rajasthan

Komend jaar Verantwoordelijke
MVO

5. Rapporteren TruStone heeft in december 2020 richtlijnen voor
publieke communicatie vastgesteld.  Het plan
van aanpak wordt op de website van TruStone
gepubliceerd.  Er wordt een update van het plan
van aanpak gemaakt.

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

Continu proces. Verantwoordelijke
MVO

6. Klachten en
geschillen

Op 1 maart 2021 is het klachten- en
geschillenmechanisme van TruStone van start
gegaan.

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

Betrokkenen laten weten
dat ze klachten kunnen
indienen

Bij elk nieuw
werkbezoek

Verantwoordelijke
MVO/ Auditers Xertifix
Vermelde personen in
Code of Conduct


