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Beleid maken voor 
social compliance

gebied van social compliance kunnen mis-
schien een bestaand auditrapport overleg-
gen, maar kunt u afgaan op de resultaten 
als u de standaard of certificatie-instelling 
die de audit uitvoerde niet kent? Boven-
dien moeten leveranciers de flexibiliteit 
hebben om te gaan met orders die worden 
gewijzigd, geannuleerd, verhoogd of ver-
laagd en leveringsdata die worden veran-
derd – soms op het allerlaatste moment. 
Hoe komen bedrijven erachter wat de 
impact van hun orders is op de werkom-
standigheden van de arbeiders bij de leve-
rancier? 
Het is inkopers vaak niet toegestaan om 
leveranciers een aanbetaling te doen bij 
het plaatsen van een bestelling. De leve-
ranciers ontvangen hun betaling vaak lang 
nadat de producten zijn geleverd. In som-
mige gevallen worden zelfs bestellingen 
geplaatst met retourgarantie (‘sale or 
return’) voorwaarden. Hoe kun je er zeker 
van zijn dat de arbeiders hun loon krijgen 
uitbetaald?
De uitdaging is aan de ene kant inkopers 
hun flexibiliteit en focus op prijs te laten 
behouden en tegelijkertijd leveranciers 
niet het idee te geven dat de afdeling 
duurzaamheid van de inkooporganisatie 
wordt ‘overruled’ door inkoop. Dat zou 
namelijk de indruk geven dat het verbete-
ren van duurzaamheid niet serieus wordt 
genomen.

De eerste stappen naar transparantie: 
de tools
Een bedrijf dat serieus wil beginnen met 

Het doel bij inkoop van grondstoffen en 
verpakkingsmaterialen is het zekerstellen 
van levering op het juiste moment van 
producten van de juiste kwaliteit en prijs, 
zonder verscholen interne kosten. Omdat 

duurzaam inkopen relatief nieuw is, 
heeft de meerderheid van de inkopers 
daarvoor nog geen duidelijk beleid aan-
gereikt gekregen door het topmanage-
ment. Bedrijven die de stap richting 
duurzaam inkopen willen zetten hebben 
te maken met een aantal dilemma’s. Som-
mige markten hebben te maken met een 
overaanbod van producten, wat resulteert 
in lagere en fluctuerende prijzen op de 
wereldmarkt. Elke inkoper weet dat wan-
neer de prijzen omlaaggaan boeren en 
arbeiders het meest te lijden hebben. Uit 
concurrentieoverwegingen is meer beta-
len dan de marktprijs echter geen optie. 
Inkoop in ontwikkelingslanden kan zeer 
interessant zijn voor de prijs van een pro-
duct, maar een andere taal en cultuur zijn 
vaak de oorzaak van een gebrek aan 
transparantie: kunt u vertrouwen op de 
informatie die wordt aangereikt? Wie 
garandeert dat de fabriek die u bezoekt 
ook werkelijk de fabriek is die de produc-
tie van uw product gaat uitvoeren? 
Leveranciers die al geaudit zijn op het 

Voedingsmiddelenbedrijven die niet (langer) geassocieerd  
willen worden met leveranciers die werknemers onder  
erbarmelijke omstandigheden laten werken gaan hiervoor een 
beleid maken. er is lef nodig voor het introduceren van een 
inkoopbeleid waarbij prijs niet de enige belangrijke parameter 
is. Wat moet een bedrijf doen om erachter te komen wat social 
compliance-issues zijn en wat gaat het doen als het een  
leverancier tegenkomt die issues heeft in zijn keten? Betekent 
het hebben van een duurzaam inkoopbeleid dat er niet meer 
scherp kan worden ingekocht? 
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het in kaart brengen van de social compli-
ance-status van zijn leveranciers doet er 
goed aan eerst te bepalen welke monito-
ringtools het wil inzetten om meer te 
weten te komen over de arbeidsomstan-
digheden bij zijn leveranciers. Er zijn veel 
bedrijfsinitiatieven (business initiatives) 
op de markt gekomen waarbij de insteek is 
om auditresultaten met elkaar te delen. 
Een bedrijf heeft echter meer mogelijkhe-
den om zijn keten transparant te krijgen.
1.  Het opstellen van een ‘code of conduct’ 

