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1. Scope van de zelfverklaring
Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft: 2011.

kein Druck, kein Dekubitus

De naam van de organisatie: Decupré B.V.
Belangrijkste activiteiten (producten, merken en/of diensten)

no pressure,
pressure ulcers
Decupré levert anti-decubitus lig- en zitsystemen aan de gezondheidszorg
in no
Europa
onder

de merknaam Decupré. De Decupré matrassen en zitkussens worden ingezet om decubitus
te voorkomen of ter ondersteuning van de behandeling van bestaande decubitus. Decupré

geeft ook scholing om gezondheidszorg medewerkers te attenderen op preventie van

decubitus. Decupré heeft een eigen vestiging in Nederland.

pas de pression, ne escarres

Activiteiten

De ontwikkeling en distributie van de Decupré gepatenteerde anti-decubitus lig- en

zitsystemen in Europa.

Locatie van het hoofdkantoor: Beek in Nederland.
Divisies, werkmaatschappijen en dochterondernemingen: niet van toepassing.
De ISO 26000 is een zelfverklaring op alle activiteiten die Decupré onderneemt.
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2. Principes
2.1

Rekenschap

kein Druck, kein Dekubitus

Onze organisatie legt rekenschap af van onze impact op de maatschappij, de economie en

het milieu. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te
geven?
•

Decupré werkt samen met producenten uit de Europese Unie om economische redenen
en milieu technische redenen.

•
•

no pressure, no pressure ulcers

Decupré heeft 3.300 nieuwe bomen in eigen beheer aangeplant in 2011.

Decupré heeft momenteel voor Nederland drie accountmanagers in dienst. Wanneer
elektrische auto’s voldoende bedrijfszeker zijn en voldoende bereikpashebben,
stapt
de pression, ne escarres
Decupré voor haar accountmanagers over op elektrisch rijden.

•

Onze Decupré matrassen voorkomen decubitus en zijn goedkoper. Hierdoor maken wij
onze producten voor een ieder toegankelijk. Missie en visie www.decupre.com.

•

Om de houtkap terug te brengen doet Decupré 90% van haar “drukwerk” digitaal.

•

Daar waar mogelijk worden oude matrassen niet vernietigd maar hergebruikt voor goede

•

Decupré wil met haar producten en diensten daar waar mogelijk de kosten in de

doelen in Roemenië en Bulgarije.

gezondheidszorg terugdringen. De monitoring van deze besparing is terug te vinden op
www.decupre.com

•

Onze producten zijn voorzien van Sanitized (voor meer informatie www.sanitized.com).

De wijze waarop en de mate waarin de organisatie rekenschap aflegt kan wisselen, maar
komt tenminste overeen met geldende wet- en regelgeving en de bevoegdheden van de

organisatie.

2.2

Transparantie

Onze organisatie is transparant over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de
omgeving. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te
geven?

Wij zijn transparant over het doel en de aard van onze organisatie. Wij zijn transparant over
de producenten en toeleveranciers van (half)- fabricaten. Technische fiches van onze

producten zijn opvraagbaar evenals testrapporten van verschillende instituten (o.a. TUV,
Hygcen). De Decupré producten voldoen voor ieder product afzonderlijk aan de CE-

normering om de kwaliteit per productgroep te garanderen. Verder zijn casestudies met

betrekking tot de doelmatigheid van de Decupré producten op onze website inzichtelijk.

Stakeholders worden feitelijk en zonder bijbedoelingen geïnformeerd. Dit borgen wij met
onze Raad van Commissarissen die de directie aanspreekt op transparantie en feitelijke

informatieverstrekking. Deze onderwerpen zijn onderdeel van de agenda.

Daarnaast is Decupré naar haar medewerkers transparant over haar doelstellingen,

beloningsstructuren, functie omschrijvingen en taakverantwoordelijkheden. Ook intern
worden stakeholders feitelijk en zonder bijbedoelingen geïnformeerd.

Februari 2012

2

geen druk, geen decubitus

NEN-ISO 26000

2.3

Ethisch gedrag

Onze organisatie gedraagt zich ethisch. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om
invulling aan dit principe te geven?
•

kein Druck, kein Dekubitus

De Decupré producten zijn, ondanks dat ze zijn beschermd met een Europees patent,

door zeer gematigde prijzen voor een ieder toegankelijk.

•

Met de Decupré producten zijn verschillende casestudies en klinische testen
uitgevoerd om objectief aan te tonen dat het product beantwoordt aan de
doelstellingen.

•

no pressure, no pressure ulcers

De medewerkers van Decupré maken gebruik van wetenschappelijke studies om
objectieve onderbouwing en informatie aan de stakeholders te kunnen geven.

•

De medewerkers kunnen vrij beslissen over hun agenda en er wordt uitgegaan van
integriteit naar elkaar.

•

pas de pression, ne escarres

Voor de producten van Decupré worden in de totale keten alleen (half)- fabricaten uit

de Europese Unie verwerkt. Door wet en regelgeving in Europa zijn de organisaties
verplicht om te werken met de uitgangspunten uit de Verklaring van de Verenigde

Naties over mensenrechten en de conventies van de ILO (fundamentele rechten van
de medewerker).

