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Die mark het nuwe omgewingsvoldoening standaarde bepaal en daar word
beplan om hierdie standaarde teen 2020 op grondvlak te verifieer.
Weens hierdie toenemende vereistes, sowel as huidige en toekomstige
omgewingsdruk wat deur Suid-Afrikaanse produsente in die gesig gestaar
word, het SIZA 'n tegniese werkgroep aangewys om die SIZA raad te adviseer
rondom ‘n verifikasie program vir omgewingsvoldoening Die tegniese
werkgroep se voorlegging sal op 26 Julie, tydens die volgende SIZA
Raadsvergadering, voorgelê word vir goedkeuring.
Tot op datum het 268 SIZA-lede hul aanlyn Omgewing Self-assessering
vraelyste (SAQ's) voltooi. Die meerderheid van hierdie vraelyste is op versoek
van produsente na Sedex oorgedra om sigbaarheid aan die markte in die
Verenigde Koninkryk te verleen.
Met die onlangse toevoeging van die Omgewingsmodule, is 'n aantal
opleidingswerkswinkels regoor Suid-Afrika gehou om produsente te help om
die Omgewingsstandaard beter te verstaan, die proses te verduidelik en om
leiding te gee oor hoe om die Self-assessering vraelys (SAQ ) te voltooi.
Vanaf 2019, sodra die verifikasie proses vir die module in plek is, sal die
volgende addisionele tegniese kapasiteitsbou-werkswinkels aangebied word:




Opleiding vir diegene wat die SIZA Omgewingsstandaard sal implementeer
(konsultante, landboubeamptes, tegniese adviseurs en potensiële
verifikasievennote);
Opleiding vir produsente wat die resultate sal gebruik om hul
omgewingsrisiko beter te bestuur en aan markte verslag te doen;
Opheffingsopleiding rondom omgewingspraktyke ten einde werknemers
in te lig oor omgewingsbestuur en die belangrikheid daarvan in 'n
boerdery omgewing.

SIZA het 'n plakkaat saamgestel wat die 8 Omgewingsbeginsels, gebaseer op
die SIZA Omgewing Standaard, lys. Tans word hierdie plakkaat gratis aan
produsente voorsien. SIZA het ook hul
webwerf opgedateer om
omgewingsaspekte en -inligting te akkommodeer. Die ontwikkeling van
riglyndokumente ter ondersteuning van die Omgewing Self-assessering vraelys
(SAQ) vind tans plaas en sal na voltooiing onder die “Library” afdeling van die
webwerf beskikbaar wees.

REGISTRASIE OP DIE SIZA PLATFORM
PUC en PHC kodes

BELANGRIK

Wanneer produsente as SIZA lede registreer, is dit belangrik
dat hulle SIZA voorsien van al hul Produksie-eenheidskodes
(PUC's) en/of Pakhuis kodes (PHCs).
Hierdie kodes word gebruik vir inligting / data-uitruiling
tussen produsente en hul oorsese markte. Wanneer markte
sigbaarheid vereis, word die kodes as soek-kriteria gebruik
om produsente op platforms te identifiseer.
Indien ‘n produsent dus nalaat om enige van die kodes op
hul SIZA lidmaatskap profiel te lys, sal die mark nie daardie
spesifieke eenhede kan identifiseer om sigbaarheid te
bewerkstellig nie. Hierdie eenhede sal ook nie tydens die
oudit ingesluit en afgeteken word nie. Melding sal ook nie
daarvan gemaak word op die ouditverslag en oudit
bevestigingsbrief nie.

