BAUMA STONE
Plan van aanpak
Stap
1.2. Integreren
van IMVO in
bedrijfsvoering

Risico/issue
Alleen management en inkoop zijn
bekend met het IMVO-beleid

Actiepunt
Periodiek bespreken in
afdelingsoverleggen

2.1. Overzicht
productieketen

We weten niet waar onze importeurs uit
Egypte, Brazilië en Turkije onze
materialen inkopen
We weten niet uit welke groeves onze
materialen van importeurs uit Egypte,
Brazilië en Turkije komen
Mede als gevolg van Covid hebben we
de fabrieken waar onze materialen
worden bewerkt al een tijd niet bezocht.
We willen weten wat er speelt.

Het vergroten van inzicht in de
fabrieken die onze materialen
verwerken
Het vergroten van inzicht in de
groeves waar onze steen
wordt gewonnen
Het vergroten van inzicht in de
risico's en gevolgen die zijn
verbonden aan de fabrieken
die onze materialen verwerken
Eerstvolgende reis is China in
het licht van een ATGaanvraag waar we sowieso de
volledige productieketen t.e.m.
de groeve bekijken.

Mede als gevolg van Covid hebben we
de groeves waar onze materialen
vandaan komen al een tijd niet bezocht.
We willen weten wat er speelt.

Volgens een risicoanalyse van TruStone
zijn er risico’s rond zandsteenwinning in
Rajasthan

2.2. In kaart
brengen van
risico’s

Doelstelling
Onze werknemers zijn
trots dat we eerlijk
zakendoen en dragen
dat uit
75% inzicht in de
fabrieken

Wanneer
Vanaf 01-04-2021

50% inzicht in groeves

Voor 01-10-2021

Om onze
verantwoordelijkheid
voor omstandigheden in
de keten waar te
kunnen maken streven
we naar volledig inzicht
in de risico’s

Voor 01-02-2021

Het vergroten van inzicht in de
risico's en gevolgen die zijn
verbonden aan de groeves in
onze keten Eerstvolgende reis
is China in het licht van een
ATG-aanvraag waar we
sowieso de volledige
productieketen t.e.m. de
groeve bekijken.

Om onze
verantwoordelijkheid
voor omstandigheden in
de keten waar te
kunnen maken streven
we naar volledig inzicht
in de risico’s

Voor 01-02-2021

Het vergroten van inzicht in de
risico's en gevolgen per groeve

Reputatieschade
voorkomen die het
gevolg kan zijn van

Reeds gebeurd in 2020
en wordt herhaald in
2021

Voor 01-10-2021

(afhankelijk van covid19)

(afhankelijk van covid19)

Stap

2.3. Prioriteren
van risico’s

3. Actieplan

Risico/issue

Actiepunt
waar onze steen wordt
gewonnen
We bevragen onze trader via
dewelke we de materialen
aankopen over mogelijke
risico’s.

Doelstelling
risico’s die we niet
kennen

Wanneer

Op basis van de risico’s aangetroffen in
de fabrieken en groeves die we hebben
kunnen bezoeken / auditen via
externen, willen we een aanpak starten
die efficiënt, realistisch en
geloofwaardig is.

Het prioriteren van risico’s op
basis van ernst en
waarschijnlijkheid
Het betrekken van
belanghebbenden bij het
prioriteren van risico's

Ernstigste risico’s eerst
aanpakken

Jaarlijks in augustus

Geloofwaardig zijn in
onze aanpak van
risico’s

December 2021/Januari
2022 overleg partijen
TruStone over welke
regio we eerst de focus
leggen

Dialoog aangaan met
trader/leverancier omtrent
risico kinderarbeid en belang
van code of conduct. Eens de
situatie vastgesteld zal een
actiepunt opgesteld worden.
Afhankelijk van de lokale
situatie en gebruiken zullen we
de leverancier wijzen op
belang van dialoog samen met
werknemers en samen zoeken
naar een manier om sociale
dialoog op te starten.
Samen met andere partijen
uitzoeken wat de risico’s zijn
door mee te werken aan een
risico-analyse.

Geen kinderarbeid in
onze keten

Voor 01/10/2021

Bijdragen aan
structureel verankeren
van sociale dialoog
zodat werkgevers en
werknemers in China
zelf problemen beter
kunnen aanpakken
We krijgen zelf goed
inzicht en helpen
andere partijen in het
convenant goed inzicht

Voor 01/10/2021

Land

Risico

India,
Rajasth
an

Kinderarbeid

China

Arbeidsomstandigheden

Vietnam

Gedwongen arbeid onder
migranten arbeiders en/of
andere risico’s

(afhankelijk van covid19)

Voor 01-10-2021
(afhankelijk van
uitvoering risicoanalyse door

Stap

4. Evalueren

5. Rapporteren

6. Klachten en
geschillen

Risico/issue

Actiepunt

In maart 2021 hebben we onze eerste
Plan van Aanpak voor TruStone
opgesteld
TruStone deelde in december 2O21
richtlijnen voor publieke communicatie

Evalueren van de voortgang
van de maatregelen

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

Publiek rapporteren over ons
eigen due diligence-beleid en processen, en over risico's en
gevolgen in onze keten

Doelstelling
te krijgen in de risico’s
in Vietnam.
Alle actiepunten zijn
afgehandeld

Wanneer
maatschappelijke
organisaties TruStone)
01-10-2021

Door publiek te
communiceren laten we
zien dat we op schema
zijn met het
implementeren van de
OESO-richtlijnen
Arbeiders,
omwonenden en hun
vertegenwoordigers
weten dat ze klachten
kunnen indienen

Voor 01-10-2021

Vanaf 01-03-2021