2.4

Respect voor de belangen van de stakeholders

Onze organisatie respecteert de belangen van de stakeholders en speelt hier op in. Welke
activiteiten onderneemt uw organisatie om aan dit principe invulling te geven?

Wij erkennen en waarderen onze stakeholders. Afnemers van onze Decupré producten zijn

over het algemeen de kwetsbaarsten uit de samenleving. De mensen die de Decupré lig- en

of zitsystemen nodig hebben zijn ziek en soms terminaal. Wij hebben het grootste respect
voor de belangen van die stakeholders. Het is ons doel om daar waar mogelijk met onze

producten en scholing doorliggen en verder leed te voorkomen en waar mogelijk aan

genezing bij te dragen. Wij geven invulling aan het respecteren van de belangen van onze
stakeholders, door onder andere het nakomen van orderverplichtingen en

garantievoorwaarden, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Daarnaast plegen wij

onderzoek naar het welbevinden van onze medewerkers. Ook verzorgen wij jaarlijks een

check-up bij onze klanten. Verder hebben wij regulier overleg met onze klanten over onze

producten en voldoen wij aan de bestaande wet- en regelgeving en maken wantoestanden in

de gezondheidszorg bespreekbaar. We voeren overleg met koepelorganisaties over de
gezondheidszorg en decubituspreventie en verrichten onderzoek naar decubitus en
preventie. Hoofdstuk drie geeft een overzicht van onze stakeholders.

2.5

Respect voor rechtsorde

Onze organisatie respecteert de geldende wet- en regelgeving. Welke activiteiten

onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

Decupré is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving. Decupré levert aan de

gezondheidszorg en heeft alle producten voorzien van de CE-normering, classificatie I van

de medische artikelen. Bij de inschrijvingen voor de gezondheidszorg dienen wij te voldoen
aan de geldende wet- en regelgeving die worden beschreven in het programma van eisen.
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Wij treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in

overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Onze betrekkingen en

activiteiten dienen altijd overeen te komen met de wettelijke kaders.

kein Druck, kein Dekubitus

De producent geeft objectieve informatie met betrekking tot de geldende technische

specificaties. Daar waar mogelijk zijn ze door testinstituten onderzocht en vastgelegd. De

producent is ISO 9001 gecertificeerd in 1995.

2.6

Respect voor internationale gedragsnormen

no pressure, no pressure ulcers

Onze organisatie respecteert de internationale gedragsnormen. Welke activiteiten
onderneemt uw organisatie om invulling aan dit principe te geven?

Wij hebben geen relaties of activiteiten in gebieden waar de internationale gedragsnormen
pas de pression, ne escarres

niet worden nageleefd. Wij voorkomen dat wij medeplichtig zijn aan het schenden van
internationale gedragsnormen door andere organisaties. Wij gaan hierbij uit van de

Verklaring van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens en de conventies van de ILO
(werknemersorganisatie). De producenten van Decupré (half)- fabricaten zijn gevestigd in

Nederland, België, Denemarken en Zwitserland. Wij streven met onze producenten naar een
verbetering in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2.7

Respect voor mensenrechten

Onze organisatie respecteert en erkent de universele mensenrechten. Welke activiteiten
onderneemt uw organisatie om aan dit principe invulling te geven?

Decupré respecteert de ILO (International Labour Organization) met de fundamentele

principes en rechten op het werk: Vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op

collectieve onderhandeling, het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid, het verbod op
kinderarbeid, het verbod op discriminatie met betrekking tot het aanbieden van werk of
specifieke functies. Decupré wil niet samenwerken met partijen die inbreuk maken op

mensenrechten zoals beschreven in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

Dit houdt in dat Decupré geen zaken doet en wil doen met organisaties waar mensenrechten
ter discussie staan. Toeleveranciers van Decupré komen uit de BENELUX, Denemarken en

Zwitserland.
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3. Stakeholders
3.1 Identificeren stakeholders

kein Druck, kein Dekubitus

Hoe heeft uw organisatie haar stakeholders geïdentificeerd. Wie zijn daarbij in welke vorm
geraadpleegd?
Klanten:
•
•
•
•
•
•
•

Universitaire Ziekenhuizen

no pressure, no pressure ulcers

Algemene Ziekenhuizen
Verzekeraars

Thuiszorginstellingen

Hospices

pas de pression, ne escarres

Verpleeghuizen

Eindgebruiker (cliënt/patiënt)

Aandeelhouders
Medewerkers
Leveranciers

Test- en normering instituten (TUV, Hygcen, Okö tex en CE-normering)
KLANTEN

Universitaire Ziekenhuizen:
In Nederland is de term Academisch Ziekenhuis in de meeste gevallen vervangen door de
term Universitair Medisch Centrum (UMC). Een UMC heeft taken op het gebied van

patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. Bij alle universiteiten in Nederland met een
academisch ziekenhuis is er een UMC opgericht.
Algemene Ziekenhuizen:
Ziekenhuis is de algemene term voor een instelling waar zieken verzorgd worden en waar
professionele gezondheidszorg verleend wordt. Dit gebeurt door artsen, medisch
specialisten en verpleegkundigen. In Nederland moet een ziekenhuis voldoen aan de
regelgeving van en gefinancierd worden vanuit de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. In de strijd
van de overheid om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen, moeten ziekenhuizen
winstgevend worden. Ziekenhuizen moeten hun bestaansrecht bewijzen. Diensten worden
aangeboden tegen een afgesproken vergoeding, en productiecijfers dienen gehaald te
worden. Tegenstrijdig is dat de zorgplicht voor een ziekenhuis blijft, terwijl zaken als
financiering, verzekeringen, wachtlijsten en politiek een belangrijke rol spelen.
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Verzekeraars
Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt.
Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming
die
zich
kein Druck, kein
Dekubitus
tegen het genot van een zeker bedrag (premie) een andere partij (de verzekeringnemer)
verbindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich
voordoet. Een verzekeringsmaatschappij is in Nederland altijd een naamloze vennootschap
of onderlinge waarborgmaatschappij.

no pressure, no pressure ulcers

Thuiszorginstellingen

pas de pression,
ne escarres
Van het begrip ‘thuiszorg’ zijn vele definities in omloop. Sommigen gebruiken
deze
term

voor de werkelijk geleverde zorg achter de voordeur van het huis, anderen noemen alle zorg
voor de niet opgenomen patiënt ‘thuiszorg’. Onder ‘thuiszorg’ wordt volgens deze

omschrijving verstaan: het geheel van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
van de hulpvrager in de thuissituatie, dat verricht wordt met behulp van zelfzorg,

mantelzorg, vrijwilligerswerk en/of (aanvullende) professionele zorg en dat er specifiek op
gericht is de hulpvrager in staat te stellen zich te handhaven in de thuissituatie.
Hospices en bijna –thuis-huizen

Wie binnen de muren de zorg verleent, dát is het belangrijkste verschil. In bijna-thuishuizen is de (eigen) huisarts medisch verantwoordelijk. Bewoners krijgen voor de

verpleegkundige zorg bezoek van verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg

(alsof zij dus thuis zijn). De bijna-thuis-huizen draaien verder op vrijwilligers. In hospices –

die zich soms ‘highcare-hospices’ noemen – is een eigen team

verpleegkundigen/verzorgenden aanwezig. Soms is er een eigen hospice-arts. Ook hier

werken overigens gekwalificeerde vrijwilligers. ‘Bijna-thuis-huis’ of ‘hospice’ zijn type

aanduidingen van hospicevoorzieningen. In de praktijk komt het voor dat een bijna-thuishuis zich in de naamgeving ‘hospice’ noemt.
Verpleeghuizen
Een verpleeghuis (ook: verpleegtehuis) is in Nederland een instelling waar patiënten kunnen
worden verpleegd die niet langer voor een medische behandeling in een ziekenhuis
opgenomen hoeven te zijn. Op een revalidatieafdeling kan men dan werken aan verder
herstel en/of aanpassing aan de veranderde gezondheidssituatie. Er verblijven ook veel
mensen die door ernstige belemmeringen langdurig niet in staat zijn om thuis of in een
verzorgingshuis te verblijven. Verpleeghuizen beschikken vaak over een of meerdere
psychogeriatrische afdelingen.
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Test- en normering instituten:
Hygcen

kein Druck, kein Dekubitus

HygCen is volgens DIN EN 17025 (voorheen DIN EN 45001, geaccrediteerd bij de 19.10.1998
volgens DIN EN 45001: 1990-05, Richtlijn 93 / 42 EEG en 90/385/EEG) geaccrediteerd

laboratorium met de accreditatie van erkende bekwaamheid.

Opgericht op 07.März 1996, Wenns from MS Dipl.-ing. (FH) Margrit Werner
ennoProf.
Mr.
no pressure,
pressure
ulcersDr.

med. H. - p. Werner. www.hygcen.de
Oko-Tex

pas de pression, ne escarres

De internationale Oko-Tex gemeenschap neemt talrijke maatregelen voor de

productveiligheid, het niveau van controle en de bescherming van het ingeschreven Oko-Tex

merk. www.okotex.de
CE-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de
daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie
plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat
zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.
De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten die onder een van de
"Nieuwe Aanpak"-richtlijnen vallen. Dat zijn bijvoorbeeld elektrische apparaten, machines,
gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten (water-, gas- en elektriciteitsmeters,
weegschalen enz.) en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen,
signalisatiekleding en dergelijke). Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de
fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde
Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn
voltooid. De Decupré producten voldoen aan de CE-markering Klasse 1 medische producten.
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3.2. Betrekken van onze stakeholders
Waarom en waarbij betrekt u uw stakeholders?

kein Druck, kein Dekubitus

Decupré is leverancier aan de gezondheidszorg en levert producten die bijdragen aan het
welzijn van de cliënt in een zeer kwetsbare periode. Decupré als organisatie, de

aandeelhouders en de medewerkers zijn zich zeer bewust van de kwetsbaarheid van de

no pressure, no
pressure ulcers
stakeholders in de gezondheidszorg. Met de stakeholders worden casestudies
opgezet
om

te zorgen voor een objectief beeld over de Decupré producten. Met de stakeholders worden

zeer frequent afspraken gemaakt om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Decupré
te toetsen en ethische kwesties te bespreken. Klanten worden direct geïnformeerd over de
pas de pression, ne escarres

MVO door Decupré. De stakeholders hebben inzicht in alle facetten van de organisatie.

