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1. Inleiding
1.1 Ambitie
Bij Ducky Dons vinden wij dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder reikt 

dan zorgen voor de eigen klanten, medewerkers en nabije omgeving. Voor onze dekbedden 
en hoofdkussens hebben wij namelijk grondstoffen en materialen nodig die in het 

buitenland worden geproduceerd. Hierdoor zijn wij indirect betrokken bij de mogelijke 

negatieve impact van deze productie op mens, dier en milieu elders in de wereld. Om 
deze reden hebben wij beleid opgesteld op het gebied van internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (IMVO). Met dit beleid streven wij als prominente speler op het 
gebied van (donzen) dekbedden en hoofdkussens verantwoord en duurzaam ondernemen 

na.  

1.2 Plan van aanpak
Om een concrete invulling te geven aan onze ambitie, hebben wij het convenant Duurzame 

Kleding & Textiel eind 2018 ondertekend. Binnen dit convenant werken wij volgens de 
OESO-richtlijnen, waarin staat beschreven wat de overheid van bedrijven verwacht die 

internationaal zakendoen, aan de 9 belangrijkste IMVO thema’s waarvoor de Nederlandse 
textielsector momenteel staat, namelijk:

1. Discriminatie en gender;

2. Kinderarbeid; 

3. Gedwongen arbeid; 

4. Vrijheid van vakvereniging; 

5. Leefbaar loon; 

6. Veiligheid en gezondheid werkplek; 

7. Grondstoffen; 

8. Watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie; 

9. Dierenwelzijn.

Deze negen thema’s zijn geïntegreerd binnen de vier pijlers die binnen onze organisatie 
centraal staan, namelijk: 1) verantwoord dons, 2) circulaire bedrijfsvoering,  
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3) verduurzamen materialen, en 4) goede arbeidsomstandigheden. In ons beleidsplan 

besteden wij per pijler aandacht aan de mogelijke risico’s van ons zaken-doen op 

mens, dier en milieu en onze huidige omgang hiermee. Op basis hiervan hebben wij 
ambities geformuleerd en plannen opgesteld om naar een duurzame en verantwoorde 

bedrijfsvoering toe te werken. 

1.3 Tijdlijn
Dit beleidsplan beslaat een periode van vijf jaar, vanaf 2019 tot eind 2023. Ons IMVO-beleid 

is een herhalend proces dat jaarlijks wordt geëvalueerd en op basis van nieuwe inzichten 
wordt bijgesteld. Concrete doelstellingen en acties worden nader uitgewerkt in een plan 

van aanpak dat door het secretariaat van het convenant, dat bij de Sociaal-Economische 

Raad (SER) is ondergebracht, wordt beoordeeld. Onze behaalde resultaten maken wij 

openbaar. 



2. Pijler 1: Verantwoord 
Dons

Dons is een uniek isolatiemateriaal en volgens de Consumentenbond hebben 

donzen dekbedden veel voordelen: het houdt uitstekend de warmte vast, houdt geen 

transpiratievocht vast, is licht en gaat bij goed onderhoud zeer lang mee.1 Daarnaast is de 
productie van dons milieuvriendelijk. Volgens de Higg Materials Sustainability Index (Higg 

MSI) heeft de productie van dons namelijk een lagere impact op het milieu dan van de 
isolatiematerialen wol en polyester; de impactscore van dons is 19 versus 28 voor polyester 

en 71 voor wol.2 De impactscore van dons is daarnaast even laag als die van mechanisch 

gerecycled polyester, dat volgens de Made-By Environmental Benchmark behoort tot de 
milieuvriendelijkste vezel.3 Tot slot is dons biologisch afbreekbaar en niet schadelijk als het 

ná productie in het milieu terecht zou komen.  

Aangezien dons van dierlijke oorsprong is, bestaan er risico’s op het gebied 

van dierenwelzijn. De voornaamste risico’s betreffen het levend plukken, 

dwangvoeding, snavelbehandeling en de huisvesting van eenden en ganzen, blijkt 
uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en 

Textiel.4 Gezien de combinatie van unieke productvoordelen en de lage milieu-impact 
vinden wij dons passen binnen een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering, mits de 

dierenwelzijnsrisico’s beperkt worden.  

