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1. Beleid en organisatie L. ten Cate
Om te begrijpen waar we voor staan en wat we willen met ons maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, geven we
je graag inzicht in ons bedrijf. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige ondermode en zwemkleding voor iedereen. Ons bedrijf
kent al een lange historie. Een historie die gekenmerkt wordt door oog voor kwaliteit en de wereld om ons heen. L. ten
Cate is in de jaren zestig de eerste producent ter wereld die naadloos katoen, oftewel elastane ondermode ontwerpt. Met
recht een echte pionier op het gebied van bodyfashion!
Tegenwoordig ontwerpen en produceren wij een heel breed assortiment voor alle leeftijden. Naast katoenen basics
maken we functionele producten, zoals thermo en corrigerende ondermode, maar ook up-to-date fashion artikelen en
badmode. Kwaliteit en comfort zijn door de jaren heen altijd de uitgangspunten voor alle ontwerpen geweest. In 2019
heeft L. ten Cate twee reorganisaties doorgemaakt. De veranderingen van deze reorganisaties hebben onder andere
geleid tot een andere samenstelling van het MVO-team (geen contractverlenging van hoofdverantwoordelijke MVO) en
beperkte financiële middelen. Ondanks deze beperkingen zijn wij intern vanuit meerdere disciplines vertegenwoordigd als
toegewijd MVO-team. Alle onderdelen zijn verdeeld zodat de betrokkenheid hoog is. De betrokken disciplines zijn:
kwaliteit (1x), productontwikkeling (3x), inkoop (1x) en directie (1x) (CEO). Het team bestaat in totaal uit 6 personen
binnen de organisatie. Een goede toevoeging is de aanstelling van een nieuwe CEO per 1 januari 2021, zij heeft MVO
bovenaan de agenda staan: L. ten Cate gaat goede en verantwoorde stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.

1.1. Organogram ten Cate

Figuur 1 - Organogram ten Cate

Vanuit een diepgeworteld sociaal gevoel en met een passie voor kwaliteitsproducten werkt L. ten Cate aan de collecties
voor jong en oud. De basis van alle beslissingen die we nemen, hebben we vastgelegd in onze missie en visie. Om uitvoer
te geven aan deze missie en visie werken we volgens een aantal kernwaarden. Principes waaraan we elke beleidskeuze
toetsen.

1.2. Missie L. ten Cate
Of je nu 8 bent of 88 – we zijn allemaal kwetsbaar als we letterlijk in onze hemd staan. L. ten Cate biedt vrouwen, mannen
en kinderen van alle leeftijden zelfvertrouwen. Met mooie producten, die altijd goed zitten en goed staan. Met sterke Amerken die extra zekerheid geven. En hoogstaande kwaliteit waar onze klanten en consumenten altijd op kunnen rekenen.
We zijn er voor iedereen en bieden een veelzijdig assortiment. Want elk lichaam is anders en uniek.

1.3. Visie L. ten Cate
L. ten Cate streeft ernaar om de beste A-merk speler in onder- en badmode te zijn voor iedereen in Europa. Met producten
vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige en huidvriendelijke materialen. En met oog voor mens en milieu.
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1.4 Kernwaarden L. ten Cate
Deze kernwaarden beschrijven wie we zijn en wat we doen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit: we kiezen voor de hoogst haalbare kwaliteit in materialen, pasvorm en service. Onze prijs-kwaliteit verhouding
is ongeëvenaard.
Innovatief: we zoeken actief naar technische innovaties die de pasvorm en het draagcomfort van onze producten
verbeteren.
Actueel: we omarmen onze rijke design heritage met oog voor de mode van nu. We zijn niet persé trendsetters, maar
wel altijd eigentijds.
Authenticiteit: we zijn een Twents bedrijf en daarom nuchter, open en helder in onze communicatie en bedrijfsvoering.
Het is voor iedereen duidelijk waar we voor staan.
Trots: we zijn trots op wie we zijn en op onze jarenlange ervaring en expertise in onder- en badmode. Partnership met
klanten en leveranciers staat daarbij voor ons hoog in het vaandel.
Duurzaam: we produceren onze producten met respect voor mens en milieu.

De missie en visie van ons bedrijf vormen voor ons de basis voor keuzes die we maken rondom ons MVO-beleid.
Met elkaar hebben wij op dit thema een specifieke missie en visie verwoord. Hieruit volgen onze doelstellingen
en het stappenplan voor de komende jaren (2018-2021).

1.5 De MVO-missie L. ten Cate
Als A-merk speler voor onder- en badmode streven wij naar een duurzame en transparante bedrijfsvoering, waarbij wij
erop toezien dat onze productie zo min mogelijk negatieve impact heeft op mens en milieu. Wij staan voor een positieve
bijdrage aan kwaliteit van leven.

1.6 De MVO-visie L. ten Cate
We maken onze productieketen transparant voor iedereen, zodat wij meer invloed kunnen uitoefenen op de
omstandigheden voor mens, milieu en maatschappij. Door transparantie en langeretermijnrelaties kunnen wij onze invloed
gebruiken om de positie van mens en milieu te verbeteren. Naast transparantie zorgen we ervoor, dat de productie zo min
mogelijk negatieve impact heeft op mens en milieu. Dat doen we door te onderzoeken waar de grootste risico’s liggen en
vervolgens met deze risico’s aan de slag te gaan (risk based due diligence).

1.7 MVO-doelstellingen
Uit onze visie vloeien een drietal hoofddoelen voort:
1. Het verbeteren van een verantwoord ketenbeheer op sociaal gebied.
2. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het goed inrichten van de keten.
3. Vermindering van de milieu-impact, zowel intern als extern.
Deze doelen worden ondersteund door 4 thema’s die we onderbouwen met concrete doelstellingen. Deze doelstellingen
omvatten prestaties op maatschappelijk, economisch en milieugebied binnen de totale aardeketen, van het betrekken van
grondstoffen tot en met het gebruik van onze producten door de consument.
De 4 thema’s
1. INKOOPSTRATEGIE:
Door aan de voorkant maatschappelijke, ecologische en economische keuzes te maken, verminderen we de
impact op mens en milieu.
2. TRANSPARANTIE KETEN:
We willen transparant zijn in de mensen en bedrijven waarmee we werken. Door kennis te hebben van de eerste-en
tweedelijns leveranciers, kunnen we van invloed zijn op de totale keten.
3. VERANTWOORD KETENBEHEER:
Onze leveranciers werken volgens de heersende normen en waarden én volgens onze waarden. Samen maken we de
wereld een beetje mooier.
4. DUURZAME BEDRIJFSVOERING:
We gaan voor duurzaamheid in al haar vormen, zowel in relaties als in (materiaal)keuzes voor mens en milieu.
Door in te zetten op lange termijn relaties kunnen we samen het verschil maken.
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2. Behaalde resultaten en terugblik tot 2021
In ons vorige Plan van Aanpak, aangeleverd bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in juni 2020, hebben wij
doelstellingen met bijbehorend stappenplan opgesteld. In dit hoofdstuk lichten wij de stappen toe welke wij in 2020
genomen hebben om de geplande doelstellingen te volbrengen.

