TUYTELAERS NV – TRUSTONE Plan van aanpak 1 – 20210112

Stap
1.2. Integreren
van IMVO in
bedrijfsvoering

Risico/issue
Werkwijze op het gebied van
Internationaal MVO

We hebben een nieuwe code of conduct

Alleen management en inkoop zijn
bekend met het IMVO-beleid

2.1. Overzicht
productieketen

2.2. In kaart
brengen van
risico’s

We weten niet altijd waar onze
groothandel/leveranciers hun
materialen inkopen
Bij nieuwe materialen meteen
transparantie vragen/eisen

Risico’s moeten nog in kaart
gebracht/uitgeschreven worden

Actiepunt
Het volledig
vastleggen/documenteren
van onze werkwijze op het
gebied van internationaal
MVO-beleid
Ons internationaal MVObeleid onder de aandacht
brengen van onze
leveranciers en andere
zakelijke relaties
Periodiek bespreken in
afdelingsoverleggen
Workshop voor nieuwe
medewerkers
Het vergroten van inzicht in
de fabrieken die onze
materialen verwerken
Het vergroten van inzicht in
de groeves waar onze steen
wordt gewonnen /
leveranciers en
tussenpersonen
Met iedereen van de inkoop
afzonderlijk en per
materiaal/land overlopen –
eerste evaluatie geeft aan
dat er doorgaans weinig
problemen zijn

Doelstelling
Intern is duidelijk
wie waarvoor
verantwoordelijk is

Wanneer
Voor 01-08-2021

In 2021 de code of
conduct bepreken
met 60% van onze
leveranciers. In
2022 met de rest
Onze werknemers
zijn trots dat we
eerlijk zakendoen en
dragen dat uit
75% inzicht in de
fabrieken

Bij ons
eerstvolgende
werkbezoek /
zoom sessies

50% inzicht in
groeves

Voor 01-10-2021

Zoveel mogelijk
inzicht krijgen in
mogelijke risico’s of
bedreigingen
teneinde hiervoor
(indien nodig) een
actieplan voor te
kunnen opstellen

Voor 01-07-2021

Doorlopend
Vanaf 01-012021
Voor 01-10-2021

Stap

2.3. Prioriteren
van risico’s

3. Actieplan

Risico/issue
Mede als gevolg van Covid hebben we
een aantal fabrieken/leveranciers buiten
Europa niet meer bezocht. We willen
weten wat er speelt. Wordt momenteel
voornamelijk opgevangen door
telefonisch en/of Zoom contact.

Actiepunt
Het vergroten van inzicht in
de risico's en gevolgen die
zijn verbonden aan de
fabrieken die onze
materialen aanleveren

Mede als gevolg van Covid hebben we
een aantal fabrieken/leveranciers
binnen Europa niet meer bezocht. We
willen weten wat er speelt. Wordt
momenteel voornamelijk opgevangen
door telefonisch en/of Zoom contact.

Het vergroten van inzicht in
de risico's en gevolgen per
groeve waar onze steen
wordt gewonnen

Wat als er meer risico’s worden
aangetroffen dan we meteen kunnen
aanpakken

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

Land
India / China /
Europa

Risico
Kinderarbeid,
veiligheid,
werkomstandigheden

Fabrieken/Handelaars/Groe
ven blijven confronteren
met mogelijke risico’s

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

Wanneer
Q3 & Q4 (onder
voorbehoud van
restricties)
Verdere details
worden opgelijst
in Q2

Geloofwaardig zijn in
onze aanpak van
risico’s

Januari 2021
overleg partijen
TruStone over
welke regio we
eerst de focus
leggen
Februari 2021
overleg met
lokale partijen
over welke
risico’s eerst

Persoonlijke
bezoeken ter
controle (ook

Continu traject
2021

Q3 2021

Jaarlijks in
augustus

Stap

Risico/issue

India / China /
Europa

4. Evalueren

Milieu, Leefbaar loon

Plan van Aanpak voor TruStone

TruStone actieplan collega’s vs. ons
plan

5. Rapporteren

TruStone deelt in december richtlijnen
voor publieke communicatie

Actiepunt
(mede doordat de hele
sector hier meer achter
gaat vragen -en we een
groot aantal
overeenkomstige partners
hebben- vermoeden we dat
de transparantie hierin zal
verhogen)

Doelstelling
onverwacht) –
Indien nodig
vertaler/tolk
inschalelen –
gebruik maken van
plaatselijke NGO’s
voor locale
informatie -

Wanneer

Fabrieken/Handelaars/Gro
even blijven confronteren
met mogelijke risico’s
(mede doordat de hele
sector hier meer achter
gaat vragen -en we een
groot aantal
overeenkomstige partners
hebben- vermoeden we
dat de transparantie
hierin zal verhogen)

Persoonlijke
bezoeken ter
controle (ook
onverwacht) –
Indien nodig
vertaler/tolk
inschalelen –
gebruik maken van
plaatselijke
overheden (en
FIT?) teneinde
locaal geldende
normen te kennen

Continu traject
2021

Evalueren van de
voortgang van de
maatregelen uit ons huidige
plan van aanpak
Samen met collega’s
binnen Febenat: Evalueren
van de voortgang van
maatregelen
Publiek rapporteren over
ons due diligence-beleid en
-processen, en over risico's
en gevolgen in onze keten

Alle actiepunten
afhandelen

einde 2021

Alle actiepunten
afhandelen –
Ervaringen
uitwisselen
Door publiek te
communiceren laten
we zien dat we op
schema zijn met het
implementeren van
de OESO-richtlijnen

Q1 2021

Vanaf 01-072021

Stap
6. Klachten en
geschillen

Risico/issue
Op 1 januari 2021 gaat het klachten- en
geschillenmechanisme van TruStone
van start

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

Doelstelling
Workers
omwonenden en hun
vertegenwoordigers
weten dat ze
klachten kunnen
indienen

Wanneer
Q1 2021