2.1 Dierenwelzijnsrisico’s beperken

Risicoanalyse en beleid

Dons is afkomstig van eenden en ganzen die primair gehouden worden voor hun vlees. 

1 https://www.consumentenbond.nl/matras/dekbedden
2 https://msi.higg.org/compare/9634-147
3 https://mvonederland.nl/sector/kleding-en-textiel/materiaalkeuze
4 https://www.imvoconvenanten.nl/~/media/files/imvo/kleding/2018-dierenwelzijn-kleding-textielsector.ashx
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Nergens ter wereld worden eenden of ganzen uitsluitend gehouden voor hun dons.5 
Eendendons wordt verkregen na de slacht voor het vlees en is daarmee altijd een 

bijproduct.6 In Azië en Oost-Europa bestaat het risico dat ganzen levend worden ontdaan 
van hun dons, het zogenoemde ‘levend plukken’. In West-Europa is dit verboden en worden 

ganzen enkel geplukt nadat ze geslacht zijn voor het vlees.7 

Naar schatting is minder dan 1% van de wereldwijd geproduceerde en verkochte dons 

afkomstig van het levend plukken.8 De toevoerketen voor dons is echter complex en 

grondstoffen wisselen vaak van eigenaar, waardoor het moeilijk is om te bepalen waar 
het dons exact vandaan komt en of er geen sprake is geweest van het levend plukken.9 De 

risico’s in de donsketen kunnen beperkt worden door 1) inkopen uit laag-risicolanden, 2) 
certificeringen 3) alternatieven en 4) samenwerken in de keten.10 Alternatieven, waaronder 

gerecycled dons, staan centraal in ons beleid onder pijler 2. 

Bij voorkeur kopen wij Nederlandse dons in, aangezien het een laag-risicoland betreft. 
Levende pluk, dwangvoeding en snavelbehandeling komen hier niet voor en de 
traceerbaarheid en controle is eenvoudiger ten opzichte van dons uit verre landen. 

Daarnaast zijn wij sinds 2016 Responsible Down Standard (RDS) gecertificeerd en kopen 

wij in zowel binnen- als buitenland uitsluitend RDS gecertificeerd dons in. De RDS verbiedt 
onder andere dons afkomstig van dieren die levend geplukt zijn, gedwangvoederd zijn en 

dieren waarvan de snavel is ingekort, alsmede dons afkomstig van kooidieren. Daarnaast 
ziet de RDS toe op de controles en traceerbaarheid hiervan.11 

Naast de vier voornaamste risico’s (levend plukken, dwangvoeding, snavelbehandeling 

en de huisvesting), is er in het verleden gebleken dat er onvoldoende controle is op een 
juiste omgang met eenden zodra deze voor transport gevangen en geladen worden.12 

Tevens werd het vangen en laden onderbelicht in de RDS versie 2.0. Vooruitlopend op de 

herziening van de RDS hebben wij daarom, in samenwerking met het certificeringsbureau 

Control Union en onze Nederlandse leverancier (c.q. slachterij), een extra standaard 
ontwikkeld die zich specifiek richt op het dierenwelzijn tijdens het vangen en laden van 
eenden. De standaard en audits zijn begin 2019 ingevoerd voor alle boerderijen waar ons 

Nederlandse dons vandaan komt.   

