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Statement 'Ken de Keten' mensenrechten 

Waarom een statement over mensenrechten? 
Bij mensenrechten gaat het om de fundamentele beginselen waardoor een individu een waardig en 
onafhankelijk leven kan leven zonder misbruik of geweld. Bijvoorbeeld het recht op gelijke behandeling, de 
vrijheid van meningsuiting, maatschappelijke zekerheid, privacy, een veilige werkomgeving en het verbod 
op gedwongen arbeid. Maar ook aan het recht op schoon drinkwater, recht op onderwijs of een fatsoenlijk 
loon. 

Hoewel we internationale verdragen en wetgeving kennen waarin de mensenrechten staan omschreven, 
worden de mensenrechten nog lang niet overal gerespecteerd. Overheden hebben de verplichting om de 
mensenrechten te beschermen en zorg te dragen dat kleine producenten en werknemers een goed en 
waardig bestaan op kunnen bouwen. Er zijn landen waar de ergste vormen van schendingen plaatsvinden 
zoals kinderarbeid of moderne slavernij waarbij kwetsbare groepen worden uitgebuit en vakbonden vaak 
afwezig zijn. Ook komt voor dat mensen die werkzaam zijn binnen de voedingsnniddelenketens toch in 
armoede leven, zelfs als zij wel het minimumloon ontvangen. Dit geldt nog in meerdere mate voor 
kwetsbare groepen zoals migranten of mensen met een beperking. Daarnaast gelden er voor vrouwen 
extra barrières: lonen liggen vaak lager en zij doen meer onbetaald werk. Meestal vindt dit plaats in 
verborgenheid. Oorzaken zijn complex en niet gemakkelijk op te lossen. Er is een brede erkenning in de 
samenleving dat bedrijven mensenrechten kunnen beïnvloeden en dat zij een verantwoordelijkheid hebben 
om mensenrechten te respecteren binnen hun eigen invloedssfeer. Dit is met name van belang, wanneer 
een overheid faalt in de verplichting om de mensenrechten te beschermen. 

De ambitie van PLUS 
Als PLUS hechten wij aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en klanten. Ditzelfde geldt 
voor onze toeleveranciers bij wie we direct producten inkopen of via onze inkooporganisatie Superunie. We 
willen verschil maken voor kwetsbare groepen in de lokale gemeenschappen waar de PLUS supermarkten 
staan. In 2015, 2016 en 2017 zijn wij de Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland, en voor ons is 
het een vanzelfsprekendheid dat we de waardigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, het welzijn van en 
goede arbeidscondities voor onze medewerkers hoog in het vaandel hebben. 

In de internationale, Europese en Nederlandse ketens streven we ernaar een eerlijke partner te zijn en de 
mensenrechten te respecteren binnen de invloedssfeer die we hebben. Onze ambitie is om meer positieve 
impact te creëren voor kleine boeren en werknemers in ontwikkelingslanden, voor het milieu en voor 
dierenwelzijn. Wij beseffen ons dat een positieve impact op één plek, een mogelijk negatieve impact elders 
in een toeleveringsketen niet wegneemt. Bij eventuele negatieve impact zullen we ons binnen ons 
vermogen inzetten om deze te voorkomen, te verminderen en te herstellen. Met onze  Due  Diligence 
aanpak 'Ken de Keten' ontwikkelen we een sterk en krachtig  Due  Diligence  framework  om hier - samen 
met andere middelen zoals het strategisch partnerschap met Fairtrade - handen en voeten aan te geven. 
We zullen hierover transparant communiceren en willen onze toeleveranciers en anderen inspireren, 
ondersteunen en in beweging brengen. 

Cornmitment 
PLUS committeert zich aan het respecteren van de internationaal erkende mensenrechten in de 
agrofoodketens waar PLUS direct in betrokken is en waar PLUS meer indirect aan gelinkt is, voor zover dit 
ligt binnen de invloedssfeer van PLUS. Basis voor acties en de ontwikkeling van onze 'Ken de Keten'-
aanpak zijn de principes en richtlijnen van de  United Nations Guiding Principles on  Business and  Human  
Rights,  de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de  OECD-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains.  

Het gaat hierbij om de mensenrechten zoals genoemd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de  
Mens het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Politieke Rechten en de principes vanuit acht Fundamentele Conventies van de  
Internationale Arbeidsorganisatie en de Dhaka  Principles.  PLUS ondersteunt tevens de  Women's  
Empowerment Principles  en is voornemens deze in 2017 te ondertekenen. 

Onze Ken de Keten-aanpak 
Onze Ken de Keten-aanpak zetten we systematisch op, passend bij de stappen die we de afgelopen jaren 
al genomen hebben en hetgeen we bereikt hebben: 
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1. Beleid en inbedding in de organisatie 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO)  staat al jaren hoog op de agenda bij PLUS. Het  MVO-
beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en geborgd in het Greenteam. Dit team - bestaande uit 
directieleden en managers uit verschillende disciplines binnen de PLUS organisatie - komt tweemaandelijks 
bij elkaar en ontwikkelt het  MVO-beleid, monitort de voortgang en zorgt voor een goede uitvoering. Onze 
Ken de Keten-aanpak zal in het Greenteam verder ontwikkeld worden. We doen dit samen met onze 
inkooporganisatie Superunie. Immers, zij kopen het merendeel van onze producten in. Superunie is - 
mede namens PLUS - lid van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO), de Ronde Tafel voor 
Duurzame Soja (RTRS), het Convenant Verduurzaming Verse Groente en Fruit (Initiatief Duurzame 
Handel) en het Convenant Verantwoorde Soja (Initiatief Duurzame Handel). 

