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De prijs van degelijke 
werkomstandigheden  

dwang- en kinderarbeid, verplichtingen op 

het gebied van veiligheid en hygiëne voor 

de werknemers, verbod op discriminatie, ga-

rantie op vrijheid van vereniging en het recht 

op collectieve onderhandelingen, voldoende 

loon om een minimale levenskwaliteit te 

verzekeren, regeling van de werkuren en 

overuren, verbod op bepaalde tuchtmaatre-

gelen (1), enz. Acht van de negen principes 

van de norm zijn verplicht in België en de 

andere 180 lidstaten van de IAO, dus waar-

om zou men nog een certifi catieprocedure 

opstarten? 

“E
n als u het kon overdoen?” 

Een vraag die twijfel opwekt 

bij Pascal Stroobant, kwali-

teitsmanager bij Randstad, 

de eerste Belgische onderneming met het 

SA8000-certifi caat. De certifi catieprocedure 

is lang, zwaar en duur. Dat blijkt duidelijk 

uit het aantal Belgische ondernemingen met 

SA8000-certifi caat: vier! De normeringsprinci-

pes van de SA8000 zijn overgenomen uit de 

dertien voornaamste internationale conven-

ties die toezien op de rechten van de mens, 

het kind en de werknemers: verbod op 

De SA8000-norm werd precies tien jaar geleden in het leven geroepen door 

de Council on Economic Priorities, die intussen werd omgedoopt tot Social 

Accountability International (SAI). Die SA8000-norm heeft vandaag 

de dag grote ambities, met name de voortdurende verbetering van de 

werkomstandigheden door middel van een transparantere productieketen.

De basis van de SA8000-
norm: een strikte naleving 

van de internationale 
conventies en de hygiëne- en 

veiligheidsomstandigheden.

SA8000 : 

De doelstelling: kwaliteit, 
veiligheid, milieu

Voor Randstad was het antwoord duidelijk: 

“We wilden onze uitzendkrachten garanderen 

dat we te goeder trouw handelen en dat we 

transparant en open zijn”, verzekert Pascal 

Stroobant. “SA8000 stelt ons onder meer in 

staat om onze eigen mechanismen voor een 

voortdurende controle op en verbetering van 

de werkomstandigheden te implementeren. 

Want hoewel de fundamentele conventies van 

de IAO verplicht zijn, worden er geen sancties 

opgelegd bij niet-naleving. En wat de natio-
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nale wetten betreft, “zijn er geen regelmatige 

controles die volstaan om te verzekeren dat 

alle principes altijd en overal worden toege-

past. De audits voorkomen dat we indomme-

len in de veronderstelling dat alles goed gaat.” 

Dat helpt ons om op te treden tegen schen-

dingen van wettelijke basisprincipes zoals 

discriminerende aanvragen van werkgevers 

of praktijken die aanleunen bij ‘dwangarbeid’ 

wanneer de werknemer zich verplicht ziet om 

een opdracht aan te nemen. 

Men zou kunnen denken dat de SA8000-

certifi cering voor Randstad slechts een for-

maliteit was: de onderneming had immers 

al een duidelijk MVO-beleid. Toch heeft de 

uitwerking en conformering van een beheer-

systeem meer dan een volledig jaar in beslag 

genomen voor de eerste certifi ceringsaudit 

werd uitgevoerd. “SA8000 en ISO9000 zijn 

geen doelstellingen op zich. Wij streven naar 

QSE, een geïntegreerde benadering die het 

mogelijk maakt om de kwaliteit, de veiligheid 

en de milieuprestaties voortdurend te verbete-

ren”, verduidelijk Pascal Stroobant nog (2). 

Tot en met de onderaannemers
Een van de voornaamste aspecten van de 

certifi cering is dat de onderneming verplicht 

wordt om te bewijzen dat ze aan de SA8000-

eisen voldoet. Dat vereist ook de opvolging 

en controle van leveranciers en onder-

aannemers op het eerste niveau. Dat heeft 

uiteraard te maken met de talloze schandalen 

met betrekking tot de werkomstandigheden 

in buitenlandse productie-eenheden, en dat 

voornamelijk in de textiel- en productiesector. 

“Dat is de kern van het probleem: er bestaan 

geen internationale sociale verplichtingen en 

de ondernemingen moeten enkel de sociale 

normen respecteren van de landen waarin 

ze werken. Bedrijven wijken niet voor niets 

uit naar het buitenland”, onderstreept Sophie 

Spillemaeckers, senior researcher bij de KUL 

en specialiste van de SA8000-audit.

Om tegemoet te komen aan bepaalde 

bezwaren tegen de sociale audit, houdt de 

SA8000-audit ook rekening met de externe 

partners van de onderneming zoals syndi-

caten en plaatselijke NGO’s. “Wanneer men 

in de streek een onderzoek voert, vermeldt 

men nooit over welke onderneming het gaat 

om zo neutraal mogelijke commentaren uit te 

lokken. Om diezelfde redenen selecteren we 

zelf en in alle vertrouwelijkheid de mensen die 

we zullen interviewen”, aldus Gabriel Lévy-

Bencheton, directeur van het IFME.(3) Voor 

hem ligt het voornaamste voordeel van de 

certifi cering in het positieve sneeuwbaleffect 

ervan: om het certifi caat te 

behalen heeft een onderne-

ming er belang bij om van 

haar leveranciers en onder-

aannemers te eisen dat ze de 

SA8000-normen respecteren. 