2.1 Code of Conduct
Door middel van een Code of Conduct kunnen afspraken met leveranciers nageleefd worden. Voorheen werkten wij met
de BSCI Code of Conduct. Elke leverancier waar L. ten Cate mee samenwerkt dient minimaal te voldoen aan BSCI Cniveau. BSCI is voor ons een graadmeter om te beoordelen of een leverancier zich houdt aan internationale richtlijnen op
het gebied van arbeidsrechten. In 2019 hebben wij onze eigen Code of Conduct geschreven welke gebaseerd is op de
Amfori BSCI en ILO-richtlijnen. Naast dat wij hierin eisen stellen aan onze leveranciers, wordt hier ook in vermeld hoe wij
als L. ten Cate positief kunnen bijdragen door middel van onze inkoopstrategie. In 2020 zijn er toevoegingen geweest om
het verhaal compleet te maken met ILO richtlijnen en een samenvatting wordt gemaakt in het Engels en vertaald in
diverse talen zodat de CoC beter beschikbaar wordt voor de werknemers op de productielocaties.

2.2 Productielocatielijst
Het jaar 2019 stond voor ons in het teken van transparantie creëren in de gehele keten. Met deze productielocatielijst
zijn wij in 2020 verder gegaan om naast tier 1 ook onze tier 2 leveranciers inzichtelijk te maken. Het resultaat is een
uitgebreide lijst waarin zowel tier 1 en tier 2 zichtbaar zijn maar ook het percentage aan inkoopwaarde per
eerstelijnsleverancier te zien is. Hierdoor wordt in percentages duidelijk wat het aandeel per leverancier voor L. ten Cate
is.
Onze leveranciers waren al geruime tijd zichtbaar via Open Apparel Registry (OAR). Recent (februari 2021) hebben we
echter ook de Transparency Pledge van o.a. de Clean Clothes Campaign ondertekend.

2.3 Purchasing Practices Self-Assessment (PPSA-tool)
Om de risico’s van de inkooppraktijk goed in kaart te brengen, hebben wij gebruik gemaakt van de PPSA-tool. Deze is
ingevuld in 2020. Dit in aanvulling op de Vendor rating en Better Buying practice in 2019.

2.4 GOTS auditering en certificering
Eind 2020 is L. ten Cate gecertificeerd conform de GOTS standaard. Deze stap geeft ons duurzaam materialen
programma een belangrijke impuls maar heeft ons ook veel inzicht. Naast inzicht in milieu en procesrisico’s is GOTS voor
ons ook een belangrijke manier om risico’s op tier 2, 3 en verder te managen. Zie bijlage VII voor de GOTS planning incl.
uitleveringen.

2.5 BCI certificering
In 2020 is L. ten Cate begonnen met het verwerken en claimen (via BCCU’s) van Better Cotton. Dit geeft ons een extra
mogelijkheid risico’s in de katoenvelden te identificeren en adresseren.

2.6 Vendor rating
Om de efficiëntie te verhogen in de samenwerking met onze leveranciers is een vendor rating onderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek is gedaan door een stagiaire van de opleiding Fashion and Textile Technologies, Saxion in Enschede. Omdat
hier nog niet eerder onderzoek naar gedaan is, is de uitkomst van het onderzoek van waarde en kan het gebruikt worden
om de samenwerking met leveranciers te verbeteren.
De belangrijkste onderzoeksvragen welke beantwoord zijn:
-

Hoe verloopt de communicatie tussen L. ten Cate en de leverancier?
Wat is het kwaliteitsniveau van de leverancier?
Hoelang zijn de leadtimes bij de leverancier?
Hoe betrouwbaar wordt de leverancier gevonden?
Hoe gaat de leverancier om met sustainability?
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In de vendor rating zijn de leveranciers beoordeeld op prijs, betrouwbaarheid, werkomstandigheden, productkwaliteit,
sustainbility, communicatie en leadtimes. De meest opmerkelijke resultaten kwamen naar voren op het gebied van
communicatie. Hier gaven verschillende leveranciers aan dat er verbetering nodig is op het gebied van Quality Control
binnen L. ten Cate. Hier zijn nog vaak onduidelijkheden te vinden wat erg verwarrend kan zijn voor de leveranciers.
Wanneer het niet duidelijk is wat er precies verwacht wordt van de leverancier op gebied van communicatie van kwaliteit,
zullen producten niet worden zoals L. ten Cate wil dat ze zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor frustratie bij zowel de leveranciers
als L. ten Cate. Aan de hand van de aanbevelingen uit het onderzoek is gestart met een wekelijkse Skypecall met onze
belangrijkste leveranciers. Gebleken is dat op deze manier vragen of problemen direct gecommuniceerd worden en de
kans op miscommunicatie geminimaliseerd is.

2.7 Intranet
In de tweede helft van 2019 is er een start gemaakt met Intranet. Op dit platform worden documenten en mededelingen
gedeeld met alle collega’s van L. ten Cate. Hierop is informatie te vinden met betrekking tot het salarishuis, cao,
handleidingen voor systemen en nieuwe collecties. Het MVO-team gebruikt dit platform om onderstaande informatie te
delen met haar collega’s:
Overzicht eerstelijns leveranciers per producerend land, inclusief certificeringsoverzicht
MVO-beleid
MVO gantt-chart

2.8 Workshops
Het MVO-team heeft in 2020 en 2021 workshops bijgewoond welke aangeboden werden door het AGT (Agreement on
Sustainable Garments and Textile) en/of Amfori. Er is gericht gekeken welke workshop van toegevoegde waarde voor
ons is voor de gestelde doelen. Hieronder is te zien welke workshops gevolgd zijn door de leden van het MVO-team:
31-03-2020: Sustainable sourching practice Covid-19
07-04-2020: Living wage training
19-05-2020: Het nieuwe normal - Amfori
12-01-2021: BB4C Unicef project
28-01-2021: Living wage webinar: Wage Gap
02-02-2021: GoToWebinar - Is the shift to plant-based materials in textile a sustainable solution for forests
17-02-2021: Amfori - GoToWebinar - Towards a new platform
18-02-2021: BCI Cursus
23-02-2021: Due Diligence – AGT
24-02-2021: SLCP: Reducing audit fatigue and improving working conditions,
25-02-2021: Transparancy pledge
04-03-2021: Kick-off beoordelingscyclus 2020-2021 / Kick-off assessment cycle
05-03-2021: GoToWebinar - amfori Supply Chain Grievance Mechanism
10-03-2021: GoToWebinar - Introduction to BCI and Better Cotton for Prospective Members/ BCP Suppliers
06-04-2021: The way forward / NL BE cluster Bangladesh accord
14-04-2021: Webinar AGT Covid-19
15-04-2021: Cotton Training
19-04-2021: Session about RBC risks in Doint Business with China/Monday
20-04-2021: AGT Webinar on Semi-Synthetic Raw Materials
05-11-2021: Webinar Sustainable Sourcing Modint
09-11-2021: Access to Remedy - Webinar RBC
09-12-2021: Virtual Factory Visit Narkonteks x Hunkemöller

2.9 COVID-19
Met de start van COVID-19 in China en het vervolg hiervan in 2020/2021 in de rest van de wereld hebben wij als L. ten
Cate team geprobeerd zo transparant mogelijk met onze leveranciers te blijven communiceren over de ontwikkelingen en
welke gevolgen COVID-19 voor beide partijen heeft.
De Webinar van Amfori “Update on COVID-19” is gevolgd en hieruit zijn onderstaande vragen gehaald welke intern
(management) maar ook extern (leveranciers) zijn besproken. Per situatie en leverancier is gekeken om de best mogelijke
oplossing te vinden voor beide partijen.
Hoe gaan bedrijven om met annuleringen?
Wat zijn de risico’s van het annuleren van orders?
Hoe worden social compliance programma’s prioriteit gegeven?
Door middel van dagelijks contact via mail, telefoon en WhatsApp is in samenspraak met de leveranciers bekeken naar
de beste oplossing bij eventuele vertragingen. Daarbij zijn orders, zowel NOS als In/Out orders, enkel ‘on hold’ gezet in
plaats van compleet te cancelen. In overleg met de klant hebben we In/Out acties kunnen verplaatsen. Daarnaast zijn wij
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op de hoogte gesteld door onze leveranciers in Bangladesh welke veiligheidsmaatregelen genomen zijn bij heropening
van de fabriek. Een voorbeeld van onze leverancier Mondol Intimates Bangladesh is te vinden in bijlage I. Vanuit het
Bangladesh Akkoord is er een checklist opgesteld voor heropening van de fabriek. Deze is ingevuld door onze leverancier
Cotton Clothing uit Bangladesh en is te vinden in bijlage II.

