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MVO Jaarverslag
Duurzaam Ducky Dons



“ Verantwoordelijkheid 
nemen voor onze impact 
op mens, dier en milieu 
is voor Ducky Dons 
vanzelfsprekend. 
Daarom investeren we in 
een duurzame toekomst.”

Hoe we dat doen delen we graag in deze eerste 
uitgave van het Ducky Dons MVO jaarverslag. 
We vinden het bij Ducky Dons van groot belang 
om helder te communiceren over de herkomst 
en totstandkoming van onze producten. 

Daarnaast willen we onze verantwoordelijkheid 
nemen in het duurzaam en verantwoord 
produceren van dekbedden en kussens. Omdat 
onze grondstoffen niet alleen geproduceerd 
worden in Nederland, beseffen we dat we verder 
moeten kijken dan onze eigen fabriek.

Middels dit jaarverslag delen we hoe we 
binnen Ducky Dons omgaan met verantwoord 
ondernemen binnen onze gehele supply chain, 
ook in tijden van Covid-19. 
We geven onze klanten, partners en stakeholders 
graag inzicht in onze aanpak, waarmee 
we bijdragen aan het verduurzamen van onze 
productieketen. En dat is nodig, want in de 
afgelopen jaren is er veel veranderd.

In de jaren vijftig vormden veren en dons 
vooral nog een afvalproduct van slachterijen. 
Inmiddels heeft Ducky Dons een compleet 
circulair productieproces opgezet, waarmee 
we oude donzen dekbedden en hoofdkussens 
inzamelen en recyclen naar nieuwe, duurzame 
producten. 

Dat is onze passie: een bedrijfsvoering waarbij 
de winstgevendheid in dienst staat van 
verantwoord en duurzaam ondernemen.

Nick van Nieuwenhuizen, 
Director of Operations & Sustainability 
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“ Een bedrijfsvoering waarbij 
de winstgevendheid in dienst 
staat van verantwoord en 
duurzaam ondernemen.”

Dat is de bedrijfsfilosofie van Ducky Dons. 
Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de 
negatieve gevolgen op onze wereld als we niet 
op een andere manier gaan leven, werken en 
ondernemen.

Ducky Dons is altijd opzoek naar hoe het nog 
beter, verantwoorder en duurzamer kan. 
Daarom commiteren we ons aan concrete 
doelstellingen die we delen met onze 
ketenpartners, klanten en stakeholders.

Bedrijfsfilosofie
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Volgens Irene Jonkman, impact-manager binnen Yumeko 

kenmerkt de samenwerking zich door de openheid van de 

familie van Nieuwenhuizen.

“In het begin was direct duidelijk dat zowel Nick als Roel 

het gesprek aangingen over hoe we de keten zo duurzaam 

mogelijk konden inrichten. Ketentranspantie kan een 

gevoelig onderwerp zijn, dus juist die open houding was 

erg prettig”.

“In de rol als impact-manager merk ik dat Yumeko samen 

met Ducky Dons optrekt als het gaat om duurzaam onder-

nemen. Een concreet voorbeeld daarvan is het gereycled 

dons dat is geïntroduceerd. 

Ducky Dons vraagt naar onze mening en zo gaan we 

het gesprek aan. Gerecycled dons zorgt voor meer 

bewustwording, ook richting onze klanten. 

Het beantwoordt vragen zoals ‘waar komt het dons 

daadwerkelijk vandaan?’.

Postitieve impact realiseren staat centraal bij Yumeko

“Mensen zijn zich niet zo bewust van waar ze nou eigenlijk 

onder slapen, door het inzicht in de keten kunnen we die 

bewustwording juist vergroten. We willen onze klanten 

niet alleen uitleggen hoe het zit, maar ook motiveren om 

voor een duurzaam product te kiezen. Het is ontzettend 

mooi dat we hen daarin mee kunnen nemen. Je merkt 

dat klanten er steeds meer interesse in hebben en vragen 

stellen. Dat zet ook ons weer aan het denken.” 

Het bezoeken van farms samen met Ducky Dons benoemt 

Jonkman als het toppunt van transparantie.

“Het geeft inzicht in waar het product nou echt vandaan 

komt en dat is voor de gehele organisatie ontzettend 

waardevol”.  

Het eco bedden- en badgoed merk Yumeko streeft naar 

een verandering van het economische systeem. 

