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BELEIDSVERKLARING 

 

Pami is als dynamische onderneming voortdurend gericht op de toekomst. We hebben dag 

in, dag uit oog voor belangrijke sleutelwaardes zoals goede kwaliteit, veiligheid, en zorg voor 

het milieu. We creëren innovatieve en inspirerende werkomgevingen die het welzijn van de 

mens verhogen en die via ruimteoptimalisatie een positieve impact hebben op het milieu en 

de maatschappij. Kortom, we helpen onze klanten om duurzame en motiverende oplossingen 

te vinden voor een goede huisvesting van hun medewerkers als ‘human capital’. 

 

Pami staat garant voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord.  

Hoe realiseren we dit concreet? 

  

 Door de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen trouw toe te passen. In 

elke handeling, in elk besluit en in elk plan houden we rekening met de 3 P’s van het MVO, 

nl. People, Planet en Prosperity. Met goed bestuur en aandacht voor innovatie ontwikkelen 

we niet alleen milieuvriendelijke en duurzame producten met oog voor kwaliteit, maar we 

creëren ook gezonde en veilige werkplekken. In al onze activiteiten streven we ernaar om 

de impact op het milieu en de omgeving tot een minimum te beperken. 

 

 Door ons te profileren als verantwoord bedrijf, met aandacht en respect voor ethisch 

gedrag en eerlijk zakendoen. We houden van een duidelijke en glasheldere communicatie 

met alle betrokkenen en zorgen voor onze medewerkers voor een prettige en veilige 

werkomgeving. Pami keurt onethisch gedrag (zoals kinderarbeid, dwangarbeid en overige 

schending van de mensenrechten) resoluut af en we wensen dit in de keten verder  

toegepast te zien voor het volledige productieproces.  

 

 Door duurzaam bosbeheer te stimuleren, diverse goede doelen te ondersteunen en ons 

concreet te engageren in diverse maatschappelijke organisaties. 

 

 Door een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen die verweven zit in onze gehele organisatie. 

Daarbij streven we continu naar verbetering aan de hand van gerichte doelstellingen. Ons 

beleid is gestoeld op een zorgsysteem dat kwaliteit, milieu, veiligheid en duurzaam 

bosbeheer onlosmakelijk met elkaar verbindt. Pami voldoet hiermee aan de normen 

ISO9001 en ISO14001 die geverifieerd en gecertificeerd worden door onafhankelijke 

instanties. Voor een duurzame bedrijfsvoering volgens de ISO26000-richtlijn hebben we onze 

organisatie laten certificeren volgens de MVO-prestatieladder, hét middel bij uitstek om een 

ideale balans te vinden tussen People, Planet en Prosperity. 

 


