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Dit voorbeeld Plan van Aanpak is een automatisch gegenereerd 
document. Het plaatst een gedeelte van de door jou ingevulde 
informatie op de profielpagina en uit de due diligence vragenlijsten 
in een standaard template. Doel is je op weg te helpen. Je kunt dit 
voorbeeld dan ook gebruiken en aanvullen of omvormen tot het 
Plan van Aanpak dat je wilt indienen bij het secretariaat CKT. In dit 
Plan van Aanpak neem je het secretariaat mee in de keuzes, 
doelstellingen en acties in jouw due diligence proces. Lees het 
onderstaande plan eens rustig door en bedenk daarbij dat hoe 
vollediger je bent geweest bij het invullen van de due diligence 
vragenlijst, hoe waardevoller het onderstaande Plan van Aanpak is. 
Aan het einde van dit format vind je voorbeelden van de stand van 
zaken, doelstellingen en acties die je ter inspiratie kunt gebruiken. 
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1. Profiel van de organisatie  
 

 

Naam en adres van de Organisatie 

Alsico nv 

 

Bestuursrechtelijke vorm van de organisatie, eventuele groepsstructuur en 
dochterondernemingen 
 
Alsico nv is een autonome bedrijfsunit van de Alsico Group 

 

Labels/Merken 

 

 

Producten en Services 

 Positie  in de markt: verticaal geïntegreerd; projectmatig ontwerp, 
productie en verdeling 

 Type product: werkkleding en beschermende kleding 
 Segment: projectmatig werk, hoge toegevoegde waarde 

 

Landen, markten en type klant/sectoren waarin de organisatie actief is 

België, Nederland, Duitsland, Frankrijk; industriële wasserijen, resellers, 
eindklanten 

 

Aantal werknemers van de organisatie  

120 

 

Omzet in Euro per jaar 

Alsico nv - 31000000,00 

 

Overig 

  

Geef hier een korte beschrijving van de organisatie met daarin o.a. 
de volgende elementen. Voel je vrij elementen toe te voegen of te 
veranderen. Een aantal zaken zijn al voor je ingevuld op basis van 
de informatie op je profielpagina.  
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2. Profiel van de keten en interne organisatie 
 

 

Uw ‘inkoopmodel’ 

Koopt u uw producten direct bij een producent in? 
 
Ja, we kopen in bij onze productie-ateliers of bij de vaste leveranciers met wie 
we samenwerken (Oekraïne) 
 
Koopt u uw producten indirect in, dat wil zeggen bij een agent, importeur of 
groothandel in? 
 
Nee 
 
Koopt u uw producten indirect in, door via een merk in te kopen? (u heeft dus 
geen invloed op het ontwerp van het product en het product heeft een label 
van het merk waarbij u inkoopt) 
 
Nee 
 
 

 

Aantal producenten, agenten en/of merken en soort relatie 

 Aantal productie-ateliers (producenten): 4, zie ook productielocatielijst. 
 Twee van de productie-ateliers zijn eigendom van Alsico NV (Marokko en 

Tunesië). De units in Oekraïne zijn vaste leveranciers sinds meer dan 10 
jaar (productie gebeurt in hoofdzaak bij Goryn, de andere unit – Sivertex 
– wordt alleen uitzonderlijk ingezet). In de ateliers in eigendom hebben 
we een hoge leverage voor verbeteringen. Bij onze units in Oekraïne 
helpt de lange businessrelatie om onze invloed hoog te houden. 
Marokko, Tunesië en Oekraïne hebben elke hun sociale en ecologische 
issues (zie due diligence-rapport), maar horen niet tot de risicolanden.  

 
 

 

Geef hier een korte beschrijving van de keten (supply chain) met 
daarin o.a. de volgende elementen. Voel je vrij elementen toe te 
voegen of te veranderen. Een aantal zaken zijn al voor je ingevuld 
op basis van de informatie op je profiel pagina.  
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Eventuele ‘sleutel of key’ producenten, agenten en merken 

 De sleutelproducent is Alsico Tunesië 

 De unit is onze eigendom en zorgt voor het grootste deel (>30%) van onze 
productie 
 

Belangrijkste landen van herkomst van uw producten 

 Tunesië, Oekraïne, Marokko 

 

Uw inkoopafdeling (inkoop/sourcing, productontwikkeling, styling) 

 Positie van de inkoopafdeling in de organisatie: autonoom, rapporteert aan 
celverantwoordelijke en managing director 

 Aantal werknemers van de inkoopafdeling: 3 
 Aantal werknemers van de inkoopafdeling met een taak en/of 
verantwoordelijkheid op het gebied van IMVO: 1 

 Omschrijving van het productontwikkeling- en inkoopproces: 
Inkoop voert een duurzame stoffenbeleid. Dat betekent dat bij gelijke 
kwaliteit duurzame stoffen worden voorgesteld (= stoffen met 
zonder/kleinere ecologische en sociale impact zoals rPET/biokatoen, 
rPETfairtrade katoen, Tencel, Infinity 100%recycleerbaar).  

 

Uw IMVO-afdeling (indien van toepassing) 

 Positie van de IMVO-afdeling in de organisatie autonoom, rapporteert aan 
managing director 

 Aantal werknemers op de IMVO-afdeling: 2 

 

Overig 

 
  



Template voorbeeld Plan van Aanpak Convenant Duurzame Kleding en Textiel 

6 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due Diligence vragenlijst 
 
Onderstaand vind je automatisch gegeneerde informatie voor je Plan van Aanpak 
op basis van de Due Diligence Vragenlijst. Zoals je weet heeft de due diligence 
cyclus 5 stappen; 1. Beleid en organisatie 2. Inzicht in keten, materialen en 
processen 3. Risicoanalyse: overzicht en prioritering van risico's en impacts t.a.v. 
mensenrechten, milieu en dierenwelzijn 4. doelstellingen en acties, 5. 
stakeholderconsultatie, evaluatie en communicatie.  
 
In dit plan beschrijf je per stap uit de due diligence cyclus je overwegingen die 
hebben geleid tot doelstellingen en acties. Vergeet ook niet te beschrijven wat 
de resultaten en leerpunten zijn geweest van het plan van aanpak van het 
afgelopen jaar. 
 
De periode van het plan van aanpak heeft betrekking op de convenantcyclus, van 
juli van het huidige jaar tot juni volgend jaar. 
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3. Rapportage activiteiten voorgaand plan van aanpak 
 

 Alsico dient zijn eerste plan van aanpak in. Een vergelijking kan dus nog niet 
worden gemaakt.  