Een systeem waarin het bedrijfsleven verantwoordelijk 

gehouden wordt voor haar impact op de samenleving. 

Een streven dat perfect aansluit op de missie van 

Ducky Dons.

Lees het Yumeko Impact Report op 
view.publitas.com/yumeko/impact-report-
2020-nl/page/1

“ We willen onze klanten 
niet alleen uitleggen 
hoe het zit, 
maar ook motiveren 
om voor een duurzaam 
product te kiezen.”

http://view.publitas.com/yumeko/impact-report-2020-nl/page/1
http://view.publitas.com/yumeko/impact-report-2020-nl/page/1
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In 2019 ondertekende Ducky Dons het 
Convenant Duurzame Kleding en Textiel. 
We stelden een beleidsplan op en formuleerden 
een duidelijke toekomstvisie voor duurzaam en  
verantwoord ondernemen. 

In het tweede jaar brachten we onze 
toeleveringsketen in kaart en stelden we het 
Ducky Dons due diligence beleid op; een 
duidelijke structuur waarmee we de arbeids- 
omstandigheden in onze toeleveringsketen 
monitoren en acties uitzetten waar nodig, 
om zo het welzijn van werknemers in de keten 
te waarborgen.  

Het afgelopen jaar doken we nog dieper de 
keten in, introduceerden we onze ketenpartners 
en stakeholders aan het verscherpte beleid 
en formaliseerden concrete plannen voor een 
duurzame toekomst.

MVO-Tijdslijn

2019

2020

2021
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Sinds 2019 is Ducky Dons ondertekenaar van 
het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. 
Binnen dit convenant werken wij volgens de
OESO-richtlijnen, waarin staat beschreven 
wat de overheid van bedrijven verwacht 
die internationaal zaken doen, 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;

MVO-Beleid

Samen werken we aan 
een duurzame en 
verantwoorde toekomst

Lees het beleid op 
duckydons.nl/over-ducky-dons/
verantwoord-ondernemen/

6.  Veiligheid en gezondheid werkplek;
7.  Grondstoffen;
8.    Watervervuiling en gebruik chemicaliën, 

water en energie;
9.  Dierenwelzijn

Duurzame materialen, een circulaire bedrijfs-
voering en goede arbeidsomstandigheden in 
de keten staan centraal in het Ducky Dons IMVO 
beleid. In de afgelopen drie jaar hebben we hard 
gewerkt aan de uitvoering van dit beleid.

http://duckydons.nl/over-ducky-dons/verantwoord-ondernemen/
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De productie van grondstoffen en materialen 
heeft impact op het milieu. Ons doel is om de 
negatieve impact tot een minimum te beperken.

In 2019 verwerkten we 13 verschillende 
materialen in onze eigen collecties en in die 
van onze klanten: natuurlijke, synthetische 
en dierlijke materialen. Dons en veren, katoen 
en polyester zijn de meest gebruikte materialen. 
Dit is samen goed voor 97% van het 
inkoopvolume.

De verduurzaming van het productassortiment 
focust zich dan ook op deze drie materialen.

Middels de Ducky Dons Partnership Principles 
en Supplier Matrix communiceren we aan onze 
partners wat de vereisten zijn ten aanzien van 
verantwoorde materialen.

49%
dons & 
veren

28%
katoen

3%
overig

20%
polyester

Gebruikte materialen
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Duurzaam katoen
Het chemicaliën-, water- en energiegebruik om 
katoen te telen en te verwerken tot garens en 
stoffen zorgt voor een hoge milieubelasting. 
Ducky Dons kiest dan ook voor de inkoop van 
duurzamer katoen; katoen dat is ingekocht 
volgens het Better Cotton Initiative (BCI), 
biologische katoenstandaarden (GOTS of 
OCS-standaard) of pre-consumer gerecycled 
katoen (GRS).

Gerecyclede en polyester vezels
Polyester is een voorkeursvezel binnen de 
textielindustrie gezien de combinatie van 
fysieke eigenschappen, veelzijdigheid en prijs. 
De grondstofwinning en productie kosten 
echter veel energie en de CO2-uitstoot is hoog. 
Gerecycled polyester op basis van PET-flessen 
(rPET) is vele malen duurzamer dan niet- 
gerecycled polyester. Bij het recyclen heb je 
namelijk niet de milieu-impact van productie 
uit aardolie. Daarmee is het energieverbruik 
en de CO2-uitstoot vele malen lager.

