
   
 

BELEIDSVERKLARING 
 
Papierfabriek Doetinchem bv (hierna PD) produceert lichtgewicht specialiteiten- en verpakkingspapier op basis van 
oud papier. Onderwerpen als ‘recycling’, ‘materiaalbesparing’ en ‘bioafbreekbaarheid’ zijn daardoor een 
automatisch onderdeel van onze bedrijfsvoering.  
 
PD streeft reeds decennia naar continuïteit en duurzaamheid en is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de zorg voor de thema’s kwaliteit, arbo, milieu, energie/CO2-reductie, voedsel- en productveiligheid. 
 
PD streeft naar preventie dan wel beheersing van risico’s op gebied van voornoemde thema’s. Hiertoe is een 
managementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd.   
In de bedrijfsvoering worden naast klantspecifieke wensen, wettelijke eisen, vergunningvoorschriften en 
convenantafspraken als minimumeisen gehanteerd. PD werkt aan continue verbetering van de procesvoering en 
bedrijfsactiviteiten.  
  
Dit betekent onder meer:  
 

• Het zorgsysteem is een wezenlijk en – waar mogelijk – integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid;  
 

• Tijdig anticiperen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen;  
 

• Alle medewerkers worden betrokken bij de zorg voor de thema’s, zowel in het algemeen door informatie over 
(de voortgang van) het beleid als specifiek door middel van werkinstructies en opleiding;  

 

• PD is gecertificeerd conform ISO-14001, CO2 Reductiemanagement, FSC®- en PEFC-Chain of Custody*). 
Voor de overige thema’s en onderwerpen zal periodiek bepaald worden of het behalen van een certificaat als 
doel zal worden gesteld;  

 

• PD draagt zorg voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers en zal te allen tijde afzien van 
kinderarbeid en dwangarbeid, iedere vorm van discriminatie afwijzen, haar medewerkers vrijheid van 
vereniging verlenen en het recht op collectief onderhandelen respecteren; 

 

• Voor de procesvoering worden jaarlijks vastgestelde doelstellingen gehanteerd en een verbeterprogramma 
opgesteld en gecommuniceerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten van de risicoinventarisatie 
en -evaluatie;  

 

• Ten aanzien van inkoop zijn richtlijnen opgesteld voor aspecten, waarvan mag worden verondersteld dat PD 
deze kan beheersen of er invloed op kan uitoefenen;  

 

• Bij de marketing en ontwikkeling van onze producten worden bovengenoemde thema’s meegewogen. 
 
 
Op bovenstaande wijze wil PD haar bijdrage leveren aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
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