5 http://www.idfb.net/wp-content/uploads/2013/01/IDFB_White_Paper_6.06.16.pdf
6 https://www.imvoconvenanten.nl/~/media/files/imvo/kleding/2018-dierenwelzijn-kleding-textielsector.ashx
7 https://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/dieren/ganzen/
8 http://www.idfb.net/wp-content/uploads/2013/01/IDFB_White_Paper_6.06.16.pdf
9 http://europeanoutdoorgroup.com/files/Down_standards_comparison_by_Four_Paws.pdf
10 https://www.imvoconvenanten.nl/~/media/files/imvo/kleding/2018-dierenwelzijn-kleding-textielsector.ashx
11 http://responsibledown.org/for-business/certification/
12 https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/blogs/blog-overzicht/eendensector-neemt-stappen-open-water-blijft-
struikelblok



Ambitie dierenwelzijnsrisico’s beperken

Onze ambitie is om dierenwelzijnsrisico’s verder te beperken en de meest verantwoorde 
dons in te kopen en te verwerken in onze producten. Een verdergaande samenwerking in 

de gehele keten, meer transparantie en verbeterde standaarden zijn hierbij van belang. De 
belangrijkste stappen die wij gaan ondernemen om onze ambitie waar te maken zijn als 

volgt: 

Stap 1: Screenen van donsketen van onze leveranciers op dierenwelzijnsrisico’s. 

Stap 2: In kaart brengen van mogelijkheden om risico’s verder te verkleinen. 

Stap 3: Uitvoeren plannen in samenwerking met stakeholders. 
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De Rijksoverheid stelt dat een circulaire economie van groot belang is om de wereld 

voor iedereen leefbaar te houden.13 In een dergelijke economie worden alle producten 

hergebruikt of gerecycled en bestaat er geen afval meer. Wij staan achter deze visie en een 
circulaire bedrijfsvoering is een belangrijke pijler binnen ons beleid. Aangezien wij een 

prominente speler zijn op het gebied van donzen dekbedden en hoofdkussens, staat de 
inzameling en recycling van gebruikte donzen dekbedden en hoofdkussens hierbij centraal. 

3.1 Recycling donzen dekbedden en kussens

Risicoanalyse en beleid

Circa tweederde van alle afgedankte kleding en textiel wordt nu nog niet apart ingezameld 

en belandt bij het grofvuil.14 Afgedankt huishoudtextiel kan echter goed hergebruikt 
worden óf tot grondstof voor diverse nieuwe materialen gerecycled worden.15 Uit onze 

marktverkenning blijkt echter dat niet in alle gemeenten dekbedden en kussens in de 

textielcontainer mogen. Tevens vermeldt Milieu Centraal op haar website dat dekbedden 
en kussens niet in de kledingbak horen maar bij het grofvuil.16 Door dit alles belanden 

dekbedden en kussens onnodig vaak in de afvalbak en worden ze niet gerecycled maar 

verbrand. In de gemeenten waar dekbedden en hoofdkussens wel worden ingezameld, 

wordt het dons uiteindelijk niet altijd gerecycled tot hoogwaardig dons. In plaats daarvan 

wordt het gerecycled tot een inferieure  toepassing zoals isolatiemateriaal.  

Hoewel afgedankte dekbedden en kussens in veel gevallen niet worden ingezameld, is 

het dons uit deze producten heel geschikt om te recyclen. Evenals nieuw dons, hoeft 

13 https://www.circulaireeconomienederland.nl/rijksbreed+programma+circulaire+economie/default.aspx
14 https://www.circulaireeconomienederland.nl/ondertekenaars/modint/default.aspx
15 https://www.textielrecycling.nl/onze-branche/het-proces.html
16 https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/kleding-textiel-en-schoenen/

3. Pijler 2: 
Circulaire Bedrijfsvoering



gerecycled dons namelijk enkel gewassen te worden met water en zeep, waarna het 
vervolgens machinaal gedroogd en gesorteerd wordt. Ten opzichte van nieuw dons is 

gerecycled dons nog milieuvriendelijker aangezien het niet afkomstig is van boerderijen die 
broeikasgassen uitstoten. Volgens de Higg MSI heeft de productie van gerecycled dons zelfs 

een lagere impactscore dan de productie van mechanisch gerecycled polyester, dat volgens 

de Made-By Environmental Benchmark behoort tot de meest milieuvriendelijke vezel.17 De 
impactscore van gerecycled dons is 16 versus 19 van mechanisch gerecycled polyester. 18 

Behalve het dons kan ook de hoes van het afgedankte dekbed of kussen vervezeld worden, 
eindigen als isolatiemateriaal of verwerkt worden tot poetsdoeken indien hoogwaardige 

recycling niet mogelijk is. Hierdoor kan het complete donzen dekbed of kussen gerecycled 
worden en hoeft er niets verbrand te worden, waardoor het milieu bespaard blijft. 

