
 

67 Solutions copyright  67 Sol. 1.2.2 Policy Statement NL 
 Page 1 of 4 
 

 

 

 

Title: Policy statement NL 

 

Category:  Corporate - Policy 

Document nr: 67 Sol. 1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments:  

Rev.  Author  Date  Description  Checked  Approved 

A  TM  06/09/15  First draft  DB  TM 

B  TM  18-01-‘17  Toegevoegd medewerker 

betrokkenheid, derde directeur 

en referentie naar doelstellingen 

 DB/DO  TM 

C  TM  20-10-‘20  Periodieke herziening  DB/DO  TM 

D  TM  17-03-‘21  Aanvullingen tbv ISO17020  DB/DO  TM 

           

           

           

           



 

67 Solutions copyright  67 Sol. 1.2.2 Policy Statement NL 
 Page 2 of 4 
 

 

BELEIDSVERKLARING 

Kwaliteit - Veiligheid - Gezondheid - welzijn - milieu 
 
 
De directie van '67 Solutions B.V.' zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen  
ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een zo groat 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.  
Tevens zal men het beleid mede richten op een zo goed mogelijke bescherming van het milieu. Het 
beleid is gericht op het bevorderen en hand haven van een zodanige werkwijze en gedrag dat  
persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiele 
schade en milieubelastingen (lucht-, water-en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder)  
warden voorkomen.  
 
Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vigerende wetgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en anderzijds.  
Door '67 Solutions B.V.' zal gestreefd warden naar een continue verbetering van de kwaliteit van 
dienstverlening, van arbeidsomstandigheden en het terugdringen van schade aan het milieu. Van 
iedere medewerker(ster) wordt in het kader van zijn functie, rechten, verantwoordelijkheden en 
algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat hij/zij zijn/haar activiteiten volgens de interne  
regels uitvoert en dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van het Arbo-en  
milieubeleid.  
 
Alle medewerkers zijn betrokken bij het formuleren en behalen van doelstellingen, en andere  
activiteiten en verbeteringen op het gebied van kwaliteit veiligheid, gezondheid en milieu.  
Deze beleidsverklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle werknemers bij de directie van '67  
Solutions B.V.' en zal elke drie jaar worden herzien. 
 

Werkprogramma 
Solutions B.V is een keuringsinstelling die zich richt op:  
 
• Niet-destructief onderzoek ( NDO ) 
• Quality Control and assurance ( QA/QC ) 
• Auditen van QMS of productiefaciliteit 
• Coating inspectie 
 
Wij richten ons voornamelijk op de volgende industrieën: 

• Maritiem • Offshore • Energie 
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Visie en Missie 
67 Solutions B.V. richt zich op het bouwen en onderhouden van een langdurige samenwerkingen 
met bedrijven welke opzoek zijn naar een hoge kwaliteit in hun producten 
Kwaliteit betekent ook duurzaamheid; kwalitatief hoogwaardige producten hoeven niet vervangen 
of gerepareerd te worden. Dit vermindert de kosten voor de klant en verlaagd de impact op het 
milieu. 
Een goede reputatie is essentieel voor alle aspecten binnen onze service verlening, speerpunten van 
die reputatie betreffen: 
 
Kwaliteit, Flexibiliteit en Transparantie. 
 
 
Onafhankelijkheid  
Aan de eisen voor onafhankelijkheid wordt voldaan doordat 67 solutions BV géén eigenaar, 
ontwerper of leverancier is van producten die door de keuringsinstelling worden beoordeeld. Tevens 
heeft 67 solutions BV geen belang bij de uitkomst van de inspecties. De onafhankelijkheid ten 
opzichte van de aandeelhouder is vastgelegd in een risicoanalyse waarbij voor alle risico’s afdoende 
maatregelen zijn genomen. De onafhankelijkheid van de medewerkers ten opzichte van het te 
inspecteren object is vastgelegd in de risicoanalyse voor medewerkers . 
  
 
Onpartijdigheid  
Aan de eisen van onpartijdigheid van 67 solutions BV wordt door de medewerkers van 67 solutions 
BV voldaan doordat de medewerkers onbevooroordeeld, neutraal en zonder eigen belang de 
inspectie uitvoeren . Inspecteurs van 67 solutions BV mogen zich niet laten beïnvloeden over de 
resultaten van de inspecties. Mochten inspecteurs van 67 solutions BV het gevoel krijgen dat men 
niet meer onpartijdig de inspectie kan uitvoeren dan moet de inspecteur zijn werkzaamheden 
staken, weg gaan van de inspectielocatie en de directie hiervan op de hoogte brengen. Indien er 
wijzigingen in de resultaten van een inspectie moeten worden doorgevoerd, dan moeten deze 
wijzigingen zichtbaar worden gemaakt en moet de reden van de wijziging worden aangegeven.  
  
  
Geheimhouding 
Alle resultaten van inspecties van opdrachtgever zullen ten alle tijden geheim worden gehouden. 
Tevens zal alle informatie over klanten die is verkregen van andere bronnen dan de klant zelf 
vertrouwelijk worden behandelt. Hiertoe worden alle medewerkers van  67 solutions BV gevraagd 
een verklaring te ondertekenen waarbij men aangeeft dat informatie van klanten nooit naar buiten 
zal worden gebracht. Mocht dit wel gebeuren dan zal hiervoor een geldboete van ten hoogste € 
20.0000 worden geheven.  
Wat betreft informatiebeveiliging: Alle hardware middelen van 67 solutions BV  zijn beveiligd met 
paswoorden. Het kantoor van  67 solutions BV  zal bij afwezigheid van personeel van  67 solutions BV 
afgesloten worden.  
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Deskundigheid  
Aan de eis van deskundigheid is voldaan op grond van kwalificatie aan de eindtermen zoals deze zijn 
vastgelegd in de verschillende voorschriften en normen die geldend zijn in deze industrie. Deze 
kunnen geografisch zijn bepaald, een prominent en veel voorkomend voorbeeld is ISO9712 voor 
verschillende types van Niet Destructies Onderzoek. 
  
 
Uitvoering  
De uitvoering van het bedrijfszorgbeleid is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen bij 67 
solutions BV en niet alleen van diegene die zich specifiek bezighouden met het QMS. Dit wordt 
gewaarborgd door een geïmplementeerd Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet volgens de NEN-
EN 17020 en ISO 9001-2015, OHSAS 18001, DNV 402B. Het bedrijfszorgsysteem is op schrift gesteld 
en bestaat uit een handboek, die het bedrijfszorgbeleid, de inrichting en werkwijze van de 
organisatie beschrijven. De regels en normen omschreven in het QMS handboek dienen te worden 
gehanteerd door alle medewerkers van bij 67 solutions BV.  
bij 67 solutions BV stelt zich ten doel om continu de meest recente normen te hanteren en deze ook 
te verwerken in haar kwaliteitsmanagementsysteem. Indien een nieuw norm is uitgekomen zal deze 
voor de volgende externe audit worden geïmplementeerd.  
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