“Multi-site” teenoor “Single Site” registrasie
'n “Multi-site” is van toepassing waar 'n hoofkantoor van 'n
maatskappy 'n aantal produksie persele bestuur en deur
middel van 'n sentrale bestuurstelsel verantwoordelikheid
neem vir maatskappybeleide en -prosedures.
Produsente word versoek om asb. seker te maak dat hul
plase onder die korrekte lidmaatskapvlak op die SIZAplatform geregistreer word, aangesien dit die oudit sal
beïnvloed.
Ouditeure vind weens die volgende redes dit moeilik om
oudits vooraf te beplan, so maak asb. seker dat u die inliging
korrek deurgee:
 Verkeerde
inligting
verskaf
op
die
Selfassesseringsvraelys (SAQ) tydens die registrasie proses
 Nie alle produksie eenheidskodes (PUCs) word verklaar
nie
 Afstand tussen persele/produksie eenhede
 Plase het afsonderlike loon- en bestuurstelsels
 Plaaswerker getalle word nie korrek verskaf nie
Let asb. op die volgende:
 Ouditeure moet ‘n oudit by die hoofkantoor uitvoer,
maar moet ook inspeksie besoeke aflê by al die produksie
persele wat deel uitmaak van die oudit.
 ‘n Oudit moet gedurende hoë seisoen aktiwiteite
plaasvind, aangesien dit 'n vereiste is dat onderhoude
tydens ‘n oudit met 'n sekere steekproef van die totale
aantal werkers gevoer moet word.
Die aantal werkers waarmee onderhoude gevoer word, word
as volg bereken:

Tipe kontrak

Getal werkers

Getal werkersonderhoude

Permanent

2225

48

Tydelik

115

11

Agentskap

160

13

Totaal

2500

72

SIZA / SEDEX SIGBAARHEID
Markte in die Verenigde Koninkryk vereis dat SIZAinligting (Self-assessering vraelyste [SAQs] en oudits) op
die SEDEX-platform sigbaar gemaak word.
SIZA bestuur produsent profiele op Sedex deur die SIZA
AB-rekening en SIZA lede hoef dus nie 'n aparte Sedex
profiel te registreer of lidmaatskapfooie aan Sedex te
betaal nie.
Om SIZA in staat te stel om sigbaarheid deur middel van
die Sedex-platform te verleen, is
dit belangrik dat produsente
volledige inligting op die SIZAplatform verskaf, sodat hierdie
inligting na Sedex oorgedra kan
word. Indien enige vraag op
Sedex onbeantwoord bly, kan die
betrokke produsent se profiel nie
die vereiste 100% gradering kry
nie.
'n Gedeelte van die Sedex Etiese (Sosiale) Self-assessering
vraelys sluit omgewingsinligting in.
Indien ‘n produsent produkte aan markte in die Verenigde
Koninkryk voorsien, moet ‘n SIZA Omgewing Selfassessering vraelys op die SIZA-platform voltooi word. Die
omgewingsinligting word benodig om dit op die
produsent se etiese (sosiale) vraelys op Sedex te laai.
Skakel ons gerus indien daar enige onduidelikheid is oor
markvereistes
vir
die
Omgewingsmodule
of
omgewingsvrae wat in die Sedex Sosiale SAQ vervat is:
Tel: 021 852 8184 of stuur ‘n epos aan:
Lynn Taute - lynn @ siza .co.za of
Henko Vlok - henko@siza.co.za.

VOLDOENINGSRIGLYNE VIR OPLEIDINGSINSTANSIES/KONSULTANTE WAT SIZA
ERKENNING VERLANG

Om die kriteria te lees, volg asb. die volgende skakel:
https://siza.co.za/wp-content/uploads/2018/03/SIZAInpendpendant-Training-and-Consultancy-GuidelinesOct-2017_ed-1.pdf

SIZA is daartoe verbind om prosesse in plek te stel om te
verseker dat monitering en meting van die SIZA-kode in
ooreenstemming met die SIZA-standaard plaasvind.

SIZA sal 'n lys van geakkrediteerde diensverskaffers wat
voldoen aan die voorgestelde riglyne op die webtuiste,
sowel as die platform beskikbaar stel.

Opleiers en konsultante moet oor die nodige
landboukennis, interpersoonlike- en professionele
vaardighede beskik om te adviseer oor SIZA vereistes.

Indien u verkies om ‘n diensverskaffer te gebruik wie se
naam nie op hierdie lys verskyn nie, moedig ons u aan om
die SIZA Bevoegdheidsriglyne vir opleiers / konsultante as
verwysing te gebruik om bevoegdheid te kontroleer.

