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BELEIDSVERKLARING KWALITEIT 

COMPO EXPERT Benelux maakt deel uit van de Duitse groep COMPO EXPERT. De kerntaken bestaan 
in essentie uit de verkoop en distributie van meststoffen, bodem verbeterende middelen, biostimulanten 
en gewasbeschermingsproducten voor groene ruimten, voor de professionele tuin- en landbouw en 
mengen, stabiliseren en afvullen van meststoffen voor de professionele tuin- en landbouwmarkt – 
inclusief het aanbieden van advies aan klanten en organiseren van workshops.  

Alle personeelsleden van COMPO EXPERT Benelux moeten hun werkzaamheden kunnen uitvoeren op 
een veilige wijze, op een kwalitatief hoogstaand niveau, rekening houdend met een zo laag mogelijke 
impact op het milieu. Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende wetgeving, de 
voorschriften van het bedrijf én die van onze klanten. 

Conform de Beleidsverklaring Welzijn op het werk kunnen alle personeelsleden de nodige opleidingen 
en bijscholingen volgen om hun taken correct en op een veilige wijze uit te voeren. Het geschikte 
materieel, alle persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen en eventuele ondersteuning zijn 
voorhanden. Wat persoonsgebonden gegevens betreft is het bedrijf “GDPR-proof”, en stelt COMPO 
EXPERT Benelux alles in het werk  om deze gegevens maximaal te beveiligen. 

Op kwaliteitsvlak maken we de medewerkers bewust van de nood om de werkzaamheden uit te voeren 
volgens de kwaliteitsvoorschriften van het bedrijf en van die van de klanten. De personeelsleden worden 
bijgestaan door het management en door alle afdelingen van het bedrijf. 

Ook op vlak van milieu en veiligheid worden alle werkzaamheden uitgevoerd met respect voor de 
geldende wetgeving en de richtlijnen meegedeeld tijdens opleidingen, nota’s en vergaderingen. Het doel 
is het streven naar een continue verbetering op alle vlakken en voor alle processen. Dit alles wordt 
gerealiseerd tegen een zo laag mogelijke kostprijs.  

Hiertoe is een Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet (norm NBN EN ISO9001-2015).  

Overeenkomstig de jaarlijkse doelstellingen dienen alle medewerkers van COMPO EXPERT Benelux 
op elk niveau betrokken te zijn en hun verantwoordelijkheid op te nemen, zodat de activiteiten op een 
veilige en kwalitatieve manier worden uitgevoerd. Wij verwachten dan ook dat zij alle incidenten, 
gevaarlijke situaties, suggesties, klachten en opmerkingen aan hun overste meedelen, zodat correctieve 
of preventieve acties kunnen genomen worden.  

De directie stelt alle nodige middelen ter beschikking om tot deze resultaten te komen, en zal indien 
nodig de beleidsverklaring bijsturen. 
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