MVO Beleidsverklaring Vink bvba
Vink bvba is zich meer dan ooit bewust van de impact van haar handelen op de omgeving. Vink bvba
streeft er daarom naar zich op een maatschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen door de
negatieve effecten van haar activiteiten tot een minimum te beperken en een positieve bijdrage te
leveren aan de gemeenschap waarin zij werkt.
Als bedrijf beschouwen wij het naleven van de wetgeving als een minimale voorwaarde en werken
wij aan de realisatie van de verschillende componenten van een modern maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap (MVO) in onze bedrijfsvoering.
Als distributeur en verwerker van kunststof halffabricaten streven wij ernaar onze klanten op een zo
efficiënt mogelijke manier te beleveren op het door hen gewenste moment en zonder
kwaliteitsproblemen en administratieve fouten. Wij hopen op die manier bij te dragen tot het succes
van onze klanten en onze relatie met hen te versterken, in het besef dat dit de beste garantie is voor
een blijvende winstgevendheid van onze onderneming. Ons kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door
een ISO 9001 certificaat.
Wij willen op een open en integere manier zaken doen en streven naar een relatie met alle
stakeholders, die gebaseerd is op vertrouwen en duurzame samenwerking. Wij willen onze
stakeholders ook stimuleren hierin mee te denken.
Onze werknemers zijn de kern van ons bedrijf. De nood om de juiste man op de juiste plaats te
hebben, zet ons aan het talent van onze medewerkers optimaal te benutten en te zorgen voor de
noodzakelijke ontwikkeling van hun kennis en kunde. In de overtuiging dat een verscheidenheid aan
kwalificaties en ervaring de voorwaarde zijn voor een goede organisatie, wordt discriminatie op
basis van facetten zoals geslacht, leeftijd, religie of nationaliteit niet getolereerd.
Veiligheid, gezondheid en welzijn van onze werknemers hebben onze voortdurende aandacht en
jaarlijks wordt hierin verder geïnvesteerd.
Op het vlak van milieu respecteren wij niet alleen de wettelijke normen, maar handelen wij proactief
via onze jarenlange deelname aan Presti 4 en het milieucharter van Voka om de negatieve gevolgen
van onze bedrijfsactiviteit op onze omgeving tot een minimum te herleiden.
Wij zien de lokale verankering van onze onderneming als een belangrijke meerwaarde. Vink bvba
draagt niet alleen bij tot de werkgelegenheid, maar ondersteunt ook lokale initiatieven op sociaal en
cultureel vlak en werkt samen met de lokale onderwijsinstellingen.
Wij verbinden ons ertoe de resultaten van dit beleid te evalueren en te streven naar voortdurende
verbetering. Deze beleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt in de hele organisatie en is voor
iedereen zichtbaar via onze website www.vink.be .
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