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Forbo Flooring Systems onderschrijft haar verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden ‘to create 
a better environment’. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in het 
duurzaamheidsbeleid van Forbo Flooring Systems. Dit duurzaamheidsbeleid van Forbo is gebouwd op 
drie pijlers; het milieu (planet), de sociaal-maatschappelijke pijler (people) en een economische pijler 
(profit). 
 
Voor de sociaal-maatschappelijke pijler heeft Forbo gekozen voor de SA8000 standaard, een 
vrijwillige  internationale standaard, verifieerbaar en certificeerbaar door een externe partij, die 
organisaties aanzet tot het verbeteren van werkomstandigheden in de hele wereld. De SA8000 
standaard is gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de 
Verenigde Naties, internationale rechten van de mens normeringen, nationale wetgeving en de 
Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. 
De SA8000 standaard stelt naast een goed functionerend managementsysteem ook eisen aan de 
onderstaande elementen:  
 

1) Geen kinderarbeid 
2) Geen gedwongen arbeid 
3) Veilige en gezonde werkomstandigheden 
4) Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen 
5) Geen discriminatie 
6) Geen harde of inhumane behandeling (respectvol met elkaar omgaan) 
7) Geen overmatige werkuren (goede werktijdenregeling) 
8) Acceptabele beloningsstructuur  

 
Forbo Flooring BV (Assendelft), Forbo Coral NV (Krommenie) en Forbo-Novilon BV (Coevorden) 
verklaren vrijwillig te voldoen aan de vereisten van de Social Accountability standaard en dit actief uit 
te dragen naar de organisaties die binnen onze invloedssfeer liggen zoals leveranciers.  
 
Forbo Flooring Systems is volledig toegewijd aan het voldoen aan alle eisen van de SA8000 standaard 
en respecteert de internationale instrumenten zoals uitgelegd in de SA8000 standaard over de 
normatieve elementen en hun interpretatie (Normative Elements and Their Interpretation), alsmede 
aan alle nationale wetten, andere toepasselijke wetten en andere eisen waaraan Forbo Flooring 
Systems onderschrijft. 
 
Wij zullen de SA8000 standaard operationaliseren door ervoor te zorgen dat het beleid en de 
procedures worden gedocumenteerd en bijgehouden en dat onze medewerkers hierin worden 
getraind.  
 
Wij zullen het beleid zichtbaar maken in de hele organisatie voor alle interne belanghebbenden en het 
beleid openbaar maken aan andere geïnteresseerde partijen. De uitvoering en verbeteringen zullen 
middels interne en externe audits regelmatig geëvalueerd worden.  
 
We zullen regelmatig dit beleid herzien om ervoor te zorgen dat we voortdurend verbeteren in alle 
aspecten van onze prestaties.  
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