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 MVO DOEL 1 – THEMA INKOOP EN SAMENWERKING; GEBRUIK 

VAN MINDER MILIEU BELASTENDE GRONDSTOFFEN  
Livit levert orthopedische hulpmiddelen en diensten van hoge kwaliteit. Het 

perfectioneren van ons advies en onze producten gaat echter verder dan dat en we 

nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid voor de invloed die onze producten 

hebben op milieu en maatschappij. Ingegeven door de keuze om bewuster met onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om te gaan zijn sinds 2016 met leveranciers 

van Livit afspraken gemaakt over het gebruik van minder milieu belastende 

grondstoffen (en in het bijzonder leer). 

 

Waarom focus op 

gebruik van leer. 
Bij het maken van 

orthopedische schoenen 

spelen vele 

duurzaamheidsissues een 

rol. Zo is er in bepaalde 

productielanden in de 

leerindustrie sprake van 

kinderarbeid. Ook zijn de 

arbeidsomstandigheden 

niet altijd optimaal en 

vindt er tijdens de 

productie vaak 

milieuvervuiling plaats, 

bijvoorbeeld door een slechte 

verwerking van de zeer 

chemische stoffen die in het 

productieproces worden 

gebruikt. Dit wordt bevestigd 

door een onderzoek van Ernst 

& Young (EY) naar de 

Arbeidsomstandigheden en 

milieuproblematiek bij de 

wereldwijde productie van 

leer. Ook zijn met behulp van 

de MVO 

Risico 

Checker de 

landen van 

herkomst van 

leer 

geanalyseerd 

en zijn risico’s 

in de keten in 

kaart 

gebracht. 

(http://www.mvorisicochecker.

nl).  

‘Echt leer´ staat voor 

kwaliteit, maar niet 

automatisch voor 

duurzaamheid. Het 

kwaliteitsleer dat consumenten 

graag dragen is een 

natuurproduct dat veel 

bewerkingen heeft ondergaan 

en niet zomaar meer 

biologisch afbreekbaar is. De 

internationale productie kan 

altijd beter: meer dierenwelzijn, 

betere werkomstandigheden 

voor arbeiders, minder gebruik 

van chemicaliën, water, 

energie en zout. Livit heeft zich 

dit beseft en om te kunnen 

garanderen dat bij het maken 

van onze schoenen het milieu 

zo min mogelijk wordt belast 

heeft Livit gekozen voor 

leveranciers die aantoonbaar 

kwalitatief hoogstaand leer 

gebruiken waarbij het milieu 

minder wordt belast. In 

concreto betekend dit dat 

onze leveranciers zich moeten 

conformeren aan de 

uitgangspunten van de 

“leather working group”.  

MET LEVERANCIERS ZIJN AFSPRAKEN GEMAAKT OVER HET 
GEBRUIK VAN MINDER MILIEU BELASTENDE GRONDSTOFFEN 

(EN IN HET BIJZONDER LEER). 
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Het doel van deze multi-

stakeholdergroep is om een 

auditprotocol te ontwikkelen en 

te onderhouden dat de milieu 

impact en 

prestatiemogelijkheden van 

leerfabrikanten beoordeelt en 

duurzame en gepaste 

milieupraktijken binnen de 

leerindustrie promoot. De LWG 

bestaat uit retailers, 

productfabrikanten,  

leerfabrikanten, chemische 

leveranciers en technische 

experts die samenwerken om 

een milieubeheerprotocol te 

definiëren dat specifiek is 

bedoeld voor de leerindustrie.  

 

Kinderarbeid 
Niet alleen in de kleding 

sector, maar ook bij de 

productie van leer en 

schoenen is er een verhoogd 

risico op kinderarbeid.  

In 2012 publiceerde Stop 

Kinderarbeid het SOMO-

rapport 'Waar de schoen 

wringt - Kinderarbeid in de 

productie van lederen 

schoenen'. Dit was de start van 

de campagne ‘We want child 

friendly shoes!’. 

Het doel van Stop 

Kinderarbeid en deze 

campagne was om 

schoenenbedrijven te 

stimuleren om betere 

arbeidsomstandigheden in hun 

volledige productieketen te 

realiseren, met specifieke 

aandacht voor kinderarbeid.  

Er is de afgelopen jaren 

gelukkig veel gebeurd en 

verschillende bedrijven in de 

schoenenindustrie hebben 

vooruitgang geboekt wat 

betreft Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. 

Daarnaast is stop kinderarbeid 

één van de initiatiefnemers 

van de Sustainable Leather 

Award om initiatieven en 

ideeën in de Nederlandse 

leersector met een positief 

(indirect) effect op mens, dier 

en milieu in 

ontwikkelingslanden te 

promoten en hoopt daarmee 

te zorgen voor meer bewustzijn 

van wat er speelt in de 

schoenensector en meer 

ondernemers en bedrijven 

ertoe aan te zetten zich in te 

zetten voor kinderarbeid vrije 

productie van leer en 

schoenen. 

 

Waarom duurzaam? 
Overheden, consumenten en 

zakelijke klanten zorgen 

gezamenlijk dat het leveren 

van duurzame producten 

zowel noodzaak als kans is.  

