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BELEIDSVERKLARING  
 
Somati Systems nv streeft een optimale kwaliteit na van geleverde producten en diensten, en wil hiermee 
haar continuïteit op de markten waar zij actief is waarborgen.   
 
Somati Systems wenst in te zetten op de fysische en psychische integriteit van personen, en dit niet alleen 
van onze eigen werknemers, maar van alle stakeholders van onze onderneming. Daarbij heeft ze grote 
aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden en streeft ze naar het 
voorkomen van beroepsziekten, geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten. 
 
Somati Systems wenst duurzaam te ondernemen en heeft als doelstelling de  toepasselijke milieuwet- en 
regelgeving  strikt na te leven en te streven naar nul milieu incidenten. Daar waar afvalstoffen ontstaan, 
zullen deze op een verantwoorde wijze maximaal gesorteerd worden afgevoerd. 
 
Somati systems is ervan overtuigd dat een goed ingevoerd managementsysteem noodzakeijk is om haar 
doelen te bereiken en wil dat dit managementsysteem beantwoordt aan de eisen van de norm 
NBN ISO 9001:2015 en VCA-Petrochemie 2017/6.0. Het management zal dit systeem bewaken, zal de 
doeltreffendheid ervan beoordelen  en waar nodig bijsturen.  
 
Somati Systems streeft naar een continue verbetering met als doel de veiligheid en de klantentevredenheid 
te verhogen door te voldoen aan de eisen van de klant, de wettelijke eisen en de geldende normeringen. 
Hiervoor wordt de algehele focus gelegd op risicogebaseerd denken dat gericht is op het behalen van 
voordeel uit kansen en het voorkomen van ongewenste resultaten. Het beleid schenkt hierbij bijzondere 
aandacht aan: 

 Het voorkomen van ongevallen, incidenten en persoonlijk letsel 
 Het voorkomen van materiële en milieuschade 
 Vaststellen van de risico’s en kansen en deze aanpakken. 
 Het vaststellen van de doelstellingen. 
 Het implementeren van wat gepland is  
 Het monitoren en meten van processen die moeten leiden tot de resulterende producten en 

diensten ten opzichte van doelstellingen. 
 Waar nodig acties ondernemen om de prestaties te verbeteren. 

 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het veiligheids- en kwaliteitssbeleid ligt bij alle 
medewerkers van Somati Systems nv. Zij hebben de verantwoordelijkheid om het beleid actief uit te dragen 
en actief deel te nemen in het continu verbeteren van het systeem. Het Management stelt hiervoor de 
nodige middelen, infrastructuur en opleiding ter beschikking waarbij  beroep wordt gedaan op alle 
medewerkers om hun noden te signaleren. De Algemeen Directeur, bijgestaan door alle leden van het 
Management, zorgt er voor dat deze beleidsvisie wordt geïmplementeerd in alle functies en op alle niveaus. 
 
Somati Systems nv 
Benny De Leener 
Algemeen Directeur 
 
 
  


