Factsheet activiteiten werkgroep Kinderarbeid
die onderdeel uitmaakt van het plan van aanpak

De Nederlandse textiel- en kledingsector zet grote stappen in de verduurzaming van de sector.
In 2013 presenteerde de sector een plan van aanpak om verder te verduurzamen. De sector is
hard aan het werk aan het realiseren van het plan in samenwerking met maatschappelijke
organisaties, vakbonden en de overheid. Inmiddels hebben 111 bedrijven, die gezamenlijk bijna
50% van de omzet in de kleding vertegenwoordigen, het plan van aanpak ondertekend.
Het plan van aanpak wordt in 10 werkgroepen gerealiseerd. Onder begeleiding van
programmamanager Jolande Sap, MVO Nederland en de brancheorganisaties Vereniging van
Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), Inretail en MODINT hebben de werkgroepen de doelen uit
het plan van aanpak tot concrete projecten uitgewerkt. Maatschappelijke organisaties, vakbonden,
overheid en individuele ondernemingen werken samen. Verspreid over de werkgroepen zijn in totaal
76 partijen actief, waarvan 42 bedrijven.
Werkgroep Kinderarbeid
Een van de werkgroepen richt zich op kinderarbeid.
Kinderarbeid is een probleem dat als textiel- en kledingsector al
lange tijd bestreden wordt. Gelukkig heeft de sector kunnen
constateren dat kinderarbeid bij de productie van kleding (de
‘1st tier’) de afgelopen decennia sterk is teruggedrongen. Helaas
komt het probleem nog steeds – soms incidenteel, soms op
grotere schaal – voor. Voornamelijk op minder zichtbare
plaatsen, zoals bij illegale onderaannemingen en verder in de
productieketen. Daarom is het belangrijk dat de sector zich in
blijft zetten om het probleem te bestrijden.
De werkgroep kinderarbeid buigt zich over deze problematiek en
ontwikkelt activiteiten die de sector helpt effectief actie te
ondernemen. Hieronder meer informatie over deze activiteiten.

Deelnemers werkgroep
Kinderarbeid:
Coolcat
Duifhuizen Lederwaren
G-Star
Hivos/Stop Kinderarbeid
Landelijke India Werkgroep
Miller
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Terre des Hommes
UNICEF Nederland
WE Fashion

KETENONDERZOEK TURKIJE
Kinderarbeid lijkt nauwelijks nog voor te komen bij de directe leveranciers in de keten. Mogelijke
risico’s doen zich vooral dieper in de keten voor, bij onderaannemers en leveranciers van
grondstoffen. Om inzicht te krijgen in het al dan niet plaatsvinden van kinderarbeid in de diepere
schakels van de keten vindt er een onderzoek plaats met de Fair Labor Association (FLA). De
werkgroep heeft gekozen voor Turkije omdat daar weinig informatie over beschikbaar is in
tegenstelling tot Bangladesh en India die volop in de belangstelling staan. Doel van het onderzoek is
om inzicht te krijgen in de aard en omvang van en risico’s op kinderarbeid in de productie en
toelevering van katoen én om vervolgens met een (gezamenlijk) verbeterplan te komen. Bij
voldoende animo zou het onderzoek zich ook uit kunnen breiden naar de productie van de kleding
zelf (van spinnen tot ready-made garment).

De resultaten van het onderzoek zullen zijn:
 Een uitgebreid openbaar ‘mapping report’ met een overzicht van de taken in het
productieproces van katoen (en eventueel kleding) die (mogelijk) worden uitgevoerd m.b.v.
kinderarbeid.
 Inzicht in de risico’s op kinderarbeid voor de deelnemende bedrijven en de link met de eigen
keten.
 Concrete aanbevelingen hoe de problemen/risico’s aan te pakken.
Deelnemen?
Bent u een bedrijf dat actief is in Turkije? Wilt u ook meer inzicht in de diepere schakels van uw
keten? Of wilt u weten in hoeverre u er van verzekerd kan zijn dat kinderarbeid in uw keten
stelselmatig wordt uitgebannen? Wij bieden praktische handvatten hoe u hier mee om kunt gaan.
Interesse? Participeer dan in het onderzoek en verbeterplan dat in gezamenlijkheid met andere
merken door de Fair Labor Association wordt uitgevoerd en gefaciliteerd. Essentieel is om brede
deelname binnen de sector krijgen, daarom een dringende oproep aan alle bedrijven met Turkse
(toe)leveranciers om deel te nemen!
Op 2 april van 15.00 – 16.30 uur vindt er een overleg plaats op het kantoor van MVO Nederland
met de werkgroep kinderarbeid en (mogelijk) geïnteresseerde bedrijven. U bent van harte
uitgenodigd bij dit overleg aanwezig te zijn als u participatie in het onderzoek overweegt. Richa
Mittal van de FLA vertelt u meer over de aanpak van het onderzoek, wat het de deelnemende
bedrijven op zal leveren en wat er van de individuele bedrijven verwacht wordt. Tegelijkertijd
kunnen de aanwezige bedrijven aangeven waar hun wensen en behoeftes liggen zodat het
onderzoek daar op kan worden afgestemd.
Voorafgaand aan dit overleg zal de FLA een masterclass verzorgen over kinderarbeid en due
diligence, zie hieronder. Deelname in de masterclass is aan te bevelen maar niet noodzakelijk.
Nu al meer weten?
De Fair Labor Association heeft al een voorstel voor het onderzoek uitgewerkt op verzoek van de
werkgroep. Deze is op te vragen bij s.pepping@mvonederland.nl of fdhartog@inretail.nl.
Hebt u concrete interesse om deel te nemen? Laat dat dan vast weten. We vragen u dan een
vragenlijst in te vullen zodat we beter in staat zijn rekening te houden met de wensen en
verwachtingen van uw bedrijf.
MASTERCLASSES
In 2015 worden drie masterclasses georganiseerd om kennis over kinderarbeid te vergroten. De
masterclasses helpen bedrijven effectief maatregelen te nemen om kinderarbeid in de keten beter
te kunnen identificeren én aan te kunnen pakken.
Voor wie?
De masterclasses zijn interessant voor alle bedrijven in de sector met een internationale keten en
met mogelijke risico’s op kinderarbeid – direct of indirect - in de volledige keten. De masterclasses
hebben geen landenspecifieke focus maar richten zich op de problematiek in het algemeen.
Deelnemen?
Deelname aan de masterclasses is gratis. Wij vragen alleen uw actieve inzet en aanmelding.
De eerste masterclass vindt plaats op donderdag 2 april van 13.00 – 14.30 uur. Richa Mittal,
werkzaam voor de Fair Labor Association, geeft invulling aan deze eerste master class. Deze zal
gaan over het doen van onderzoek naar kinderarbeid in de volledige keten en mogelijke
maatregelen. Er zal veel gebruik worden gemaakt van concrete voorbeelden. De masterclass vindt
plaats bij MVO Nederland te Utrecht. Klik hier voor een routebeschrijving.
Als u deel wilt nemen aan één of beide bijeenkomsten kunt u zich uiterlijk 26 maart aanmelden bij
het programmamanagement door een e-mail te sturen aan s.pepping@mvonederland.nl.