Het opstellen van een document waar-
bij het bedrijf aangeeft wat de gedrags-
code is die het hanteert aangaande leve-
ranciers. Vaak wordt het ondertekenen 
van een code of conduct door een leve-
rancier gezien als een eerste stap rich-
ting bewustwording.

2.  Het versturen van self-assessments 
Een belangrijke stap is het opstellen van 
een vragenlijst over de social complian-
ce-status bij leveranciers. De beperking 
van deze tool zit in dat de leverancier 
wellicht niet altijd open is over de wer-
kelijke situatie in zijn bedrijf. Maar het 
is een verdere stap in het bewustmaken 
van de leverancier van zijn visie op zijn 
bedrijf. De wijze waarop de leverancier 
de self-assessment invult zegt iets over 
zijn houding tegenover het onderwerp.

3.  Het uitvoeren van een audit 
Een bedrijf kan de leverancier aan een 
audit onderwerpen tegen de opgestelde 
code of conduct. Hiervoor kunnen 
eigen specialisten worden gestuurd, 
maar in de risicolanden zijn voldoende 
auditinstellingen met auditoren die 
tegen betaling de audit willen uitvoe-
ren. Er is veel kennis nodig om een 
social compliance-audit uit te voeren, 
vooral op het gebied van lokale gebrui-

ken en arbeidsrecht. Een argument om 
toch met eigen mensen te werken is de 
vermeende hoge mate van corruptie bij 
de externe auditoren in sommige lan-
den.

4.  Accepteren van bestaande certificaten 
en verificatieresultaten 
In de afgelopen jaren zijn honderden 
internationale ‘social compliance’-stan-
daarden ontwikkeld. Dit zijn veelal 
verificatiestandaarden die als resultaat 
een auditrapport leveren en geen certi-
ficaat. Een groeiende groep bedrijven 
begint eerst met het opvragen van de 
bestaande certificaten en rapporten bij 

leveranciers, vaak met verrassende 
resultaten omdat de leverancier al eens 
eerder is geaudit. Daarbij is het van 
belang om de standaarden te kennen 
die achter een auditrapport zitten. Initi-
atieven als het Global Social Complian-
ce Programme (www.gspcnet.com) zijn 
opgezet om de inhoud en waarde van 
bestaande initiatieven te leren kennen. 
Een bedrijf kan ook lid worden van een 
bedrijfsinitiatief, zoals de BSCI of ETI/
Smeta/Sedex, om ervaring op te doen.

Duurzaamheid versus scherp inkopen
De realiteit toont aan dat op korte termijn 

Werk- en leefomstandigheden van werknemers wereldwijd zullen verbeteren door verantwoord inkoopbeleid 

van bedrijven.
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De ambitieuze benadering
•  Start een interne discussie over de belo-

ning van leveranciers die non-conformi-
teiten (NC’s) hebben. Wat kan uw 
inkooporganisatie doen aan ondersteu-
ning van de leveranciers bij het oplossen 
van hun NC’s?

•  Start een interne discussie over het wij-
zigen van korte termijncontracten naar 
lange termijncontracten voor strategi-
sche leveranciers en over het geven van 
financiële back-up om investeringen te 
doen.

•  Onderzoek wat een duurzame prijsstel-
ling voor de producten zou zijn.

•  Identificeer en ondersteun kleinschalige 
producenten en thuiswerkers met behulp 
van lokale ngo’s.

