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TruStone
Wij zijn er voor bedrijven in de natuursteensector
in Nederland en Vlaanderen

TruStone voor uw bedrijf
Steeds meer afnemers verwachten van hun leveranciers dat zij aandacht besteden aan
basale normen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit geldt ook
voor bedrijven actief in natuursteenketens. Arbeidsomstandigheden en milieu krijgen
steeds meer aandacht, niet alleen in Nederland en Vlaanderen maar ook in de landen
van oorsprong in de natuursteenketen. Bedrijven die hier geen aandacht aan besteden
lopen bedrijfseconomisch risico. Afnemers, waaronder aanbestedende diensten zoals
gemeentes, geven de voorkeur aan bedrijven die deze vraagstukken proberen op te
lossen in hun keten. Dit levert deze bedrijven ook reputatiewinst op.

TruStone is een goede keuze
Het Initiatief TruStone brengt bedrijven in de natuursteenketen, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen om risico’s in de keten gezamenlijk
aan te pakken. Daarvoor zijn afspraken gemaakt in een convenant dat getekend is
door alle relevante partijen in Nederland en Vlaanderen. Door het Initiatief TruStone
mede te ondertekenen, begint u samen met de andere medeondertekenaars aan
het proces om te voldoen aan de belangrijkste internationaal geldende normen* voor
discriminatie en gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, leefbaar loon, vrijheid van
vakvereniging en collectieve onderhandeling, gezondheid en veiligheid, landrechten
en leefomgeving.
* De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen vormen het uitgangspunt voor dit initiatief. De OESO-richtlijnen zijn in lijn met de richtlijnen van de Verenigde Naties voor ondernemingen en mensenrechten en de
fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation. Bedrijven kunnen aan de OESO-richtlijnen
voldoen door het uitvoeren van due diligence. Dit betekent concreet dat bedrijven op een systematische manier
onderzoeken of zij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met daadwerkelijke of
mogelijke risico’s voor mens, dier, natuur en milieu. Bedrijven die zulke risico’s hebben geconstateerd, moeten daartegen maatregelen nemen.

TruStone maakt het u makkelijk
De eerste belangrijke stap die u kunt zetten is het in kaart brengen van uw keten: Waar
komt het natuursteen dat u gebruikt of verhandelt precies vandaan? En, als tweede stap,
onderzoekt u of er risico’s in uw keten zijn ten opzichte van de normen die internationaal gesteld worden. TruStone biedt u een online tool waarin u daarover vertrouwelijk
kunt rapporteren aan een onafhankelijk secretariaat. Het secretariaat is ondergebracht
bij de Nederlandse Sociaal Economische Raad en beoordeelt in vertrouwelijkheid de
rapportages en plannen van aanpak van deelnemende bedrijven om de risico’s in hun
toeleveringsketen adresseren. Daar waar samenwerking met andere bedrijven (door de
hele keten), vakbonden en maatschappelijke organisaties meerwaarde op kan leveren,
worden gezamenlijke projecten opgezet. Zo krijgt u hulp en steun in het proces om te
voldoen aan de normen voor een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

TruStone verbindt partijen
Importeurs en bedrijven die natuursteen verwerken doen mee aan het Initiatief
Trustone. Ongeveer 35% van de Nederlandse en 70% van de Vlaamse markt zijn
inmiddels aangesloten. Dit aandeel groeit snel. Ook keukenbedrijven, bouwbedrijven, aanbestedende diensten bij gemeentes en centrale overheden in Nederland
en Vlaanderen hebben zich aangesloten. De Vlaamse en Nederlandse vakbonden
zijn aangesloten en ook Vlaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties
die samenwerken met partners in de productielanden om risico’s te adresseren. Het
initiatief is medeondertekend door de Nederlandse en Vlaamse regering. Het Initiatief
wordt aangestuurd door een stuurgroep die is samengesteld uit alle geledingen
(bedrijven, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties) binnen TruStone.
De stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

TruStone zoekt markten
Het Initiatief TruStone is in gesprek met afnemers van natuursteen, zoals gemeentes
in binnen- en buitenland, om deelname in TruStone gelijk te stellen aan de certificaten
die door sommige afnemers gevraagd worden. TruStone gaat verder dan veel van deze
certificaten en biedt de deelnemers meer. TruStone werkt ook aan het verscherpen
van de inkoopvoorwaarden van Nederlandse en Vlaamse aanbestedende diensten.
Het doel hiervan is dat bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen meer kans maken op het winnen van aanbestedingen dan bedrijven die
niet zijn aangesloten bij TruStone.

Sluit u ook aan! Uw bedrijf wordt er beter van!

IMVO Initiatief TruStone
De ondertekenaars

Wilt u ook mee doen of wilt u meer informatie over
het Initiatief?
U kunt contact opnemen met het secretariaat van het Initiatief dat is ondergebracht
bij de Sociaal-Economische Raad.
Secretariaat Initiatief TruStone
T 070 - 3499 630
E initiatieftrustone@ser.nl
Meer informatie is ook te vinden op: www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen
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