
Convenant in vogelvlucht

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel wordt gesteund door een groeiende coalitie van

bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties (ngo’s)

en expert-organisaties. Doel is dat in 2020 ten minste 80 procent van de Nederlandse kleding-

en textielsector het convenant heeft ondertekend.

Met de ondertekening committeren deelnemers zich aan de doelen van het convenant,

waarmee zij zich inspannen voor betere arbeidsomstandigheden en een goede manier van

omgaan met dieren en het milieu. Bedrijven verplichten zichzelf om in hun keten na te gaan wat

de risico’s zijn op betrokkenheid bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu en

dierenwelzijn en hoe zij die kunnen aanpakken. Dit doen zij door middel van due diligence

volgens de richtlijnen van de OESO: opstellen van MVO-beleid, analyse van de keten,

risicoanalyse en prioritering, aanpak van de risico’s en toegang tot herstel, monitoring en

communicatie.

Stap voor stap vooruit

In de loop van het convenant wordt van deelnemende bedrijven verwacht dat zij steeds

verdere stappen zetten. Inmiddels is jaar 3 bereikt.

Jaar 1: bedrijven brengen hun productieketen in kaart en maken een lijst van

productielocaties die door het convenantsecretariaat aan de geaggregeerde lijst wordt

toegevoegd. Daarnaast maken bedrijven een plan van aanpak waarin zij de risico’s in

hun keten onderzoeken en prioriteren. Ook benoemen zij concrete, haalbare doelen om

die risico’s aan te pakken.

Jaar 2: bedrijven starten met de uitvoering van hun plan van aanpak, in samenwerking

met vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid. Ieder jaar brengen zij

verslag uit over de voortgang. Doordat de beschikbare informatie en de ervaring

Convenant:
stand van zaken

Doordat de beschikbare informatie en de

ervaring toenemen, kunnen de doelen

steeds worden aangescherpt. Het proces

van due diligence wordt dus continu

doorlopen en verbeterd.



toenemen, kunnen de doelen steeds worden aangescherpt. Het proces van due diligence

wordt dus continu doorlopen en verbeterd.

Jaar 3: bedrijven communiceren met de buitenwereld over hun plan van aanpak. Op hun

website en in jaarverslagen geven zij inzicht in hun risico’s en de manier waarop zij

daarmee omgaan.

Bereikte resultaten in 2018
1. Uitbreiding productielocatielijst; van 2802 productielocaties (eind 2017) naar 4268 (eind 2018).

Resultaat: meer transparantie in de keten.

2. Stijging van het aantal deelnemende merken naar 92, dat is 48% van de Nederlandse markt;

Resultaat: grotere gezamenlijke invloed zowel in Nederland als internationaal

3. Meer inzicht in materialen die in de sector worden gebruikt.

Resultaat: door bewustere keuzes verandering naar gebruik meer duurzame materialen.

4. Opzetten en uitvoeren van collectieve projecten, trainingen, workshops en tools.

Resultaat: meer kennis en kunde om processen en producten te verduurzamen.

5. Invoeren beoordelingskader voor plannen van aanpak.

Resultaat: gezamenlijk leren, bedrijven concreet verder helpen en gezamenlijke actie.

6. Beoordeling van de plannen van aanpak door het secretariaat, feiten en cijfers.

Resultaat: meer inzage in gezamenlijke voortgang.

7. Meer internationale samenwerking met andere initiatieven zoals het Duitse Bündniss, de Fair Labour

Association (FLA) en de Sustainable Apparel Coalition (SAC).

Resultaat: door samenwerking meer gezamenlijke invloed en internationaal draagvlak.

https://www.imvoconvenanten.nl/kledingtextiel/agreement/method/factories?sc_lang=nl
https://www.imvoconvenanten.nl/~/media/files/imvo/kleding/2018-factsheet.ashx
https://www.imvoconvenanten.nl/kledingtextiel/news/2018/5/beoordelingskader-kleding-textiel?sc_lang=nl
https://imvo.h5mag.com/kleding-textiel-2018/feiten_en_cijfers_2018


Workshop Solidaridad en Modint
Tips voor verduurzaming inkooppraktijk

Due diligence begint met het in kaart brengen van de risico’s. Maar wat is de

volgende stap? Solidaridad, Modint en het convenantsecretariaat

organiseerden in 2018 twee workshops waarin bedrijven concrete tips

kregen om hun inkooppraktijk te verduurzamen.

