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Voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder 
de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te
brengen, dat is de kerngedachte bij STRAXS NEDERLAND BV 
(hierna STRAXS) van duurzame ontwikkeling. Als bredere visie
op het menselijk welzijn biedt het een perspectief op lange termijn 
van de gevolgen van onze huidige activiteiten en van een
globale samenwerking om leefbare oplossingen hier en elders te 
vinden.

STRAXS, dat het evenwicht tussen de drie P’s (“People”, “Planet”, 
“Profit”) centraal stelt, moet actief betrokken zijn bij dit proces. 
Wij zijn onze klanten, medewerkers en alle personen die zich 
interesseren voor STRAXS, uitleg verschuldigd over onze strategie 
om de impact van onze activiteiten op de mens, het milieu en 
de maatschappij te beheersen.

STRAXS hecht het grootste belang aan de bescherming van de 
natuurlijke rijkdommen en het bevorderen van een milieubewust 
denken. De klimaatverandering vormt één van de grootste 
uitdagingen op wereldschaal en de tijd dringt voor
een samenhangend/steekhoudend beleid op alle niveaus. Ook 
STRAXS zelf heeft een belangrijke rol in het bewerkstelligen
van een resoluut duurzame toekomst. Bij alles wat we ondernemen, 
houden we rekening met onze verantwoordelijkheid tegenover de 
maatschappij. Dat is één van de fundamenten van de 
groeistrategie van STRAXS.

Wij zijn een jonge innovatieve onderneming maar willen graag een 
lange termijn engagement aangaan voor een duurzame toekomst. 
Wij zijn van mening dat de bescherming van het milieu geen obstakel 
vormt voor economisch succes. Als onderdeel van onze strategie 
beschouwen we het milieubehoud als een uiterst belangrijke 
humanitaire opdracht die centraal moet staan bij al onze 
professionele activiteiten. Een boodschap waarvan STRAXS 
doordrongen is en die het mee helpt te verspreiden in onze 
bedrijfskolom.

Onze strategie blijft niet bij woorden alleen en resulteert in 
milieubewuste en actieve medewerkers, een duurzame winst en een 
voortdurende reductie van onze ecologische impact op de planeet. 
Elk niveau van het bedrijf speelt zijn rol. Vanaf het begin hebben wij 
getracht een uitgebreide milieustrategie binnen onze business te 
ontwikkelen, die ons in staat stelt om zowel behoud als innovatie te 
bereiken en die gericht is op de drie kerngebieden: Behoud van 
hulpbronnen en recycling; energiebehoud en preventie van 
opwarming van de aarde; preventie van milieuvervuiling. Door deze 
toewijding, d.w.z. te werken aan een actieve milieustrategie trachten 
we kosten-, productie en milieutechnische voordelen te behalen voor 
onze medewerkers en onze klanten en daaraan gekoppeld onze 
planeet.
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Wij streven ernaar technologische innovatie te bevorderen, terwijl 
wij tegelijkertijd onze bestaande milieuzorgsystemen handhaven en 
verbeteren. Bij het ontwikkelen, ontwerpen en operationaliseren van 
productiefaciliteiten houden we steeds rekening met de eventuele 
impact op het milieu. We streven ernaar vervuiling te voorkomen, 
energie en grondstoffen efficiënt te verbruiken en afval op een 
verantwoorde wijze te reduceren en te verwerken.

Uitgangspunten voor het formuleren van milieudoelstellingen zijn:

1) Het leveren van producten en diensten dienen tot stand te komen 
volgens geldende wet- en regelgeving.

2) Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de 
te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de 
milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s 
zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen 
(circulariteit) te initiëren.

Gerritjan Kroon, Algemeen directeur
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STRAXS wil negatieve effecten van haar bedrijfsprocessen op het 
milieu voorkomen. Een adequaat milieubeleid is daarom 
noodzakelijk. Het milieubeleid van STRAXS luidt als volgt: 
Het beheersen van milieuaspecten in alle processen binnen 
STRAXS en vormen een integraal onderdeel binnen 
procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies gekoppeld 
aan het kwaliteits-/milieusysteem.

Er dient te worden gestreefd naar het voortdurend verbeteren van 
milieuprestaties van STRAXS. De beoordeling hiervan vindt plaats 
aan de hand van resultaten van audits (ISO 14001), metingen en 
onderzoeken; In de onderneming dient op een milieuvriendelijke 
wijze gewerkt te worden. De in de milieuwetten aangegeven regels 
geven hiervoor het kader aan, waarbinnen moet worden gewerkt.

Wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de 
bedrijfsprocessen van STRAXS gebruik te maken van minder 
milieubelastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden 
gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft 
op het proces of het eindproduct. Ook moet het toepassen van 
vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar 
zijn.
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