 

4. Plan van aanpak 
 
Beleid en organisatie 
 
Beleid (bron: https://www.alsico.com/nl/duurzaam-ondernemen):  
 
Wij zijn een familiaal bedrijf dat globaal actief is. We ontwerpen, produceren en 
verdelen kwaliteitsvolle werk- en beschermkleding. En we doen dat op basis van 
wederzijds vertrouwen tussen partners, respect en reële bekommernis om de 
mensen met wie we samenwerken en een economische lange termijnvisie. Al 
meer dan 80 jaar lang. 
 
Duurzaamheid staat dus al langer dan vandaag in het middelpunt van onze 
bedrijfsstrategie. Als bedrijf willen we bijdragen aan duurzame ontwikkeling – in 
de behoeften van de huidige generatie voorzien, zonder de capaciteit van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen om in haar behoeften te voorzien. 
Dat doen we door milieu , sociale en economische overwegingen systematisch te 
laten meespelen in ons dagelijks beleid. We beperken ons er niet toe eventuele 
negatieve impact op mens en milieu te verminderen, maar we streven ernaar om 
de positieve impact van onze activiteit te verhogen. 
 
  
 

Let op: het onderstaande gedeelte is opgebouwd uit vijf 
onderdelen. Deze onderdelen corresponderen met stappen uit de 
due diligence vragenlijst. Per onderdeel is steeds gebruik gemaakt 
van de informatie die je in de vragenlijst hebt ingevuld over de 
doelstellingen en acties voor de interne organisatie en ten aanzien 
van de 9 kernthema’s van het convenant. Voel je ook hier weer vrij 
om toe te voegen en te veranderen. Indien je nog wat extra hulp of 
structuur nodig hebt bij het opstellen van je doelstellingen en acties 
kijk dan nog even naar de laatste drie pagina’s van dit document. 
Hier vind je hulp en een paar voorbeelden.  
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Om onze globale verantwoordelijkheid kracht bij te zetten, integreren we waar 
mogelijk de zeventien duurzaamheiddoelstellingen van de VN in ons beleid. De 
nadruk ligt daarbij op doelstellingen 3: gezondheid en welzijn (van eigen 
werknemers en de dragers die we bedienen, 8: degelijk werk en economische 
groei (voor al onze 8000 werknemers) en 12: verantwoordelijke productie en 
consumptie. Met het oog daarop baseert ons beleid zich in toenemende mate op 
de principes van circulaire economie. 
 
Alsico nv heeft onderstaande doelstelling(en) en actie(s) voor de stap ‘Beleid en 
Organisatie’ opgesteld: 
- het in kaart brengen van de volledige toeleveringsketen tot aan de vezel, 

gekoppeld aan transparantievoorwaarden voor nieuwe leveranciers en een 
verbeteringstraject voor bestaande leveranciers 

- een verbetering van de CO2-utistoot per kledingstuk. Uitgevoerde meting 
van C02-voetafdruk wordt intern gecommuniceerd, waarna eigen 
werknemers mee acties gaan formuleren om C02-uitstoot te verkleinen. 

- Een duurzaamheidsrapport opstellen volgens de nieuwe standaarden van 
de GRI. Het rapport moet als basis dienen voor de doelstellingen van 2019. 

 
Bijkomende doelstellingen voor 2019: 
 
- in kaart brengen van bestaande klachtenmechanismen op de werkvloer en 
uitbreiden waar nodig 
- training van onze mensen bij inkoop mbt. sociale en ecologische impacts van de 
keuzes die ze maken 
- aandeel duurzame stoffen verhogen (CO2-project) 
- meten van sociale impacts van last-minute-verschuivingen in planning + 
bewustmaking van mensen op planning 
- nieuwe, uitgebreide risicoanalyse (due diligence) op basis van: 1) flows CO2-
uitstoot; 2) locatie leveranciers; 3) nieuwe prioritering (meer en verschillende 
inputs) en 4) stakeholderconsultatie (ongoing voor GRI). 
 
Inzicht in keten, materialen en processen 
 
Alsico nv heeft de onderstaande inzichten in de keten, materialen en processen 
verkregen: 
- De productiesites waar in 2017 is geproduceerd zijn de volgende: Alsico 

Tunesië, Alsico Marokko (Cindico), Oekraïne (hoofdzakelijk Goryn en 
uitzonderlijk Sivertex). De eerste twee zijn onze eigendom, de laatste zijn 
vaste onderaannemers. 

- De toeleveringsketen bestaat uit 80 tier one suppliers, waarvan 30 
stoffenleveranciers. 

- Deze tier one suppliers zijn uitsluitend gevestigd in Europa en moeten 
verplicht Oekotex 100-certificaten voorleggen voor aangeboden stoffen 
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- Conventionele polyester-katoenstoffen vormen de bulk van de 
materialenaankoop (75%) 

- Met driekwart van de tier one suppliers heeft Alsico een businessrelatie 
langer dan 10 jaar 

- Nieuwe en bestaande leveranciers ondertekenen een code of conduct 
(COC). Niet-ondertekening weegt mee in de evaluatie van de leverancier. 

- In juli werd een nieuwe COC voorgelegd aan onze stoffenleveranciers. 85% 
heeft de code ondertekend. (stand van zaken oktober 2018) 

- Transparantie in de keten: 60% van onze stoffeninkoop is afkomstig van 
leveranciers die ons informatie hebben gegeven over hun T1 (garen) en T2 
(vezel) leveranciers. (stand van zaken oktober 2018) 

- Elk van de 30 stoffenleveranciers heeft feedback (+score) gekregen en werd 
uitgenodigd voor een gesprek. (stand van zaken oktober 2018). 

-  
Risicoanalyse: overzicht en prioritering van risico's en impacts t.a.v. 
mensenrechten, milieu en dierenwelzijn 
 
We hebben in maart een risicoanalyse uitgevoerd op zestien tier one suppliers (= 
20% van de keten/T1). Aan de leveranciers werd gevraagd hun suppliers (garen 
en vezel) bekend te maken. Op basis van de aangeleverde informatie, hebben we 
een lijst met locaties en bedrijfsnamen aangelegd. Elke locatie en bedrijf werden  
gescreend op IMVO-criteria (alle arbeids-en mensenrechten, milieu en ethisch 
ondernemen vermeld in de UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights).  
 
