Verslag FNLI IMVO pilot werksessie met VBZ

Werksessie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
IMVO-Convenant Voedingsmiddelen

Een mooie aftrap van 2019 met een succesvolle pilot werksessie van de FNLI met als onderwerp
Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO)! Tijdens deze sessie op 15 januari 2019 hebben 9
leden van de VBZ handvatten gekregen voor een praktische implementatie van IMVOrisicomanagement.
De VBZ-achterban was enthousiast om de spits af te bijten met IMVO-risicomanagement in het kader
van het recent getekende IMVO-Convenant Voedingsmiddelen. De branche bestaat uit een divers
ledenbestand van zowel groot- als kleinbedrijf en heeft veel variëteit in de grondstoffen die worden
ingekocht. Daarnaast kunnen er met een deel van deze grondstoffen IMVO-risico’s verbonden zijn.
De werksessie werd geleid door Gerdien Dijkstra van MVO Nederland. Aan de hand van een nieuw
ontwikkeld FNLI-stappenplan werd besproken hoe een bedrijf IMVO-risicomanagement opzet. Er was
uitgebreid aandacht voor de risico’s en mogelijke maatregelen van de belangrijkste grondstoffen die
de sector gebruikt. De FNLI heeft voor haar “prioritaire grondstoffen” een gezamenlijke risicoanalyse
en handelingsperspectief geformuleerd en geboden. Deze prioritaire grondstoffen* zijn tot stand
gekomen door te kijken naar de belangrijkste grondstoffenstromen in de voedingsmiddelenketen en
zijn afgestemd tijdens de stakeholderbijeenkomst van 29 nov jl. In alle openheid werd er met elkaar
gedeeld waar de verschillende uitdagingen liggen, waar er samengewerkt kan worden om de risico’s
te mitigeren en wat er binnen bedrijven al wordt gedaan.
De werksessie werd door de aanwezigen positief ontvangen. Zo schepte de sessie helderheid over
waar te beginnen en hoe er prioriteiten kunnen worden aangebracht. “Deze sessie bracht ons precies
waar wij op gehoopt hadden,” aldus een van de deelnemers.
Binnenkort is het FNLI-stappenplan en de “prioritaire grondstoffen met risico’s en mogelijke acties”
voor FNLI-leden beschikbaar. Ook worden er de komende maanden weer vergelijkbare werksessies
aangeboden voor alle branches die bij de FNLI zijn aangesloten.
Interesse in het volgen van een FNLI-werksessie of vragen over IMVO? Neem dan contact op met
Michelle Mijnders van FNLI of Robin Schwidder van VBZ.
Achtergrond
Op 29 juni 2018 heeft de FNLI het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen getekend. De Nederlandse
voedingsmiddelensector verenigd in de FNLI zet zich gezamenlijk en ketenbreed in voor een
internationaal verantwoorde productieketen. Vele koplopers zijn al jaren aan de slag met IMVO-

beleid en verduurzaming in hun ketens. Met dit convenant zet de gehele levensmiddelenindustrie de
volgende stap. Met de convenantspartijen wordt onder begeleiding van de SER op basis van de
OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles (UNGP’s) een “handreiking due diligence en
inkooppraktijk” opgesteld. De FNLI past deze toe in haar werkzaamheden, samen met
branchesecretarissen en ondersteund door MVO Nederland aan een gezamenlijke aanpak voor
IMVO-risicomanagement.
*rijst, kokos(olie), palmolie, soya(olie), cacao, rietsuiker, koffie, thee, garnalen, tonijn, cashewnoten,
hazelnoten, vanille, citrusvruchten.

