BEDRIJVEN IN BEELD

Tristar Group

De kunst is
om gewoon te
beginnen

S

teeds kritisch naar jezelf kijken en
stappen zetten om te verbeteren. Het
is de succesfactor van de Tristar Group.
Ook op het gebied van duurzaamheid.
De Tristar Group ontwikkelt, produceert en levert
met een team van 43 mensen wereldwijd industriële reinigingsproducten. ‘In totaal maken we zo’n
1.800 actieve recepturen in eigen huis’, vertelt
commercieel manager Corné Endepoel. ‘Een klein
onderdeel daarvan vind je terug op schoonmaakkarren, maar onze focus ligt op grote industrieën.
Denk aan de reiniging van tanks en plants, on- en
offshore. Wij adviseren over de meeste efficiënte
en veilige manier van reinigen voor specifieke
typen vervuiling en leveren het middel, regelmatig
met een recept op maat. Ook in de veeleisende
voedselverwerkende industrie zijn we sterk.’

Meer weten?
Kijk op tristargroup.nl

FOCUS OP DUURZAAMHEID
De aard van de producten en branches vragen
bijna automatisch om een duurzame aanpak. ‘In
Nederland lopen we voor, dat merken we aan hoe
onze Nederlandse klanten ermee bezig zijn. We

voldoen vanzelfsprekend aan de Europese wet- en
regelgeving, maar in Nederland gaan we nog
verder. Klanten willen weten waar onze grondstoffen vandaan komen, hoe we de middelen produceren, waar ons afval naartoe gaat. Daarom - maar
zeker ook vanuit ons eigen streven om duurzaam
te werken - kijken we steeds kritisch naar wat we
doen.’ Er is dan ook een nadrukkelijke focus op
duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
‘Heel belangrijk is het welzijn van onze medewerkers: zo is er een financiële beloning voor iedereen
die binnen een bepaalde periode stopt met roken
en drinken.
SAMEN CIRCULAIR
En natuurlijk is er het milieu-aspect. ‘We reduceren
afval, scheiden het, gaan zeer zuinig om met
energie en water. Daarboven zoeken we steeds op
elk gebied naar mogelijkheden om te verbeteren.
Zo werken we samen met Peel Pioneers. Wij
gebruiken een grondstof uit sinaasappels die een
sterk oplossend karakter heeft voor lijm en kitten.
Voorheen kwam die grondstof uit Zuid-Amerika,
maar Peel Pioneers heeft een oplossing gevonden
om het uit sinaasappelschillen te distilleren. Die
schillen worden verzameld bij Jumbo-vestigingen,
die daarvoor speciale oranje kliko’s hebben staan.
Een mooi voorbeeld van een circulaire economie
waar meerdere organisaties bij zijn betrokken. Dat
is volgens ons ook de toekomst: samenwerken aan
verbetering. Wij doen ook niet alles goed, maar de
kunst is om gewoon te beginnen. En als je telkens
weer iets nieuws ontdekt om te verbeteren, word
je vanzelf enthousiast.’
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