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KWALITEITS-, VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- en MILIEUBELEID 
 
Het beleid van Sirius International is erop gericht om onderscheidend en toonaangevend in milieu-oplossingen te 

zijn.  

De belangrijkste bedrijfsactiviteiten betreffen het ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen voor de reinigings- 

waterbehandelings-, cosmetica-industrieën. Daarnaast wordt Sirius International steeds vaker benaderd door 

coatings-, plastic-, voedings- en andere industrieën om te ondersteunen met milieuverbeteringen om ook die 

industrieën te helpen aan de voortschrijdende normen en consumenteneisen te voldoen. Daartoe ontwikkelt Sirius 

International innovatieve chemische grondstoffen, laat ze bij derden, maar onder toezicht produceren, vervoeren 

en opslaan. Daarnaast levert Sirius International ook conventionelere grondstoffen, maar steeds met de opmerking 

dat die kunnen worden vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Het uiteindelijke doel is alle klanten en 

prospects over te zetten op milieuvriendelijke grondstoffen, veilig voor mens en natuur. 

 

Om daarbij de efficiency te kunnen verhogen, interne en externe kansen en risico's te onderkennen en te beheersen 

en om optimaal te kunnen blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers en de geldende 

wet- en regelgeving, beschikt de organisatie al jaren over een kwaliteitszorgsysteem conform de eisen van NEN-EN-

ISO 9001, Responsible Care en RSPO, daar waar het duurzame palmpit-olie-grondstoffen betreft. 

 

Met milieu-verbeteringen bedoelt Sirius International: 

 100% duurzame grondstoffen; d.w.z 0% fossiele grondstoffen, 100% plantaardige en minerale grondstoffen. 

Daarbij zorgt Sirius International ervoor dat de hele toeleveringsketen niet ingrijpt in de voedselketen. Dit bijv 

door gebruik van oogst-restanten en oneetbare reststromen uit de voedingsindustrie 

 Snel afbreekbare grondstoffen; d.w.z dat de grondstoffen, na hun werkzame functie te hebben volbracht in het 

eindproduct van de klanten, binnen 28 dagen minimaal 60% worden afgebroken 

 Niet-genetische gemodificeerde micro-organismen; d.w.z waar bacteriën, schimmels of gisten worden gebruikt 

om biologische grondstoffen te produceren, het DNA van deze micro-organismen niet handmatig is beïnvloed 

 

Naast het kwaliteitssysteem met bijbehorend beleid onderstreept Sirius International ook het belang van een 

gedegen intern veiligheids- en gezondheidsbeleid met bijbehorende maatregelen, omdat de arbeids-

omstandigheden van directe invloed zijn op de arbeidsmotivatie en -prestatie en dus op de kwaliteit van het op te 

leveren werk. 

 

Daarom tracht Sirius International, in samenspraak met de werknemers, de arbeidsomstandigheden, van alle 

werknemers te verbeteren en te optimaliseren. Daarbij streven we er naar om schade, zijnde persoonlijk lichamelijk 

en psychisch letsel, materiële en milieuschade te voorkomen. Door middel van risico-inventarisatie en -evaluatie, en 

een periodieke herziening hiervan, worden structureel knelpunten ten aanzien van de arbeidsomstandigheden 

achterhaald en waar mogelijk geminimaliseerd. 

 

Tevens wil Sirius International de interne bedrijfsvoering op een duurzame en milieuvriendelijke wijze vormgeven, 

juist omdat de producten en diensten gericht zijn op milieuverbeteringen in de markt. Het milieubeleid wordt – 

evenals de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale 

bedrijfsvoering gezien en de directie streeft dan ook naar een continue verbetering van de milieuprestaties. Sirius 

International daagt ook zichzelf voortdurend uit, o.a door: 

  Levenscyclus berekeningen uit te voeren op de eigen grondstoffen – hóe milieuvriendelijk zijn die 

kwantitatief? Daarbij worden niet alleen de CO2 voetafdruk, maar ook vele andere milieu- en 

gezondheidsaspecten in de toeleveringsketen meegerekend 

  Afbreekbare grondstoffen in een volgende ontwikkelingsstap ook duurzaam te produceren en duurzame 

grondstoffen in een volgende ontwikkelingsstap ook afbreekbaar te produceren 

 

Dit ondersteunt Sirius Internationals inspanning  de negatieve milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten met zich 

mee (kunnen) brengen te reduceren dan wel tot een minimum te beperken om zo ook indirecte milieuvervuiling te 
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voorkomen. Ook het voldoen aan de eisen vanuit milieuwet- en regelgeving en andere door de organisatie 

onderschreven milieueisen maakt onderdeel uit van die inspanningen.  

In voorkomend geval zal er zelfs meer gedaan worden dan wettelijk verplicht is, mits de inspanningen in gezonde 

relatie staan tot het resultaat. 

 

Het milieubeleid van Sirius International is gericht op: 

 Naleving van milieuwet- en regelgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving. 

 Gebruik van grondstoffen met eigenschappen of productiewijzen die minder milieubelastend zijn te 

stimuleren. 

 Inkoop van duurzame kantoorgerelateerde producten en diensten, zoals bijvoorbeeld gerecycled papier, 

groene stroom etc. 

 Reductie van water- en energieverbruik op kantoor door stimulering van gedragsveranderingen zoals 

dubbelzijdig printen.  

 Verantwoord gebruik van onvermijdelijke gevaarlijke en milieubelastende stoffen. 

 Duurzaam gebruik van kantoorgerelateerde producten en inperking van afvalstromen door scheiding in 

verpakking / papier, karton / groente, tuin / rest afval. 

 Vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers en betrokken derden 

 Aannemen van werk- en projectstudenten, stagairs, afstudeerders en jong afgestudeerden in vaste dienst 

om zo het milieubesef en de kennis van de jongere generatie te combineren met de mogelijkheden en 

sterktes van de organisatie 

 

De directie streeft naar een professionele en duurzame uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden om 

tegemoet te komen aan de eisen van de opdrachtgevers en het milieu zo min mogelijk te belasten.  

Het is van het grootste belang dat alle uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd door 

competent personeel dat door middel van interne opleiding en externe scholing en trainingen in staat is de 

werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De directie ziet er dan ook op toe dat de medewerkers zich, door training 

en voorlichting, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van chemie eigen maken. 

 

De directie stelt de middelen ter beschikking, die nodig zijn voor een doeltreffende invoering en handhaving van het 

managementsysteem. Tevens streeft zij naar continue verbetering, waartoe jaarlijks concrete doelstellingen worden 

geformuleerd om zo de interne bedrijfsvoering en de veiligheids- en milieuprestaties te optimaliseren en nog beter te 

kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgevers.  

Het bekend zijn met en het naleven van de regels en maatregelen, zoals vastgelegd in het managementsysteem is de 

verantwoordelijkheid van alle medewerkers bij Sirius International. 

 

Deze beleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt aan de gehele organisatie en betrokken derden en is tevens, via de 

website, beschikbaar voor het publiek.  
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