Verantwoorde inkoop brengt een positieve 
verandering, zowel intern voor de inkoop-
afdeling, als voor de leveranciers. Leve-
ranciers die hebben geïnvesteerd in een 
duurzame manier van werken hoeven niet 
per se duurder te zijn. Hoewel de prijs 
altijd leidend zal zijn, zal inkopen bij 
duurzame leveranciers een duurzamer 
effect hebben op lange termijn. Inkopers 
kunnen niet alleen hun inkoopmethoden 
verbeteren, maar ook indirect de levens-
omstandigheden van miljoenen arbeiders 
over de hele wereld. Duurzaamheid 
betaalt zich op termijn uit.

duurzaam inkopen niet gemakkelijk, noch 
goedkoop is, maar het is mogelijk. Het 
management van verwachtingen is cruci-
aal omdat het tijd kost om de huidige 
inkoopcultuur te veranderen. Dat geldt 
zowel voor het bestaande leveranciersbe-
stand als voor de eigen inkooporganisatie; 
de voordelen zijn pas op langere termijn 
zichtbaar. Het vereist inspanningen van 
het management om een goed beleid op te 
stellen. Duurzaam inkopen zal impact 
hebben op de geplaatste orders en op de 
leveranciers. Er zijn drie verschillende 
benaderingen om verder te gaan met 
duurzaam inkopen. De eerste optie is de 
pragmatische manier waarbij alleen de 
eerste stappen worden gezet. De tweede 
optie is een meer uitgebreide aanpak 
waarbij u duurzaam inkopen tot een volle-
dig geïntegreerd onderdeel van uw 
inkoopactiviteiten maakt. De derde optie 
gaat verder dan de directe dagelijkse 
inkoopactiviteit en is een meer holistische 
benadering.

De pragmatische benadering
•  Social compliance is een belangrijk punt 

voor ngo’s. Maak een risicoanalyse met 
de focus op leveranciers die gevestigd 
zijn in hoogrisicolanden en/of risicovol-
le producten en start met deze groep 
leveranciers.

•  Pas uw contract met hoogrisicoleveran-
ciers zodanig aan dat uw vraag naar aan-
toonbaar bewijs voor social compliance 
erin wordt opgenomen.

•  Gebruik tools uit bestaande initiatieven 
zoals de Global Social Compliance Pro-
gramme (GSCP) van The Consumer 
Goods Forum, SEDEX of BSCI om te 
leren van de ervaringen van andere 
organisaties.
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•  Verzoek uw leveranciers om de audi
trapporten die ze al hebben met u  
te delen. De meerderheid van de  
leveranciers in hoogrisicolanden zijn  
al geaudit.

De uitgebreide benadering
•  Identificeer de duurzaamheidsvraagstuk-

ken die het meest relevant zijn voor uw 
leveranciersketens.

•  Het management moet een duurzaam-
heidsbeleid opstellen met concrete doel-
stellingen dat de consequenties door-
denkt van duurzaam inkopen met 
gebruik van experts.

•  Ontwikkel een gedragscode om uw 
bestaande leveranciers te informeren 
over de gemaakte keuzes en neem het 
beleid op in contracten, in tender-      
procedures en offerteaanvragen.

•  Ontwikkel een duidelijke communicatie 
naar leveranciers en het interne inkoop-
team over de verwachtingen ten aanzien 
van levertijden en betalingen.

•  Ontwikkel of verbeter de bestaande 
interne procedure voor communicatie.

•  Bepaal de prioriteiten van de catego
    rieën/productgroepen en kies in nauwe 

samenwerking met hoofd inkoop een 
categorie/productgroep uit om ervaring 
op te bouwen.

•  Ontwikkel een functioneringsevaluatie 
voor individuele inkopers en leveran-
ciers gebaseerd op een combinatie van 
traditionele en commerciële Key Perfor-
mance Indicators (KPI’s).

•  Gebruik tools uit bestaande initiatieven 
zoals de Global Social Compliance     
Programme (GSCP) van The Consumer 
Goods Forum, SEDEX of BSCI om te 
leren welke ‘objective evidence’ kan   
worden aanvaard en welke niet.
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