Beleidsverklaring Natudis voor voedselveiligheid, kwaliteit en milieuzorg.
Inhoud:
Focus
Voor Natudis is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en milieuzorg zodanig belangrijk,
dat het deel uit moet maken van de duurzame ontwikkeling in al onze processen ter vervulling van
onze missie. Expliciet besteden we hierbij aandacht bij het ontwikkelen van nieuwe producten, het
inkopen van grondstoffen, verpakkingen en producten evenals bij distributie en het gebouw en overige
logistieke activiteiten.
Hierbij wordt belang gehecht aan mens, milieuzorg, voedselveiligheid en hygiëne, waarbij preventieve
maatregelen de voorkeur verdienen boven corrigeren achteraf.
Eigen merken
Voor de producten die Natudis onder een Eigen Merk ontwikkelt en verhandelt, worden uiteraard hoge
standaarden gehanteerd.
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten zal Natudis steeds aantoonbaar streven naar duurzame en
consumentvriendelijke producten.
Natudis verbindt zich ertoe om de voedselveiligheid van alle producten van Eigen Merken te
garanderen door:
• een zorgvuldige selectie toe te passen op te gebruiken leveranciers en producenten;
• een zorgvuldige selectie toe te passen op te gebruiken grondstoffen, ingrediënten en
productiemethoden;
• een zorgvuldige selectie toe te passen op te gebruiken verpakkingsmaterialen. Bij de keuze van
de verpakkingsmaterialen zullen duurzaamheid (vernieuwbaar, recyclebaar, minder
milieubelastend) en kwaliteit (uiterlijk, deugdelijkheid en migratie) belangrijke criteria zijn;
• een professionele behandeling, conservering en bescherming van de producten gedurende de
periode dat de producten onder haar verantwoordelijkheid vallen (gedurende ontvangst, inslag,
opslag en uitlevering) waardoor kwaliteitsachteruitgang wordt geminimaliseerd.
Natudis verbindt zich ertoe om de productinformatie naar afnemers en consumenten compleet en
correct aan te bieden op het gebied van ingrediënten, voedingswaarden en allergenen (inclusief
kruisbesmetting).
Handelspartners, consumenten en andere belanghebbenden
Wij hechten veel waarde aan de wensen van onze handelspartners en consumenten. Expliciete en
impliciete klantenwensen en –eisen worden beoordeeld op haalbaarheid voordat deze worden
overeengekomen.
Wij houden zoveel als mogelijk rekening met de belangen van onze primaire en secundaire
belanghebbenden.
Wetgeving en normen
Tijdig inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol bij het bereiken van
de strategische doelen. Voldoen aan wetgeving, keurmerken en aan vigerende normen (met name
ook HACCP) is de minimumeis waaraan we onvoorwaardelijk willen voldoen.
Middelen
Natudis stelt de benodigde middelen beschikbaar om een managementsysteem te ontwikkelen, te
onderhouden en te verbeteren dat voldoet aan de HACCP-eisen (voedselveiligheid) en aan de ISO
9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu)-norm voor een managementsysteem. Veiligheid van alle
betrokkenen, evenals kwaliteit en zorg voor het milieu staan voorop bij alles wat we doen.
Commitment en verantwoordelijkheid
Alle werknemers spelen een essentiële rol bij het realiseren van het beleid betreffende kwaliteit, arbo,
milieu en voedselveiligheid.
Het managementteam heeft uit haar midden de logistiek manager aangewezen als
directievertegenwoordiger met bijbehorende bevoegdheden. Elk managementteamlid is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, het realiseren van de doelstellingen en het

beschikbaar stellen van de benodigde middelen zoals tijd, training en instructie. Dit betreft ook
aandacht voor een adequate communicatie.
Dit betekent ook dat alle werknemers op de hoogte zijn van hun rol en hun verantwoordelijkheid.
Het voldoen aan de gestelde eisen (o.a. hygiëne- en kwaliteitseisen), het preventief werken en het
naleven van procedures en werkvoorschriften om voedselveiligheid te garanderen en kwaliteit te
leveren is de plicht van iedere werknemer.
Vertrouwen en Imago
Het vertrouwen van klanten en consumenten in onze lekkere, gezonde en voedselveilige producten en
in onze dienstverlening willen we bevorderen door voorlichting en het geven van adequate informatie.
Tevens willen wij transparant zijn en verantwoording afleggen over onze prestaties op het gebied van
milieu en verantwoord ondernemen.

