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Mascot International A/S is SA 8000 gecertificeerd
SA8000 is ´s werelds meest erkende internationale standaard voor MVO
(maatschappelijk verantwoord ondernemen)
SAI (Social Accountability International) is wereldwijd actief is daarom één van de leidende organisaties die zich
bezig houdt met maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen / rechten van werknemers.
Het betreft een certificaat onder audit en is gebaseerd op internationale normeringen die betrekking hebben op de
werkomgeving zoals: de conventies van de International Labour Organisation (ILO), de verklaring van de Universele
Rechten van de Mens en de VN conventie met betrekking tot de Rechten van het Kind.
Elk bedrijf dat wenst te voldoen aan SA8000 moet procedures en voorschriften accepteren die de basis
mensenrechten van werknemers beschermen.
Bedrijven die voldoen aan SA8000 kunnen schriftelijk aantonen dat zij:
• Geen gebruik maken van kinderarbeid
• Geen gebruik maken van gedwongen arbeid
• Voldoen aan goede werkomstandigheden, aangepast aan lokale omstandigheden
• Voldoen aan de vrijheid van vereniging
• Niet discrimineren
• Eerlijke werkuren en lonen bieden
• Een efficiënt management systeem hebben inclusief een controle instrument om de werkomstandigheden te
beoordelen van contractleveranciers
Het voordeel van de SA8000 standaard is, dat de aangesloten bedrijven, gecontroleerd worden door een
onafhankelijke externe certificeringinstantie, bij Mascot is dat British Standard Institute (BSI).
Vele bedrijven werken met programma´s voor MVO die niet door een onafhankelijk externe organisatie worden
gecontroleerd.
Controle bij MASCOT Vietnam
• Externe audits worden elke 6 maanden uitgevoerd
• Interne audits worden elke 3 maanden uitgevoerd door MASCOT’s SA8000 medewerker en hebben heeft
betrekking op alle afdelingen binnen MASCOT Vietnam
• Het SA 8000 certificaat wordt elke drie jaar vernieuwd
SA8000 verplicht aangesloten bedrijven om onderaannemers te controleren. Mascot voert regelmatig controles en
inspecties uit gebaseerd op onze richtlijnen en onderaannemers worden geaudit conform deze richtlijnen.
Meer informatie is te vinden op: http://www.sa-intl.org