In onze Ken de Keten-aanpak maken we duidelijk onderscheid: er zijn toeleveringsketens waar wij meer 
indirect gelinkt zijn en waar wij minder invloed hebben, en toeleveringsketens waar wij direct bij betrokken 
zijn en meer invloed hebben. Al onze leveranciers ondertekenen de Superunie Gedragscode Duurzame  
Handel. Daarmee verklaren zij ons dat zij in hun bedrijfsvoering de mensenrechten respecteren. Wij zullen 
hen vragen om inzicht met ons te delen waar binnen hun ketens er sprake is van hoge risico's op het 
gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. Hiervoor zullen we onze medewerkers voorbereiden in 
onze jaarlijkse 'Duurzaamheid ben je zelf'-training' voorafgaand aan jaarlijkse evaluatiegesprekken. Indien 
wij gelinkt zijn, zullen wij onze toeleveranciers hierop aanspreken. PLUS is actief lid van de stuurgroep 
Duurzame Handel van Superunie, waarbij we inzetten op verduurzaming van toeleveringsketens. Echter, 
indien wij betrokken zijn in de betreffende toeleveringsketen, kiezen wij voor een proactieve rol. In de 
ketens voor tropische producten hebben PLUS en Fairtrade een strategisch partnerschap. Hier zijn we 
gestart met risicoanalyses die zijn door vertaald in actieplannen. 

2. Het aanbrengen van focus 
In de PLUS ondernemingscode uit 2012 staan de kernissues benoemd. Naast het naleven van wet- en 
regelgeving betreft dit: 

Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen 
Verbod op discriminatie 
Passende beloning, werkuren en gezondheid en veiligheid op het werk voldoen aan wet- en 
regelgeving en branchenormen 
Verbod op kinderarbeid 
Verbod op dwangarbeid 

De afgelopen jaren zien we hier al verschuiving in optreden, zeker rondom het nog te ondertekenen IMVO 
Convenant Voedingsmiddelensector, waar het onderwerp Leefbaar Loon een centraal onderwerp wordt. 
Gelet op de totstandkoming van het Convenant en de inzichten over risico-onderwerpen en gebieden, gaan 
we deze kernissues herijken. Externe toetsing is hierbij belangrijk. We streven ernaar ook 
belangenorganisaties in de productielanden bij deze toetsing te betrekken. 

3. Management van risico's 
Onze organisatie richten we er meer en meer op in om actief op te treden indien er sprake is van een hoog 
risicogebied. Wanneer er sprake is van een link tussen PLUS en de betreffende toeleveringsketen, dan 
doen we dit door het actief bevragen en aanspreken van de betreffende leverancier. Ook laten we alle 
leveranciers weten dat we het kennen van de keten belangrijk vinden. Dit kan individueel, maar ook op 
onze leveranciersdagen of  Category Champions-bijeenkomsten plaatsvinden. 

Wanneer we bij een keten betrokken zijn, gaat onze rol verder. We zijn reeds gestart met een aantal 
risicoanalyses van hoge risicoketens en dit willen we verder uitbreiden en verdiepen. Gekoppeld aan de 
risicoanalyse benoemen we een aantal verbeteringsacties. Met veel leveranciers hebben we lange termijn 
relaties opgebouwd, wat meer mogelijkheden voor verbetering geeft. 

Als PLUS hechten we aan transparant communiceren over de Ken de Keten-aanpak in ons Verantwoord en 
sociaal jaarverslag. Ook vertellen we aan de consument over onze ketens, in ons PLUS Magazine of  online.  
Wij zijn eveneens regelmatig spreker op congressen of in debatten om te vertellen hoe wij met onze PLUS 
aanpak een positieve bijdrage willen leveren voor kleine boeren en werknemers. 

4. Herstel en Verhaal. 
PLUS zet zich binnen Superunie verband in voor klachtenprocedures binnen toeleveringsketens, zodat die 
transparant, legitiem, toegankelijk en voorspelbaar zijn. Bovendien streven we ernaar dat deze procedures 
gebaseerd zijn op dialoog, betrokkenheid en toegankelijk voor meer kwetsbare groepen, zodat ieder 
individu of iedere gemeenschap die binnen onze toeleveringsketens mogelijk te maken heeft met 
schendingen van de mensenrechten, de kans krijgt zich te beklagen of zorgen te delen. 
We realiseren ons dat mensenrechten binnen productieketens een complex onderwerp is. Wij zien onszelf 
dan ook als een lerende organisatie met betrekking tot dit onderwerp. We hebben veel producten in ons 
assortiment, elk ook weer met eigen toeleveringsketens. 
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Bovendien, meer algemeen, is de kennis over mensenrechten en bedrijfsleven volop in ontwikkeling op dit 
moment. Wij volgen dezéoitwikkelingen nauwgezet. 

I 

Eric Le 
Commercieel directeur PLUS  Retail  BV en voorzitter van het PLUS Greenteam 
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