Gecertificeerd dons
Ducky Dons koopt uitsluitend gecerticeerd dons 
in, ingekocht volgens de Responsible Down 
Standard of de Downpass 2017 standaard.
Het dons en de veren zijn afkomstig als 
bijproduct van de vleesindustrie en levend 
plukken en dwangvoederen zijn uitgesloten.

  Gerecycled dons
Jaarlijks eindigen wereldwijd nog steeds 
miljoenen tonnen textiel in de verbrandingsoven 
of op de vuilnisbelt, waaronder donzen 
dekbedden en hoofdkussens. Dit is slecht voor 
het milieu en zonde van grondstoffen.
Dons uit oude dekbedden leent zich uitstekend 
voor hergebruik en de productie is duurzaam. 
Ducky Dons zet daarom in op het inzamelen 
en recyclen van oude donzen dekbedden en 
kussens.

Voorkeursmaterialen
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Het doel is dat 100% van het katoen dat wij 
inkopen in 2023 verduurzaamd is.

Het doel is dat in 2023 minimaal 50% van het 
volume aan polyester voor de eigen collectie 
uit gerecycled materiaal bestaat.

Het doel is dat in 2023 minstens 30% van de 
donzen dekbedden en kussens uit de eigen 
collectie uit gerecycled dons bestaat.

Het doel is om in 2023 uitsluitend duurzame 
verpakkingen te gebruiken voor de eigen 
collectie.

Het doel is om alle donzen dekbedden en 
kussens die in Nederland in de afvalfase 
belanden in te zamelen en te recyclen tot 
nieuwe grondstoffen.

In 2020 was 55% van onze katoen 
inkoop verduurzaamd, middels de 
Global Organic Textile Standard (GOTS) en 
het Better Cotton Initiative (BCI).

1 op de 3 synthetische producten uit de 
Silvana collectie bestaat uit gerecycled 
polyester (rPET).

100% van het dons en veren wordt 
gecertificeerd ingekocht.

Alle dozen zijn FSC gecertificeerd en 
gemaakt van minimaal 70% gerecycled 
materiaal. Alle kussentassen van 
de Silvana collectie zijn gemaakt van 
gerecycled Polypropyleen.

We zamelden 268.023 kg oude dekbed-
den en kussens gevuld met dons en veren 
in voor recycling.

Doelstellingen en cijfers
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De juiste certificeringen dragen bij aan het 
kunnen waarborgen van kwaliteit, product- 
veiligheid en duurzaamheid binnen de keten.

Middels de Ducky Dons Partnership Principles 
en Supplier Matrix, communiceren we aan 
onze producenten en leveranciers wat onze 
minimale vereisten zijn ten aanzien van 
duurzame en verantwoorde materialen.

Certicaten alleen zijn niet voldoende. Eerlijke 
en open communicatie zijn onderdeel van het 
Ducky Dons DNA. Samen met onze partners 
voeren we uitvoerige gesprekken over hoe we 
samen kunnen werken aan een duurzaam 
productassortiment.

Certificeringen

ORGANIC COTTON 

NATUURLIJK ZACHT
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Ducky Dons koopt enkel virgin dons in van 
gecertificeerde oorsprong, als bijproduct 
van de vleesindustrie, om het dierenwelzijn 
te waarborgen. Door samenwerking in de 
keten, verbeterde standaarden en periodieke 
audits oefenen wij een positieve invloed uit 
op het dierenwelzijn. 

We werken met een Animal Welfare policy. 
Hierin zijn onze richtlijnen met betrekking 
tot dierenwelzijn opgenomen. De Animal 
Welfare Policy is gebaseerd op de Five 
Elements of Freedom. Dit zijn internationaal 
erkende richtlijnen die onze verantwoordelijk-
heden m.b.t. dierenwelzijn omschrijven.

Al 55 jaar is Tomassen B.V. veren leverancier van 

Ducky Dons. En dat is duidelijk zichtbaar. Volgens de 

onderneming kenmerkt de samenwerking met Ducky 

Dons zich door het open contact, het sparren over 

nieuwe ontwikkelingen in de sector en de gedeelde aan-

pak als het  gaat om continue opzoek zijn naar aanpas-

singen die duurzame verbetering tot stand brengen.