“Kortom, als de leveranciers 

van het eerste niveau hun 

sociale prestaties verbeteren, 

heeft dat een gunstig effect op de globale 

prestaties van de onderneming. Voor grote 

merken is het ethische imago immers nage-

noeg even belangrijk als de kwaliteit van hun 

producten.”   

De kwaliteit van de sociale 
dialoog verbeteren

De voorbereidende fase kan zes maanden 

tot anderhalf jaar in beslag nemen voor een 

persoon die voltijds aan het project werkt. Als 

de leveranciers en onderaannemers van het 

eerste niveau te vaak veranderen, wordt het 

echter een stuk moeilijker, om niet te zeggen 

onmogelijk. Toch hebben ook kleine onder-

nemingen zich al in het avontuur gestort: de 

groep Triscall behaalde in 2006 als eerste KMO 

het SA8000-certifi caat voor zijn callcenters in 

Luik en Hasselt. “We dachten dat we aan alle 

verplichte normen voldeden, maar tijdens de 

voorbereidingsfase werd al gauw duidelijk 

dat dat voor verscheidene belangrijke criteria 

niet het geval was, vooral dan op het vlak van 

hygiëne en veiligheid”, zegt Jamila Benbachir, 

SA8000-verantwoordelijke voor Triscall. “We 

hebben dan ook fors geïnvesteerd in nieuwe 

uitrusting, we hebben een preventieadviseur 

opgeleid en elke werknemer heeft een oplei-

ding gekregen over de norm. De investeringen 

die nodig waren om het certifi caat te behalen 

wogen zwaar in vergelijking met de grootte 

van de onderneming…” 

Aangezien Triscall minder dan dertig 

“De implementatie van de norm 
stelde ons in staat om nieuwe 
werkrelaties te ontwikkelen.”      

OP 30 JUNI 2007:

•  1.373 gecertifi ceerde ondernemingen 

ter wereld 

• 66 sectoren

• 680.903 betrokken werknemers

•  Italië is kampioen wat het aantal 

SA8000-certifi caten betreft met 626 

gecertifi ceerde organisaties, gevolgd 

door India (217) en China (159). België 

situeert zich op hetzelfde niveau als 

Turkije en Groot-Brittannië (4), niet ver 

achter Frankrijk (8)

Ook callcenters 
kunnen aan een 

audit worden 
onderworpen, 

zoals dat in 
Bangalore 
(India). Na 

Hasselt en Luik 
laat Triscall 

eveneens zijn 
callcenter in 
Casablanca 

auditen.

SA8000, IS…

• een certifi caat voor ondernemingen

•  ontwikkeld en beheerd door SAI (New 

York)

•   op termijn een verplicht management-

systeem voor onderaannemers 

•  een certifi caat voor drie jaar met 

controleaudits om de zes maanden

©
 G

e
tt
y
 -

 M
ic

h
a
e
l 
C
ra

b
tr
e
e



N° 3      NOVEMBER 200742

INSTRUMENT   Werkkwaliteit

Internationale polemiek...
Toch krijgen sociale audits de jongste ja-

ren heel wat scherpe kritiek te slikken. De 

grootste daarvan is dat ze op voorhand wor-

den aangekondigd. Dat is problematisch 

wanneer de certifi ceringsaanvraag enkel om 

marketingredenen gebeurt of om contrac-

ten te behouden met ondernemingen die 

van hun onderaannemers eisen dat ze een 

SA8000-certifi caat behalen. Het verrassings-

effect ontbreekt en dat geeft de directie de 

mogelijkheid om voorbereidingen te treffen 

om de zwaarste overtredingen te verbergen. 

Een andere vaststelling: China en India, de 

twee Aziatische landen waar de vraag naar 

sociale certifi caten het grootst is, zijn ook de 

landen waar de principes van de IAO het 

meest met de voeten worden getreden. In 

China bijvoorbeeld is er geen vakbondsvrij-

heid, wat het in theorie dus onmogelijk maakt 

om het SA8000-certifi caat te behalen. Toch 

hebben al 159 Chinese bedrijven het certifi caat 

gekregen… “Aangezien vakbonden in China 

verboden zijn, vereist de SA8000-norm dat er 

binnen de onderneming een werknemersver-

tegenwoordiging is, maar de bescherming van 

de vertegenwoordigers blijft een probleem. 

