NIBO STONE
ONDERNEEMT VERANTWOORD
Veiligheid, gezondheid en welzijn voor onze medewerkers en partners,
met respect en aandacht voor de natuur

(Internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vast begrip
binnen onze bedrijfscultuur. We willen eraan werken dat in de hele productieketen de invloed van ons werk op de natuur zo gering mogelijk is en stellen het
welzijn van mensen centraal. Daarom hebben we het volgende afgesproken:

GEZONDE EN GELUKKIGE
MEDEWERKERS
SAMEN BEREIK JE MEER

WE ZORGEN GOED
VOOR ONS MILIEU,
VANDAAG ÉN MORGEN

• Wij gaan sociaal en respectvol om met onze
medemens en helpen elkaar waar nodig.
• Wij beperken de risico’s van het werken in de
natuursteenbranche tot een minimum door
goede instructies en voorlichting, de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen,
gereedschappen en materialen.
• We stimuleren en begeleiden onze
medewerkers om het beste uit zichzelf te halen
• We werken actief aan de duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers.
• We dragen bij aan de gezondheid en het 		
welzijn van onze medewerkers.
• Onze medewerkers denken actief mee over de
ontwikkelingen van het bedrijf en we werken in
verbeterteams continue aan een optimalisering
en kwaliteit van het werk.

We zetten ons in voor reductie
van onze afvalproductie en zoeken
actief naar recyclingmogelijkheden.

We delen kennis en expertise
zowel binnen als buiten de natuursteenbranche in initiatieven zoals
DI-Stone en MVO Nederland.

We gaan zuinig om met energie.

INTERNATIONALE VERANTWOORDING
Natuursteen wordt op veel plekken gewonnen en niet in
alle landen zijn de sociale- en arbeidsomstandigheden op
een voor Europese begrippen acceptabel niveau en zijn er
omstandigheden waarbij het milieu wordt geschaad.
Brancheverenigingen, vakbonden en NGO1 proberen al
langere tijd een vorm te vinden om de risico’s die met de
winning en verwerking van het product gepaard gaan te
identificeren, te adresseren binnen de keten en te reduceren
aan de bron. Kinderarbeid is hierbij het meest in het oog
springende risico.

Ook bij Nibo Stone gaan we periodiek met onze
leveranciers aan tafel waarbij onderwerpen als veiligheid,
gezondheid en milieu in de groeves en fabrieken aan
bod komen. Wij verwachten van onze leveranciers een
zelfde visie en wijzen zaken als kinderarbeid, gedwongen
arbeid en discriminatie ten strengste af. Bovendien doet
Nibo Stone alleen zaken met partijen waarvan Nibo Stone
goed inzicht heeft in de lokale omstandigheden.
Wij werken graag aan mee aan initiatieven in de branche
die dit ondersteunen:
• TFT Responsible Stone Program
• Convenant Natuursteen
• Pilot Projecten Natuursteen op basis van due diligence

LEVERANCIERS NIBO STONE
Arizona - België - Brazilië - China - Duitsland - Egypte - Frankrijk - Griekenland - Hongarije - Ierland - India - Israel - Italië
Marokko - Noorwegen - Peru - Portugal - Taiwan- Tunesië - Turkije - Spanje - Vietnam

VOOR EEN STERK, GEZOND
EN VEILIG BEDRIJF

DUE DILIGENCE
VOOR IEDER
BEDRIJF WINST
OP MEERDERE
VLAKKEN

Op het vlak van verantwoord ondernemen is
due diligence het continu doorlopende proces
waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke
negatieve impact van de eigen onderneming
of zakelijke relaties in de productie- of
toeleveringsketen identificeren, voorkomen en
verminderen. Zij leggen verantwoording af over
hoe zij omgaan met de geïdentificeerde (risico’s
op) negatieve impact (kinderarbeid, uitbuiting van
werknemers of schade aan het milieu). Het gaat
hierbij niet om de risico’s voor het bedrijf, maar de
rechten en (mogelijke) negatieve impact voor andere
belanghebbenden, zoals werknemers in de eigen
organisatie of op de productielocaties).
Dit verloopt in een aantal stappen:

DUE DILIGENCE DUURZAME,
BLIJVENDE, POSITIEVE
VERANDERING

BELEIDSPLAN

6.

ONDERZOEKEN

2.

HERSTELLEN

• Het helpt risico’s voorkomen en 		
verminderen
• Het beschermt de reputatie
• De wet vraagt ernaar
• Het creëert waarde of kansen voor
het bedrijf
• Interne belanghebbenden willen het
• Externe partijen vragen erom
• Omdat je zaken doet in staten waar de 		
overheid mensen niet beschermt

UITGEBREIDE
INFORMATIE
OVER IMVO
IS TE VINDEN OP
WWW.NIBOSTONE.NL

1.

INTEGREREN

5.

COMMUNICEREN

3.
4.

MONITOREN

IMVO GESTELDE DOELEN
NIBO STONE 2018/2023
Nibo Stone doet veel zaken met China. In de komende
5 jaar heeft Nibo Stone zich tot doel gesteld om op het
gebied van IMVO tenminste de volgende doelen te
hebben bereikt:

1.

Uitsluitend werken met bedrijven die
minimaal het level 1 niveau behaald hebben
binnen het RSP programma van TFT.

2.

Actieve deelname aan het tot stand komen
van het natuursteen convenant. En
belangrijker nog, het behoud hiervan.

3.

Overheden en opdrachtgevers er van bewust
maken welke gevolgen het convenant heeft
op de manier van inkopen.

1 niet-gouvernementele organisaties zoals Stop Kinderarbeid en Landelijke India Werkgroep