Daarvoor hebben we volgende stakeholders geraadpleegd: tier one suppliers. 
Bedrijfsverantwoordelijken eigen productie-units (Tunesië en Marokko) en vaste 
onderaannemers (Oekraïne). We hebben volgende bronnen geraadpleegd: BSCI-
auditrapporten, mvorisicochecker.nl, gecombineerde zoekopdracht in Google 
search met bedrijfsnaam/locatie en het betreffende IMVO-criterium. 
 
Om te komen tot een prioritering van de gedetecteerde risico’s hanteren w een 
schaal gebaseerd op de volgende criteria: 1) feitelijke en potentiële risico’s; i.e. 
wat zich al heeft voorgedaan en wat zich kán voordoen, 2) risico’s met hoge, 
gemiddelde en lage impact en 3) de Ieverage die wij als afnemer hebben om de 
betrokken leveranciers/producenten aan te zetten tot verbetering.  
 
Feitelijke risico’s gaan terug op concrete vaststellingen/voorvallen mbt. de 
leverancier in kwestie – potentiële risico’s  hebben betrekking tot de context (het 
land) waar de leverancier opereert. Inschatting van impact gaat gepaard met de 
leverage die we hebben op de betrokken unit/leverancier: hoe hoger de 
leverage, hoe hoger de impact. 
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Alsico nv heeft de volgende vastgestelde schades/impacts geprioriteerd, om 
de volgende redenen: 
 
De hoogste prioriteit in de mitigatie gaat – in deze rangorde - naar: 
1) feitelijke risico’s met hoge impact bij partners waar we hoge, gemiddelde of 
lage leverage hebben = categorie 1 risico 
2) feitelijke risico’s met gemiddelde impact bij partners waar we hoge of 
gemiddelde leverage hebben = categorie 2 risico 
3) potentiële risico’s met hoge impact bij partners waar we hoge, gemiddelde of 
lage leverage hebben = categorie 3 risico 
4) feitelijke risico’s met lage impact bij partners waar we hoge leverage hebben 
= categorie 4 risico 
5) potentiële risico’s met gemiddelde impact bij partners waar we hoge of 
gemiddelde leverage hebben = categorie 5 risico 
6) potentiële risico’s met lage impact bij partners waar we hoge leverage hebben 
= categorie 6 risico 
 
Deze risicocategorieën gebruiken we om per thema de prioriteiten vast te leggen.  
 
In dit gedeelte van het Plan van Aanpak vinden jullie de inzichten die jullie 
hebben verkregen bij de due diligence stap ‘Analyse, risico’s en impacts’. 
 
Dit zijn de risico’s die Alsico heeft gedetecteerd en een prioriteit heeft 
meegegeven. 
 
1. Categorie 1 risico: Risico mbt. inzicht in de keten; 
 
Analyse: Acht op zestien T1-leveranciers - 50% - evalueren hun leveranciers (T1-
Tx) niet op sociale verantwoordelijkheid (ontbrekende informatie is meegeteld als 
NEE-antwoord). 
12 op 16 geven onvoldoende informatie over hun leveranciers (T1-Tx); ie. 
ontbrekende bedrijfsnamen, locaties. Een leverancier heeft de vraag niet tijdig 
beantwoord. 
De T2/T3-leveranciers zijn niet gecontacteerd. Via screening (auditrapporten van 
BSCI of Fairwear, mvorisicochecker.nl, google) is onvoldoende informatie te 
verkrijgen over de leveranciers/subco’s van T1. 
Risico: verhoogde blootstelling aan alle IMVO-risico’s vanwege grote blinde 
vlekken in de keten en vanwege de grote aantal (50%) dat niet evalueert op IMVO 
Impact: hoog, aangezien het alle risico’s betreft 
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2. Categorie 2 risico: Leefbaar loon 
 
Analyse: Turkse T1-supplier bouwt een garenfabriek in Ethiopië:  'Ethiopia does 
not have a minimum wage, and entry-level salaries are only US$35 - US$40 a 
month – lower than China, Bangladesh, or India.' (Bron: CCFGroup.com, april 2016)  
De T1 heeft een B-rating gekregen bij de laatste audit door BSCI (19/09/2017) 
Rapport van Fairwear (08/08/2016) vermeldt geen problemen met leefbaar loon. 
Gezien het parcours van Demka (cf. auditrapporten van het moederbedrijf) mag 
engagement worden verwacht. Dit moet echter worden onderzocht 
Risico: Aangezien het een nieuwe businessrelatie betreft, hebben we beperkte 
leverage  mocht de nieuwe garenfabriek geen leefbaar loon uitbetalen.  
Impact; gemiddeld tot hoog aangezien wij zelf een correcte verloning nastreven 
 
 
3. Categorie 3 risico: Discriminatie en gender 
 
Analyse: Tunesië (Alsico Tunesië - productieunit): 
Zowel in de wet als in de praktijk hebben vrouwen in Tunesië te maken met 
discriminatie. Er is onvoldoende bescherming tegen gender gerelateerd geweld. 
(Bron: Amnesty/mvorisicochecker.nl) 
Oekraïne (productieunits): 
Er zijn meer vrouwen dan mannen geregistreerd als werkloos. Hoewel goed 
opgeleid hebben zij in toenemende mate een (participatie- en) loonachterstand 
op hun mannelijke collega’s; ook bekleden zij veel minder vaak een 
managersfunctie. (Bron: WEF/Labor Initiatives/mvorisicochecker.nl) 
Risico: vrouwen en minderheden (afkomst, religie, geaardheid,...) lopen het risico 
te worden gediscrimineerd. Het betreft een potentieel risico (niet vastgesteld, niet 
door ons, noch in de audit) met hoge impact. 
Impact: hoog, aangezien onze eigen productie-units betreft. 
 