3. Risicoanalyse en Stakeholder Consultatie
3.1 Stakeholder Consultaties en communicatie.
Om een goed beeld te krijgen van de risico’s en impacts die in onze keten van toepassing zijn, vinden wij het
belangrijk om ons op verschillende manieren te informeren. Naast nieuwsbrieven, webinars, trainingen, etc. vinden wij
het belangrijk diverse stakeholders te raadplegen. Binnen L. ten Cate vinden wij het belangrijk om te volgen welke
stakeholders de omgeving vertegenwoordigen, en hoe we deze stakeholders kunnen betrekken om te horen wat ze
verwachten van een organisatie op het gebied van MVO. Bij het uitvoeren van onze risicoanalyse en prioriteren van
de gevonden risico’s hebben we rekening gehouden met de input van verschillende stakeholders.
Dit zijn onder andere:
-

Klanten: via onze website ontvangen we vragen en feedback over onze producten van ten Cate, Tweka en
WOW. Voor onze private label klanten zoals Albert Heijn, Wibra, Makro en AS Watson wordt regelmatig, bij
ontwikkeling van nieuwe collecties, feedback gevraagd op MVO beleid. Vanwege de ‘Corona crisis’ is er ook
regelmatig onderlinge afstemming m.b.t tot de gevolgen van deze crisis op de planning, volumes,
uitleverschema’s, betalingen, etc.

-

Leveranciers: we hebben elke maand contact met onze leveranciers en er zijn veelvuldige gesprekken over
product ontwikkeling en wat onze verwachtingen zijn ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid. Naast de
reguliere duurzaamheidsonderwerpen als BSCI, het Bangladesh Akkoord en GOTS, besteden we nu ook veel
aandacht aan het gezamenlijk inspelen op de gevolgen van de Corona pandemie en wordt geregeld overlegd
over de gevolgen van de pandemie op de productie, levertijden en de aanwezigheid en welzijn van de
werknemers in de fabrieken. Deze contacten in combinatie met onze vendor rating structuur en de eerder
verzamelde input via onze Better Buying opzet geven ons belangrijke informatie voor het managen van onze
inkooprisico’s.

-

Bangladesh Akkoord: L. ten Cate heeft in 2018 het Bangladesh Akkoord ondertekend. Wat een belangrijk
partnerschap tussen bedrijven is om er samen voor te zorgen dat er veilige werkomstandigheden in de
Bengaalse textiel industrie zijn. Dankzij ons partnerschap blijven we goed geïnformeerd over de situatie in
Bangladesh in het algemeen maar ook bij onze leveranciers ter plaatse. Via het Bangladesh Akkoord worden wij
op vrijwel dagelijkse basis geïnformeerd over de risico’s bij onze leveranciers en de opvolging daarvan via CAP’s.

-

Modint: Modint heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Zij draagt bij aan het economisch belang,
cultureel erfgoed, creatieve en handelsgeest van Nederland. Modint treedt op als regisseur, verbinder en biedt
meer waarde aan haar leden door leden te verbinden en te faciliteren, door het collectief vernieuwen van de
sector. Met ons lidmaatschap kunnen we onder andere advies vragen over duurzaamheid en kwaliteit.

-

Convenant duurzame kleding en textiel: Wij zijn sinds 2016 aangesloten bij het Convenant waarbij wij ons als lid
verplichten om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid te signaleren en tegen te gaan. Ook zetten zij zich in
voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon en gezonde en
veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder zetten wij ons in met de mede ondertekenaars om de
milieuschade te verminderen en dierenleed te voorkomen. Ook proberen ze het verbruik van water, energie en
chemicaliën te beperken en minder chemisch afval en afvalwater te produceren. Het convenant verstuurd
regelmatig nieuwsbrieven en organiseert trainingen/webinars waardoor wij geïnformeerd blijven over
ontwikkelingen en risico’s in productielanden (o.a. China – Xinjiang regio), maar ook met betrekking tot
duurzame materialen, leefbaar loon benchmarks, en andere kansen en bedreigingen.

-

GOTS/Control Union: Eind 2020 is L. ten Cate gecertificeerd conform de GOTS standaard. De certificering is
verleend door Control Union. Deze stap geeft ons duurzaam materialen programma een belangrijke impuls maar
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heeft ons ook veel inzicht opgeleverd in de procesrisico’s verbonden aan het verbouwen, verven en finishen van
met name onze katoen producten. De contacten met Control Union en onze leveranciers die ook GOTS
gecertificeerd zijn (o.a. Narkonteks) heeft ons ook veel geleerd welke verbeteringen er mogelijk zijn op
milieugebied maar ook hoe de keten en de stroom biologische katoen in de keten gemanaged dient te worden.
Naast inzicht in milieu en procesrisico’s is GOTS voor ons ook een belangrijke manier om risico’s op tier 2, 3 en
verder te managen. Hoewel we (nog) niet alle leveranciers in onze keten hebben kunnen identificeren mogen
we, omdat alle leveranciers van boer tot naaiatelier gecertificeerd zijn, ervan uitgaan dat sociale en milieurisico’s
tot op zekere hoogte worden geadresseerd.
-

Voor het merk ten Cate zijn we bezig de collectie om te zetten naar GOTS gecertificeerde producten. GOTS
waarborgt de biologische status van textiel van de oogst van de grondstoffen tot en met de ecologisch en
maatschappelijk verantwoorde productie en etikettering van producten. Uiteindelijk is alles erop gericht de
consument een betrouwbare garantie te bieden dat de gehele keten duurzaam maatschappelijk gecertificeerd
is.

-

Better Cotton Initiative (BCI): Voor een grote private label klant zijn we sinds kort tevens begonnen met het
verwerken en claimen (via BCCU’s) van Better Cotton. Dit geeft ons een extra mogelijkheid risico’s in de
katoenvelden te identificeren en adresseren.

-

Transparancy Pledge en OAR: Onze stakeholders vinden het steeds belangrijker dat wij transparant zijn over
onze toeleveranciers. Wij vinden dit zelf ook van belang omdat het anderen in staat stelt ons tijdig te informeren
over eventuele risico’s bij onze partners. Onze leveranciers waren al een tijd zichtbaar via Open Apparel Registry
(OAR). Recent (februari 2021) hebben we echter ook de Transparency Pledge van o.a. de Clean Clothes
Campaign ondertekend.

