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BELEIDSVERKLARING Krinkels B.V. 2022-2024 

De directie van Krinkels richt haar beleid op een zo groot mogelijke veiligheid, een goede bescherming 

van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim voor en met 

haar medewerkers. Wij richten ons  op een open cultuur waar bespreekbaar maken, feedback en 

feedforward in de organisatie als comfortabel wordt ervaren. 

Wij realiseren ons dat wij iedere dag weer een beroep doen op onze collega’s. Dat velen buiten actief zijn 

en dat de omgeving lang niet altijd veilig is. Dat wij onze mensen als het ware lenen van hun dierbaren en 

het veilig thuiskomen iedere dag mogelijk maken. Wij leren van fouten, nemen tijd om dit binnen 

processen en procedures in te bedden en maken geld vrij om veiligheid hoog in het vaandel te hebben en 

houden.  

Wij richten ons ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uitgangspunt van het beleid is te 

voldoen aan de vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Waar mogelijk 

streven wij naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van schade 

aan het milieu. Wij zetten ons in om op een veilige en duurzame manier de bedrijfsvoering te 

waarborgen. Op basis van ons actieplan met doelstellingen en het management systeem stellen wij 

kaders. Kaders die er toe doen en waar wij op sturen  dat deze gekend en gedragen worden binnen onze 

organisatie. Kaders die wij  actief reflecteren, verbeteren waar kan en nodig en waar de “lessons-learned” 

worden opgepakt. Van iedere medewerker(ster) wordt in het kader van zijn/haar functie, rechten en 

verantwoordelijkheden, verwacht dat hij/zij zijn/haar activiteiten en verantwoordelijkheden volgens de 

interne regels uitvoert en dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van ons beleid. Tevens 

hebben wij, buiten diverse certificeringen als MVO en PSO,  als FSC-gecertificeerd bedrijf de eisen m.b.t. 

Fundamentele FSC Arbeidsvoorwaarden gelezen en begrepen. Wij zien nu en  in de toekomst 

vanzelfsprekend af van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en wij verlenen onze werknemers 

vrijheid van vereniging (zoals omschreven in FSC-STD-40-004 V3.1). Dit alles doen wij met trots en 

toewijding.  

Deze beleidsverklaring is openbaar en is gepubliceerd en toegankelijk op onze intranet site en 

opgenomen in ons handboek.  Deze beleidsverklaring herzien wij om de twee jaar.   
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