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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Nike stond vanwege de arbeidsomstandigheden in Cambodja op de UNGC
Watch List. Inmiddels is Nike van de lijst geschrapt, maar we willen de
onderneming doordringen van het belang dat wij aan de UNGC-status hechten.

We willen beter inzicht in de huidige arbeidsomstandigheden in Cambodja
krijgen. Via het het Platform for Living Wage Financials (PLWF) voeren we een
dialoog met Nike over de betaling van leefbaar loon in toeleveringsketens.

ACHTERGROND
Nike staat niet meer op de Watch List, maar om toekomstige risico’s te
beoordelen hebben we behoefte aan een beter inzicht in de situatie in
Cambodja. Voorts willen we weten of Nike zich voldoende inspant om de
omstandigheden in toeleveringsketens aan te pakken, zoals de betaling van
leefbaar loon.

ENGAGEMENTTHEMA’S
x Informatieverschaffing, verbeterde arbeidspraktijken.
x Betaling van leefbaar loon in toeleveringsketen.

ENGAGEMENTDOELEN
x Vergroting van bewustzijn bij Nike van onze zorgen omtrent de

arbeidsomstandigheden in fabrieken in Cambodja.
x Verbetering van inzicht in situatie en statusupdate.
x Zekerheid dat Nike zich ervoor inspant dat arbeiders in fabrieken van

toeleveranciers een leefbaar loon ontvangen. We stimuleren Nike het beleid
voor leefbaar loon verder te ontwikkelen en in 2020 de PLWF-score te
verbeteren van ‘beleid in uitvoering’ naar ‘leidend’.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Ons engagement met Nike dateert van 2018. We zochten de dialoog om

onze zorgen over vermeende omstandigheden in fabrieken in Cambodja
kenbaar te maken.

x Tijdens een conferencecall onderkenden vertegenwoordigers van Nike het
probleem. Ze beschreven het algemeen beleid voor arbeidspraktijken in
toeleveringsketens. Alle leveranciers worden beoordeeld. Een leverancier
die te slecht scoort, wordt vervangen. Nike streeft ernaar het aantal
leveranciers te verminderen.

x Eind 2019 waren alle fabrieken in Cambodja die aan Nike leveren,
opgenomen in een ‘Better Work’- programma. Doel hiervan is de algehele
werkomstandigheden te verbeteren.

x De PLWF-score van Nike voor leefbaar loon is verbeterd van ‘beleid in
ontwikkeling’ naar ’beleid in uitvoering’.

VERVOLGSTAPPEN
x Conferencecall met materiedeskundige voor Cambodja bij Nike.
x Formele statusupdate van het onderwerp, bij voorkeur in de vorm van een

officiële verklaring.
x Voorzetting van de dialoog over leefbaar loon.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Nike houdt zich bezig met het 
ontwerp, de ontwikkeling, de 
marketing en de verkoop van 
sportschoenen en –kleding, 
accessoires en apparaten en 
verleent aanverwante diensten.

LAND
VS

SECTOR
Consumentengoederen

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Eerdere plaatsing op de UN Global 
Compact Watch List.

MATERIALITEIT
Duurzame fondsen van Kempen 
mogen niet beleggen in 
ondernemingen met de status ‘Fail’ 
van UNGC. Nike heeft de status 
‘Pass’ maar we willen het risico 
beoordelen dat Nike in de toekomst 
op de Watch List komt of de status 
‘Fail’ krijgt. 
Arbeidsomstandigheden in 
toeleveringsketens is een belangrijk 
onderwerp in de kledingindustrie. 
Waar mogelijk proberen we aan 
verbeteringen bij te dragen. We zijn 
ook aangesloten bij het 'Platform for 
Living Wage Financials’.

RISICO’S
x UNGC-status ‘Fail’.
x Reputatierisico en risico’s voor 

het welzijn van medewerkers als 
geen leefbaar loon wordt 
betaald.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: A
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