Al in 2018 zijn wij begonnen met de inkoop van gerecycled dons uit het buitenland voor  

verwerking in onze producten. Ons beleid is erop gericht om het aandeel gerecycled dons 
in ons productassortiment te vergroten. Nieuw dons zal eveneens onderdeel blijven van 
ons productassortiment vanwege de hoge kwaliteit, ruime beschikbaarheid en de lage 

milieu-impact alsmede de dierenwelzijnsrisico’s die beperkt worden binnen onze keten (zie 

pijler 1).

Ambitie recycling donzen dekbedden en kussens

Wij vinden het van groot maatschappelijk belang dat alle afgedankte donzen dekbedden 

en hoofdkussens in Nederland ingezameld, uitgesorteerd en hoogwaardig gerecycled 
worden. Onze ambitie is dan ook om alle afgedankte donzen dekbedden en hoofdkussens 

in Nederland retour te halen en te recyclen. Wij streven onze ambitie als volgt na:

Stap 1: Inzicht krijgen in mogelijke retourstromen van donzen dekbedden en kussens. 

Stap 2: Inrichten inzameling en retourlogistiek donzen dekbedden en hoofdkussens 

alsmede het inrichten van een transparant en betrouwbaar track&trace systeem. 

Stap 3: Start inzameling en recycling donzen dekbedden en hoofdkussens.  

 

 

 

 

17 https://msi.higg.org/sac-materials/8/insulation-material
18 https://mvonederland.nl/sector/kleding-en-textiel/materiaalkeuze
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4. Pijler 3: 
Verduurzamen Materialen

Voor de productie van onze dekbedden en hoofdkussens kopen wij hoezen in en 

vulmateriaal om de hoezen mee te vullen. De hoezen zijn hoofdzakelijk van katoen 

en naast dons zijn synthetische polyestervezels het meest gebruikte vulmateriaal. Elk 
dekbed en kussen wordt tot slot verpakt, waarbij zowel karton als plastic een veelgebruikt 

verpakkingsmateriaal is. Wij willen de inkoop van conventioneel katoen, polyester en 
plastic verduurzamen aangezien dit onze meestgebruikte materialen zijn met tevens de 

grootste milieu-impact.  

4.1 Verantwoord katoen 

Risicoanalyse en beleid

Katoen is de meestgebruikte plantaardige vezel binnen de textielindustrie. Het 
chemicaliën-, water- en energiegebruik om katoen te telen en te verwerken tot garens 

en stoffen is echter hoog.19 Het begint bij de katoenteelt dat veel water verslindt en waar 

pesticidengebruik de omgeving kan schaden. 20 Tevens vormt watervervuiling door 
chemicaliëngebruik tijdens het bleken en afwerken van de stof een groot risico voor mens, 

dier en milieu.21 

Sinds 2016 kopen wij voor onze dekbedden en kussens enkel katoenen hoezen in 

die voorzien zijn van een geldig Oeko-Tex Standaard 100 certificaat. Deze standaard 

focust zich specifiek op de aanwezigheid van schadelijke stoffen in producten in 
relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.22 De toepassing van milieuvriendelijker 

productieprocessen in de keten staat niet centraal. Er zijn verschillende certificeringen, 

19 https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalstromen-ketens/textiel/
20 https://www.ce.nl/publicaties/2133/milieu-informatie-textiel-update-2018
21 http://modint.nl/2015-09-03/wp-content/uploads/2015/09/7.-chemicals-dh-4.11.14.pdf.pdf
22 https://www.oeko-tex.com/en/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml



standaarden en initiatieven die zich hier wél specifiek op toeleggen waaronder de Global 
Organic Textile Standard (GOTS) voor 100% biologisch katoen.23 