4. Categorie 3 risico: Kinderarbeid 
 
Analyse: Turkije - Tier1, Tier 2 en Tier 3: 
Volgens onderzoek zijn 80%  van de Syrische vluchtelingenkinderen aan het werk 
en gaan zij niet naar school. Als ze wel naar school gaan, gaan ze vaak eerder 
weg om te werken. Er zijn sterke aanwijzingen dat Syrische 
vluchtelingenkinderen werkzaam zijn in de textielindustrie in Turkije, vooral bij 
kleinbedrijven. (Bron: The Guardian/mvorisicochecker.nl) De T1 heeft een B-rating 
gekregen bij de laatste audit door BSCI (19/09/2017) Rapport van Fairwear 
(08/08/2016) vermeldt geen problemen met kinderarbeid. 
Pakistan (Tier2) 
Kinderen in Pakistan kunnen worden gedwongen te werken in kleine winkels, 
steenovens, prostitutie en de huishoudelijke dienst. (Bron: US Dep. Of 
State/mvorisicochecker.nl) 
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China (Tier 3) 
Volgens de Child Labour Index van Maplecroft is China één van de weinige 
landen met een aanzienlijke toename van het risico op kinderarbeid; het is nu 
geclassificeerd als een 'extreem risico'. Migrantenkinderen zijn bijzonder 
kwetsbaar, wetgeving zeer zwak. Geschat wordt dat alleen al in de 
productiesector tot 100.000 kinderen werkzaam zijn. (Bron: Verisk 
Maplecroft/mvorisicochecker.nl) r zijn sterke signalen dat er bij de productie van 
kleding / textiel in China kinderarbeid en dwangarbeid plaatsvindt. (Bron: US Dep. 
of Labor/mvorisicochecker.nl). 
Risico: kinderen in deze landen lopen het risico te worden tewerkgesteld. Het 
betreft een potentieel risico (niet vastgesteld, niet door ons, noch in de audit) 
evenwel met hoge impact. 
Impact: zeer hoog, aangezien wij kinderarbeid onder geen enkele 
omstandigheden tolereren (cf. Alsico en supplier code of conduct) 
 
5. Categorie 3 risico: Vrijheid van vakvereniging 
 
Analyse: Tunesië (Alsico Tunesië - productieunit): 
Tunesië scoort een 4 op de ITUC Global Rights Index (schaal 1-5) voor vrijheid van 
vereniging van arbeidsrechten, wat betekent dat arbeidsrechten systematisch 
worden geschonden. Overheid en/of bedrijven hebben serieuze pogingen 
ondernomen om kritiek van arbeiders te smoren, waarbij grondrechten 
voortdurend worden bedreigd 
Oekraïne (productieunit): 
Het recht op vereniging en collectieve onderhandeling wordt in de textielsector 
op grote schaal geschonden. Arbeiders durven zich niet bij een vakbond aan te 
sluiten omdat ze vrezen voor ontslag. (Bron: ILO/mvorisicchecker.nl)  Oekraïne 
scoort een 5 op de ITUC Global Rights Index (schaal 1-5) voor vrijheid van 
vereniging en arbeidsrechten, wat betekent dat arbeidsrechten niet kunnen 
worden gewaarborgd. (Bron: ITUC) Vakbonden hebben meldingen gemaakt over 
het gewelddadig verstoren van vreedzame protesten door de politie. (Bron: 
mvorisicochecker.nl). 
Risico: werknemers lopen het risico beperking te ervaren in hun recht op vrijheid 
van vakvereniging en collectieve onderhandeling. Het betreft een potentieel 
risico (niet vastgesteld, niet door ons, noch in de audit) met hoge impact. 
Impact: hoog, aangezien onze eigen productie-units betreft. 
 
6. Categorie 3 risico: Gedwongen arbeid 
 
Analyse: Turkije (Tier1, Tier 2 en Tier 3:): 
Een toenemend aantal Syrische vluchtelingen (waaronder kinderen) worden in 
Turkije gedwongen om op straat te bedelen, te werken in restaurants, 
textielfabrieken, markten, in mechanica winkels, smederijen en de landbouw. 
(Bron: US Dep. of State/mvorisicochecker.nl) De T1 heeft een B-rating gekregen 
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bij de laatste audit door BSCI (19/09/2017) Rapport van Fairwear (08/08/2016) 
vermeldt geen problemen met gedwongen arbeid.. 
Pakistan (Tier2) 
In Pakistan komt veel moderne slavernij voor. Naar schatting zijn er 2,1 miljoen 
mensen slachtoffer van slavernij, op een bevolking van 189 miljoen. Dit maakt 
Pakistan een van de landen met het hoogste aandeel slavernij ten opzichte van 
de bevolkingsomvang. (Bron: US Dep. of State/mvorisicochecker.nl) 
China (Tier 3) 
te controleren landspecifieke issues:  Volgens de Global Slavery Index komt in 
China veel moderne slavernij voor. Naar schatting zijn 3,4 miljoen mensen 
slachtoffer van slavernij, op een bevolking van 1,3 miljard. Dit is ongeveer 7% van 
alle slavernij wereldwijd. (Bron: Walk Free Foundation/mvoriscochecker.nl) Er zijn 
sterke aanwijzingen dat duizenden migrantenwerkers uit Noord Korea 
momenteel in Rusland, China, Mongolië en het Midden-Oosten aan het werk zijn 
als dwangarbeider. (Bron: HRW/NYTimes, US DEP. of State/mvorisicohecker.nl). 
Taiwan (T2) 
Er is bewijs dat dwangarbeid voorkomt in Taiwan, in sectoren zoals de landbouw, 
visserij, industrie en de bouw.(Bron: US Dep. Of State - 2013/mvorisicochecker.nl) 
Risico: mensen in deze landen lopen het risico onder dwang te worden 
tewerkgesteld. Het betreft een potentieel risico (niet vastgesteld, niet door ons, 
noch in de audit) evenwel met hoge impact. 
Impact: zeer hoog, aangezien wij gedwongen onder geen enkele 
omstandigheden tolereren (cf. Alsico en supplier code of conduct) 
 
