
St
ap

Ac
tie

pu
nt

D
oe

ls
te
lli
ng

 

W
an

ne
er

W
ie

Ri
si
co

/i
ss

ue

1.1. Formuleren van beleid

Het persoonlijk bezorgen en 

overlopen van de  

beleidsverklaring en code of 

conduct .tijdens bezoek ter 

plaatsen

Leveranciers duidelijk 

makenwat we wensen  

op vlak van 

maatschappelijk 

verantwoord 

ondernemen. 

Bij eerst volgend 

werkbezoek ter 

plaatsen ( Was 

voorzien eind 2021 

maar uitgesteld 

wegens covid naar 

zomer 2022 en 

nogmaals uitgesteld 

tot zomer 2023 )

CEO / Inkoop

1.2. Integreren van IMVO 

in bedrijfsvoering

Implementeren en 

vastleggen/documenteren 

van onze werkwijze op het 

gebied van internationaal 

MVO-beleid

Schema opstellen 

wanneer er met wie 

gecomuniceerd is over 

wat ivm MVO 

begin 2023 Inkoop

2.1. Overzicht 

productieketen

Samen met onze leverancier 

en in de TruStone-dialoog 

proberen we transparantie 

van de zandsteenproductie in 

Rajasthan te vergroten

Een zo goed mogelijk 

inzicht in al onze ketens
Doorlopend Inkoop

We nemen deel aan de 

TruStone-werkgroep China 

om nog beter inzicht te 

krijgen in risico's

Samenwerken met onze 

leveranciers aan 

verbereingen

Doorlopend CEO

We spreken met onze 

leverancier en ondersteunen 

hem zo nodig om mogelijke 

risico's in de fabriek aan te 

pakken. Samen met de 

leverancier doen we ook mee 

aan de TruStone-dialoog om 

regionale problemen te 

verminderen

Onze bijdrage leveren 

aan een gezamenlijke 

aanpak in Rajasthan

Komend jaar Inkoop

Onze beleidsverklaring is reeds bij al 

onze leveranciers en groeven gekend, 

dit is echter enkel per mail 

gecomuniceerd

Onze werkwijze op het gebied van 

Internationaal MVO documenteren

Wij hebben volledig inzicht in de ketens 

in China. Voor zover dat mogelijk is 

hebben we dat ook in India. In Vietnam 

is het inzicht niet compleet, maar dat 

gaan we afschalen.

2.2. In kaart brengen van 

risico’s

In China hebben we volledig inzicht in 

de omstandigheden rond de productie. 

We hebben een groeiend inzicht in de 

omstandigheden bij de winning

We hebben goed inzicht in de 

omstandigheden in de fabriek in India 

waar we zaken mee doen en zelf ook in 

investeren. Uit de risicoanalyse van 

TruStone weten we dat de grootste 

risico's regionaal spelen bij cobbleyards 

en groeves en dat niet volledig valt uit 

te sluiten dat we daar indirect mee 

verbonden zijn



Risicoanalyse bespreken met 

leverancier
Komend jaar Inkoop

2.3. Prioriteren van risico’s

Het prioriteren van risico’s op 

basis van ernst en 

waarschijnlijkheid

Ernstigste risico’s eerst 

aanpakken
Komend jaar Inkoop

Land Risico

India: directe 

leverancier in 

Rajasthan

Veiligheid en 

gezondheid

Wij hebben geinvesteerd in 

de fabriek en dragen 

daarmee bij aan continuïteit 

voor leverancier en 

werknemers. Tegelijkertijd 

waarborgen we de veiligheid. 

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 de fabriek 

aan de training 

hebben deelgenomen

India: regionale 

problemen in 

Rajasthan

1) Veiligheid en 

gezondheid; 2) 

leefbaar loon; 3) 

toegang tot 

klachtenmechanis

me

Samen met onze leverancier 

doen we mee aan de 

TruStone-dialoog waarin 

doelstellingen op 3 thema's 

zijn afgesproken. Komend 

jaar worden in dit verband 

nieuwe initiatieven 

ontwikkeld en wij zullen 

daarin zoveel mogelijk actief 

participeren

We voelen ons 

gecomitteerd aan de 

doelen en aanpak van 

de TruStone-dialoog

Komend jaar

Vietnam

Risicoanalyse 

verschijnt 

binnenkort, dit zal 

ons helpen om 

risico's daar beter 

te vatten. 

Trading maatschapij 

uitschakelen om beter inzicht 

te krijgen in de 

productiebedrijven en 

herkomst 

Zo lang we daar nog 

actief zijn goed inzicht 

hebben in de risico's en 

invloed uitoefenen op de 

leverancier

Komend jaar Inkoop

We kunnen niet alles tegelijk 

aanpakken. Op basis van de 

risicoanalyses van China, India en 

Vietnam concluderen wij dat de 

ernstigste risico's voorkomen in 

Rajasthan. Daar leggen wij de 

komende tijd de focus op

3. Aanpak van risico’s

2.2. In kaart brengen van 

risico’s

Hoewel we de afname uit Vietnam 

afschalen zullen we kennis nemen van 

de binnenkort te verschijnen TruStone-

risicoanalyse en die bespreken met de 

leverancier

4. Evalueren

Vorig jaar hebben wij een probleem rond migrantenwerkers in China geprioriteerd. Ons actiepunt om wooneenheden te realiseren is gerealiseerd en 

hebben we nu afgevoerd.



5. Rapporteren

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.

Zo snel mogelijk (zie 

ook punt 4 

hierboven)

IT

6. Klachten en geschillen

Binnen de TruStone-dialoog 

in Rajasthan zal een initiatief 

worden opgezet 

belanghebbenden beter 

toegang te geven tot herstel 

en verhaal. Samen met onze 

leverancier werken wij daar 

aan mee.

Personeel, omwonenden 

en hun 

vertegenwoordigers van 

de groeves en 

productielocaties zijn op 

de hoogte dat ze 

klachten kunnen 

indienen.

Komend jaar

Onze publieke communicatie volgt nog 

niet volledig de richtlijnen van 

TruStone

Onze leveranciers zijn bekend met het 

klachten- en geschillenmechanisme van 

TruStone. Andere belanghebbenden 

nog niet.

Vorig jaar hadden we onze publieke communicatie in lijn willen brengen met de internationale richtlijnen. Dat is niet gelukt omdat de bouw van onze 

nieuwe website door problemen bij de ontwikkelaar ernstig is vertraagd. Wij hebben wel een verkorte tekst op onze oude website opgenomen. Wij 

hopen op snelle oplevering van de nieuwe website inclusief een luik over internationaal MVO, maar de termijn blijft onzeker. Tot die tijd maken we 

zo goed mogelijk gebruik van de beperkte mogelijkheden die de oude website biedt

4. Evalueren