“Er is begrip als bepaalde zaken niet kunnen, er wordt dan 

open overlegd en gesproken over wat de ontwikkelings-

richtingen zijn. Maar ook als Ducky Dons aanpassingen in 

het productieproces doorvoert, wordt dit vooraf gedeeld, 

niet achteraf.

In samenwerking met Ducky Dons hebben we de 

Responsible Down Standard (RDS) in onze keten geïm-

plementeerd, voor een betere controle en toezicht op de 

herkomst van het dons. Tevens ontwikkelden we samen 

Dierenwelzijn

de Catching and Loading Standard, met het doel om het 

laden en vangen van eenden te verbeteren. Certificering 

draagt bij aan verduurzaming, maar met elkaar om de 

tafel gaan en bespreken ‘waar zijn we mee bezig en waar 

kunnen we  nog dingen verbeteren’ is net zo belangrijk.  

Ontwikkelingen in de sector bespreken we met elkaar. 

Zo is het belang van poetswater voor  eenden momenteel 

een belangrijke ontwikkeling waar we de komende jaren 

veel mee te maken  krijgen. We moeten in gesprek over 

hoe we dat kunnen doorvoeren.

Dit is ook precies iets waar we het met Ducky Dons over 

hebben. Bijvoorbeeld over hoe ver we zijn, wat we ermee 

kunnen, hoe we stappen gaan maken. Zo help je elkaar 

samen vooruit.”

Lees de Animal Welfare Policy op 
duckydons.nl/over-ducky-dons/
verantwoord-ondernemen/

Animal Welfare & Five 
Elements of Freedom “ Samen help je 

elkaar vooruit.”

http://duckydons.nl/over-ducky-dons/verantwoord-ondernemen/
http://duckydons.nl/over-ducky-dons/verantwoord-ondernemen/
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Ducky Dons zoekt 
voortdurend hoe het 
nog duurzamer kan.

Middels een circulaire bedrijfsvoering wer-
ken we actief aan het verkleinen van onze 
milieu-impact en werken we continu aan het 
verhogen van duurzaam materiaalgebruik. 
Dit betekent dat wij materialen zoveel 
mogelijk hergebruiken waardoor afval tot 
het verleden behoort en het gebruik van 
nieuwe grondstoffen wordt gereduceerd.

Ducky Dons beschikt over een eigen 
verenwasserette voor het recyclen van dons 
en veren uit de oude dekbedden. 
Het gehele recyclingproces voldoet aan 
strenge vereisten op het gebied van milieu, 
arbeidsomstandigheden en traceerbaarheid 
en is gecerticeerd naar de Global Recycle 
Standard.

De afgelopen jaren lanceerde we Donsretour® 
en NEXTLIFE®, waardoor dons en veren uit oude 
dekbedden en kussens een nieuw leven krijgen.

De overgebleven textielresten worden vermalen 
tot grondstoffen voor de productie van planken, 
palen en compleet straatmeubilair. Veren en 
dons die niet geschikt zijn voor hergebruik 
worden verwerkt tot organische meststoffen 
voor land- en tuinbouw.

Inmiddels zamelen we met dit eigen retour- 
systeem bij winkels, textielsorteercentra en 
kringloopbedrijven gebruikte donzen 
dekbedden en hoofdkussens in die anders 
verbrand zouden worden.

Vervolgens zorgen we voor een milieuvriendelijk 
en hoogwaardig hergebruik van dons en veren 
onder de merknaam NEXTLIFE®.

Inzamelen en
recycling dons

Lees meer over het recyclingproces op: 
duckydons.nl/dons-recycling

http://duckydons.nl/dons-recycling
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“ De circulaire aanpak 
van Ducky Dons is een 
mooi voorbeeld van hoe 
recycling kan werken.”

Als een van de grootse textiel-inzamelaars in Nederland 

vormt Sympany een belangrijke schakel in de circulaire 

productie van Ducky Dons. Middels een pilot met zes 

gemeentewerven is onderzocht of er een zuivere stroom 

aan dekbedden ingezameld kon worden.

“Wij werken als Sympany aan een circulaire textiel keten 

met behoud tot grondstoffen. Binnen de samenwerking 

is het voor ons van belang dat we dezelfde doelstelling 

hebben. Wij zien Ducky Dons als een pionier op dit gebied 

omdat ze met Donsretour en recycling een sluitende 

circulaire business keten hebben gevormd. Dat is best 

bijzonder om dat op zo’n hoogwaardig niveau voor elkaar 

te krijgen.