7. Categorie 3 risico: Leefbaar loon: 
 
Analyse: Tunesië (productieunit): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
Oekraïne (productieunit): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Frankrijk (Tier1): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Nederland (Tier1): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Italië (Tier1): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
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(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) In de Italiaanse kleding- en schoenproductie zijn 
arbeiders vaak niet geregistreerd of ontvangen zij geen correcte loonspecificatie. 
Het komt voor dat werknemers op papier een passend salaris ontvangen, maar in 
werkelijkheid een deel moeten terugbetalen aan de werkgever. (Bron: clean 
clothes campaign/mvorisicohecker.nl) 
Noorwegen (Tier1): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
Turkije (Tier1, Tier 2 en Tier 3:): 
Er zijn sterke aanwijzingen dat er veel Syrische vluchtelingen in de Turkse 
textielindustrie (illegaal) werkzaam zijn. Uit een rapport van The Guardian blijkt dat 
zij vaak onder slechte omstandigheden werken en tegen een laag salaris, dat 
vaak onder het minimumloon is. (Bron: The Guardian/mvorisicochecker.nl) 
V.S. (Tier1) 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Duitsland (Tier1) 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
Verenigd Koninkrijk (Tier1): 
.Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag 
zijn. Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de 
sector. (Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) Naar verluidt hebben 37 bedrijven in het 
Verenigd Koninkrijk minder dan het minimumloon betaald aan hun medewerkers. 
Zij zijn hiervoor beboet door de overheid (Bron: The 
Independent/mvorisicochecker.nl) 
Zweden (Tier1): 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
Pakistan (Tier2) 
In Pakistan voldoen slechts 14 bedrijven in de kledingindustrie voldoende aan de 
arbeidsnormen van de ILO om rechtstreeks aan grote internationale retailers en 
merken te kunnen leveren. (Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) n de Pakistaanse 
kledingsector hebben werknemers vaak een stukloon. Boetes voor wanbetaling, 
onderbetaling of vertraagde betaling van lonen zijn te klein om te dienen als 
afschrikmiddel voor werkgevers, en deze kwesties komen dan ook regelmatig 
voor. (Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
China (Tier 3) 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
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(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) Het risico op onderbetaling in combinatie met 
teveel overuren is groot in China. 5Bron: FNV/mvorisicochecker.nl) 
Zuid-Korea (T2) 
te controleren landspecifieke issues: Er zijn sterke signalen dat de lonen in de 
textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. Daarnaast is de naleving van de 
loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. (Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Taiwan (T2) 
Er zijn sterke signalen dat de lonen in de textiel- en kledingindustrie zeer laag zijn. 
Daarnaast is de naleving van de loonwetgeving vaak niet aanwezig in de sector. 
(Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Risico: werknemers lopen het risico geen leefbaar loon te ontvangen. Het betreft 
een potentieel risico (niet vastgesteld, niet door ons, noch in de audit) met 
gemiddelde tot hoge impact. 
Impact: hoog, waar het onze eigen productie-units en T1-leveranciers betreft, 
gemiddeld bij T2 en T3. 
 
8. Categorie 3 risico: Overmatig overwerk 
 
Analyse: Tunesië (productieunit): 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. (Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
Oekraïne (productieunit): 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Turkije (Tier1, Tier 2 en Tier 3:): 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (ILO/mvorisicochecker.nl) Veel bedrijven registreren 
hun werknemers niet en besteden de productie uit aan informele werkplaatsen. 
Op deze manier kunnen werkgevers gemakkelijk inspecties en sociale 
zekerheidseisen ontlopen. (Bron: Fair Wear/mvorisicochecker.nl) 
V.S. (Tier1) 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen (ILO/mvorisicochecker.nl). 
Duitsland (Tier1) 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Verenigd Koninkrijk (Tier1): 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
Zweden (Tier1): 
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Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (Bron:ILO/mvorisicochecker.nl). 
Pakistan (Tier2) 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (Bron:ILO/mvorisicochecker.nl) 
China (Tier 3) 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (Bron: ILO/mvorisicochecker.nl) 
Zuid-Korea (T2) 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (ILO/mvorisicochecker.nl) Veel bedrijven registreren 
hun werknemers niet en besteden de productie uit aan informele werkplaatsen. 
Op deze manier kunnen werkgevers gemakkelijk inspecties en sociale 
zekerheidseisen ontlopen. (Bron: Fair Wear/mvorisicochecker.nl) 
Taiwan (T2) 
Doordat de lonen laag zijn in de textiel- en kledingindustrie, moeten werknemers 
vaak overuren maken. Deze overuren worden vaak niet betaald volgens 
wettelijke verplichtingen. (ILO/mvorisicochecker.nl) Veel bedrijven registreren 
hun werknemers niet en besteden de productie uit aan informele werkplaatsen. 
Op deze manier kunnen werkgevers gemakkelijk inspecties en sociale 
zekerheidseisen ontlopen. (Bron: Fair Wear/mvorisicochecker.nl) 
Risico: werknemers lopen het risico meer dan de wettelijk toegelaten overuren te 
moeten presteren. Het betreft een potentieel risico (niet vastgesteld, niet door 
ons, noch in de audit) met gemiddelde tot hoge impact. 
Impact: hoog, waar het onze eigen productie-units en T1-leveranciers betreft, 
gemiddeld bij T2 en T3 
 
9. Categorie 3 risico: Veilgheid en gezondheid op de werkplek: 
 
Frankrijk (Tier1): 
Verhoogd risico op burnout in Frankrijk (Bron:Technologia/mvorisicochecker.nl) 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie (ITUC) 
Nederland (Tier1): 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie (Bron: ITUC/mvorisicochecker) 
Italië (Tier1): 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
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gevolg. (Bron: SOMS/ mvorisicochecker.nl) Blootstelling aan schadelijke 
chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte zijn de mijnbouw, 
chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en textielindustrie. 
(Bron:ITUC/mvorisicochecker) Luchtkwaliteit, werken zonder oordoppen in 
lawaaierige omgeving, gebrek aan toegang tot blusapparatuur en 
nooduitgangen. (Bron: Fairwear Foundation/mvorisicochecker.nl) 
Noorwegen (Tier1): 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
gevolg. (Bron: SOMO/mvorisicochecker.nl) Blootstelling aan schadelijke 
chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte zijn de mijnbouw, 
chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en textielindustrie. (Bron: 
ITUC/mvorisicochecker.nl) 
België (Concordia, YKK -Tier1): 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie. (Bron: ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Turkije (Tier1, Tier 2 en Tier 3): 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
gevolg. (SOMO/mvorisicochecker.nl) Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. 
Industrieën met een hoog risicogehalte zijn de mijnbouw, chemische industrie, 
bouw, scheepsrecycling en textielindustrie. (Bron: ITUC/mvorisicochecker.nl) 
V.S. (Tier1) 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
gevolg. (Bron: SOMO/mvorisicochecker.nl) 
Duitsland (Tier1) 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
gevolg. (Bron: SOMO/mvorisicochecker.nl) Blootstelling aan schadelijke 
chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte zijn de mijnbouw, 
chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en textielindustrie. (Bron: 
ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Verenigd Koninkrijk (Tier1): 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
gevolg. (Bron: SOMO/mvorisicochecker.nl) Blootstelling aan schadelijke 
chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte zijn de mijnbouw, 
chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en textielindustrie. (Bron: 
ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Zweden (Tier1): 
Verborgen onderaanneming in de kledingindustrie maakt het moeilijk controle te 
houden op arbeidsomstandigheden. Dit heeft mogelijk gevaarlijke situaties tot 
gevolg. (Bron: SOMO/mvorisicochecker.nl)  Blootstelling aan schadelijke 
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chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte zijn de mijnbouw, 
chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en textielindustrie. (Bron: 
ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Pakistan (Tier2) 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie. (Bron:ITUC/mvorisicochecker.nl) 
China (Tier 3) 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie. (Bron: ITUC/mvorisicochecker.nl) Er zijn sterke signalen dat de 
omstandigheden in de Chinese kleding- en schoenenindustrie gevaarlijk zijn voor 
de veiligheid en gezondheid van de werknemers. (Bron: SACOM/Clean 
Clothes/mvorisicochecker.nl) 
Oostenrijk (Tier 3) 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie. (Bron:ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Zuid-Korea (T2) 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie. (Bron: ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Taiwan (T2) 
Blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Industrieën met een hoog risicogehalte 
zijn de mijnbouw, chemische industrie, bouw, scheepsrecycling en 
textielindustrie. 
(Bron: ITUC/mvorisicochecker.nl) 
Risico: werknemers lopen het risico te moeten werken in onveilige en ongezonde 
omstandigheden. Het betreft een potentieel risico (niet vastgesteld, niet door ons, 
noch in de audit) met gemiddelde tot hoge impact. 
Impact: hoog, ongeacht de plek in de keten 
 