-

amfori BSCI: BSCI (Business Social Compliance Initiative) heeft als doel de arbeidsomstandigheden te
verbeteren, waarbij te denken valt aan: het recht op het vormen van een vakbond, veilige werkomstandigheden
en geen dwang- en kinderarbeid. Al onze tier 1 leveranciers zijn BSCI gecertificeerd op 1 leverancier na. Naast
monitoring van onze leveranciers geven de auditrapporten gekoppeld aan de uitgevoerde audits ons veel
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informatie over de situatie bij onze leveranciers. Amfori organiseert ook regelmatig bijeenkomsten en
documenten die ons organiseren over bepaalde onderwerpen, landen en risico’s.
-

Landenrapporten: Naast bovenstaande activiteiten vinden we het ook belangrijk, onze bevindingen te
completeren door het bestuderen van landenrapporten. We bekijken met name de landenrapporten op de
website van de Fair Wear Foundation. We besteden hierbij met name aandacht aan de situatie in Turkije, China
en Bangladesh omdat we in deze landen produceren. Geraadpleegde documenten zijn o.a.:
o https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2018/11/Turkey-Country-Study-20172018-def.pdf
o https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2020/01/syrian-refugees-in-textile.pdf
o https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2019/02/3.-China-Gender-Fact-Sheet.pdf
o https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2019/02/2.-Bangladesh-Gender-Fact-Sheet.pdf
o https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2019/03/Fair-Wear-country-study-Bangladesh-2018new.pdf

-

De Loonkloof: Het betalen van een leefbaar loon aan arbeiders in de textielsector is een belangrijk thema in het
convenant. De verschillen tussen betaalde en minimum lonen enerzijds en leefbaar loon benchmarks anderzijds
zijn in de meeste landen zeer fors. Dit geldt ook voor de landen waar wij produceren. Het in kaart brengen van
de loonkloof tussen de betaalde lonen en het leefbaar loon is voor ons een belangrijke eerste stap in het
dichten van de loonkloof. De loonkloof per 1 tier leverancier hebben wij inzichtelijk gemaakt via de tabel in
bijlage III

-

Workshops via AGT: het afgelopen jaar zijn er meerdere workshops gevolgd, een overzicht is te vinden in de
hoofdstuk 2.8.

3.2 Risicoanalyse en prioritering
Alle informatie (onze eigen bevindingen, die van diverse stakeholders, audits van tier 1, tier 2, tier 3 leveranciers op
sociaal en milieugebied, landenstudies, informatie uit diverse trainingen/webinars en nieuwsbrieven) die in de loop der
tijd tot ons komt, proberen we zo goed mogelijk vast te leggen. Onze leveranciersbibliotheek speelt daarin een belangrijke
rol. De informatie vastgelegd in onze bibliotheek, betreft o.a.:
o
o
o
o
o
o
o

Leveranciersprofiel en locatie (NAW gegevens)
Bezoekrapportages en bevindingen op basis van onze MVO-checklist
De auditresultaten van onze tier 1 leveranciers en de overeengekomen CAPs voor deze leveranciers
De keten of toeleveranciers (tier 2 en verder) gelinkt aan onze tier 1 leveranciers
De certificering van tier 2 en tier 3 leveranciers
De belangrijkste risico’s en impacts per land
De verhouding en een vergelijking tussen sociale en milieu risico’s en impact per leverancier en de
risico’s en impacts die per land gelden.

Ter illustratie hebben we als bijlage IV een aantal voorbeelden van onze leveranciersbibliotheek van een van onze
leverancier toegevoegd.
De volgende stap in ons proces is het beschrijven en categoriseren van de risico’s bij onze belangrijkste leveranciers op
basis van de geïdentificeerde risico’s per land, op basis van BSCI audit rapporten en thema’s uit het convenant die niet
worden gedekt door BSCI. Deze informatie is terug te vinden in een aparte Excel file (Risicoanalyse –matrix-) die als
bijlage V bij dit rapport is toegevoegd.
Omdat niet alle risico’s kunnen tegelijk aangepakt worden, bestaat de volgende stap uit het prioriteren van de risico’s.
Om tot een prioritering te komen van alle risico’s gebruiken wij een risico-matrix waarbij de factoren kans (wat is de
frequentie) en ernst, de prioritering bepaald. De prioritering is in onderstaande matrix weergegeven. In de matrix zijn zowel
leveranciers-specifieke risico’s als meer algemene risico’s (per land, per proces of per tier) opgenomen.
Om de matrix leesbaar en hanteerbaar te houden zijn sommige risico’s die optreden bij meerdere leveranciers of in
meerdere landen samengevoegd of geclusterd.
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1. Nihil
5. Vaak

Impact
3. Middel

2. Klein
Minor non complainces' als
gevolg van BSCI, GOTS en
Bangladesh Accord audits

"Extreme overtime" bij een
aantal van onze
sleuteleveranciers

Kans

4. Zeer waarschijnlijk

3. Waarschijnlijk

4. Groot

Gebrek aan vrijheid van
Wage gaps >50% tussen
vakverening en discriminatie
min.lonen/betaalde lonen en het
(gender) bij onze leveranciers in
leefbaar loon bij onze
Bangladesh, Turkije en China op
sleutelleveranciers in Turkije,
basis van audit en/of landen
China en Bangladesh
rapporten

5. Zeer ernstig
Ernstige milieuvervuiling en
gezondheidsrisico’s voor
katoenboeren wereldwijd als
gevolg van grootschalige inzet
van pesticiden en kunstmest

Ernstige en grootschalige
milieuproblematiek (Wech) bij
onze leveranicers dieper in de
keten (Turkije, Bangladesh en
China).
Gezondheidsrisico’s voor
arbeiders als gevolg van Covid
19 in diverse fabrieken in met
Inkooprisico’s gerelateerd aan
name Turkije en Bangladesh
het verschuiven, veranderen op
en
annuleren van orders als gevolg
Ernstige
van Covid 19 en eventuele
(gebouw)veiligheidsrisico’s bij
gevolgen voor de arbeiders
onze leveranciers in Bangladesh
(ontslagen, late betalingen, etc.)
en
Ernstige
mensenrechtenschendingen van
Uyghur minderheid
Informele arbeid (soms met
betrokkenheid van kinderen en
Syrische vluchtelingen dieper in
de keten in Turkije)

