In hoeverre is het bedrijf
transparant naar het publiek
over het uitgevoerde IMVOrisicomanagement? (incl.
aanpak van risico’s)?

IMVO-beleid
Integratie
IMVO in
bedrijfsvoering

Communicatie IMVObeleid

Hoe zorgt het bedrijf ervoor dat
er sprake is van een continue
verbeterproces? Onder meer:
worden de resultaten van de
maatregelen geverifieerd;
wordt de aanpak aangepast,
indien nodig op basis van
uitkomsten van de verificatie; is
er sprake van periodieke
herijking van de risico analyses?

Evaluatie &
Verificatie

Klachtenmechanisme

Verankering
in
doelstellingen

Overzicht
productieketen

Heeft het bedrijf zich op de
betreffende risico’s
(ambitieuze) doelstellingen
voor verbetering gesteld?
Worden deze gemonitord en
betrokken bij de
beleidsbeslissingen van het
bedrijf?

beleid en verankering

Hoe zijn deze uitgangspunten
en de noodzaak om zorgvuldig
IMVO-risicomanagement te
kunnen doen geïntegreerd in
de organisatie van het bedrijf
en de manier waarop het
bedrijf omgaat met
leveranciers, afnemers
(klanten) en belanghebbenden
in de waardeketen?

Due Diligence in een oogopslag

Acties
mitigatie
schade en
risico's

Welke maatregelen gaat het
bedrijf nemen, met name ten
aanzien van een of meer van
de risico’s die op basis van de
bovenstaande werkwijze is of
zijn geprioriteerd?

Heeft het bedrijf voor zichzelf
(de medewerkers), voor zijn
klanten, toeleveranciers en
andere belanghebbenden in
zijn productieketen
geformuleerd en
gecommuniceerd wat, mede
op basis van de OESO-FAO
Guidance, de eigen
uitgangspunten zijn voor
‘Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen’?

Kan het bedrijf goed
uitleggen hoe het ten
aanzien van de
geïnventariseerde risico’s
tot een prioritering is
gekomen?

identificeren, beoordelen en prioriteren van risico's

Identificatie
en
prioritering
risico's &
schade

Op welke wijze is het bedrijf
ontvankelijk voor klachten van
gedupeerden uit zijn
waardeketen en/of bevordert
het toegang voor gedupeerden
tot klachtenmechanismen
elders in de keten?

identificatie
risico's in de
keten

Kan het bedrijf met behulp van deze
gegevens aangeven met welke (mogelijke)
negatieve effecten het via zijn waardeketen
daadwerkelijk in verband staat? Gaat dit om
‘veroorzaken’, ‘bijdragen aan’, of ‘indirect
verbonden zijn met’?

plan van aanpak

Heeft het bedrijf, mede via publieke bronnen,
zoals aangegeven in de OESO due diligence
Guidance en door de Partijen in de
handreiking, en via (lokale) stakeholders
inzicht in de gegevens wat betreft de gebruikte
grondstoffen, de productielanden en/of regio’s
en de leveranciers?

verificatie

rapportage