Transparante informatie met betrekking tot de producten en de organisatie heeft een hoge
prioriteit. Alle stakeholders hebben de mogelijkheid om onderling bij elkaar een bezoek te
brengen en kunnen onderling informatie uitwisselen over Decupré en de maatschappelijke
betrokkenheid.

Waarom betrekken wij onze stakeholders?
•

Om er in de praktijk achter te komen of onze claims met betrekking tot

maatschappelijke verantwoordelijkheid geloofwaardig worden gevonden;

•

Daar waar mogelijk direct inspelen op de perceptie en mogelijkheden aanpakken om
de maatschappelijke verantwoordelijkheid nog meer te vergroten;

•

Verbetering van de MVO-prestaties.
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4 Kernthema’s
Introductie

kein Druck, kein Dekubitus

De ISO 26000 richtlijn omvat zeven kernthema’s. De zeven kernthema’s zijn:

1. Bestuur van de organisatie
2. Mensenrechten

3. Arbeidspraktijk
4. Het milieu

no pressure, no pressure ulcers

5. Eerlijk zakendoen

6. Consumenten aangelegenheden

7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.
Voor Decupré zijn deze kernthema’s zeer essentieel.

pas de pression, ne escarres

4.1 Bepalen van relevantie

Bij het bepalen van de relevante onderwerpen heeft Decupré gekeken naar de mate van het

maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mate waarin dit aspect van toepassing is op
Decupré.

De volgende kernthema’s zijn voor Decupré relevant.
Kernthema eerlijk zakendoen
•
•
•
•

Het bevorderen van het MVO in de totale keten.
Transparant informeren van de stakeholders.
Integer omgaan met de stakeholders.
Feitelijk informeren van de klanten.

Kernthema het Milieu
•
•

Voorkomen van milieuvervuiling.

Daar waar mogelijk bijdragen aan milieuverbetering.

Kernthema mensenrechten
•
•

Fundamentele principes en rechten.

Discriminatie en kwetsbare groepen.

Kernthema consumenten aangelegenheden
•
•
•

Transparante en eerlijke informatievoorziening.
Bescherming gezondheid en veiligheid.

Duurzame consumptie.
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Kernthema betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.
•
•

Maatschappelijke investering.

Het scheppen van werkgelegenheid.

kein Druck, kein Dekubitus

Kernthema bestuur van de organisatie.
•
•
•
•

Betrokkenheid bij de maatschappij en haar stakeholders.

Feitelijk informeren van haar stakeholders.

Respect voor mensenrechten.

In de totale keten MVO kritisch volgen.

Kernthema arbeidspraktijk.
•
•
•

no pressure, no pressure ulcers

Respect voor medewerkers.

pas de pression, ne escarres

Transparantie in de communicatie.
Integriteit.

4.2 Bepalen van significantie

Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de significante onderwerpen?
Bij het bepalen van significantie zijn de volgende zaken meegenomen:

Impact op de gezondheid en welzijn van de stakeholders en de maatschappij. De omvang

van het effect van het onderwerp op stakeholders, duurzame ontwikkeling en het milieu.
Welke onderwerpen zijn significant?
Bij punt 4.1 zijn de relevante MVO onderwerpen geselecteerd. Uit deze selectie is een

selectie gemaakt op basis van significantie.
Kernthema eerlijk zakendoen
•
•
•
•

Het bevorderen van het MVO in de totale keten.
Transparant informeren van de stakeholders.

Integer omgaan met de stakeholders.
Feitelijk informeren van de klanten.

Kernthema het milieu
•
•

Voorkomen van milieuvervuiling.

Daar waar mogelijk bijdragen aan milieuverbetering.

Kernthema mensenrechten
•
•

Fundamentele principes en rechten.

Discriminatie en kwetsbare groepen.
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Kernthema consumenten aangelegenheden
•
•
•

Transparante en eerlijke informatievoorziening.
Bescherming gezondheid en veiligheid.

Duurzame consumptie.

kein Druck, kein Dekubitus

Kernthema betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.
•
•

Maatschappelijke investering.

Het scheppen van werkgelegenheid.

no pressure, no pressure ulcers

Kernthema bestuur van de organisatie.
•
•
•
•

Betrokkenheid bij de maatschappij en haar stakeholders.
Feitelijk informeren van haar stakeholders.

pas de pression, ne escarres

Respect voor mensenrechten.

In de totale keten MVO kritisch volgen.

Kernthema arbeidspraktijk.
•
•
•

Respect voor medewerkers.

Transparantie in de communicatie.
Integriteit.

Na een uitgebreid interview met stakeholders is bepaald dat alle kernthema’s die relevant
zijn voor Decupré ook significant zijn.
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4.3 Prioriteren van MVO-onderwerpen

Welke criteria heeft u gebruikt bij het bepalen van de prioritaire onderwerpen?

