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GSCP: geen  
gesloten bolwerk
Ieder bedrijf kan informatie gebruiken voor  
verduurzaming keten

Deze tools integreren partijen deels of in het 
geheel in hun eigen systemen. Vervolgens 
toetsen ze hun standaarden, eigen tools en 
processen via het GSCP-harmonisatieproces 
aan de overeengekomen best practises.

Referentietools
“Door hun eigen tools te benchmarken aan 
die van GSCP weten bedrijven waar ze staan. 
De best practises zijn verwerkt in onze tools 
waardoor bedrijven hun eigen systeem kun-
nen verbeteren”, legt Claudine Musitelli,  
vice-president Ethical Sourcing and Food 
Safety Initiatives van de GSCP, uit. “Met onze 
referentiegereedschappen beogen we dupli-
caties te voorkomen. Je kunt dit zien als een 
eerste stap in het bouwen van consensus 
onder bedrijven en andere partijen over de 
beste sociale- en milieuaspecten in de keten.” 
De aanpak van GSCP heeft tot gevolg dat er 
minder audits nodig zijn. Twee bedrijven 
met dezelfde leveranciers hoeven nu niet elk 
een aparte controle uit te voeren. Musitelli: 
“Zo is er minder focus op de audits en meer 
aandacht om zaken te verbeteren in fabrie-
ken en op boerderijen.” Dit zorgt ervoor dat 
bijvoorbeeld de mate van protectie van 
arbeiders op een hoger niveau komt door 
best practises te integreren in de GSCP-tools, 
stelt ze. Het ontwikkelen van referentie-
gereedschappen samen met de industrie, 

Het betrekken van grondstoffen van over de 
hele wereld kan knap lastig zijn. Zeker als het 
om duurzaamheid gaat. Vakbonden en niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) houden 
scherp in de gaten of bedrijven geen produc-
ten kopen bij leveranciers die het niet zo 
nauw nemen met mensenrechten en het 
milieu. De meeste spelers in de consumen-
tenproductenbranche hebben daarom hun 
eigen Code of Conduct om zich zo bijvoor-
beeld te kunnen houden aan de International 
Labour Convention (ILO). Dit resulteert in 
meer dan duizend Codes of Conduct, zo 
blijkt uit cijfers van de Wereldbank. 

Het begin
Vijf supermarkten (Walmart, Tesco, Migro, 
Carrefour en Metro) vonden dat het anders 
moest. Ze werkten al met het Global Food 
Safety Initiative (GFSI), een samenwerkings-
verband tussen FMCG-bedrijven, ter verbe-
tering van voedselveiligheidssystemen. Dat 
moest ook met de sociale- en milieuaspecten 
van duurzaamheid kunnen, vonden de retai-

lers, en zo zag het Global Social Compliance 
Initiative Programme (GSCP) in 2006 het 
levenslicht. Het Consumer Goods Forum 
faciliteert beide initiatieven. Inmiddels heb-
ben 39 producenten van consumentengoe-
deren wereldwijd zich bij het initiatief aange-
sloten. Doel van het platform: het mappen 
van verschillen tussen standaarden zodat je 
de waarde van sociale- of milieustandaarden 
kunt beoordelen in de gedeelde aanbodske-
ten. Het is de bedoeling dat standaardeigena-
ren en bedrijven informatie uitwisselen over 
de normen die ze gebruiken om hun leve-
ranciers te beoordelen. Om te kunnen verge-
lijken moet er een referentie zijn. Met dit 
doel voor ogen ontwikkelde GSCP referen-
tiegereedschappen. Hierin staan codes met 
criteria die duidelijkheid geven over wat er 
gecontroleerd wordt en hoe (auditproces en 
methodologie) en ook wie controleert (Audi-
tor Competence). Ook staat er in de tool 
informatie over managementsystemen.    
Om tot de tools te komen, vond tussen alle 
betrokken partijen in de keten overleg plaats. 