2. Onwaarschijnlijk
1. Zeer onwaarschijnlijk

Zoals zichtbaar wordt in bovenstaande matrix zijn alleen de oranje en rode velden ingevuld. Dit komt doordat wij ons
willen concentreren op de belangrijkste risico’s. Risico’s als gevolg van fournituren of verpakkingen hebben we daarom
bijvoorbeeld niet meegenomen. Ook hebben wij ervoor gekozen om een groot aantal frequente maar niet ernstige risico’s
samen te voegen in het ‘minor non-compliances veld’ in de matrix.
Naast de factoren ernst en waarschijnlijkheid, is ook de factor invloed (leverage) van groot belang. Zonder leverage of de
mogelijkheid onze leverage door samenwerking met anderen te vergroten, is het immers moeilijk of onmogelijk bepaalde
risico’s aan te pakken. Wij denken dat we de meeste genoemde risico’s in de matrix op basis van (combined) leverage
kunnen adresseren.
Omdat wij een kleine tot middelgrote onderneming zijn en onze tijd, menskracht en financiële middelen daarmee beperkt
zijn, hebben in het volgende hoofdstuk een selectie van de risico’s uitgewerkt in specifieke doelen en acties. Deze
selectie bestaat logischerwijs uit de risico’s in de rode velden van de matrix. De risico’s in de oranje velden worden echter
niet uit het oog verloren. Deze worden geadresseerd via al lopende of algemene MVO procedures en programma’s (o.a.:
BSCI-audits, inkoopbeleid, etc.).
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4. Doelstellingen, Acties en Resultaten 2019-2021
4.1 MVO-doelstellingen tot en met 2021
Onze MVO-doelstellingen zijn gekoppeld aan de risico’s en impacts die in het vorige hoofdstuk van ons plan hebben
geprioriteerd op basis van ernst en waarschijnlijkheid (de rode velden uit onze risicomatrix).
Doelstellingen die wij ambiëren zijn vastgelegd voor een periode van 2019-2021. In Q3 2019 hebben wij een evaluatie
gedaan op onze MVO-doelstellingen. Hierbij zijn wij ons gaan verdiepen in nieuwe doelstellingen die vanuit lopende en/of
afgeronde doelstellingen vloeien maar ook vanuit de eerder ontvangen feedback op onze eerdere doelstellingen en
acties. Wij hebben ervoor gekozen om doelstellingen te formuleren vanuit de risicoanalyse op basis van ernst en
waarschijnlijkheid, invloed en haalbaarheid binnen de beperkte capaciteit waar we bij ten Cate te maken hebben. De
noodzaak om extra kennis in huis te halen is bekend bij de directie. Vanaf januari 2021 zal een extern deskundige, zowel
adviserend als uitvoerend, een rol spelen naast de huidige capaciteit welke beschikbaar is binnen L. ten Cate.
Deze doelstellingen hebben we onderstaand uitgewerkt, vertaald in acties en resultaten en gekoppeld aan de 9 thema’s
uit het convenant. De doelstellingen en acties wijken op sommige thema’s inhoudelijk en qua formulering af van de
gepresenteerde doelen en acties van vorig jaar. Dit komt doordat we meer tijd hebben besteed aan het in kaart brengen
en prioriteren van risico’s en impacts. Onze doelstellingen en acties zijn op basis van deze zorgvuldigere prioritering
overeenkomstig gewijzigd.
Thema: Duurzame Grondstoffen
Geprioriteerd risico: Ernstige milieuvervuiling en gezondheidsrisico’s voor katoenboeren wereldwijd als gevolg van
grootschalige inzet van pesticiden en kunstmest.
Doelstellingen:
-

Eind 2021 zijn al onze ten Cate NOS-collecties, waarin minimaal 95% katoen is verwerkt, volledig (100%)
geproduceerd met biologische gecertificeerde organisch katoen conform de GOTS standaard.
Eind 2021 is 80% van onze productie voor private label klanten, waarin katoen is verwerkt, geproduceerd met
Better Cotton (BCI).

Acties:
-

-

Sinds begin 2021 zijn wijzelf gecertificeerd conform de GOTS standaard. Wij kunnen de biologische keten
hierdoor ‘sluiten’ via het opvragen van scope en transactiecertificaten. Doordat onze keten geborgd is, kunnen
we onze producten ook als biologisch labelen. De verantwoordelijkheid voor het opvragen van certificaten ligt bij
Product Management. Scope certificaten worden periodiek gecheckt, transactie certificaten per order.
Onze sleutel leveranciers (Narkonteks en Narbay) zijn tevens gecertificeerd conform de GOTS standaarden.
Continuering van audits en certificering wordt periodiek door de Product Management gecheckt.
Met beide leveranciers wordt door de Supply Chain regelmatig de planning en forecasts doorgenomen. Dit
gebeurt maandelijks ook om ervoor te zorgen dat tijdig voldoende gecertificeerde input wordt ingekocht.
Sinds begin 2021 zijn wij tevens begonnen met het verwerken of claimen (BCCU’s) van Better Cotton voor een
grote private label klant. Wij zijn lid van BCI (BCP non-member) geworden en een aantal collega’s hebben
training ontvangen door BCI met betrekking tot de basisregels en het correct administratief verwerken van
claims.

Resultaten:
-

-

-

In 2021 worden 750.000 stuks uit de ten Cate NOS collectie geproduceerd met GOTS certificeerde
biologische katoen. Dit betreft 53% van ons totaal aantal stuks geproduceerd voor ten Cate merken met én
zonder katoen en 18% van ten Cate’s totaal aantal stuks geproduceerd met katoen.
In 2021 worden 2.200.000 stuks private label stuks geproduceerd met Better Cotton. Dit betreft 53% van ons
totaal aantal stuks geproduceerd voor private label klanten en 80% van het voor private label klanten totaal
aantal stuks geproduceerd met katoen.
Voor onze WOW BEACH collectie starten we vanaf SS20 (uitlevering februari 2020) met Sensitive Classic van
Eurojersey wat bestaat uit 72% microfibre PA en 28% elastaan (Lycra). Geen uit zichzelf duurzame garens
maar door de missie van Eurojersey, “to be as sustainable as possible” waarbij de ecologische voetafdruk wordt
verminderd door PEF (Product Environmental Footprint) toch een meer duurzame keuze dan onze huidige
doekkwaliteit.
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-

Voor de collecties vanaf 2022 zal de WOW Beach collectie bestaan, na positieve uitkomst testen, uit de
kwaliteit. recycled 79% recycled polyster/21% spandex.

Thema: Water, Energie en Chemicaliën
Geprioriteerd risico: Ernstige en grootschalige milieuproblematiek (Wech) bij onze leveranciers dieper in de keten (Turkije,
Bangladesh en China).
Doelstellingen:
-

Eind 2021 zijn al onze ten Cate NOS-collecties, waarin minimaal 95% katoen is verwerkt, volledig (100%)
geproduceerd met biologische gecertificeerde organisch katoen conform de GOTS standaard.

Acties:
-

Een aantal van onze leveranciers is Oekotex 100 gecertificeerd en produceren onze artikelen conform deze
standaard. De Oekotex 100 standaard dekt onze RSL.
Naast wijzelf en onze al genoemde 1st tier sleutelleveranciers in Turkije, zijn ook hun toeleveranciers
gecertificeerd conform de GOTS standaard. Het betreft hier de breiers, ververs, finishers en printers van onze
biologisch gecertificeerde NOS artikelen. Conform de GOTS standaard mogen deze 2nd en 3rd tier
leveranciers geen schadelijke verfstoffen en hulpstoffen gebruiken die door GOTS zijn uitgesloten. Onze milieuimpact wordt daardoor verder verminderd.

Resultaten:
-

-

In 2021 worden 750.000 stuks uit de ten Cate NOS collectie geproduceerd met GOTS certificeerde
biologische katoen. Dit betreft 53% van ons totaal aantal stuks geproduceerd voor ten Cate merken met én
zonder katoen en 18% van ten Cate’s totaal aantal stuks geproduceerd met katoen.
In 2021 worden 2.200.000 stuks private label stuks geproduceerd met Better Cotton. Dit betreft 53% van ons
totaal aantal stuks geproduceerd voor private label klanten en 80% van het voor private label klanten totaal
aantal stuks geproduceerd met katoen.