De prioriteiten zijn opgesteld met onze stakeholders. In interviews hebben we de validiteit
kein Druck, kein Dekubitus

en onze prioriteiten bekeken. De volgende criteria zijn gebruikt: de huidige prestaties van de
organisatie met betrekking tot het naleven van de wet, internationale normen, internationale
gedragsnormen. De mate waarin het onderwerp bijdraagt aan het welzijn en aan de
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

no pressure, no pressure ulcers

Welke onderwerpen hebben prioriteit? Indien u gebruik maakt van de
prioriteringsmatrix dan kunt u hiernaar verwijzen.
I

Kernthema mensenrechten

•
•
II

Fundamentele principes en rechten.

pas de pression, ne escarres

Discriminatie en kwetsbare groepen.
Kernthema eerlijk zakendoen

•
•
•
•
III

Het bevorderen van het MVO in de totale keten.
Transparant informeren van de stakeholders.

Integer omgaan met de stakeholders.
Feitelijk informeren van de klanten.
Kernthema het milieu

•

Voorkomen van milieuvervuiling.

•

Daar waar mogelijk bijdragen aan milieuverbetering.

•

Transparante en eerlijke informatievoorziening.

IV

Kernthema consumenten aangelegenheden

•
•
V

Bescherming gezondheid en veiligheid.

Duurzame consumptie.

Kernthema betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.
•
•

V!

Maatschappelijke investering.

Het scheppen van werkgelegenheid.
Kernthema bestuur van de organisatie.

•
•
•
•
VII

Betrokkenheid bij de maatschappij en haar stakeholders.
Feitelijk informeren van haar stakeholders.

Respect voor mensenrechten.

In de totale keten MVO kritisch volgen.
Kernthema arbeidspraktijk.

•
•
•

Respect voor medewerkers.

Transparantie in de communicatie.
Integriteit.
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Tot welke acties heeft dit geleid of gaat u nemen?
I

Kernthema mensenrechten

•

Fundamentele principes en rechten.

kein Druck, kein Dekubitus

Decupré doet geen zaken in de keten met landen waar mensenrechten onder druk staan.

Acties: continue due dilligence Leveranciers in de totale keten.

Gerealiseerd: Inkoopbeleid Decupré gebaseerd op ILO, VN Rechten van de Mens en
Global Compact. Leveranciers voldoen aan sociale eisen en milieunormen.

no pressure, no pressure ulcers

•

Discriminatie en kwetsbare groepen.

Decupré is leverancier van de Decupré producten aan mensen die ernstig ziek zijn.
Wij spreken hier van zeer kwetsbare groepen.

Acties: onderzoek om nog meer inzicht te krijgen.

pas de pression, ne escarres

Gerealiseerd: Feitelijk informeren van de kwetsbare groep met betrekking tot de Decupré
producten. Case studies en klinische studies om feitelijke onderbouwing te verkrijgen

voor de Decupré producten. Het bestuur en de medewerkers van Decupré zetten zich in
om omniet presentaties en opleiding te geven over preventie van decubitus en
weefselschade.
II

Kernthema eerlijk zakendoen

•

Het bevorderen van het MVO in de totale keten.

Decupré houdt zeer sterk de vinger aan de pols bij al haar stakeholders om
maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de aandacht te brengen.

Acties: in de nieuwsbrieven van Decupré standaard een column voor MVO op te nemen.

Vastleggen in een protocol.

Gerealiseerd: Interviewen van stakeholders over MVO en betrokkenheid en
verantwoordelijkheid creëren.
•

Transparant informeren van de stakeholders.

Decupré informeert haar stakeholders transparant.
Acties: vastleggen in een protocol.

Gerealiseerd: Op de website van Decupré wordt alle informatie gedeeld. Dit is voor iedere
stakeholder toegankelijk. Decupré zorgt dat de stakeholders onderling ook met elkaar in
contact kunnen treden en treedt desgewenst als intermediair op.
•

Integer omgaan met de stakeholders.

Transparant en integer gaan hand in hand.
Acties: vastleggen in een protocol.
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•

Feitelijk informeren van de klanten.

Decupré informeert haar stakeholders feitelijk. Daar waar mogelijk gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek peer reviewed.

Acties: vastleggen in een protocol.

kein Druck, kein Dekubitus

Gerealiseerd: op eigen kosten klinische testen en case studies opgezet om zoveel
III

mogelijk informatie te verkrijgen waardoor feitelijk informeren mogelijk is.
Kernthema het Milieu.

•

Voorkomen van milieuvervuiling.

no pressure, no pressure ulcers

De Decupré producten worden geproduceerd in België, Denemarken, Zwitserland en

Nederland. De leveranciers zijn ISO 9001 gecertificeerd en maken daar waar mogelijk

gebruik van natuurlijke materialen.

pas de pression, ne escarres

Acties: Optimalisatie van het productieproces met als kernpunt het milieu.

Gerealiseerd: Decupré heeft met zorg voor het milieu en de productie een weloverwogen

keuze gemaakt voor productie in Europa. De oude matrassen worden daar waar mogelijk
in Roemenië of Bulgarije opnieuw ingezet bij projecten en niet weggegooid.
•

Daar waar mogelijk bijdragen aan milieuverbetering.

Decupré heeft milieuverbetering hoog in het vaandel staan. Decupré heeft hierbij de
keuze van de producent bewust gemaakt.

Acties: vast omschrijven welke acties per jaar worden gedaan. Wanneer de mogelijkheid
zich voordoet alle account managers laten over stappen op elektrische auto’s.