 
Alsico nv heeft onderstaande doelstelling(en) en actie(s) voor de stap ‘Analyse, 
Risico’s en Impacts’ opgesteld:  
 
Zie:  
tekst Duurzaamheidsdoelstellingen.docx 
(https://cktduediligence.nl/Public/DownloadAttachment.ashx?id=652) 
Of: https://www.alsico.com/nl/duurzaam-
ondernemen/duurzaamheidsdoelstellingen 
 
We willen de risicoanalyse uitbreiden naar de totale toeleveringsketen (T1-Tx) 
tegen eind 2018. 
 

https://cktduediligence.nl/Public/DownloadAttachment.ashx?id=652
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Doelstellingen en acties 
 
Alsico nv heeft onderstaande kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen acties 
op basis van geprioriteerde risico’s opgesteld: 
 
1. Met betrekking tot transparantie in de keten 
 
Doelstelling 1: de risicoanalyse uitbreiden naar de totale toeleveringsketen (T1-
Tx) en meetbare gegevens over transparantie integreren in aankoopproces 
Waarom: om een vollediger beeld te krijgen van de IMVO-risico’s bij onze T2-Tx-
leveranciers en zodus een beter plan van aanpak te kunnen opstellen. Om het 
aankoopproces effectief te gaan verduurzamen (cf. richtlijnen van ISO20400) 
Wat:  
Actie 1: policy mbt. transparantie opnemen in supplier code of conduct: 
afhankelijk van de informatie die onze T1 verstrekken, delen we hen in 
categorieën (diamant, kristal, glas), voorkeur gaat altijd naar diamant, anderen 
volgen verbeteringstraject. Wie onze documenten niet tekent, wordt niet naar 
voren geschoven door Alsico en zal in tender niet worden beschouwd, tenzij 
opgelegd door aanbestedende partij.  
Actie 2: beoordeling van leveranciers uitbreiden naar alle criteria van UN Global 
Compact, dus ook ethisch ondernemen en milieu (cf. supplier code of conduct) 
Actie 3: vraag uitsturen naar alle 40 stoffenleveranciers (T1) om naam en locatie 
van hun garen- en vezelproducenten bekend te maken. Tevens wordt gevraagd 
of zij hun leveranciers op IMVO-criteria evalueren (antwoordcijfer wordt kpi). 
Tegelijk nieuwe code of conduct uitsturen, vraag tot ondertekening is aan 
vragenlijst transparantie gekoppeld. Policy wordt verduidelijkt. 
Actie 4: gesprekken met T1-leveranciers om transparantie te verbeteren 
Actie 5: opstellen van nieuwe due diligence 
Actie 6: screening T1 (100%) door Ecovadis  
Actie 7: screening T2 (50%) door Ecovadis 
Actie 8: screening T3 (50%) + T2 (100%) door Ecovadis 
Actie 9: introductie kpi transparantie/categorieën in inkoopproces 
 
Wanneer: actie 1:  1 mei 2018, actie 2: 1 mei, actie 3: 15 juni 2018, actie 4: voor 
31/12/2018, actie 5: voor 31/12/2018; acties 6 en 7 voor 31/12/2019, actie 8: 
30/09/2020, actie 9: voor 31/12/2019 
Wie: IMVO-afdeling  
Met: management, inkoop, T1 
Evaluatie: december 2018 
 
Doelstelling 2: opsporen en beperken van subcontracting in de keten 
Waarom: waar subcontracting plaatsvindt in de keten, bevinden zich werknemers 
die buiten de scope van sociale audits of certificaten vallen. Productiecentra 
nemen bovendien doorgaans hun toevlucht tot onderaannemers wanneer de 
nood het hoogst is – bij ondecapaciteit en dringende bestellingen – wat de 
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werkers van zulke subco’s aan een verhoogd risico blootstelt op overmatig 
overwerk, precair werk en onderbetaling. 
Wat: een policy uitwerken die ons op regelmatige basis – en te beginnen bij Tier 
one-suppliers – informeert onder welke omstandigheden subcontracting 
voorkomt.  
Actie 1: generieke vraag stellen naar subcontracting aan T1, tijdens de 
gesprekken over ketentransparantie 
Actie 2: informatie over subco’s opnemen in due diligence 
Actie 3: policy die vraagt om subcontracting te beperken en te melden indien 
mogelijk – op te nemen tijdens gesprekken en in 2019 versie van supplier COC. 
 