Thema: Veiligheid en Gezondheid op de werkplek
Geprioriteerde risico’s: Gezondheidsrisico’s voor arbeiders als gevolg van Covid 19 in diverse fabrieken in met name
Turkije en Bangladesh en ernstige (gebouw)veiligheidsrisico’s bij onze leveranciers in Bangladesh.
Doelstellingen:
-

-

Bij onze 6 sleutelleveranciers in Turkije en Bangladesh werken werknemers onder omstandigheden die waar
mogelijk verspreiding van het COVID-19 zoveel mogelijk tegengaan. (NB: wij concentreren ons op Turkije en
Bangladesh omdat de pandemie in China beter onder controle is).
Onze 4 sleutelleveranciers in Bangladesh worden continu gemonitord op gebouwveiligheidsrisico’s en andere
gezondheidsrisico’s via de protocollen van het Bangladesh Accord en amfori BSCI.

Acties:
-

-

-

Wij informeren onze leveranciers over het belang hun medewerkers te beschermen tegen de gevolgen van
COVID-19 virus. Deze informatie wordt regelmatig opnieuw gedeeld met de betrokken leveranciers door onze
Product Managers.
Bij gebrek aan mogelijkheden onze leveranciers zelf te bezoeken, vraagt Product Management onze
leveranciers periodiek foto’s en protocollen te delen waardoor duidelijk wordt hoe werknemers worden
beschermt tegen vermijdbare risico’s. Ook controleren wij compliance van onze leveranciers met de ‘COVID-19
requirements’ in amfori BSCI audit rapporten. (Een aantal foto’s hebben wij als bijlage I en II bij dit plan
toegevoegd).
Wij monitoren op continue basis de veiligheids- en gezondheidssituatie bij onze 3 sleutelleveranciers in
Bangladesh. Dit doen wij door continu CAP’s verbonden aan de Bangladesh Accord inspecties op te volgen.
Omdat de toekomst van het Bangladesh Accord onzeker is, volgen wij de discussie omtrent de toekomst op
enige afstand maar ook met belangstelling en zorg. Wij hopen toe te kunnen treden tot een geloofwaardig
vervolg van het Accord. Indien het Accord niet gecontinueerd wordt, hopen we samen met anderen een andere
oplossing te vinden.
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Resultaten:
-

In 2020 zijn door ons bij 3 leveranciers met in totaal 5.289 werknemers controles gedaan m.b.t. bescherming
tegen het COVID-19 virus.
In 2020 zijn door ons bij 3 leveranciers met in totaal 5.289 werknemers controles gedaan m.b.t. bescherming
tegen risico’s geadresseerd via het Bangladesh Accord.

Thema: Gedwongen arbeid
Geprioriteerd risico: Ernstige mensenrechtenschendingen van de Uyghur minderheid in China.
Doelstellingen:
-

Het waar mogelijk inzichtelijk krijgen en adresseren van mogelijke en waarschijnlijk ernstige
mensenrechtenschendingen van ‘Uyghur workers’ bij onze Chinese leveranciers en hun toeleveranciers.

Acties:
-

-

-

Dit risico vinden wij moeilijk om effectief te adresseren omdat wij niet weten of en welke mate dit speelt bij onze
leveranciers. Indien het speelt zijn wij onzeker over hoe te handelen.
Enerzijds denken wij dat het risico beperkt is omdat wij weinig katoen en katoenen producten uit China kopen.
Anderzijds horen wij ook geluiden dat ‘Uyghur workers’ in het gehele land in diverse fabrieken te werk worden
gesteld.
Wij hebben onze leveranciers via een brief wel geïnformeerd en aangesproken op het onderwerp. Echter, gezien
de politieke gevoeligheid van de kwestie is het voor leveranciers moeilijk en wellicht zelfs onverstandig hier
open over te zijn. Zie bijlage VI voor de brief gecommuniceerd naar onze leveranciers.
Ook zijn wij onzeker of de te plannen acties haalbaar blijven maar niets doen voelt ongemakkelijk. Maar
terugtrekken of afbouwen in China kan wellicht ongewenste neveneffecten doen ontstaan.
Wij volgen daarom de updates en adviezen van o.a. het Convenant en houden ook eventuele toekomstige
internationale sancties (op EU of VN niveau) in de gaten.

Resultaten:
-

Geen.

Thema: Leefbaar Loon
Geprioriteerd risico: Grote kloof tussen minimum lonen/betaalde lonen en het leefbaar loon bij onze sleutelleveranciers in
Turkije, China en Bangladesh
Doelstellingen:
-

Het bijdragen aan het verkleinen van de loonkloof bij Narkonteks van 46% in 2020 naar 28% in 2021.

Acties:
-

-

We hebben specifiek gekozen voor het verkleinen van de loonkloof bij Narkonteks. Bij deze leverancier hebben
we de meeste leverage.
We zijn en blijven in gesprek met onze leveranciers in Bangladesh en China. Dit doen we op basis van de BSCIaudits en de daarin opgenomen leefbaar loon berekeningen en verwachte leefbaar loon actieplannen (deze zijn
tot dusver vrij beperkt). We blijven via lopende gesprekken en audits druk leveren op dit onderwerp maar
merken ook dat onze leverage in met name China beperkt is.
Bij Narkonteks hebben we meer leverage en werken we al geruime tijd met open costing sheets. In deze
costing sheets brengen we de belangrijkste kosten of ‘cost drivers’ zowel absoluut als percentueel in kaart. Cost
drivers zijn o.a. de prijzen voor het doek, elasthaan, en verpakkingen maar ook inflatie, de wisselkoers tussen de
Euro en de Turkse lira en de arbeidskosten van onze NOS artikelen. Bij de arbeidskosten wordt naast de
minuten per artikel ook gekeken naar de ontwikkeling van het minimumloon. Het minimum loon in Turkije stijgt
al geruime tijd en zal in 2021 nog eens ongeveer 21% stijgen. Door gezamenlijk met Narkonteks de genoemde
cost drivers in kaart te brengen, wordt het mogelijk te bepalen of onze prijzen de verhogingen van het
minimumloon mogelijk maken. Dit was tot dusver steeds het geval en dit zal ook in 2021 zo zijn. Hiermee
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leveren we een bijdrage (voor onze artikelen) aan het verkleinen van de loonkloof van 46% naar ongeveer 28%
1

-

Controle op betaling van het hoger minimumloon bij Narkonteks zal o.a. plaats vinden door lopende BSCI audits.

Resultaten:
-

In 2021 ontvangen 661 werknemers van Narkonteks een hoger minimum loon hetgeen gedeeltelijk
gefaciliteerd is door L. Ten Cate.

Thema: Kinderarbeid
Geprioriteerd risico: Informele arbeid (soms met betrokkenheid van kinderen en Syrische vluchtelingen dieper in de
keten in Turkije)
Doelstelling:
-

De waarschijnlijke negatieve gevolgen van informele arbeid dieper in onze Turkse ketens beperken door middel
van GOTS certificering van schakels dieper in de keten.

Acties:
-

-

-

Wij hebben deze doelstelling onder het thema kinderarbeid gepositioneerd i.v.m. met de mogelijke
betrokkenheid van kinderen dieper in de Turkse ketens. De doelstelling heeft echter ook betrekking op andere
thema’s waaronder gedwongen arbeid (Syrische vluchtelingen).
Wij betrekken onze biologische katoen bij onze GOTS gecertificeerde leveranciers in Turkije. Zij kopen hun
inputs bij tevens gecertificeerde GOTS leveranciers (onze tier 2). Deze leveranciers orderen vervolgens weer bij
andere GOTS gecertificeerde fabrikanten (spinners, onze tier 3). Onze Turkse keten wordt dus voor een groot
deel geaudit en op het niveau van de diverse tiers geaudit op o.a. kinderarbeid en gedwongen arbeid.
Wij zijn ons bewust van de beperkingen van deze audits maar denken de genoemde risico’s op deze manier in
ieder geval te verkleinen.