Biologisch katoen wordt door de CE Delft en de Made-By Environmental Benchmark 
gezien als milieukundig betere keuze voor conventioneel katoen.24 Er mogen namelijk 

geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt en wordt getracht 
waterverspilling te voorkomen. Uit onze marktverkenning blijkt echter dat gecertificeerde, 

100%, biologische katoenen hoezen vele malen duurder zijn en niet in de hoogste 

kwaliteiten beschikbaar zijn. Om deze redenen is biologisch katoen niet altijd de beste 
keuze voor onze producten. 

Naast biologisch katoen is er gerecycled katoen. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de 

milieu-impact van gerecyclede katoenvezels minstens 10x lager is dan nieuw katoen.25 Voor 

gerecycled katoen geldt tevens dat de hoezen in beperkte productkwaliteiten beschikbaar 

zijn. Ons beleid is er daarom niet op gericht om conventioneel katoen uit te sluiten maar 
om verantwoord katoen in te kopen. Certificeringen en collectieve verbeterprojecten zoals 
het Better Cotton Initiative (BCI) voor duurzamer katoen en de Organic Content Standard 

(OCS) voor producten met minimaal 5% biologisch materiaal maken dit mogelijk. Tevens 

zullen wij de ontwikkelingen in 100% biologisch katoen en gerecycled katoen volgen en 
waar mogelijk inzetten binnen ons productassortiment. 

Ambitie verantwoord katoen

Onze ambitie is om enkel verantwoord katoen in te kopen. Dit gaan we onder andere doen 
door het chemicaliën-, water- en energiegebruik in onze keten significant te verminderen. 

Daartoe zullen wij de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Screenen van katoenketen en -producten op chemicaliën-, water- en energiegebruik 

en het controleren van de huidige inspanningen, managementsystemen en keurmerken 

van leveranciers.

Stap 2: Nagaan in hoeverre bestaande certificeringen en collectieve verbeterprojecten 
kunnen bijdragen aan een significante vermindering van de milieu-impact in onze 

katoenketen.

Stap 3: Uitvoering van plannen voor significante vermindering van de milieu-impact. 

23 https://mvonederland.nl/mode-die-goed-zit/chemicali%C3%ABn
24 https://www.ce.nl/publicaties/2133/milieu-informatie-textiel-update-2018
25 https://www.ce.nl/publicaties/2133/milieu-informatie-textiel-update-2018
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4.2 Gerecyclede polyestervezels

Risicoanalyse en beleid

Naast dons en veren is een groot gedeelte van onze kussens en dekbedden gevuld met 
synthetische, polyestervezels. Voor niet-gerecycled polyester wordt aardolie gebruikt. De 

grondstofwinning en productie kost veel energie en de CO2 uitstoot is hoog.26 Tevens zijn 

synthetische vezels, in tegenstelling tot natuurlijke vezels, niet biologisch afbreekbaar. 

Hierdoor kan er tijdens het wassen van synthetische producten microplastics (korte vezels) 

via het afvalwater in de voedselketen terecht komen. Het probleem van microplastics in het 
milieu is volgens Milieu Centraal waarschijnlijk zeer grootschalig.27 Kussens en dekbedden 

worden echter weinig gewassen en zullen waarschijnlijk zeer beperkt aan dit probleem 

bijdragen.

Naast dons en veren bestaan er natuurlijke vulmaterialen met een lagere milieu-impact 
dan polyester zoals Tencel® en Hennep.28 Polyester is echter een voorkeursvezel binnen 

de textielindustrie gezien de combinatie van fysieke eigenschappen, veelzijdigheid en 

prijs.29 Natuurlijke, duurzamere vulmaterialen zijn om deze redenen niet altijd geschikt 
om polyester in onze producten te vervangen. Ons beleid is er daarom niet op gericht om 

polyester uit te sluiten maar om polyester te verduurzamen. 