‘Bedrijven die een risicoanalyse hebben uitgevoerd, willen graag alle issues oplossen die uit de

due diligence naar voren komen’, vertelt Tamar Hoek, programmamanager textiel van Solidaridad.

‘Wij gaven ze tijdens de workshops tips om dicht bij huis te beginnen: bij het eigen

inkoopproces.’

Sommige maatregelen zijn volgens Hoek relatief eenvoudig en snel te nemen. ‘Stel bijvoorbeeld

de uiterlijke datum vast tot wanneer een ontwerp kan worden gewijzigd en hou je daaraan. Het

is begrijpelijk dat bedrijven iets wat trendy is zo snel mogelijk in de winkel willen hebben, maar

dit kan betekenen dat leveranciers, en dus de mensen in de fabriek, heel veel moeten

overwerken. Daar kun je als bedrijf dus iets aan doen.’

Op verzoek van Solidaridad en Modint kwamen de deelnemers aan de workshops per bedrijf met

z’n tweeën: een MVO-manager én een inkoper. ‘Beiden hebben binnen hun bedrijf verschillende

doelstellingen, daarom is het goed om met hen samen in gesprek te gaan. Dankzij de

workshops hebben wij een beter beeld gekregen van hoe het er intern aan toe gaat bij

bedrijven. En van de deelnemers hebben wij veel positieve reacties gekregen. De

bijeenkomsten hebben binnen bedrijven echt wat los gemaakt.’ ■



Sandra Claassen, directeur Arisa:
‘Voor transparantie is lef nodig’

Voor de non-gouvernementele organisatie Arisa (voorheen Landelijke India

Werkgroep) was het een hele stap om het Convenant voor Duurzame Kleding en

Textiel te ondertekenen. Toch heeft Arisa geen spijt gekregen van deelname, al

heeft directeur Sandra Claassen haar verwachtingen wel moeten bijstellen.

Hoe kijken jullie tegen de voortgang van het convenant aan?

‘Het heeft in de eerste jaren heel wat voeten in de aarde gehad om de procedures, het proces

van due diligence en de monitoring gezamenlijk op te zetten. Wij dachten: als bedrijven met hun

plannen van aanpak komen, rollen daar al snel lijstjes met prioriteiten uit en gaan we die samen

aanpakken. Maar het ligt allemaal wat ingewikkelder en kost ook tijd. Daardoor hebben we onze

verwachtingen bij moeten stellen. Voor veel bedrijven is due diligence nieuw. Het blijkt al een

hele inspanning om de eigen productieketen in kaart te brengen en dan moet het analyseren

van risico’s nog beginnen.’

Zijn jullie tevreden over de resultaten?

‘Voor de buitenwereld zou je het liefst meteen concrete resultaten en harde cijfers willen

presenteren. Maar het begint met onderling vertrouwen en samenwerking. Maatschappelijke

organisaties, vakbonden en bedrijven kennen elkaar vaak nog niet. Er zijn vooroordelen over en

weer. We spreken elkaars taal niet. Dankzij het convenant leren we elkaar beter kennen en

groeit het vertrouwen om samen iets te doen tegen de misstanden in de sector.

Het is boeiend om met bedrijven samen te werken. Eind 2017 zijn we bijvoorbeeld samen met

vier kledingbedrijven een project gestart om de arbeidsomstandigheden in spinnerijen in Zuid-

India te verbeteren. Door zo’n project komen we als ngo’s, vakbonden en bedrijven meer over

elkaar te weten en krijgen we ook respect voor elkaar.

Bedrijven hebben met name kennis van de productieketen. Zij hebben vooral contact met de

leveranciers en de directie van bedrijven. Hun informatie is gebaseerd op audits. Ngo’s en

vakbonden hebben relaties met lokale partners en weten wat er aan de achterkant van het

productieproces speelt. Door die kennis en ervaringen bij elkaar te brengen, kunnen we invloed

uitoefenen en mogelijk ook veranderingen op gang brengen. Wij kunnen bedrijven bijvoorbeeld

helpen om aan de hand van de audituitkomsten door te vragen, zodat ook de problemen

zichtbaar worden die niet uit een audit naar voren komen.’

Kun je als deelnemer van het convenant eigenlijk nog wel kritisch zijn?