Wij vinden dit een heel mooi voorbeeld van hoe recycling 

echt kan werken”, vertelt Ellen Sillekens, Innovatie 

manager by Sympany.

“Wij zijn verantwoordelijk voor de inzameling en sortering, 

Ducky Dons verwerkt de gebruikte dekbedden, reinigt ze 

en gebruikt het dons voor nieuwe dekbedden en kussens

en zet het weer terug in de markt.

We blijven beide trouw aan onze processen en doen waar 

we goed in zijn, en op die manier hebben we een sluitende 

business case en kunnen we elkaar aanvullen.”
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Gerecycled dons is het meest duurzame 
isolatiemateriaal voor dekbedden en is 
duurzamer dan gerecycled polyester.

We zamelden in 2020 268.023 kg oude 
dekbedden en kussens gevuld met dons en 
veren in voor recycling. Hiervan bestond 
114.100 kg uit dons en veren. Het overige 
aandeel betrof hoezen van dekbedden en 
kussens.

We plaatsten eigen Donsretour textiel- 
containers op gemeentewerven in 
samenwerking met Sympany.

We realiseerden samen met onze winkeliers 
een landelijke dekking van meer dan 120 
Donsretour® inzamelpunten.

Lees meer over Nextlife® op:
duckydons.nl/dons-recycling/nextlife

Resultaten recycling

http://duckydons.nl/dons-recycling/nextlife
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Productielocaties
Ducky Dons vraagt al haar leveranciers om 
een overzicht van hun productielocaties. 
De opgevraagde informatie stelt ons in staat 
om de arbeidsomstandigheden te monitoren 
en waar mogelijk actief bij te dragen aan 
verbetering. Onze materialen worden ingekocht 
in 8 verschillende landen. Nederland, China en 
Duitsland zijn de 3 grootse inkooplanden o.b.v. 
jaarlijkse inkoopwaarde.

Risico’s eerstelijns productielocaties
In 2020 heeft Ducky Dons van alle Chinese 
leveranciers een amfori BSCI audit-rapport 
ontvangen. Op basis hiervan hebben wij 
geanalyseerd waar in onze keten de hoogste 
risico’s zijn die opvolging behoeven. 
Alle productielocaties hebben minimaal een C 
score (acceptable).

Risico landen
40% van de productielocaties bevindt zich in 
hoog risicolanden op basis van de World Wide 
Governance Indicators. Door op voorhand
een risico analyse te doen, bereiden we ons 
voor op de mogelijke risico’s en kansen voor 
verbetering. Door gesprekken aan te gaan met 
ngo’s en leveranciers dragen we bij aan betere 
werkomstandigheden.

Inzicht in de keten
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Vanuit verschillende invalshoeken 
werken we aan de verduurzaming van 
onze bedrijfsvoering en producten.

Na een grondige ketenalayse, gebaseerd 
op amfori bsci auditrapporten en 
partner assesssments, hebben we 
thema’s in kaart gebracht welke van 
grote impact zijn op onze keten en 
ketenpartners.

Onze prioriteiten

Groot risico Medium risico Weinig risico

Ketentransparantie Leefbaar loon

Overtime

BSCI Implementatie
en monitoring

Gebruik van water en
chemicaliënHealth examination

Sociale verzekering

Verantwoorde sourcing en 
materialen

Dierenwelzijn

Circulaire productie

Belang van
stakeholders 

en/of
ketenpartners

Impact
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Ketentransparantie
Ketentransparantie is essentieel als het gaat 
om eventuele risico’s binnen de supply chain te 
kunnen signaleren en onze verantwoordelijkheid 
te nemen met betrekking tot het welzijn van 
werknemers in onze toeleveringsketen.

Ducky Dons heeft haar partners geïntroduceerd 
aan het nieuwe beleid en in de toekomst blijft 
Ducky Dons focussen op het voorlichten van
ketenpartners op hoe ook zij eventuele 
problemen kunnen signaleren en aanpakken,
en hoe transparante dialoog kan helpen bij het 
versterken van langdurige relaties.

