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Beleid met betrekking tot ISO 9001: 2015 en VCA* 2017: 6.0 en GMP+ R 1.0 

De directie van de Verolme Groep zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen 

ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een organisatie waarin kwaliteit en veiligheid hoog in 

het vaandel staat. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid, de klant en al zijn wensen 

staan bij ons vanzelfsprekend centraal.  

 

Daarnaast is ons VGM-beleid gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke 

bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van 

ziekteverzuim in verband met de arbeid. Het VGM-beleid is gericht op het bevorderen en handhaven 

van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en-/of schade aan de gezondheid van 

medewerkers  en derden, alsmede materiële- en milieuschade worden voorkomen. 

 

Continue verbetering is hierbij het sleutelwoord. In het door ons gevoerde bedrijfsbeleid heeft de zorg 

voor veiligheid, gezondheid en milieu dezelfde prioriteit als de kwaliteit en leveringscondities van alle 

door ons geleverde goederen en diensten.  

 

Om één en ander gestalte te geven en voor een ieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om het 

kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens de ISO-9001:2015 en VCA*:2008-5.1. Uitgangspunt is 

tenminste te voldoen aan de eisen van de klanten en de geldende wetgeving. 

 

Middels een inventarisatie en risico analyses zijn belanghebbenden met hun wensen en eisen in kaart 

gebracht en ingebracht in een risico analyse met bedrijfsrisico’s. Significante risico’s worden 

gemonitord en waar nodig worden doelstellingen gesteld om deze risico’s te vermijden, reduceren, 

elimineren of te accepteren. 

 

Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit en de veiligheid. 

De directeur is als directievertegenwoordiger bevoegd en verantwoordelijk voor de uitvoering, het 

functioneren en het evalueren van de processen en werkinstructies, zoals wordt beschreven in het 

organisatiehandboek.  

 

Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar: 

 Klanten; 

 Medewerkers en 

 Leveranciers. 

 

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek 

uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid. Waar nodig worden trainingen 

aangeboden om aan de benodigde competenties te voldoen. 

 

Om gestructureerd aan kwaliteits- en veiligheidszaken te werken en deze waar mogelijk te 

verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld en zullen deze in 

de diverse overleggen worden bewaakt.  
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De algemene doelstellingen van de Verolme Groep zijn opgesteld aan de hand van de missie en 

visie: 

 

Missie 

Een totaalpakket aan betrouwbare en flexibele diensten aanbieden voor klanten in de 
(petro)chemische en agrochemische industrie, die hen in staat stellen hun productiemiddelen efficiënt 
in te zetten en te onderhouden. Tevens worden diverse diensten aangeboden voor de biologische 
markt en diervoederindustrie. 
 

Visie 
Ontzorger op het gebied van productie en logistiek, voor de (petro)chemische en agrochemische 
industrie, alsmede een betrouwbare partner op de biologische markt. 
 

De algemene doelstellingen van de Verolme Groep zijn: 

• Continuïteit van de onderneming 

• Groei van de onderneming 

• Ongevallen voorkomen 

• Het werven van extra klanten 

• Klanttevredenheid verhogen 

• Kwaliteit verhogen 

• Optimalisatie van interne processen 

 

Beleid met betrekking tot GMP+FSA R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements 

Diervoeder(grondstoffen) Activiteiten Producten 

Bulk Op- en overslag 

Transport 

Diervoeder(grondstoffen)* 

Mengvoeders* 

Verpakt product Op- en overslag 

Transport 

Diervoeder(grondstoffen)* 

Mengvoeders* 

** De specificaties van deze producten worden beschreven op de verpakking op de begeleidende 

documenten (bij bulkproducten)  

 

Activiteiten vallend onder de GMP+FSA R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements 
Op- en overslag van diervoeder(grondstoffen) van derden, van zowel verpakte als onverpakte 
diervoeders; 

• Inpandige transportbewegingen met wiellader; 

• Lossen van diervoeder(grondstoffen) door chauffeur van de kipper; 

• Laden van diervoeder(grondstoffen) in zeecontainers d.m.v. containerbeladingsinstallatie; 

• Transport van diervoeders van derden; 

• Uitbesteed transport (indien van toepassing) alleen aan gecertificeerde transporteurs; 
 
Biovero B.V. levert als één van haar diensten het op- en overslaan van diervoeder(grondstoffen). Het 
betreft een dienst waarbij alle taken door één persoon worden vervuld. 
 