Indien 'n opleier/opleidingsmaatskappy
of 'n
konsultant/konsultantmaatskappy wat konsultasiedienste aan produsente bied SIZA akkreditasie
verlang, moet sodanige persoon/instansie voldoen aan
die SIZA-gegewe kriteria.

REGSTELLINGS- / “NA-OUDIT” BENADERING VIR VOLHOUBAARHEID
SIZA is besig met die implementering van 'n “Remedy and Beyond Audit” program. Dit beteken
dat beste-praktyk programme vir al die verskillende kodebeginsels geïdentifiseer sal word en
aanlyn op die SIZA-platform aan produsente beskikbaar gestel sal word. Vir areas waar nienakomings geïdentifiseer is, sal produsente toegang hê tot 'n lys programme / diensverskaffers
wat u kan bystaan met beste-praktyk advies oor regstellende aksies, ens. Welstandsprogramme
om hierdie aanlyn ontwikkelings te komplimenteer en te ondersteun sal op grondvlak
geïmplementeer word om volhoubare praktyke en 'n na-ouditbenadering te verseker.

GEFORSEERDE- EN DWANGARBEID PROGRAM
Meer as 110 produsente het reeds Stronger Together Suid-Afrika werkswinkels bygewoon om meer te wete te kom oor
onreëlmatige werwingspraktyke.
SIZA, in samewerking met WIETA en Stronger Together, bied hierdie inisiatief aan vrugte- en wynprodusente om geforseerdeen dwangarbeid beter te verstaan asook hoe om die risiko's vir hul besigheid te beperk.
Hierdie werkswinkels word gratis aangebied. Kliek op die volgende skakel om 'n geskikte datum te vind en en u plek aanlyn te
bespreek: https://www.stronger2gether.org/workshop/tackling-modern-slavery-in-the-fruit-and-wine-industries-south-africa/
of kontak die projekbestuurder, Caroline Poole by infoza@stronger2gether.org of Tel: 021 8800580.

Of kontak die projekbestuurder, Caroline Poole by infoza@stronger2gether.org of Tel: 0218800580. U kan ook
kontak maak indien u belangstel in 'n werkswinkel te hou.

SKAKELING MET MARKTE
Effektiewe kommunikasie en sinvolle skakeling met rolspelers is belangrik om etiese
handel en omgewingssekerheid vir verbeterde werksomstandighede in die
voorsieningsketting te bevorder. Daarom is deurlopende, konsekwente en effektiewe
betrokkenheid op verskeie vlakke, met plaaslike en internasionale rolspelers, vir SIZA
uiters belangrik.
Dit is aangenaam om aan te kondig dat Tom McLaughlin aangestel is as die SIZAskakelpersoon met markte in die Verenigde Koninkryk. As SIZA se nuwe handelsmerkambassadeur, sien Tom uit daarna om met die vrugte industrie in die Verenigde
Koninkryk te skakel ten einde besigheidsmodelle te bou wat meer sosiaal- en
omgewingsvolhoubaar is.
Tom is 'n ervare volhoubaarheid spesialis met 'n passie vir sosiale- en omgewingsgeregtigheid. Hy het 40 jaar
ondervinding in die kleinhandel, meestal met Woolworths Pty Ltd (Suid-Afrika se voorste kleinhandelaar van kos, klere
en huisware). Tom het vir 'n aantal jare op die SIZA-raad, sowel as etiese- en omgewing bestuurskomitees, gedien. Hy
is tans woonagtig in die Isle of Wight waar hy graag met sy hond gaan stap en leer om seiljagvaart te bemeestser.
SIZA verwelkom Tom as deel van die span en ons glo dat hy sal bydra tot die sukses van die SIZA-inisiatief.
Einde Junie, sal Retha Louw en Tom McLaughlin die kleinhandelaars en invoerders in die Verenigde Koninkryk besoek
om inligting te bekom en 'n statusverslag van SIZA-aktiwiteite te deel.
Indien u met Tom wil kontak maak, e-pos na: tom@siza.co.za