Overtime
We hebben directe invloed op overuren via 
onze eigen inkooppraktijken. Dit is van invloed 
op de gezondheid en het algehele welzijn van 
werknemers in de toeleveringsketen. Door de 
dialoog over (de mogelijkheid van) overwerk 
te faciliteren, zorgen we ervoor dat we onze 
partners raadplegen over deze zaken en de 
effecten van onze inkooppraktijken op hun 
processen evalueren.

Daarnaast heeft overtime een directe link tot 
leefbaar loon, een thema met hoge prioriteit. 
Ducky Dons focust daarom het komende jaar op 
het adresseren van overtime bij welke relaties 
hier sprake van is.

Plan van aanpak
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Leefbaar loon
In veel sourcing- en productielanden is er 
vaak een kloof tussen een minimumloon en 
leefbaar loon. Een minimumloon dekt vaak 
niet de eerste levensbehoeften, die voor alle 
mensen beschikbaar zouden moeten zijn.
Het werken aan een leefbaar loon draagt niet 
alleen bij aan betere leefomstandigheden. 
Het raakt zaken als kinderarbeid, leeftijds- 
gebonden armoede en eerlijke prijzen.

In het najaar van 2021 gaan wij met onze drie 
belangrijkste producenten in China aan de slag 
op het thema leefbaar loon. Op basis van de 
amfori bsci audits is zichtbaar dat er een verschil 
aanwezig is tussen het wettelijke minimumloon 
en het gecalculeerde leefbaar loon binnen de 
sourcing regio.

Daarom gaan we in gesprek met onze 
leveranciers en formuleren we samen met 
o.a. amfori bsci welke aanpak het beste 
gehanteerd kan worden, om de kloof zo klein 
mogelijk te maken.

Ducky Dons heeft inzicht in de kostprijs van 
artikelen. Deze wordt tegen de inkoopprijs 
en de arbeidsomstandigheden afgezet.
Dit bespreken we met onze (sourcing) agenten. 
In aanvulling hierop stellen we een Buying 
Practices Questionaire op, die de dialoog 
rondom het thema leefbaar loon versterkt.
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Gebruik van water en chemicaliën
Ducky Dons werkt met een RSL en MRSL om 
de veiligheid op het gebied van chemicaliën 
gebruik te waarborgen. Om een eerste analyse 
te kunnen maken van het beleid dat onze
partners voeren, hebben we een korte 
vragenlijst opgesteld die is gebaseerd op 
het assessment van ZDHC.

Op deze manier introduceert Ducky Dons het 
onderwerp aan ketenpartners en kan een 
eerste analyse van social-compliance en 
chemical management van de ketenschakel 
worden gemaakt. We focussen op onze dyeing 
en wet-processing ketenpartners.

Verantwoorde sourcing materialen
Kwaliteit en duurzaamheid behoren tot de 
kernwaarden van Ducky Dons.
Ducky Dons communiceert middels de supplier 
matrix wat de certiceringen en vereisten zijn 
ten aanzien van de in te kopen materialen.

Ten aanzien van duurzaam katoen is het doel 
dat uiteindelijk 100% van de eigen collectie in 
2023 uit duurzaam katoen bestaat. Daarom 
onderzoeken we bij ieder inkoopmoment wat 
de mogelijkheden zijn om een duurzamere 
variant in te kopen.
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Dierenwelzijn
We hebben alle leveranciers van dons en 
veren in kaart gebracht. In aanvulling op de 
bestaande policies, nemen we ons voor om 
ontwikkelingen in de sector op te nemen in het 
eigen communicatiebeleid. Op deze manier 
laten we zien hoe er intensief wordt samen- 
gewerkt met veren-leveranciers en hoe er wordt 
bijgedragen aan het dierenwelzijn, in aanvulling 
op de certiceringen en questionnaires.

Naast de thema’s met een hoge prioriteit zijn 
er een aantal uitdagingen bij producenten die 
extra aandacht behoeven. Het gaat bijvoorbeeld
om de implementatie van amfori bsci bij 
producenten en het in werking stellen van 
sociale verzekeringen en gezondheidsonderzoek.
Onze producenten dragen verantwoordelijkheid 
voor het correct doorvoeren van deze onder- 
werpen binnen de eigen organisatie.

