Betere
werkomstandigheden
bij onze leveranciers

Betere arbeidsomstandigheden bij producenten
wereldwijd, daar werken we aan. Zo laat Colruyt
Group zijn leveranciers van zowel voedings- als nietvoedingsproducten van eigen merken in risicolanden
controleren door onafhankelijke auditbureaus.
Dankzij die controles en de ondersteuning die we
geven aan onze leveranciers, zien we de lokale
werkomstandigheden geleidelijk aan verbeteren.
Wat zijn sociale audits?
Aan de hand van een aantal criteria gaan
we na of de leverancier voldoet aan sociale
eisen zoals geen kinderarbeid, respect
voor de werktijden, aanvaardbare lonen,
veilige werkvloer … Een deel van de audits
organiseren we zelf, voor andere aanvaarden
we de verslagen van andere retailers en
internationaal erkende controleorganismen.

Resultaten voor 2014:

Ingrijpende aanpassingen

Geen of kleine
verbeteringen nodig
88

Deze leveranciers krijgen na
2 jaar een nieuwe audit.

260

21

3

Bij een slechte score schorsen we
onmiddellijk de samenwerking tot een
opvolgaudit na maximaal 6 maanden
verbetering aantoont.

niet-voeding: 372 audits
voeding: 149 audits
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Verbetering noodzakelijk
Zijn er grote aanpassingen nodig, dan
volgt binnen het jaar een nieuwe audit.
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Onaanvaardbare tekortkomingen
Bedrijven die een onaanvaardbare score
behalen, krijgen binnen de 3 à 6 maanden een
opvolgaudit. Dat dit cijfer in de voedingssector
hoger ligt is logisch, aangezien we hier nog
maar sinds 2013 controles doen en dus nog
een verbeterproces moeten doorlopen.

Nog meer plannen

Meer ondersteuning

Voor voeding engageert Colruyt zich ertoe tegen juni 2016
alle voedselverwerkende bedrijven uit risicolanden en
tegen juni 2018 alle groente- en fruitproducenten
minstens een keer te auditeren. We ijveren er ook voor dat
tegen dan (juni 2016 voor voedselverwerking en juni 2018
voor groenten en fruit) tweederde een goed rapport haalt
(volledig in orde of met maar enkele werkpunten).

Als de resultaten slecht zijn, zeggen we de
samenwerking minder snel op dan vroeger. Doel is
om de producenten langer te ondersteunen in hun
verbeterproces en op termijn meer te bereiken
voor de arbeidsomstandigheden. Ook een
bedrijfsbezoek ter plaatse helpt de dialoog vooruit.
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