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Beleidsverklaring Akarton BV
Akarton BV produceert kartonnen verpakkingen, verpakkingsoplossingen, displays en constructies van
hoofdzakelijk (golf)karton. De tijdens haar productieproces gebruikte materiaalsoort is doorgaans volledig
recyclebaar.
Beleid

Akarton BV wil middels een vooruitstrevend kwaliteits-, innovatie- en serviceniveau en optimale samenwerking
met haar relaties uitgroeien tot een serieuze en onafhankelijke speler op de verpakkings- en Point of sales (P.o.S.)
markt. Hierbij wordt continu respect getoond voor "Profit, People en Planet".
o Behalen van een optimaal bedrijfsresultaat
r Medewerkers en direct betrokkenen worden conform wet- en regelgeving gerespecteerd
r Medewerkers worden gestimuleerd zich maximaal te ontplooien
o Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen mogelijkheden worden geboden
o Milieu wet- en regelgeving en Arbo wet- en regelgeving wordt nageleefd en volledig gerespecteerd
o Vermindering van milieu- en maatschappelijke belasting wordt maximaal nagestreefd
KAM-systeem
Het Kwaliteit/Arbo/Milieu-systeem (KAM-systeem) is voor Akarton BV een middel om een continue productie te
garanderen van verpakkingen en P.O.S. materialen die voldoen aan kwaliteit en wettelijkheid.
Tevens wil Akarton BV haar bedrijfsprocessen en haar KAM-systeem continue blijven verbeteren.
Middels Veiligheid/Arbo/Milieu-rondes, interne audits en verificaties wordt de implementatie, de volledigheid en
de effectiviteit van het KAM-systeem gecontroleerd, beoordeeld en continue verbeterd.

Het KAM-systeem zal gedragen moeten worden door het gehele personeel van Akarton BV. Elke medewerker kent
/ haar relevante doelstellingen, procedures en werkinstructies. Nalevingvan deze procedures en
instructies is in de eerste plaats dan ook de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf, hierop bijgestuurd
door de leidinggevenden en het management. De voor een functie relevante onderdelen voor het KAM-systeem
zijn opgenomen in de functie omschrijving.
de voor hem

Het systeem is beschreven volgens navolgende wetten, normen en richtlijnen:

Kwaliteit
Arbo
Milieu

NEN-EN-ISO 9001:2015

Arbowet; P190; NPR 5001
NEN-EN-ISO 14001:2015; FSC; activiteitenbesluit; register milieuwet- en regelgeving

lnspanning en investering
Het verwezenlijken van deze doelstellingen kan alleen met de hulp van al onze medewerkers. We zullen daarom
zorgen voor voldoende tijd, voorlichting, opleidingsmogelijkheden en budgetten om te voldoen aan de geldende
lSO9001 en 1SO14001 norm.
a

a

Waar nodig zal overleg plaats moeten vinden met diverse medewerkers. Hiertoe is het noodzakelijk dat
medewerkers aan het productieproces worden onttrokken. De hieruit voortvloeiende verschuiving in
prioriteiten wordt door de directie onderkend en goedgekeurd.
De acties zoals deze uit het KAM-systeem en risico analyse naar voren komen en de kosten die hiermee
gemoeid zijn worden door de directie onderschreven.
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Akarton BV wil een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van samenwerkende partners en leveranciers
van diensten/goederen.
Ten aanzien van de kennis omtrent systemen, structuren en de ISO-normen wordt een beroep gedaan op
o.a. nieuwsbrieven en externe expertise.

Akarton zal zich toekomstig meer richten op investeringen t.b.v. reductie van zwaar werk (arbo
verbetering), optimaliseren van efficiency (resultaat verbetering) en uitwisselbare technieken (meerdere
zelfde machines inzetbaar voor verschillende taken). Dit kan middels robotisering en digitalisering.

Kwaliteit
Akarton BV wil een continue verbetering realiseren op alle aspecten van het proces en de producten. Het continue
verbeteren is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Met ons volledig team van medewerkers werken
wij dagelijks er aan om onze kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. ledere medewerker dient door inzet,
betrokkenheid, vakkennis en opvolgen van procedures en instructies bij de uitvoering van zijn werkzaamheden er
zorg voor te dragen dat de gewenst kwaliteit wordt behaald.
Arbo
Akarton BV wil een veilige en prettige werkomgeving voor alle medewerkers faciliteren. De organisatie waakt
ervoor dat alle Arbo-regelgeving correct wordt nageleefd in de organisatie, op de werkvloer en kantoren. Er wordt
actief gewerkt aan verbetersuggesties op het gebied van Arbo vanuit de medewerkers. ledere medewerker dient
de geldende veiligheidsregels en afspraken te respecteren en onveilig situaties direct te melden bij zijn
leidinggevende.

Milieu
Akarton BV wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de vermindering van de milieuproblematiek. Dit wordt
gedaan door de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen te treffen en
eventuele nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. ledere medewerker dient door inzet, betrokkenheid en
opvolgen van instructies bij de uitvoering van zijn werkzaamheden er zorg voor te dragen dat schade aan het
milieu tot een minimum wordt beperkt. Hierbij focust Akarton op: duurzaam gebruik hulpstoffen, CO2 reductie,
beschermen biodiversiteit. Daarnaast verwerkt Akarton vanaf 01-01-2020 alleen nog maar FSC-mix gecertificeerd
karton.

Transparantie
Akarton BV streeft naar transparantie in haar communicatie naar alle belanghebbenden. Deze beleidsverklaring
wordt gecommuniceerd met alle medewerkers en is opvraagbaar voor andere belanghebbenden.
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