Om het kwaliteitssysteem voor een ieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor dit te laten 

certificeren volgens de GMP+FSA R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements 

Uitgangspunt is tenminste te voldoen aan de eisen van de klanten en de geldende wetgeving en om  
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(bij voortduring) waarborgen te bieden ten aanzien van de productveiligheid voor mens, dier en 

milieu.  

 

Specificatie en specificatiebeheer staat aan de basis van de voederveiligheid, daarnaast zijn goede 

transportcondities en regelmatige inspecties geïmplementeerd voor een goede borging van de 

voederveiligheid. De gevarenanalyse HACCP is actueel en passend voor de processen en producten 

waar Biovero B.V. mee te maken heeft. 

 

De organisatie is zicht bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de 

diervoeder(grondstoffen) gedurende de periode dat de diervoeder(grondstoffen) op- en overgeslagen 

en getransporteerd worden. Om de aanraking met conflicterende stoffen te voorkomen worden de 

GMP activiteiten in een aparte loods(gedeelte) uitgevoerd (loods 6). 

 

Beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

De Verolme Groep wil maatschappelijk verantwoord (MVO)-ondernemen. Uitgangspunt hierbij is ISO-

26001, welke voor de bedrijven is uitgewerkt in een aantal relevante factoren. Dit wordt in beleid en 

uitvoering gerealiseerd door ethisch correct gedrag, open en eerlijk te communiceren, wetten en 

regels na te leven en altijd dat te doen wat juist is. 

De pijlers waar de Verolme Groep zich met haar MVO-beleid op richt: 

Eerlijk en oprecht werken 

De Verolme Groep spant zich elke dag in om met haar klanten, leveranciers en medewerkers een 

relatie tot stand te brengen die gebaseerd is op wederzijdse samenwerking en wederzijds vertrouwen. 

De Verolme Groep  handelt met een faire prijs binnen een concurrerende markt. de Verolme Groep 

draagt er zorg voor om volledig te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. 

Respect voor onze klanten, ons werk en ons bedrijf 

De Verolme Groep wil voldoen aan de vragen van onze klanten en het vertrouwen van de klanten 

genieten. Derhalve verzekert de Verolme Groep zich ervan dat haar middelen en mensen aan de 

kwaliteitseisen voldoen, zodat uitsluitend diensten van topkwaliteit worden geleverd conform ISO-

9001. de Verolme Groep draagt zorg voor een werkomgeving voor haar medewerkers die materiële 

en intellectuele groei stimuleert en die bovendien veilig en gezond is conform de arbowet en VCA*. 

Respect voor het milieu en de maatschappij 

De Verolme Groep maakt zich sterk voor de bescherming van het milieu en het zuinig omgaan met 

natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast streeft de Verolme Groep ernaar om als bedrijf een 

voorbeeldfunctie te vervullen. de Verolme Groep brengt deze principes in alle bedrijfsonderdelen ten 

uitvoer en draagt deze actief uit naar haar werknemers, klanten en leveranciers. 

Tevens staat de Verolme Groep open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent 

dat de Verolme Groep de mogelijkheden tot het aannemen van deze mensen zeker zal overwegen 

indien zij in het geval van een openstaande vacature solliciteren.  

De Verolme Groep heeft een externe certificerende instelling gevraagd om de Verolme Groep 

periodiek onafhankelijk te controleren op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
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De directie zal erop toezien dat elke werknemer van Duurzaam Afvalbeheer Zeeland B.V. en Biovero 

en Verolme Multi-Terminals B.V. bekend is met dit beleid en hiernaar werkt. Deze beleidsverklaring is 

opvraagbaar voor belanghebbenden. 

 
Sas van Gent, 20-11-2021 
 
 
 
J.A. Verolme, Directie                            H.J. Verolme, Directie / VGM-coördinator 
 
Deze beleidsverklaring is drie jaar geldig. 


