
 
Programma Workshop Due Diligence 7/6 15:00-17:00 

 

Stap 1 en 2: intern beleid + IMVO risico’s in kaart brengen 

 

15:00 - 15:05         Opening 

 

15:05 - 15:15         IMVO wetgeving vanuit overheid (Jeroen Oudheusden) 

 

15:15 – 15:45         Blokje Handel:  

Hoe ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ESG = Environmental, Social 

& Governance)  op basis van Ketenverantwoordelijkheid/transparantie (Due 

Diligence) eruit en hoe begin je? 

 

                              Stap 1: Intern management + afdelingen aanlijnen op DD beleid  

 Hoe maak je IMVO onderdeel van je bedrijfsbeleid 

 Wat zijn jouw bedrijfswaarden of kernwaarden (Code of Conduct)? 

 

Anne-Lotte Boudeling (FM Group) vertelt uit eigen ervaring 

 

Stap 2: IMVO risico’s in kaart brengen: 

 Waar zitten je bedrijfsrisico’s; bij welke producten? 

 Waar komen deze producten vandaan? 

 Hoe kun je ze in kaart brengen? 

 Hoe kun je deze risico’s afdekken / verminderen / monitoren? 

 

Elise Wieringa (Royal Lemkes) vertelt uit eigen ervaring 

 

Andre Lankhaar (Kalanchoëkweker) deelt wat hij in Tanzania aan IMVO doet 

 

15:45 – 16:15         Blokje kwekers:  

Wat wordt er vanuit de klant in het kader van Maatschappelijk Verantwoord  

ondernemen op basis van Ketenverantwoordelijkheid/transparantie (Due 

Diligence) van jou verwacht? 

 

I. De kweker zal (duurzame) keuzes moeten maken om toekomstbestendig te zijn 

en samen met de afnemers ervoor te zorgen dat de keten verduurzaamt en de 

benodigde informatie kan aanleveren. Belangrijk te weten wat zijn de risico’s? 

 

 Wat is een Code of Conduct en hoe gebruik je hem? 

 

Coen Frederiks (IDH) ligt bovenstaande vragen toe  

 

II. Naast het zorgen voor een socialere en eerlijkere productieketen, is er ook 

steeds meer aandacht voor de milieu impact van het eindproduct. Footprinting 

speelt een steeds belangrijkere rol om dit in kaart te brengen.   

 

 Wat is Footprinting en waarom wordt hiernaar gevraagd? 

 Wat is de meerwaarde van het hebben van een footprint als kweker zijnde? 

 

Karolien Tesselaar vertelt hoe footprinting haar bedrijfsvoering optimaliseert  

 

16:15 – 16:25         Korte toelichting op Footprint Tool binnen FSI (Jeroen Oudheusden) 

 

16:25 – 16:30 Afsluiting 

 

 