Wanneer: actie 1:  voor 31/12/2018, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2019 
Wie: IMVO-afdeling  
Met: management, management productie-units, 
werknemervertegenwoordiging,  
Evaluatie: december 2018 
 
 
2. Discriminatie en gender: 
 
Doelstelling: een policy vastleggen die metingen voorziet om discriminatie te 
voorkomen of corrigerende maatregelen te nemen in geval van discriminatie  
Waarom: we willen per unit een correct beeld krijgen van het risico mbt. gender 
en discriminatie en daarop aangepaste acties formuleren 
Actie 1: kwantitatieve doelstellingen vastleggen op vlak van discriminatie en 
gender die relevant zijn voor elke productie-unit via stakeholderconsultatie bv. 
aantal vrouwen in niet-arbeiderfuncties 
Actie 2:: corrigerende maatregelen uitwerken bij niet-naleving van doelstellingen 
Actie 3: ombudsman/vertrouwenspersoon aanstellen 
 
Wanneer: actie 1:  voor 31/08/2018, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met: management, management productie-units, 
werknemervertegenwoordiging,  
Evaluatie: december 2018 
 
3. Kinderarbeid: 
 
Doelstelling: zekerheid verwerven dat kinderarbeid niet voorkomt in onze 
toeleveringsketen (tot aan de vezel) 
Waarom: omdat dit een praktijk is die wij onder geen enkele omstandigheid 
tolereren 
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Actie 1: op basis van de nieuwe due diligence (cf supra) de leveranciers 
selecteren die een verhoogd risico vertonen 
Actie 2:: een risicoanalyse uitvoeren met behulp van externe stakeholders op het 
terrein 
Actie 3: eventuele voorvallen signaleren aan de andere betrokken leveranciers in 
de keten en een procedure voorzien voor stopzetten van samenwerking 
 
Wanneer: actie 1:  voor30/11/2018, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: inkoop, T1-leveranciers, externe stakeholders (ngo’s op het terrein),,  
Evaluatie: december 2018 
 
4. Gedwongen arbeid: 
 
Doelstelling: zekerheid verwerven dat gedwongen arbeid niet voorkomt in onze 
toeleveringsketen (tot aan de vezel) 
Waarom: omdat dit een praktijk is die wij onder geen enkele omstandigheid 
tolereren 
Actie 1: op basis van de nieuwe due diligence (cf supra) de leveranciers 
selecteren die een verhoogd risico vertonen 
Actie 2:: een risicoanalyse uitvoeren met behulp van externe stakeholders op het 
terrein 
Actie 3: eventuele voorvallen signaleren aan de andere betrokken leveranciers in 
de keten en een procedure voorzien voor stopzetten van samenwerking 
 
Wanneer: actie 1:  voor30/11/2018, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: inkoop, T1-leveranciers, externe stakeholders (ngo’s op het terrein),,  
Evaluatie: december 2018 
 
5. Vrijheid van vakvereniging: 
 
Doelstelling: aansluitend op doelstelling 1  willen we de keten evalueren op het 
naleven van het recht op vrije vakvereniging en collectief onderhandelen en 
daarop aangepaste acties formuleren 
Waarom: we willen voor de hele toeleveringsketen een correct beeld krijgen van 
het risico mbt. schending van het recht op vrije vakvereniging en collectief 
onderhandelen 
Actie 1: op basis van de nieuwe due diligence (cf supra) de leveranciers 
selecteren die een verhoogd risico op schending van dat recht vertonen 
Actie 2:: een risicoanalyse uitvoeren met behulp van externe stakeholders op het 
terrein 
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Actie 3: eventuele voorvallen signaleren aan de andere betrokken leveranciers in 
de keten, de voorvallen registreren en hanteren als benchmark-kpi 
 
Wanneer: actie 1:  voor 30/11/2018, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: inkoop, T1-leveranciers, externe stakeholders (ngo’s op het terrein),,  
Evaluatie: december 2018 
 
6. Leefbaar loon: 
 
Doelstelling 1: Nauwkeurig inschatten hoe het loon van onze medewerkers in de 
productie-units zich verhoudt tot levenstandaard. 
Doelstelling 2: aansluitend op doelstelling 1 willen we de keten evalueren op het 
betalen van een leefbaar loon en daarop aangepaste acties formuleren. 
Waarom: we willen voor de hele toeleveringsketen een correct beeld krijgen van 
het risico mbt. niet betalen van een leefbaar loon 
Actie 1 (doelstelling 1): de gemiddelde lonen in kaart brengen, per land waar we 
aanwezig zijn en vergelijken met wettelijke minimum loon. Vergelijken met 
gemiddelde leverstandaard. Op basis van verschillen leefbaar loon berekenen. 
Haalbaarheid/timing invoering bekijken. 
Actie 2 (doelstelling 2):: op basis van de nieuwe due diligence (cf supra) de 
leveranciers selecteren die een verhoogd risico vertonen 
Actie 3: een risicoanalyse uitvoeren met behulp van externe stakeholders op het 
terrein 
Actie 4:: per land een objectief verifieerbaar ‘leefbaar loon’ bepalen 
Actie 5: eventuele voorvallen signaleren aan de andere betrokken leveranciers in 
de keten, de voorvallen registreren en hanteren als benchmark-kpi 
 
Wanneer: actie 1: voor 30/06/2019, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2018, actie 4: 31/12/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: inkoop, T1-leveranciers, externe stakeholders (ngo’s op het terrein),,  
Evaluatie: december 2018 
 
7. Veiligheid en gezondheid op de werkplek: 
 
Doelstelling: aansluitend op doelstelling 1 willen we de keten evalueren op 
veiligheid en gezondheid op de werkplek en daarop aangepaste acties 
formuleren 
Waarom: we willen voor de hele toeleveringsketen een correct beeld krijgen van 
het risico mbt. veiligheid en gezondheid op de werkplek 
Actie 1: op basis van de nieuwe due diligence (cf supra) de leveranciers 
selecteren die een verhoogd risico vertonen 
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Actie 2: een risicoanalyse uitvoeren met behulp van externe stakeholders op het 
terrein 
Actie 3: eventuele voorvallen signaleren aan de andere betrokken leveranciers in 
de keten, de voorvallen registreren en hanteren als benchmark-kpi 
 
Wanneer: actie 1: voor 30/11/2018, actie 2: voor 31/12/2018, actie 3: voor 
31/12/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: inkoop, T1-leveranciers, externe stakeholders (ngo’s op het terrein),,  
Evaluatie: december 2018 
 
8. Grondstoffen: 
 
Zie ook 
tekst Duurzaamheidsdoelstellingen.docx 
(https://cktduediligence.nl/Public/DownloadAttachment.ashx?id=652) 
Of alsico.com/duurzaamondernemen 
 
 
Doelstelling: we willen het aantal conventionele PES/CO-stoffen terugdringen 
door in te zetten op duurzame varianten zoals rPET/BioKatoen, Fairtrade Katoen, 
Tencel en onze circulaire stof Infinity (100% polyester, 100%recylceerbaar). 
Waarom: we willen onze impact (CO2, waterdepletie, energie) substantieel 
verkleinen 
Actie 1: aanbod duurzame stoffen bekendmaken bij sales 
 