Gerealiseerd: aanplant in eigen beheer van 3300 nieuwe bomen. Zo min mogelijk
papiergebruik. Digitaal informeren van de stakeholders door elektronische

nieuwsbrieven, website.
IV

Kernthema consumenten aangelegenheden

•

Transparante en eerlijke informatievoorziening.

Decupré heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid omdat zij haar
producten levert aan vaak kwetsbare groepen.

Gerealiseerd: een zeer toegankelijke website met daarbij wetenschappelijke, klinische en
casestudies ter onderbouwing.

Acties: protocollair vastleggen.
•

Bescherming gezondheid en veiligheid.

Decupré heeft een zeer grote verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en

veiligheid.

Acties: protocollair vastleggen.

Gerealiseerd: De Decupré producten voldoen aan de normen: Oko Tex, Hygcen, CE en
worden voorzien van de certificeringen. Dit betekent dat de Decupré producten daar

waar mogelijk bijdragen aan de gezondheid en qua veiligheid alle zaken zijn
meegenomen die in de huidige situatie bekend zijn.

Februari 2012

14

geen druk, geen decubitus

NEN-ISO 26000

•

Duurzame consumptie.

Daar waar mogelijk ook bij de consumenten het Cradle to Cradle principe uitdragen.
Acties: Informeren over Cradle to Cradle en MVO met een speciale nieuwsbrief.

kein Druck, kein Dekubitus

V

Kernthema betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.
•

Maatschappelijke investering.

Decupré wil daar waar mogelijk bijdragen aan het maatschappelijke debat over de
gezondheidszorg. Hierin wil Decupré een integere rol spelen om
betrokkenen
no alle
pressure,
no pressure ulcers

zoveel mogelijk te helpen.

Acties: protocollair vastleggen.

Gerealiseerd: het gratis verstrekken van de Decupré producten en inlichten van

pas de pression, ne escarres

mensen als er sprake is van een acute situatie met betrekking tot Decubitus.
•

Het scheppen van werkgelegenheid.

Decupré is een kleine organisatie met een Europees patent. De plannen zijn groot en
het buitenland lonkt. Als Decupré gaat groeien dan zal dat zeker positieve gevolgen
hebben voor de werkgelegenheid.

Gerealiseerd: Decupré is vermeld bij het ministerie van Economische Zaken en

Innovatie als een vernieuwend en interessant bedrijf.
VI

Kernthema bestuur van de organisatie.
•
•
•
•

Betrokkenheid bij de maatschappij en haar stakeholders.
Feitelijk informeren van haar stakeholders.

Respect voor mensenrechten.

In de totale keten MVO kritisch volgen.

Al deze kernthema’s zijn uitgewerkt bij de bovenstaande punten. Deze kernthema’s
zijn voor het bestuur van Decupré onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering.
Acties: protocollair vastleggen.
VII

Kernthema arbeidspraktijk.
•

Respect voor medewerkers.

Decupré heeft zeer veel respect voor haar medewerkers.

Acties: Respect code opstellen samen met de medewerkers.

Gerealiseerd: medewerkers worden in beslissingen betrokken. Medewerkers worden

zeer serieus genomen. Medewerkers zijn ongelooflijk belangrijk en onderschrijven de

integriteit van Decupré. Medewerkers hebben het vertrouwen.
•

Transparantie in de communicatie.

Decupré communiceert transparant met haar medewerkers.

Acties: transparantie code opstellen samen met de medewerkers.

Gerealiseerd: met de medewerkers van Decupré wordt feitelijk en integer
gecommuniceerd.
•

Integriteit.

Zoals Decupré omgaat met alle stakeholders, zo gaat Decupré ook integer om met
haar medewerkers.
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Acties: Integriteitscode opstellen samen met de medewerkers.
5. Integratie

Gerealiseerd: de medewerkers van Decupré worden daar waar mogelijk bij alles
betrokken en is er ruimte voor discussies zonder sancties.

5.1 Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer

kein Druck, kein Dekubitus

NEN-ISO 26000
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5. Integratie
5.1 Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer

kein Druck, kein Dekubitus

Welke (typen) organisaties bevinden zich in uw invloedssfeer en hoe

verhouden zij zich tot uw organisatie?

Test- en normering instituten
Universitaire Ziekenhuizen

no pressure, no pressure ulcers

Algemene Ziekenhuizen
pas de pression, ne escarres

Verzekeraars
Aandeelhouders

Medewerkers

geen druk, geen decubitus

Leveranciers

Hospices

Thuiszorginstellingen

Verpleeghuizen

kein Druck, kein Dekubitus

Op welke manier stimuleert uw organisatie maatschappelijke
verantwoordelijkheid bij andere organisaties?

Door samen met de stakeholders aan duurzaamheidsprojecten te werken. Aandeelhouders
planten nieuwe bomen aan. Wanneer het mogelijk is gaan de medewerkers in elektrische
auto’s rijden. Met klanten de discussie voeren over maatschappelijk verantwoord

ondernemen en het belang ervan voor Decupré helder aan te geven. Decupré heeft in haar
no pressure, no pressure ulcers

inkoopbeleid milieu- en sociale criteria opgenomen.

Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiële) (negatieve) effecten
van de eigen activiteiten en besluiten op maatschappij, milieu en conomie?

Tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bovengenoemde zaken
pas de pression, ne escarres

besproken. Verder is het doel om dit in 2012 in een protocol vorm te geven.
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Op welke manier beoordeelt uw organisatie (potentiële) (negatieve) effecten
van de activiteiten en besluiten van organisaties in uw invloedssfeer op de
maatschappij, milieu en economie?

kein Druck, kein Dekubitus

Decupré wil de negatieve effecten minimaliseren en positieve effecten van haar
activiteiten en processen bevorderen. Om te bepalen waar de grens van haar

invloedsfeer ligt heeft Decupré een interne analyse uitgevoerd. Bij die analyse is

gekeken op welke stakeholders wij direct invloed kunnen uitoefenen en over welke

Stakeholders wij geen controle hebben.

no pressure, no pressure ulcers

5.2 Gepaste zorgvuldigheid (due diligence)

Hoe wordt gepaste zorgvuldigheid uitgeoefend of geïmplementeerd in uw
organisatie?
•

pas de pression, ne escarres

Richtlijnen over hoe aan de organisatie verbonden personen gepaste

zorgvuldigheid in acht kunnen nemen (MVO Beleid);

•
•

In de functieomschrijvingen opnemen.

Instrumenten om de impact van de geplande en bestaande activiteiten in kaart te
brengen. (KPI’s en directie)

Welke (potentiële) negatieve effecten op maatschappij, milieu en economie
heeft uw organisatie geïdentificeerd?

De Decupré producten zijn gemaakt van schuim. Deze schuimen worden ISO gecertificeerd

geproduceerd. De schadelijke stoffen zijn zo laag mogelijk gehouden en ook gecertificeerd

door Oko Tex. De Decupré producten hebben een positieve bijdrage op de maatschappij en

de economie. Voor wat betreft het milieu is het productieproces belastend. Hierover worden
gesprekken gevoerd met de producent. Om de schade zoveel mogelijk te compenseren

worden oude matrassen bij nieuwe projecten in Roemenie en Bulgarije ingezet en zijn in

2011 de eerste 3300 bomen in Nederland gepland.

Onze organisatie heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid:
•

door de rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze missie en visie op te

nemen.

•
•

door de stakeholders feitelijk te informeren met de website.

door casestudies en klinische studies te verzorgen waardoor de transparantie
gewaarborgd is.

•
•

door MVO als agendapunt op te nemen in de vergaderingen met de RvC.

door leveranciers op hun verantwoordelijkheden te wijzen met betrekking tot het
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

•

door het Maatschappelijk verantwoord ondernemen door te voeren in alle gesprekken

•

door het opstellen van protocollen met betrekking tot de kernthema’s.

met alle stakeholders.

•

door MVO te zien als integraal beleid in de totale Decupré organisatie.
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Op welke manier creëert uw organisatie draagvlak voor maatschappelijke

Verantwoordelijkheid, binnen én buiten de organisatie?

Omdat de directie en de aandeelhouders van Decupré het maatschappelijk verantwoord
kein Druck, kein Dekubitus

ondernemen als één van de speerpunten hebben in de organisatie creëert Decupré draagvlak
binnen en buiten de organisatie. Stakeholders worden aangesproken op het maatschappelijk
verantwoord ondernemen van Decupré en wat zij zelf ondernemen.

no pressure, no pressure ulcers

Op welke manier ontwikkelt uw organisatie de benodigde competenties voor

het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid – binnen en eventueel

buiten de organisatie?

pas de pression, ne escarres

Decupré hanteert een competentiemanagement model waarin de verschillende competenties

per functie worden beschreven. Tijdens beoordeling- en functioneringsgesprekken worden
deze competenties besproken en wordt gekeken waar training en onderwijs nodig is.

Het MVO beleid en strategie zijn ondergebracht in het functie profiel van de directie. Het
uitdragen van het MVO beleid zijn officieel onderdeel van het functieprofiel van de
medewerkers.

Op welke manier heeft uw organisatie haar maatschappelijke

verantwoordelijkheid geïntegreerd in haar besturingsprocessen, systemen en
procedures?

Het MVO wordt besproken tijdens de vergaderingen met de aandeelhouders (jaarlijks) met
de Raad van Commissarissen (per kwartaal) en met de medewerkers (maandelijks). De

leverancier wordt per jaar in een leveranciersgesprek over de voortgang van MVO binnen hun
organisatie geïnterviewd. De andere stakeholders worden geïnformeerd over de voortgang
van MVO binnen Decupré. De protocollen worden in 2012 afgerond en op de website
gepubliceerd.

Houdt uw organisatie bij haar communicatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid
rekening met de volgende criteria?

Decupré houdt bij haar communicatie rekening met de volgende criteria:
•
•

alle belangrijke activiteiten en de impact op de maatschappij en het milieu;

de begrijpelijkheid van de informatie voor de verschillende doelgroepen; dit heeft
zowel betrekking op de taal als op de wijze van presentatie;

•

de informatie is gebaseerd op de werkelijk situatie; dit betekent dat niet alleen

goed nieuws naar buiten wordt gebracht, maar ook informatie over eventuele

negatieve maatschappelijk effecten.
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5.3 Communicatie en rapportage
Op welke manier communiceert uw organisatie over haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid?

kein Druck, kein Dekubitus

Via haar website.

