Plan van aanpak Maris Natuursteen
Stap
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Doelstelling
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Wie

1.2. Integreren van
IMVO in
bedrijfsvoering

We hebben een nieuwe 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 2021 60% van onze
leveranciers op de
hoogte brengen van
deze CoC. In 2022 de
overigen.

Bij ons eerstvolgende
werkbezoek en/of via
communicatie per
mail/brief vanaf 2021.

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

3. Aanpak van risico’s

We volgen het standaard 5-jarenplan van Xertifix
voor de aanpak van risico’s.

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

Ernstigste risico’s eerst
aanpakken

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

Verantwoordelijke
MVO / Xertifix

4. Evalueren

In oktober 2020 hebben we onze eerste Plan
van Aanpak voor TruStone opgesteld.

Evalueren van de voortgang van
de maatregelen uit ons vorige
plan van aanpak.

Alle actiepunten zijn
afgehandeld

Augustus 2021

Verantwoordelijke
MVO

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

5. Rapporteren

TruStone heeft in december 2020 richtlijnen voor
publieke communicatie vastgesteld. Het plan
van aanpak wordt op de website van TruStone
gepubliceerd.

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

Vanaf 01-04-2021

Verantwoordelijke
MVO

6. Klachten en
geschillen

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

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

Workers omwonenden
en hun
vertegenwoordigers
weten dat ze klachten
kunnen indienen

Vanaf 01-03-2021

Verantwoordelijke
MVO/ Auditers Xertifix
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