Verduurzaming van polyester is onder andere mogelijk door de toepassing van gerecycled 

polyester. Volgens Milieu Centraal en CE Delft heeft gerecycled polyester minder impact op 
het milieu dan niet-gerecycled polyester.30,31. Bij gerecycled polyester wordt enkel energie 

verbruikt voor de inzameling en recycling en blijven fossiele grondstoffen bespaard. Tevens 
kost het recyclingproces minder water en energie dan de productie van nieuw polyester 

aangezien een bestaande grondstof wordt gebruikt. De milieu-impact van recycling 

verschilt per productietechniek en -locatie en dient nader in kaart te worden gebracht.  

Ambitie gerecyclede polyestervezels

Ons ambitie is om enkel synthetische vezels van gerecyclede oorsprong te verwerken in 

onze producten. Wij streven onze ambitie na door de volgende stappen te ondernemen:

Stap 1: Inkoop en verbruik van synthetische vezels in kaart brengen. 

Stap 2: Screenen van huidige synthetische vezels op milieu-impact. 

26 https://www.ifv.nl/inkoopenmaterieel/Documents/201704-CE-Delft-Milieuwinst-inkoop-textiel-brandweer.pdf
27 https://www.milieucentraal.nl/media/4581/factsheet-love-your-clothes.pdf
28 https://mvonederland.nl/sector/kleding-en-textiel/materiaalkeuze
29 https://ihsmarkit.com/products/polyester-fibers-chemical-economics-handbook.html
30 https://www.milieucentraal.nl/media/4581/factsheet-love-your-clothes.pdf
31 https://www.ifv.nl/inkoopenmaterieel/Documents/201704-CE-Delft-Milieuwinst-inkoop-textiel-brandweer.pdf



Stap 3: In kaart brengen van duurzamere, toepasbare synthetische vezels. 

Stap 4: Vervangen van huidige synthetische vezels door duurzamere alternatieven. 

4.3 Gerecyclede en biobased verpakkingsmaterialen

Risicoanalyse en beleid

Een veel gebruikt verpakkingsmateriaal voor onze kussens en dekbedden is plastic. Het 

is namelijk sterk, licht van gewicht, betaalbaar en breed inzetbaar. Voor niet-gerecycled 

plastic wordt echter aardolie gebruikt en de CO2 uitstoot en energieverbruik tijdens 

productie is hoog. De milieu-impact van gerecycled plastic is daarentegen beduidend 
lager, mits de juiste recyclingtechnieken worden toegepast.32 Een gedeelte van ons 

verpakkingsassortiment bestaat reeds uit gerecycled plastic.

Naast gerecycled plastic is er biobased plastic in de markt verkrijgbaar. Biobased plastic is 
gemaakt van planten, dat kan bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot en aan het 

verlagen van de vraag naar fossiele grondstoffen.33,34 De ontwikkeling van biobased plastics 

is volop in ontwikkeling en de milieu-impact kan onderling sterk verschillen. Tevens is het 
afvalsysteem nog niet geheel ingespeeld op de verwerking van biobased materialen en 

zo wordt het nu in veel gevallen alsnog verbrand. De impact en toepassing van biobased 
plastics binnen ons verpakkingsassortiment dient dan ook nader in kaart te worden 

gebracht. Ons beleid is erop gericht om het aandeel duurzame verpakkingsmaterialen te 

vergroten en waar mogelijk verpakkingsmaterialen te reduceren. 

Ambitie gerecyclede en biobased verpakkingsmaterialen

Onze ambitie is om enkel verpakkingen te gebruiken die bestaan uit gerecyclede of 

biobased materialen met een significant lagere milieu-impact dan niet-gerecycled plastic. 

Om deze ambitie na te streven gaan wij de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Inkoop en verbruik van verpakkingsmaterialen in kaart brengen

Stap 2: Screenen van huidige verpakkingsmaterialen op milieu-impact

Stap 3: In kaart brengen van toepasbare en duurzamere verpakkingsalternatieven 

Stap 4: Vervangen van huidige verpakkingsmaterialen door duurzamere alternatieven.  