Voor Ducky Dons is het belangrijk dat deze 
signalen juist worden opgevolgd.
Daarom worden ze meegenomen in de 
gesprekken met onze producenten, zodat zij 
daar waar nodig ondersteuning krijgen in het 
aanpakken van deze issues.
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werknemers in de 
keten staat bij 
Ducky Dons centraal

In 2019 is Ducky Dons lid geworden van 
amfori BSCI, met als doel de arbeids- 
omstandigheden in de productielocaties te 
monitoren en waar nodig te verbeteren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het welzijn 
van arbeiders en veiligheid op de productie-
vloer. Buiten West-Europa werken wij enkel 
met leveranciers welke zijn geaudit middels 
het amfori BSCI-programma.

Is dit laatste nog niet het geval, dan zorgt 
Ducky Dons voor een partner assessment. 
Middels het partnerassessment gaan we 
met de (toekomstige) partner in gesprek 
over de omstandigheden binnen de 
productiefaciliteit en hoe de elementen 
van de Supplier Code of Conduct worden 
nageleefd.

“Amfori BSCI supports its members in 
mapping their supply chains and any possible 
risks, by teaching them how to perform 
proper due diligence. In addition, we help 
them create awareness of the importance of 
responsible conduct both within their own 
organizations as well as with their business 
partners not just 1st tier, but right through to 
the raw material supplier.

We also show them how to create leverage 
with their business partners, as doing business 
responsibly should be a joint effort of both 
customers (retailer/brand/importer) and 
their business partners (producers & (sub-) 
suppliers).”

Ducky Dons was very eager to join amfori BSCI 
as they are continuously looking for methods 
and programmes to help underpin the quality 
and integrity of the work they do.

Ducky Dons strives to be transparent about how 
it deals with its supply chain and is continuous-
ly looking for practical ways to encourage their 
business partners to embark on the amfori BSCI 
journey.

Ducky Dons does its utmost to use the tools 
and the current online technology to keep in 
touch with its business partners and to explain 
to them and encourage them to work on their 
due diligence and how to deal with risks in their 
supply chain.

Ducky Dons is already setting a clear framework
for how she wishes to deal with its first tier
business partners. The challenge and goal here
is to maintain that framework and continue
having similar talks and showing equal encou-
ragement for the next tier business partners.”

Norma Wouters - Snell,
amfori bsci Network Representative of the Netherlands



4  |  RISICO ANALYSE

Ducky Dons focust op duurzame en lange- 
termijn relaties. Daarom maken we duidelijke 
afspraken met onze partners, zodat het voor 
iedereen helder is waar we aan werken en op
welke manier we dat doen.

In onze Partnership Principles communiceren 
we aan onze ketenpartners wat onze basis 
principes zijn:

 Eerlijke en open communicatie

  Streven naar de best mogelijke product-
kwaliteit 

  Werken aan langdurige relaties waarin 
het welzijn van werknemers centraal staat, 
zoals omschreven in onze Code of Conduct

  Samenwerken aan ketentransparantie, 
innovatie en duurzaamheid

Onze afspraken met 
partners

Lees onze Partnership Principles op 
duckydons.nl/over-ducky-dons/
verantwoord-ondernemen/

http://duckydons.nl/over-ducky-dons/verantwoord-ondernemen/
http://duckydons.nl/over-ducky-dons/verantwoord-ondernemen/


Binnen Ducky Dons zijn we toegewijd aan duur-
zaam en verantwoord ondernemen.
We proberen duurzaamheid elk jaar nog sterker 
te integreren in ons bedrijf en onze ambities
op mens, dier en milieu thema’s waar te maken. 
Maar we zijn ons er ook van bewust dat het een
complex onderwerp is en we gaandeweg voor 
uitdagingen komen te staan.

Eerlijke en open communicatie zijn onderdeel 
van onze kernwaarden. Daarom staan we 
er altijd voor open om te luisteren naar 
belanghebbenden en te leren van hun 
feedback en klachten. Alleen samen kunnen 
we een duurzame impact maken.

Ben jij een klant of een andere stakeholder en 
heb je naar aanleiding van dit MVO-jaarverslag 
nog vragen of opmerkingen over onze aanpak?
Stuur dan een mailtje naar info@duckydons.nl

 Vragen of opmerkingen?

mailto:info%40duckydons.nl?subject=


Tolweg 43
3851 SL Ermelo
info@duckydons.nl
0341 563 800
www.duckydons.nl
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