Door middel van de nieuwsbrief (bereik circa 1500 stakeholders) met een vaste column.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In gesprekken.

no pressure, no pressure ulcers

Rapporteert uw organisatie over MVO via een maatschappelijk verslag (al dan

niet als losstaand verslag)?

pas de pression, ne escarres

Decupré heeft nog geen maatschappelijk verslag. De doelstelling is om dit in ons jaarverslag
van 2012 als speciaal onderdeel op te nemen.

Zijn er conflicten of meningsverschillen (geweest) met stakeholders?
Nee.

Welke methoden heeft u om (eventuele) conflicten op te lossen?
Transparant en feitelijk informeren van de stakeholders.

Decupré is te allen tijde bezig om vooraf zo transparant mogelijk te zijn waardoor conflicten
niet zullen optreden.

Op welke manier monitort uw organisatie haar activiteiten die effect hebben op

relevante thema’s en onderwerpen?
•
•
•

Feedback van stakeholders;

Het omschrijven van KPI’s met betrekking tot de MVO
Het monitoren van de KPI’s door interviews.

Hoe heeft uw organisatie haar prestaties op relevante thema’s en
onderwerpen beoordeeld?

Interne beoordeling van de directie door de RvC op de relevante thema’s en onderwerpen.
Gesprek met de stakeholders over de relevante thema’s en onderwerpen.
Heeft u stakeholders betrokken, zo ja welke?

Decupré heeft haar klanten, aandeelhouders, bestuur, leveranciers en medewerkers
betrokken. Dit ziet Decupré als een continu en essentieel proces.
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5.4 Verbeteringen, successen, doelstellingen en acties

Welke verbeteringen of successen heeft uw organisatie bereikt?

Decupré heeft het MVO gedachtegoed opgenomen in de functieomschrijvingen van directie

en medewerkers.

kein Druck, kein Dekubitus

De aandeelhouders van Decupré zijn ook overtuigd van het belang van maatschappelijk

verantwoord ondernemen en hebben de Directie ruimte gegeven om hieraan vorm te geven.
In 2011 zijn 3500 bomen in Nederland gepland.
De transparantie is toegenomen.

no pressure, no pressure ulcers

Er is in 20111 een samenwerking ontstaan met het goede doel voor de oude matrassen.

De leverancier is bewuster geworden met betrekking tot het milieu en het milieu vriendelijk
produceren. (onderzoeken met soja schuim lopen)

pas de pression, ne escarres

Welke doelen zijn nog niet bereikt?

Het protocollair vastleggen van bepaalde onderdelen van de kernthema’s.
Het opnemen van een maatschappelijk verslag in het jaarverslag.

Aan welke MVO-initiatieven en eventuele bijbehorende instrumenten neemt

uw organisatie deel?

Ontwikkeling soja schuim.

Reductie CO2 door de aanplant van nieuwe bomen.
Ondersteunen van mensenrechten organisaties.

Daar waar mogelijk digitaliseren van informatie.
Welke van de onderstaande punten heeft u overwogen bij de keuze voor dit
initiatief?
•
•
•
•
•

Ondersteunt de principes NEN-ISO 26000;

Geeft praktische richtlijnen om met MVO aan de slag te gaan;

Is tot stand gekomen op een open en transparante wijze;

Is ontwikkeld met verschillende stakeholders, afkomstig uit ontwikkelde landen.

Heeft een goede reputatie als het gaat om geloofwaardigheid en integriteit.

Welke concrete acties worden uitgevoerd in verband met het MVO-initiatief?

Protocollen opstellen om de kernthema’s transparant te maken voor alle stakeholders van
Decupré.

KPI’s vastleggen voor de verschillende kernthema’s en deze per jaar evalueren.
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geen druk, geen decubitus

NEN-ISO 26000

Verwijstabel ISO 26000 Zelfverklaring.
kein Druck, kein Dekubitus

Hoofdstuk 2 Principes
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Rekenschap

Transparantie

Ethisch gedrag

Respect voor belangen Stakeholders

Respect voor rechtsorde

Respect voor internationale gedragsnormen

Respect voor mensenrechten

Hoofdstuk 3 Stakeholders
3.1

3.2

Identificeren Stakeholders

Betrekken van onze Stakeholders

Hoofdstuk 4 Kernthema’s
4.1

4.2

4.3

Bepalen van relevantie

Bepalen van significantie

Prioriteren van MVO onderwerpen

Hoofdstuk 5 Integratie
5.1

5.2

5.3

5.4

Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer

Gepaste zorgvuldigheid (due diligence)

Communicatie en rapportage

Verbeteringen, successen, doelstellingen en acties
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Vraag
1

2

no pressure, no pressure ulcers

3

4

5

pas de pression, ne escarres

6

7

8, 9, 10, 11, 12
13 & 14

15, 16, 17, 18,

19, 20, 21

22, 34, 35, 36

23, 24, 25, 26, 27, 37

28, 29, 30

31, 32, 33

38, 39, 40
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