het verbeteren van milieu- en arbeidsomstandigheden in de 
voedselketen is een doel van veel voedingsbedrijven. hiervoor  
is nauwe ketensamenwerking nodig. het Global Social  
Compliance Programme (GSCP) helpt bedrijven hierbij door 
kennisdeling aan te moedigen en duurzaamheidssystemen zo 
veel mogelijk te harmoniseren.
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vakbonden en ngo’s vergt een lange adem. 
Het is lastig om consensus te bereiken. Niet 
voor niets neemt de ontwikkeling per tool 
één tot twee jaar in beslag. De referentiege-
reedschappen houden rekening met de ver-
schillende niveaus van vooruitgang in secto-
ren en landen. Dit maakt het nog complexer, 
zoals bleek tijdens de ontwikkeling van mili-
eutools. “We hebben daarom een drie-
niveau-aanpak ontwikkeld 
op basis van continue verbe-
tering”, zegt de GSCP-mana-
ger, variërend van bewust-
wording tot compliance tot 
proactief management en 
uiteindelijk best practise. 
“Op deze manier zijn de tools nuttig voor 
bedrijven op verschillende ontwikkelings-
niveaus, terwijl ze tegelijkertijd worden aan-
gemoedigd om zich te blijven ontwikkelen 
naar het volgende niveau”, aldus Musitelli.

Groot bereik
GSCP streeft ernaar consumentengoederen-
bedrijven te bereiken die nauw met hun 
leveranciers kunnen samenwerken om mili-
eu- en werkomstandigheden in de keten te 
verbeteren. Na zeven jaar participeren nog 
geen veertig grote producenten van consu-
mentenproducten. Het doel is dan ook niet 
om zo veel mogelijk bedrijven te strikken, 

maar invloedrijke spelers uit alle lagen van 
de consumentenproductenindustrie: van 
supermarkt en voedingsmiddelenbedrijf, tot 
speelgoedfabrikant en wasmiddelenprodu-
cent. Bovendien hebben de leden een groot 
bereik. “We willen sectorleiders en bedrijven 
die motiveren. Door hun invloed zullen we 
vooruitgang boeken”, zegt Musitelli. De 
leden van GSCP betalen contributie, maar 

ook niet-leden kunnen gebruikmaken van 
de referencetools en vergaderingen bezoe-
ken. “Alles is voor iedereen beschikbaar, 
anders wordt je een gesloten bolwerk en kun 
je nooit iets bereiken.” Wel vraagt GSCP 
bedrijven hun kennis en expertise te delen 
door middel van consultaties.  
“Het grote voordeel voor leden is dat deze 
invloed kunnen uitoefenen. Alleen zij kun-
nen zitting nemen in werkgroepen en het 
bestuur van de GSCP.” De GSCP helpt 
bedrijven om één gezamenlijke duurzaam-
heidsaanpak te ontwikkelen. Maar wat als 
regeringen in bepaalde landen tegenwerken? 
“We zijn geen lobbyorganisatie”, zegt Musi-

telli. “Onze bedrijven halen uit de hele 
wereld grondstoffen en eindproducten. Door 
hun schaal en de volumes die ze produceren 
kunnen ze invloed uitoefenen op de bestuur-
ders van een land. Zo vergroot je je invloed.”

Fruit SA 
Hoe het GSCP-raamwerk een bedrijf kan 
helpen toont het voorbeeld van Fruit South 

Africa. Eind 2012 ontwikkel-
de Fruit SA, waarin Zuid-
Afrikaanse fruittelers zich 
hebben verenigd, één Zuid-
Afrikaanse ethische standaard 
en één auditproces voor de 
hele sector die internationaal 

is erkend en voldoet aan de Zuid-Afrikaanse 
wetgeving. Fruit SA gebruikte hiervoor de 
referentiegereedschappen van GSCP. De 
standaard van de fruitorganisatie onderging 
het harmonisatieproces van het programma 
en is gevalideerd door een internationaal 
panel van experts. De nieuwe ethische    
standaard met het bijbehorende auditproces 
vervangt hiermee de grote hoeveelheid   
standaarden en audits waar de fruittelers 
voorheen aan moesten voldoen. 

• Maurice de Jong •

‘ Door eigen tools te  
benchmarken aan die van GSCP 
weten bedrijven waar ze staan’

Global Social Compliance Programme (GSCP)

GSCP wil het voor producenten van consumentenproducten 
mogelijk maken om te komen tot vergelijkbare auditaanpakken en 
-uitkomsten. Dit biedt belangrijke voordelen: minder audits en 
audits van hogere kwaliteit. Het uitgespaarde geld kan worden 
geïnvesteerd in training en betere inkooppraktijken. GSCP ontwik-
kelde samen met ketenpartijen zogeheten referentiegereedschap-
pen voor milieu- en werkomstandigheden waarin alle best practi-
ses op het gebied van duurzaamheid staan beschreven en ver-
schaffen één interpretatie van milieu- en werkvereisten en hoe deze 
te implementeren. Via een harmonisatieproces kunnen bedrijven 
hun eigen systemen toetsen aan deze tools. Meer informatie op de 
website van GSCP: www.gscpnet.com. 