Wanneer: actie 1: 12/07/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: management, sales,  
Evaluatie: september 2018 
 
Doelstelling: we willen de CO2 voetafdruk van onze volledige bedrijfsactiviteit 
terugdringen 
Waarom: we willen onze impact (CO2, waterdepletie, energie) substantieel 
verkleinen 
Actie 1: CO2-voetafdruk opmeten 
Actie 2.: resultaten intern bekendmaken, mensen mobiliseren voor actie 
Actie 3: in actie-groep CO2 concrete verbeterpunten voorstellen en uitvoeren 
Actie 4: inhuldiging CO2 neutraal gebouw 
 
Wanneer: actie 1: 1/11/2017, actie2: 31/05/2018, doorlopend, actie 4: eind 2019 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: management, logistiek, sales, quality, design 
Evaluatie: november 2018 

https://cktduediligence.nl/Public/DownloadAttachment.ashx?id=652
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9.  Watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie: 
 
Doelstelling 1: opvolg-audit van ons ISO14001-certificaat voorbereiden en met 
succes afsluiten 
Waarom: de ISO14001 is de hoeksteen van ons milieumanagement 
Actie 1: audit voorbereiden 
 
Wanneer: actie 1: stapsgewijs, voor september 2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: quality,  
Evaluatie: 16 oktober 2018 
 
Doelstelling 2: De gebruikte grondstoffen en de geïdentificeerde risico’s omtrent 
het gebruik van deze grondstoffen in kaart brengen. 
Waarom: de Oekoktex 100 standaard biedt weliswaar een hoge garantie op non-
toxiciteit van de stoffen, er zijn nog steeds grondstoffen die buiten de scope van 
dit certificaat kunnen vallen. 
Actie 1: inventaris grondstoffen die niet door Oekotex 100 zijn gedekt 
Actie 2: de risico’s die verbonden zijn met deze grondstoffen in kaart brengen 
Actie 3: hoog-risico-grondstoffen uit de keten weren 
Actie 4: beheerplan opstellen voor regelmatige controle op nieuwe grondstoffen 
in de keten 
Wanneer: actie 1: stapsgewijs, voor maart 2019; actie 2: 30/06/2019 actie 3: 
1/07/2019; actie 4: 1/09/2018 
Wie: IMVO-afdeling  
Met:: quality, inkoop 
Evaluatie: december 2019 
 
 
10. Dierenwelzijn 
 
Alsico nv heeft om de volgende redenen geen doelstelling(en) opgesteld t.a.v. 
dierenwelzijn: 
 
We bieden geen dierlijke producten aan. 
 
Alsico nv heeft om de volgende redenen geen actie(s) opgesteld t.a.v. 
dierenwelzijn: 
 
We bieden geen dierlijke producten aan 
 
Alsico nv heeft om de volgende redenen geen acties ondernomen naar 
aanleiding van klachten of meldingen van derden of naar aanleiding van 
auditrapporten over schades en impacts: 
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Geen klachten van derden, noch schades of impacts in auditrapporten. 
 
 
Alsico nv heeft om de volgende redenen niet alle acties benoemt in het plan 
van aanpak en beoordelingsverslag van het afgelopen jaar opgepakt en 
afgehandeld: 
 
Wij hebben nog geen plan van aanpak ingediend, aangezien we pas in februari 
het Convenant hebben ondertekend. 
 
Stakeholderconsultatie, evaluatie en communicatie 
 
In dit gedeelte van het Plan van Aanpak vinden jullie informatie over jullie 
Stakeholder consultatie, evaluatie en communicatie. Stakeholder consultatie is 
van belang omdat stakeholders inzichten kunnen hebben over de lokale situatie 
die jullie niet uit enkel auditrapporten en contact met de productielocatie kunnen 
verkrijgen. Ook kunnen stakeholders een beter inzicht hebben in de ernst en 
waarschijnlijkheid van de risico’s. Daarnaast is het van belang om de effectiviteit 
van jullie IMVO-maatregelen te evalueren, en waar nodig aan te passen naar 
aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie. Tot slot is het van belang om over 
jullie beleid te communiceren; niet alleen over de behaalde resultaten, maar ook 
over de doelstellingen die jullie voor jezelf gesteld hebben. Communicatie en 
transparantie zijn van belang om verantwoordelijkheid af te leggen aan de 
maatschappij over jullie handelen en resultaten.  
 
Alsico nv heeft onderstaande doelstelling(en) en actie(s) voor de stap 
‘Stakeholder consultatie, Evaluatie en Communicatie’ opgesteld:   
 
Wij willen in 2018 een volledig Duurzaamheidsrapport gebaseerd op de nieuwe 
GRI Standards (core) neerleggen. De eerste stap daarin is een 
stakeholdersconsultatie (leveranciers, personeel, externe stakeholders).  
 
We beginnen met een uitgebreide interne communicatie van het doel en de 
wijze waarop we over duurzaamheid gaan rapporteren.  
 
Betrokken afdelingen voor de rapportering zijn: kwaliteit, productmanagement, 
inkoop, management van productie-units en algemeen management. 
 
De resultaten van de leveranciersbevraging (T1) met het oog op 
ketentransparantie worden opgenomen in de stakeholdersconsultatie. 
 
Externe stakeholders (ngo’s met relevante informatie over arbeids-en 
mensenrechten in de als risicolocaties gedetecteerde regio’s) zullen worden 
aangeschreven om een volledig beeld te krijgen van de IMVO-risico’s. 
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De evaluatie spitst zich toe op onze inspanning om tot een volledige 
ketentransparantie te komen. Nagegaan wordt welke schakels ontbreken, hoe 
we alsnog een zich kunnen krijgen op die schakels en welke acties we daartoe 
dienen te ondernemen. 
 
Het GRI-rapport zal verder dienen als basis voor een algehele evaluatie van ons 
duurzaamheidsbeleid. Op basis van die evaluatie – lacunes, mankementen, 
ongekende uitdagingen – zullen nieuwe doelstellingen voor 2019 worden 
geformuleerd. 
 
Communicatie: Zowel de resultaten van de ketentransparantie, als onze 
inspanning om over te schakelen op een circulair aanbod zullen begin 2019 
worden gecommuniceerd via het GRI-rapport en de website 
(www.alsico.com/nl/duurzaam-ondernemen). 