Resultaten:
-

Een groot gedeelte 72% van onze Turkse productie wordt op verschillende niveaus/tiers in de keten geaudit op
kinderarbeid en gedwongen arbeid.
In 2022 scoren al onze 1st tier leveranciers een A voor kinderarbeid in hun BSCI-audit.

1

In loonklooftabel is opgenomen dat de loonkloof bi Narkonteks 46% bedraagt. Dit is op basis van oude minimumloon
(2104 TL) en de leefbaar loon benchmark (3930 TL). Het nieuwe min.loon in Turkije voor 2021 bedraagt 2825 TL. De
loonkloof wordt dan kleiner en gaat van 46% naar 28% t.o.v. dezelfde leefbaar loon benchmark (3930 TL).
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Figuur 2 - Verdeling materiaal 2020

Figuur 3 - Made-By fibre benchmark
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Bijlagen
Bijlage I – Covid-19 Prevention and Safety Guidelines for Re-opening Factory: Mondol

Checklist: Covid-19 Prevention and Safety Guidelines for Re-opening of the Factory
Name of Factory: Mondol Intimates Ltd. New Building.
Factory ID: 24130

Covid-19 Preventive Measure / Action

Date
Implemented

Parties / Staff /
Dept. Responsible
for Monitoring

1

Provide transportation to employees to and from the factory
whereby safe distancing can be maintained in the vehicle

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance and
Admin Dept.

2

Provide protective nose and mouth face mask to each employee
and each person in the chain of activity with your factory (i.e.
drivers, security guards, canteen staff, cleaning and maintenance
persons, medical persons, monitoring officers, etc.)

From 27-April2020 to
Continue

Admin Dept.
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3

Have trained persons check workers and entrants to the factory
premises temperature with forehead style scanner thermometers
and safely isolate persons with a temperature higher than 37.8
degree Celsius. Temperature takers should be provided gloves,
goggles, face masks, and gowns

From 27-April2020 to
Continue

Our Medical Staffs.

4

Have all persons who are allowed entry to the factory premises
thoroughly wash hands with soap and water or sanitize hands
with alcohol based hand sanitizer. Hand washing and hand
sanitizing should be done regularly during the day

From 27-April2020 to
Continue

Admin Dept.

5

Have all entrants to the factory facilities disinfect his/her shoes
at the entry

From 27-April2020 to
Continue

Covid-19 Task
Force.

6

Post signs / poster prominently throughout the factory premises
with information on preventing Covid-19 (hand sanitizing,
frequents handwashing with soap, social distancing, wearing
protective mask, avoid touching eyes, nose, mouth)

From 27-April2020 to
Continue

Admin Dept.

7

Regularly (throughout the time of occupancy of the premises)
clean doorknobs, door handles, faucets, toilets seats, lift buttons,
and other frequently touched surfaces with disinfectant or a
bleach-water

From 27-April2020 to
Continue

Admin Dept.

8

Disinfect vehicles that enter the factory premises

From 27-April2020 to
Continue

Admin Dept.

9

Implement social distancing throughout the factory premises
whereby 6 feet distance between persons is maintained at all
times (including in lines to enter the factory, b/w workstations, in
the canteens, in the washrooms, etc.). Social distancing to be
maintained among employees and other persons entering the
factory facilities. Post and demarcate 6 feet distances through
the factory facilities

From 27-April2020 to
Continue

Covid-19 Task
Force.

10

Introduce one directional flow of persons in the most frequented
areas and minimize flow of persons within the factory premises

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance and
Admin Dept.

11

As possible, introduce staggered work shifts to reduce the total
number of persons in the factory buildings at the same time

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance and
Admin Dept.

12

Suspend the use of biometric timekeeping devices by workers

N/A

N/A

13

Install plexiglass or plastic sheathing separations b/w
workstations

N/A

N/A

14

Grant (paid) leave to vulnerable workers (pregnant women, older
workers, workers with existing health concerns)

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance
Dept.

15

Do not allow workers with fever to return to factory facilities until
s/he is free of fever for at least 24 hours

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance and
Admin Dept.

16

Restrict non-essential visitors from visiting the factory facilities

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance and
Admin Dept.

18

17

Utilize the safety committee to communicate, motivate, and apply
the safety and preventive measures. Conduct start-to-the-day
brief meetings of the safety committee each day for these
purposes. Conduct a weekly meeting of the safety committee to
more fully assess implementation

From 27-April2020 to
Continue

Safety Committee

18

Establish departmental level teams to work with the safety
committee on the day-to-day implementation of safety and
preventative measures

From 27-April2020 to
Continue

Safety Committee

19

Ensure that persons diagnosed with Covid-19 or known to have a
household member diagnosed with Covid-19 are safely isolated,
with paid leave, for at least 14 days and cleared medically prior to
return to work. Properly disinfect any areas or workstations in
the factory where such person has been and trace those who
have come in close contact with such person

From 27-April2020 to
Continue

HR-Compliance and
Admin Dept. and
Medical dept.

20

Have adequate number of health professionals on-site to oversee
implementation and provide consultation / care to persons with
fever and / or in need of isolation. Ensure the health
professionals have adequate and necessary supplies, personal
protective equipment PPE, and areas to perform this work and
isolation

From 27-April2020 to
Continue

Our Medical Dept.

21

Perform thorough cleaning and disinfection of the full factory
facilities daily. Cleaning staff should be provided adequate PPE
and training / instruction as required

From 27-April2020 to
Continue

Admin Dept. &
Covid-19 Task
Force.
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Establish and maintain natural airflow /ventilation (i.e. nonrecirculated) throughout the factory facilities

From 27-April2020 to
Continue

Maintenance Dept.
& Task Force.

19
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Bijlage II - Healty & Safety Measure factroy Cotton Clothing

Health & Safety Measures--- COVID 19
Factory Name: Cotton Clothing (BD) Ltd.
Address: Kazi tower, Satiash road, gazipura, tongi, Gazipur
Date of Reporting: 07-04-2021
Nearby COVID-19 test center: Shaheed Ahsan ullah master general hospital
Nearby Hospital: International medical college & hospital

Health & Safety Measures - COVID 19
Preventive measures:
1. Maintaining social distance during entry time by
circle mark
2. Hand wash system during entry time
3. Thermal test during entry time
4. Provide poly bag to keep shoes
5. Feet Sanitizing system
6. Provide mask to all employee
7. Maintaining social distance at workplace
8. Provide PPE to medical staff, checker, cleaner
and security team
9. Disinfecting vehicle
10. Stair and handrail sanitizing system etc.

Health & Safety measures
implemented by the facility

How many workers/staffs were
identified Covid positive so far in
your factory?
How many workers/staffs were, so far,
sent to isolation with suspected
symptoms?
How many workers/staffs were so far
tested for Covid 19?
What are the initiatives/assistance
from BGMEA/BKMEA or from other
agencies for health safety of the
workers?
What is your emergency respond
protocol for suspected workers/staffs?