32 https://www.kidv.nl/7674/materiaalplan-kunststof.pdf
33 https://www.ce.nl/publicaties/604/milieukentallen-van-verpakkingen-voor-de-verpakkingenbelasting-in-nederland
34 https://edepot.wur.nl/315812
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5. Pijler 4:  
Goede Arbeids-
omstandigheden

Voor de productie van onze dekbedden en hoofdkussens kopen wij een grote 

verscheidenheid aan halffabricaten en grondstoffen in bij verschillende toeleveranciers in 

het buitenland. Wij vinden het van groot belang dat onze toeleveranciers hun werknemers 
eerlijk behandelen en dat er gewerkt wordt onder veilige omstandigheden. 

5.1 Naleving internationale richtlijnen en normen

Risicoanalyse en beleid

Naast Nederlandse en West-Europese leveranciers, verkrijgen wij een gedeelte van onze 
halffabricaten en grondstoffen uit Azië en Oost-Europe waar de arbeidsomstandigheden 

vaak (nog) niet in orde zijn.35 Hierbij valt te denken aan een te hoge werkdruk, een niet-

leefbaar loon, een onveilige en ongezonde werkplek, geen vrijheid van vakvereniging, 
inzet van kinderarbeid en discriminatie op grond van onder andere nationaliteit en 

genderidentiteit.

Wij verwachten van al onze leveranciers dat de uitgangspunten van de VN Principes voor 
Mensenrechten en Bedrijfsleven, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen 

en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO worden nageleefd. Daartoe hebben wij een 

Code of Conduct (CoC) opgesteld waarin de normen en verwachtingen staan beschreven 
waaraan onze leveranciers minimaal moeten voldoen en hoe wij hen hierin ondersteunen. 

Alle nieuwe leveranciers moeten de CoC ondertekenen vóórdat ze kunnen toetreden als 
toeleverancier. Bestaande leveranciers moeten de CoC ondertekend hebben vóór 2020. 

De CoC vormt een belangrijke basis voor de wijze waarop wij zaken willen doen met onze 

35 https://modint.nl/clients/fair-wear-foundation/



leveranciers en tussenpersonen. De CoC moet echter geen papieren werkelijkheid blijven. 
Verbeterde arbeidsomstandigheden gaan wij daadwerkelijk realiseren door een goede 

onderlinge relatie, eerlijke inkooppraktijken en de gezamenlijke bereidheid en inzet van 
alle stakeholders om arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

Ambitie naleving internationale richtlijnen en normen

Onze ambitie is dat al onze leveranciers de internationale richtlijnen en normen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten naleven en een bewezen en goed 

sociaal managementbeleid voeren. Daartoe ondernemen wij de volgende stappen:

Stap 1: Alle productielocaties waar onze artikelen worden gemaakt in kaart brengen. 

Stap 2: Risico’s leveranciers in kaart brengen door o.a. het opvragen, analyseren en 

bespreken van auditrapporten, in gesprek te gaan met (lokale) maatschappelijke 

organisaties en het aansluiten bij keteninitiatieven waaronder bijvoorbeeld BSCI.  

Stap 3: Uitvoeren van verbeterplannen in samenwerking met stakeholders.
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Slotwoord
In dit beleidsplan zijn onze ambities opgesteld en toegelicht op het gebied van 

internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Wij zijn van mening 
dat dit beleidsplan de basis vormt voor een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. 

Concrete doelstellingen zullen nader worden uitgewerkt in een plan van aanpak en later 

worden toegevoegd aan het beleidsplan. De resultaten die wij behalen zullen wij openbaar 
maken. Wij nodigen u van harte uit om kennis te nemen van het beleidsplan. Wij staan open 

voor  vragen, tips en opmerkingen. Daarbij kijken wij uit naar het in praktijk brengen van 
ons beleid en zullen wij ons maximaal inzetten om onze ambities waar te maken. 