Dus ondanks het feit dat deze landen hun 

werknemers onvoldoende beschermen, kan 

de SA8000-norm er worden gebruikt om de 

onderneming vooruit te helpen”, aldus Sophie 

Spillemaeckers. Carole Crabbé, coördinatrice 

van de campagne ‘Schone Kleren’ is heel wat 

minder optimistisch en betreurt de gevolgen 

van sociale audits in het algemeen (4). “De 

sociale audit staat centraal in het werk van 

Social Accountability International (SAI), maar 

op zich volstaat dit instrument niet om de 

Wat is er veranderd voor Randstad? 
“We zijn van leverancier veranderd voor 
de kleding want onze vorige leverancier 
kon de ethische origine niet garanderen. 
We hebben ook enkele contracten met 
zeer grote bedrijven opgezegd omdat ze 
weigerden de SA8000-normen na te leven.” 
De kostprijs? Honderdduizenden euro’s en 
zelfs meer… De winst? “Het feit dat we al 
jarenlang een doorgedreven MVO-beleid 
voeren, betekent natuurlijk ook dat we er 
zelf voordeel uit halen: onze studies onder 
het uitzendpersoneel tonen aan dat hun 
tevredenheidsniveau erg hoog ligt en dat is 
een manier om onze uitzendkrachten aan 
ons te binden. Het komt natuurlijk ook onze 
geloofwaardigheid en effi ciëntie ten goede 
voor bedrijven die een beroep doen op onze 
diensten. 
Wat is er veranderd voor Triscall? 
“We hebben onze lokalen beveiligd en het 
werkcomfort verhoogd door massaal te 
investeren in nieuw materiaal. Wat onze 
werkuren betreft, houden we voortaan meer 
rekening met de vragen van de werknemers 
om ervoor te zorgen dat het werk niet ten 
koste gaat van hun gezinsleven. We hebben 
een regelmatige en duurzame dialoog tussen 
de werknemers en de directie ingesteld. De 
winst: “een onmiskenbare boost voor ons 
imago”.     

situatie van de werknemers te verbeteren”, 

verduidelijkt ze. En dan zwijgen we nog over 

de talloze fabrieken die een certifi caat of label 

hebben en toch zware inbreuken begaan op 

de rechten van de werknemers. Bovendien 

heeft ze ook een princiepsbezwaar: de so-

ciale audit draagt bij tot de privatisering van 

de arbeidsinspectie. “Dat is echter een taak 

die normaal is voorbehouden voor de staat. 

En dat is een probleem voor ons. In Thailand 

bijvoorbeeld is SA8000 dé referentie geworden 

in termen van controles. We vrezen dan ook 

dat het certifi caat op termijn de sociale dialoog 

zal vervangen.”

Aurore D’Haeyer

1 De internationale conventies voor SA8000: www.sa-intl.org 
2 Randstad heeft ook het ISO 9000-2000 certifi caat en het 
Belgisch Sociaal Label behaald. 
3 Gabriel Levy-Bencheton is trainer aan het IFME (Institut 
de Formation pour le Management Ethique des entreprises), 
het enige Franse centrum dat wereldwijd erkend is voor de 
Franstalige opleiding van SA8000-auditeurs. 
Meer info: www.ifme.org
4 De studie ‘L’audit social, un cache-misère?’ is 
beschikbaar op de website van de organisatie 
Schone Kleren (http://www.schonekleren.be/).

China telt 159 
ondernemingen met het 

SA8000-certifi caat, maar is 
ook het land waar de IAO-

principes het vaakst met de 
voeten worden getreden.

HOEVEEL KOST HET? 

Moeilijk te berekenen! De audit is het 

kleinste deel van het totaalproces en het 

grootste deel van het budget gaat naar de 

inleidende studie en het nemen van de 

nodige maatregelen om aan de SA8000-

normen te voldoen. 

Voor de driejaarlijkse certifi catie van 

de uitzendspecialist (goed voor duizend 

werknemers) schuift Randstad een 

bedrag van 8000 à 9000 euro naar 

voren voor zes dagen audit en ongeveer 

3500 euro voor de halfjaarlijkse 

controleaudit.

De onderneming Triscall (een dertigtal 

werknemers) schat dat de totale kostprijs 

van de certifi cering, van de inleidende 

studie over de audit tot de conformering, 

tussen de 50.000 en de 100.000 euro 

schommelt.  

werknemers telt, was 

er geen vakbond, maar 

de implementatie van 

de norm heeft ons in 

staat gesteld om nieuwe 

arbeidsrelaties te on-

twikkelen, maandelijkse 

overlegvergaderingen 

in te plannen en de so-

ciale dialoog op een 

heel concrete manier te 

verbeteren. En hoewel de 

marketingeffecten nog niet werden gemeten, 

lijken ze nu al erg positief. “Aangezien we 

het eerste Europese callcenter met SA8000-

certifi caat zijn, werd ons label wel degelijk 

opgemerkt. We voelen dat het belangrijk is 

voor onze werknemers en onze klanten en 

het is een onmiskenbare kwaliteitsgarantie. 

Voortaan werken we samen met klanten die 

de SA8000-normen respecteren en moedigen 

we ze aan om het certifi caat eveneens te 

behalen.” Triscall heeft trouwens geen spijt 

van zijn inspanningen want de onderneming 

liet ook al een pre-audit uitvoeren in het Ma-

rokkaanse fi liaal in Casablanca.

Waarom SA8000?
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