‘Wij hebben getwijfeld of we het convenant konden tekenen, of de afspraken voor ons ver

genoeg gingen. De afspraken over transparantie, het klachtenmechanisme en het feit dat ook

risico’s dieper in de keten geadresseerd worden, waren voor ons heel belangrijk. Op basis

daarvan hebben wij geconcludeerd dat het goed is om binnen het convenant mee te denken en

de dialoog aan te gaan. Andere ngo’s hebben een andere afweging gemaakt. Zij blijven aan de

buitenkant schuren, vragen stellen en duwen. Dat is ook prima. 



Transparantie is niet makkelijk, het is wel
noodzakelijk om de verandering op gang te
brengen.

Wij blijven gewoon doen waarvoor wij zijn opgericht. Wij brengen regelmatig kritische rapporten

uit over een sector of bedrijven die actief zijn in Zuid-Azië. Dit doen we om een sector in

beweging te krijgen, zodat die verantwoordelijkheid neemt en schendingen aanpakt. Ons doel is

niet een bedrijf zwart te maken. Als wij kritiek hebben, hebben we daar gegronde redenen voor,

anders verliezen wij zelf onze geloofwaardigheid. Voor bedrijven is het niet leuk om kritiek te

krijgen, dat begrijp ik. Aan de andere kant: onze rapporten worden juist door die bedrijven

minutieus gelezen. Het IMVO-beleid komt hoger op hun prioriteitenlijst.’

Zijn jullie door het convenant anders over bedrijven gaan denken?

‘We hebben beter inzicht gekregen in waar bedrijven staan in hun due diligence. Er zijn grote

verschillen in de mate waarin bedrijven IMVO integreren in hun beleid. Ik zie dat veel bedrijven

binnen het convenant verder kijken dan het financiële aspect en de intentie hebben om hun

bedrijf te verbeteren. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Er zijn nu eenmaal geen

kant en klare oplossingen voor sociale kwesties als vrouwenrechten, gedwongen arbeid en

kinderarbeid en ook niet voor kwesties rond dierenwelzijn en milieu. Als er in een fabriek

misstanden zijn, is het in geen oplossing om direct te vertrekken. Het is belangrijker om het

gesprek aan te gaan, zodat de situatie voor de werknemers in die fabriek, voor het milieu en het

dierenwelzijn verbetert.’

Welke rol vervullen ngo’s binnen het convenant?

‘Wij hebben geleerd dat we niet moeten afwachten tot bedrijven naar ons toekomen met een

vraag of probleem. Wij moeten zelf actie ondernemen, met bedrijven in gesprek gaan, vertellen

wat wij doen en welke meerwaarde wij kunnen hebben voor bedrijven. Als wij bijvoorbeeld

vanuit onze lokale partnerorganisaties klachten krijgen over een productielocatie die op de lijst

staat, zoeken we via het secretariaat contact met het bedrijf dat een relatie heeft met die

productielocatie. Dan kijken we samen hoe het probleem kan worden aangepakt. De impact van

een bedrijf is vaak maar beperkt, zeker als het een van de vele afnemers van die fabriek is, en

misschien zelfs maar een kleine. Maar door een bedrijf in contact te brengen met onze lokale

partnerorganisaties verandert er soms toch iets ten goede.’  ►

Waarom vinden jullie transparantie zo belangrijk?

‘Transparantie is nodig om inzicht te krijgen in risico’s en daadwerkelijke schendingen.

Transparantie geeft vertrouwen: de problemen worden niet ontkend. Ik begrijp dat het voor

bedrijven moeilijk is om zich kwetsbaar op te stellen. Ze zijn bang om te laten zien dat er in de

keten fouten worden gemaakt, dat ze daarmee worstelen. Daarom heb ik veel respect voor een

bedrijf dat open over zijn IMVO-dilemma’s communiceert.

Bedrijven die transparant zijn, lopen het risico dat ze veel kritiek over zich heen krijgen. De

aandacht richt zich immers altijd op degenen die spreken, niet op degenen die zwijgen.

Bedrijven die deelnemen aan het convenant moeten dus best lef hebben. Transparantie is niet

makkelijk, het is wel noodzakelijk om de verandering op gang te brengen. Niet alleen bij de

bedrijven die meedoen aan het convenant, maar in de hele sector, in Nederland en wereldwijd.

Geen enkel bedrijf is perfect. Iedereen maakt fouten, wijzelf ook. Maar als je transparant bent

over wat je doet, laat je anderen ernaar kijken. En wellicht kunnen anderen je helpen bij het

vinden van een oplossing.’  ■


