
                                                                                                                        

 
 

Beleidsverklaring VGWM & SA8000  
 
Forbo Flooring B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt linoleumproducten. Ook verkopen wij vinyl 
vloerbedekkingen, Flotex, naaldvilt, tapijttegels, entreesystemen en serviceartikelen. Forbo Flooring B.V. 
erkent als onderneming haar verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
en kiest voor een sociaal verantwoord beleid. In al onze activiteiten streven wij ernaar om schade aan de 
gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en derden te voorkomen. Maatschappelijk verantwoord 
duurzaam ondernemen, dat is waar Forbo Flooring B.V. voor staat.  
 
In 2020 hebben wij als Flooring Systems een nieuwe duurzaamheidsstrategie en Duurzaamheids-
programma-2025 gepresenteerd. Die sluiten aan op het milieu akkoord van Parijs, de duurzaamheids-
doelstellingen van de Verenigde Naties en de Europese Green Deal. De gecombineerde uitgangspunten 
van deze akkoorden omvatten de noodzaak om een energietransitie op gang te brengen, de uitstoot van 
CO2 te verminderen en in te zetten op een circulaire economie. Op alle aspecten van onze ‘keten’,  de 
inkoop van grondstoffen en het ontwerp van de producten, de productie, de verkoop en de uiteindelijk 
eindige levensfase van ons product, hebben wij verbeterings-voorstellen geformuleerd die wij binnen 5 jaar 
willen behalen en die wij aan een jaarlijkse audit onderwerpen. 
 
Alle activiteiten binnen onze keten zijn continu onderhevig aan verbetering en worden altijd uitgevoerd 
conform de relevante wet- en regelgeving, zonder onze ambities hierdoor te laten beperken. Werkgever en 
werknemer dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf. Dit 
uitgangspunt wordt gewaarborgd door te investeren in de ontwikkeling, betrokkenheid, motivatie en 
gezondheid van onze medewerkers en door iedereen te betrekken bij ons streven naar continue 
verbetering. Wij vinden het noodzakelijk dat de werkomgeving als veilig en gezond wordt ervaren. De 
nadruk ligt hier op het verder verankeren van het veiligheidsbewustzijn en het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid in het streven naar een gezonde werk- en levensstijl. Zo willen wij een structurele 
verlaging van het aantal ongevallen realiseren en continueren we het programma ‘Veiligheid, voor en door 
jou”.  
 
Integriteit is een van onze kernwaarden en we verwachten dan ook dat onze medewerkers hier in alle 
opzichten naar handelen. Sinds 2015 voldoet Forbo Flooring B.V. aan de SA8000 standaard, die gericht is 
op het verbeteren van de werkomstandigheden in de hele keten. De SA8000 standaard stelt naast een 
goed functionerend managementsysteem ook eisen aan de volgende elementen: 1. Geen kinderarbeid, 2. 
Geen gedwongen arbeid, 3. Veilige en gezonde werkomgeving, 4. Vrijheid van vakvereniging en collectief 
onderhandelen, 5. Geen discriminatie, 6. Geen harde of inhumane behandeling (respectvol met elkaar 
omgaan), 7. Geen overmatige werkuren en 8. Acceptabele beloningsstructuur. Ons beleid hierin is 
zichtbaar in de organisatie, medewerkers zijn en worden hierin getraind en hebben toegang tot de SA8000 
werknemersvertegenwoordigers. Wij dragen dit sociaal verantwoord beleid en de SA8000 standaard actief 
uit naar de organisaties die binnen de invloedssfeer van onze keten liggen, zoals leveranciers.  
 
Forbo Flooring B.V. bevordert en zoekt de dialoog met onze medewerkers, onze klanten, de 
ondernemingsraad, vakverenigingen, overheid en overige belanghebbenden. Door actief en effectief te 
communiceren met deze doelgroepen proberen wij onze prestaties op het gebied van veiligheid, 
gezondheid, welzijn, milieu en sociaal maatschappelijk ondernemen kritisch te bekijken en te verbeteren.  
 
Voor het handhaven en verbeteren van aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en 
milieu stelt Forbo Flooring B.V. haar beleid en doelstellingen jaarlijks vast, conform de systematiek van ISO 
14001 en 45001. Ons sociaal verantwoord beleid en onze doelstellingen op dit gebied voldoen aan de 
SA8000 standaard. Alle genoemde standaarden zijn extern gecertificeerd. Daarnaast legt Forbo Flooring 
B.V. verantwoording af aan medewerkers en overige belanghebbenden over ons beleid en onze prestaties 
via het VGWM jaarverslag en herziet het beleid regelmatig om te waarborgen dat wij voortdurend blijven 
verbeteren in alle aspecten van onze prestaties. 
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