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Actieplan voor 2015 TenCate Geosynthetics Netherlands naar aanleiding
van stakeholder dialoog over 2014

Geachte stakeholder,
Duurzaamheid heeft een vaste plaats gekregen in de maatschappij en in het zakenleven. Wij
willen onze rol en bijdrage op het vlak van duurzaamheid laten zien aan al onze stakeholders;
klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden.
Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verstaan wij het streven naar een
balans tussen de People (Mens), Planet (Milieu) en Profit (Marge) aspecten van onze
bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het nemen van onze verantwoording voor de impact van
onze beslissingen en activiteiten op maatschappij en milieu, door middel van transparant en
ethisch gedrag.
Het afgelopen jaar hebben wij volgens de structuur van de MVO Prestatieladder met een brede
groep belanghebbenden (de “stakeholders”) van TenCate Geosynthetics gesproken over
duurzaamheid. Het ging hierbij onder meer om vertegenwoordigers van klanten, leveranciers,
onze eigen medewerkers, samenwerkingspartners, overheden en brancheorganisaties. Het doel
van deze gesprekken was te achterhalen wat men concreet van TenCate Geosynthetics verwacht
als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
We zijn verheugd te kunnen stellen dat deze gespreksronde veel bruikbare input heeft opgeleverd.
Dit zal worden verwerkt in het MVO-beleid en de MVO doelstellingen van onze onderneming.
Onze stakeholders beschrijven TenCate Geosynthetics als de partij in de markt die een leidende
positie op het vlak van duurzaamheid moet innemen. De verwachtingen die zijn geuit dragen bij
aan een verdere verdieping van onze rol en praktische MVO initiatieven.
Alle belanghebbenden die we hebben gesproken hebben een directe terugkoppeling van ons
ontvangen in de vorm van een gespreksverslag. De uitkomsten van de gesprekken zijn
samengevat in bijgevoegd overzicht en zijn als volgt te classificeren:
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a.

Nieuwe initiatieven om verantwoord om te gaan met energie, grondstoffen en afvalstromen.
Het actief sturen op een continue vermindering van energie- en grondstoffenverbruik (verder
gaan dan wet- en regelgeving), een vermindering of duurzamere bestemmingen van de
resulterende afvalstromen, en het zoeken naar nieuwe oplossingen gericht op het
verminderen van de milieu-impact door gezamenlijke productontwikkeling in de keten.

b.

Het waarborgen van continuïteit en werkgelegenheid.
Het versterken en behouden van het aandeel in de geotextielmarkt door focus op veiligheid,
gezondheid, training en ontwikkeling van de medewerkers. Tevens door focus op innovatie
(product / proces / organisatie) en samenwerking met leveranciers.

c.

Maatschappelijke betrokkenheid: intensievere dialoog met de directe omgeving.
Het vergroten van de lokale zichtbaarheid van TenCate Geosynthetics Netherlands bv met
een intensievere maatschappelijke en economische betrokkenheid, passend in het beleid van
Ten Cate. Dit door samen met andere TenCate units contacten te onderhouden op zowel
sociaal, maatschappelijk als economische vlak in Nijverdal en de directe omgeving.

Op blad 3 vindt u het actieplan opgesteld voor 2015. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

C. Roozemond
Director Product Supply Europe

J. van Melis
Manager QSE en MVO
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Actieplan voor 2015 TenCate Geosynthetics Netherlands bv naar aanleiding van stakeholder verwachtingen over 2014
MVO PL Kernthema

Relevante MVO PL

Ambitie, doel, of activiteit

Gereed

indicatoren
I. Behoorlijk bestuur

-



II.
Arbeidsomstandigheden
en volwaardig werk
III Mensenrechten

1. Werkgelegenheid



4. Opleiding en onderwijs




IV. Eerlijk zakendoen

14 Corruptie &



3. Gezondheid en veiligheid

16 Concurrentiebelemmerend gedrag

VI. Milieu, grondstoffen,
energie, emissies

23. Grondstoffen



24. Energie
27. Uitstoot, afvalwater,



afvalstoffen
28. Producten en diensten


VII. Betrokkenheid bij en
ontwikkeling van de
gemeenschap

31. Directe economische



waarden
32. Positieve bijdrage aan
locale economie en
bedrijvigheid
33. Bijdrage aan het
economische systeem



Communiceren over duurzaamheid beleid op
website en in jaarverslag. Bieden van transparantie
over onderneming- en duurzaamheidprestaties in
jaarverslag.
Betere score in 2015 tov 2014 op de TenCate
Geosynthetics Europe veiligheidsaspecten.
Uitwerken leeftijdsbewustpersoneelsbeleid
Opvolgen medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Q2-2015

Geen zaken doen met bedrijven / personen die
anders dan middels geëigende betalingsprocedures
zich willen laten betalen voor hun opdracht /
diensten
Aanpassen verlichting productie ruimtes zodat lager
energieverbruik wordt gerealiseerd
Verdiepende analyse afvalstromen en mogelijkheden
vermindering milieubelasting in kaart brengen, waar
mogelijk met stakeholders.
Onderzoeken recycle/hergebruik mogelijkheden van
producten aan einde van huidige levenscyclus

-

Het structureren en formaliseren van de dialoog met
de directe omgeving.
Het beschikbaar stellen van stageplekken.

Q1-2015

Q4-2015
Q4-2015
Q4-2015

Q3-2015
Q3-2015

Q2-2015

-