No

No

No
We have implemented the factory opening & safety
guideline issued by BGMEA as well as the guideline
provided by Better Work Bangladesh (BWB). We are
also following the update guideline and changes on
COVID 19 by WHO

Instant send Govt. authorized hospital Covid –
19 suspected all workers/staff with following
facilities:
Ensure Paid leave
Taking step to test for covid-19
Follow up by taskforces
Covid 19 positive workers/staffs Ensure medical
treatment, paid leave & all compensation benefit

What is your emergency respond
protocol for Covid 19 positive
workers/staffs?
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Health & Safety Measures - COVID 19: Please see the below attachment for your kind
review.
Pictorial Evidences: Pictorial evidences of cotton clothing (BD) Ltd.

Photo 1

Photo 2

Employee entry time

Hand wash station

Photo 3

Photo 4

Thermal scan time

Card punch time

Photo 5

Photo 6

After feet wash

Sewing section maintain social distance

22

Photo 7

Photo 8

Finishing section

Cutting Section

Photo 9

Photo 10

Dining area sanitization

Hand drill sanitization

Photo 11

Photo 12

Stair sanitization

Lift sanitization

Photo 13

Photo 14

Zig Zag placement of workers at floor to maintain proper social
distance
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Placard posted at different places on COVID 19

Photo 15

Photo 16

Awareness training on COVID 19

PA system awareness records register

Photo 17

Photo 18

Floor wise sanitizer spray register

PPE distribution register

Photo 19

Photo 20

Vehicle disinfectant

Isolation room on COVID 19
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Bijlage III - Overzicht loonkloof data per leverancier

Details BSCI audit

Country

China
China
China
China
China
China
Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh
Turkey
Turkey

City

City of Dong Guan
Dongguan
jiaxing
jiaxing
Changshu
Qingdao
Tongi
Gazipur
Gazipur
Dhaka
Izmir
Manisa

Provence/Region

Guangdong Province
Guangdong
zhejiang
zhejiang
Jiangsu
Shandong
Gazipur
Gazipur
Gazipur
Dhaka
Izmir
Manisa

Name production location

LTS
Dongguan Longfung Garment Co.,Ltd
Haining Xinlong Garments Co., Ltd
Haining Fulong Knitting Co., Ltd
Changshu Xuanhang textile LTD
Seamprint
Cotton Clothing (BD) Ltd
Triton - Mondol
Triton - Unisense
Lintas Bangladesh Co. LTD
Narkonteks Tekstil IHR. ITH. SAN VE TIC LTD
Narbay tekstil sanayi VE ticaret A.S.

No of
workers

865
300
40
70
47
36
1.700
2.600
989
915
468
189

Last audit date Audit type

11-1-2021
11-6-2020
26-10-2020
5-1-2021
9-3-2020
3-11-2020
19-11-2019
21-1-2020
21-1-2021
23-4-2019
19-8-2020
26-8-2020

BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI
BSCI

Currency
used

CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
BDT
BDT
BDT
BDT
TRY
TRY

Absolute
%
Living
difference difference
Name of Living
Miminum Lowest
Wage
between
between
Wage Bencmark
wage
wage paid
Benchma living wage living wage
used
rk
and lowest and lowest
wage paid wage paid
1.583
1.583
1.840
2.000
2.020
2.162
8.000
8.000
8.000
8.200
2.104
2.104

1.583
1.583
1.840
2.000
2.020
2.162
8.000
8.000
8.000
8.200
2.104
2.104

Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator
Wage Indicator

5.700
5.700
5.525
5.525
5.525
5.525
17.950
17.950
17.950
17.950
3.930
3.930

4.117
4.117
3.685
3.525
3.505
3.363
9.950
9.950
9.950
9.750
1.826
1.826

-72%
-72%
-67%
-64%
-63%
-61%
-55%
-55%
-55%
-54%
-46%
-46%

Toelichting: de minimumloondata uit onze BSCI audits wijken soms af van de minimumloondata verstrekt door
het Convenant. Wij zijn uitgegaan van de minimumloondata uit onze audits. Uit de audits blijkt dat werknemers
in deze fabrieken ten minste dit minimumloon verdienen.
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Bijlage IV – Leveranciersbibliotheek
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Bijlage V – Risico analyse matrix
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Bijlage VI – Brief betreft communicatie Oeigoeren
Dear Supplier,
As ten Cate, we have signed the Dutch agreement on sustainable garments and textile. Many businesses in the
Netherlands have outsourced their production to countries outside the European Union. These are countries where
human rights, worker health and safety, environmental protection and animal rights may be at risk.
Dutch companies are obliged to avoid these risks under international guidelines and agreements such as the United
Nations’ Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises, and the
ILO’s fundamental labour standards. Under the OECD Guidelines, for example, businesses must investigate the extent to
which they could be implicated in human rights, environmental or animal welfare violations. This is known as due
diligence.
The businesses and organisations that sign the agreement commit themselves to fighting discrimination, child labour and
forced labour. As ten Cate, we are aware of the situation in China with members of China’s Uyghur ethnic minority are
being used as forced labour in factories far from the so-called re-education camps that have held them for years in
Xinjiang. Between 2017 and 2019, ASPI estimates the Chinese government relocated at least 80,000 Uyghurs from
Xinjiang in western China to factories across the country where they work “under conditions that strongly suggest forced
labour.” In addition, we have a code of conduct prohibiting the use of forced labour.
Since you are one of our valued suppliers, we would like to start the discussion with you which methods you use to avoid
these practises. We see that often with factory audits it is very difficult to follow up on this matter. We would like you to
inform us how you address this matter in your management and throughout the complete supply chain including
subcontracting. Please advise us back with your procedures to avoid forced labour of the Uyghur ethnic minority.
Below some points of attention on which we would like to see your actions taken or that might help you finding the right
answers with your suppliers.
-

Map your product supply chain to determine if cotton/yarn/textile used in the finished good comes from
Xinjiang.
Presumption that raw materials, semi-finished, or finished goods from Xinjiang are likely to be produced with
forced labour.
Recognize the limitations of regular due diligence activities in Xinjiang (restricted access; lack of reliable
information; poor remediation options)
Worker interviews held in a reliable way. No pressure on workers that refrains them from revealing their actual
status as a detainee or openly discuss the situation of other workers.
Presumption that there is forced labour when workers are recruited or deployed through government labour
agencies. Increase your due diligence.
Communicate clearly and on a continuing base with your suppliers

We look forward to receiving your kindly response by May 25

th

Kind regards,
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Basic Women
Basic Women Lace
Basic Men
Basic Kids

Collection

cotton/elastane
cotton/elastane
cotton/elastane
cotton/elastane

(GOTS)

Quality

yes

(Narkon)

yes

(ten Cate)

GOTS certification

NOS

2021

oktober
oktober
oktober

(Narkon)

2021

Start
production

(Narkon)

2022

ETD
production

oktober
december
february
oktober
december
february
oktober
december
february
already in production and deliverd April 2021

(Narkon)

2021
(ten Cate)

Order fabric
for
production

New
packaging
finished all
styles

a. no change in art.nr
b. shortage of organic yarns is visible in delivery
c. names plantages and spinning mills: Sahturk /BÛska / Uçak /Uzpamuk in Turkey

ten Cate NOS collections to GOTS organic yarns

march
march
march

(ten Cate)

2022

Delivery
customers

Bijlage VII – Planning GOTS
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