
Achter ons 

Achter Fair Stone staat de WiN=WiN GmbH, agentschap 

voor globale verantwoording. Wij worden door de Inter-

national Social Security Association (ISSA) alsmede door 

B.A.U.M. e.V. ondersteund. Samen streven wij het doel 

van een duurzame globalisering na: 

 

 

 

 

 

 

• jarenlange ervaring bij CSR projectadvies in ontwik-

kelingslanden en jonge industrielanden  

• opzetten van en verantwoordelijkheid voor Fair Stone  

• internationale programmacoördinatie  

 

 

 

 

 

• International Social Security Association Mining 

• verenigt ca. 360 instellingen, ministeries en organisa-

ties, verenigingen en ondernemingen in 150 landen  

 
 

 
 

 

 

• informatie- en contactnetwerk  

• steun van Fair Stone / WiN=WiN op het gebied van 

     milieumanagement en duurzame ontwikkeling 

 

 

 

 

Internationale 

standaard voor milieu 
en sociale omstandigheden 

bij natuursteenimporten 

uit ontwikkelingslanden  

en jonge industrielanden 

Doe mee! 

Het is een teken van globale verantwoordelijkheid wanneer 

klanten naar sociale standaards voor natuursteenimport 

informeren en bereid zijn daarvoor uiteindelijk een hogere 

prijs te betalen. Fair Stone biedt een onafhankelijk 

systeem waarmee het mogelijk is aan te tonen of sociale 

en ecologische standaards in de leverketen worden nage-

leefd. 

Contact 

WiN=WiN GmbH 

Agentur für globale Verantwortung 

Schuhstrasse 4 

73230 Kirchheim unter Teck, Duitsland 

 

Telefoon : +49 (0) 7021 - 726 98 94 

Fax : +49 (0) 7021 - 726 98 96 

E-Mail : fairstone@win--win.de 

 

Homepage 

fairstone.win--win.com 

 

 

In te r na t i o na l e  s t andaa rd  voo r  mi l i e u  

en  so c i a l e  omtand igheden  b i j  

na tuu r s teen impo r te n  



Over Fair Stone  

De voordelige natuursteenproductie in jonge industrie-

landen en ontwikkelingslanden vindt vaak op kosten van 

de arbeiders plaats. Kinderarbeid, dodelijke ongevallen 

en arbeidsongeschiktheid als gevolg van een stoflong 

(silicose) zijn geen zeldzaamheid. Om een einde te 

maken aan deze wantoestanden is samen met de impor-

teurs van natuursteen de internationale standaard voor 

milieu en sociale condities, Fair Stone, ontwikkeld. Deze 

heeft zich ten doel gesteld de arbeidsomstandigheden in 

steengroeves en verwerkende bedrijven in ontwik-

kelingslanden en jonge industrielanden te verbeteren. 

Fair Stone streeft naar een duurzame globalisering: 

 

• geen uitbuitende kinderarbeid 

• geen dwangarbeid 

• nakoming van de ILO-conventies 

• veiligheid en gezondheid op de werkplek 

• milieubescherming en duurzaamheid 

• faire openlijke inkoop 

 

Daarmee steunt Fair Stone de wens van klanten, van de 

overheid en de maatschappij naar behoorlijke om-

standigheden bij productie en inkoop. 

 

 

Fair Stone standaard  

Faire handel is voor ons een verplichting op basis van 

transparantie, dialoog en wederzijds respect. Onze Fair 

Stone partners leveren met hun in het Fair Stone 

systeem geregistreerde leveranciers door het imple-

menteren van de standaard in de bedrijven een bijdrage 

aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

Internationale handelaars en leveranciers zijn als Fair 

Stone partners begonnen de Fair Stone standaard in hun 

steengroeves en fabrieken in ontwikkelingslanden en 

jonge industrielanden te realiseren.  

 

Daarbij behoren veilige en gezonde werkplekken, nalev-

ing van de mensen- en arbeidsrechten, bescherming van 

het milieu en een duurzaam management. 

 

Een speciaal ontwikkeld "Step by Step kwaliteitsmanage-

ment" ondersteunt en begeleidt de partners bij het imple-

menteren van de Fair Stone criteria. 

 

Onaangekondigde controles, transparantie en een voort-

durende dialoog met de partners leiden stapsgewijs tot 

een schone en betrouwbare leverketen. 

 

 

 

“Tracing Fair Stone” 

De realisering van de Fair Stone standaard wordt va-

naf het begin door plaatselijke vertegenwoordigers en 

onafhankelijke spelers gesteund en gecontroleerd. 

 

Fair Stone partners hebben drie jaar de tijd de stan-

daard in de praktijk te brengen voordat er een onaf-

hankelijke certificering door derden plaatsvindt. Het 

systeem "Tracing Fair Stone" heeft ten doel Fair Stone 

producten in de gehele leverketen te kunnen identifi-

ceren. 

 

Programmacoördinatie Europa 

Email : fairstone@win--win.de 

Phone : +49 (0) 7021 726 98 94 

 

Projectmanagement China 

Email : e.chung@win--win.com 

Phone : +86 592 23 85 984 

 

Projectmanagement Indien 

Email : k.kumar@win--win.com 

 

Projectmanagement Vietnam 

Email : h.nguyen@win--win.com 

In te r na t i o na l e  s t andaa rd  voo r  mi l i e u  

en  so c i a l e  omtand igheden  b i j  

na tuu r s teen impo r te n  