Onze klanten willen 

comfortabele maatschoenen 

die voetklachten verminderen 

en mobiliteit vergroten, maar 

die ook mooi en van hoge 

kwaliteit leer gemaakt zijn. Als 

wij het hebben over een hoge 

kwaliteit leer, dan bedoelen wij 

niet alleen het mooiste en 

soepelste leer, maar ook 

maatschappelijk verantwoord 

mogelijk geproduceerd leer. 

Als zorg bedrijf willen wij 

voorop lopen in onze sector in 

het toepassen van eerlijk leer.  

 

Klantenperspectief 
Klanten zijn zich echter vaak 

niet bewust van de 

duurzaamheidsrisico’s van leer 

Ongeveer 30% van de 

mensen ziet zich als duurzame 

consument en meer dan de 

helft van de consumenten 

denkt dat milieuproblemen en 

slechte 

arbeidsomstandigheden vaak 

voorkomen bij de productie 

van kleding die in Nederland 

te koop is (bron: 

Duurzaamheidkompas). 

In een wereldwijd 

onderzoek gaf 90% van de 

mensen aan bereid te zijn 

bedrijven te boycotten die hun 

verantwoordelijkheden niet 

DUURZAAMHEIDSRISICO’S 

SCHEMATISCH 

WEERGEGEVEN 

 

 

 

Figuur 4: risico’s bij leer productie  
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serieus nemen (bron: Global 

CSR Study). Voor 90% van de 

consumenten is duurzaamheid 

momenteel geen overweging 

bij de aankoop van nieuwe 

kleding, maar volgens 51% is 

dat omdat ze onvoldoende 

informatie hebben (bron: 

Duurzaamheidkompas).  

Als Livit zien wij een rol om 

onze klanten hierin voor te 

lichten. Sinds 2017 informeren 

wij al onze klanten die wij 

oproepen voor een controle 

afspraak over de herkomst van 

leer voor hun maatschoenen. 

Hierin hopen wij bij te dragen 

aan de algemene kennis 

omtrent de duurzaamheids 

risico’s van leer verwerking. 

Meer informatie  
Voor meer informatie over  de 

MVO binnen Livit kunt u 

contact opnemen met een 

van onze onderwerp experts 

Karin Maclaine Pont 

kpont@livit.nl of Edwin van 

Tankeren etankeren@livit.nl 

 

 

Bronvermedlingen: 

• Sustainability in the leather 

supply chain, resrach for MVO 

Nederland, final report june 

2013, Ernst en Young 

• Factsheet MVO in de 

leersector, december 2013 

• https://www.leatherworkinggro

up.com 

• LeatherNaturally! Working 

group that promotes leather M 

M 

• MVO Nederland - netwerk leer 

• http://www.stopkinderarbeid.nl

/ Geen kind hoort te werken – 

ieder kind heeft recht op goed 

onderwijs, het recht om te 

spelen en om écht kind te zijn. 

Kinderarbeid houdt armoede 

in stand. Het bestrijden ervan 

biedt ontwikkeling en betere 

kansen voor iedereen. 

• https://www.stopkinderarbeid.

nl/verantwoord-

ondernemen/schoenenleer/

 

Hermann Wessendorf (Operationeel Manager Schoenen), Karin Maclaine-Pont (HR Manager), Edwin van 

Tankeren (Manager Governance, Risk en Compliance), Jan Willem van der Windt (CEO) 

Livit Orthopedie 

 

LEERLOOIPROCES EN DE DUURZAAMHEIDSRISICO’S 

 

Figuur 5: de verschillende fasen van het leerlooiproces en de duurzaamheidsrisico’s schematisch weergegeven 

Arbeidsomstandigheden en milieuproblematiek bij de wereldwijde productie van leer verdienen meer aandacht. Tegelijkertijd 

ontstaan er steeds meer interessante duurzaamheidsinitiatieven. Dat concludeert Ernst & Young (EY) in een onderzoek naar de 

internationale toeleveringsketen van leer. 

+ Verontreiniging van lucht, water en land kan in
alle fasen van het productieproces optreden.
De veeteelt en slacht hebben een verhoogd
vervuiling risico door organisch afval en de
verwerking hier van.

+ Het looien en afwerken van leer veroorzaakt
daarnaast organisch en chemisch afval, dat
kan leiden tot ernstige milieuverontreiniging.

+ De gevolgen van deze vervuiling voor het
milieu is groot. Het leerlooiproces kan het
grondwater vervuilen en daarmee de
beschikbaarheid van schoon drink water. In
het looiproces wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van water, dit kan in water schaarse
regio’s gevolgen hebben voor de
beschikbaarheid van drinkwater.

Vee en Slacht Voorbereidingsfase Looien Finishing 

1 2 3 4

+ Alle fasen van het productieproces kunnen
worden beschouwd als zwaar en vervuilend
werk met grote risico’s voor
arbeidsomstandigheden (werken met vee,
scherpe messen (snijmachines) als gebruik
van chemicaliën). Het komt voor de
werknemers niet genoeg beschermd of
getraind zijn om onder deze omstandigheden
veilig te werken.

+ Mensenrechten zijn een groot probleem in
landen als China en India. Kinderarbeid,
vormen van gedwongen arbeid en slechte
arbeidsomstandigheden zijn in alle fasen
mogelijk en komen in deze landen veelvuldig
voor. De druk op kosten voor goedkoop leer
verergerd het risico op deze problemen.

+ Het risico verschilt veel per regio en is erg
afhankelijk van wet en regelgeving van lokale
overheden om mensenrechten te eren en
milieu te beschermen
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