
 
 
 
 
NOMI BELEID  
 
Het beleid van NOMI Co-Packing BV is erop gericht op elk moment op een effectieve en economisch 
verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan; de met de opdrachtgever overeengekomen eisen en zijn 
vanzelfsprekende verwachtingen waarbij; het garanderen van de voedselveiligheid bij verpakkings- 
en opslagpraktijken en de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers en het voorkomen van 
schade aan het milieu, randvoorwaarden zijn.  
Dit betekent specifiek; het ter beschikking stellen van uitstekende faciliteiten, kennis en kunde op 
gebied van productpresentaties en verpakkingstechnieken, het handhaven van een hoge mate van 
flexibiliteit in combinatie met kwaliteit, het vormen van een betrouwbare schakel in de keten van 
opdrachtgever / producent naar consument en het voldoen aan de officiële richtlijnen en wettelijke 
regelingen zoals beschreven in: Levensmiddelenhygiëne (HACCP), de Global Standard for Food Safety 
Issue 7, de Skal- richtlijnen het hoeveelheids-aanduidingenbesluit (e- merk), de ETI Base Code en de 
wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden en milieu. 
 
Middels het NOMI zorgsysteem worden de genoemde aspecten beheerst en wordt continu gestreefd 
naar verbetering van de organisatie en het vergroten van de klanttevredenheid. Concrete en 
meetbare doelstellingen inzake Kwaliteit en Voedselveiligheid worden jaarlijks opgesteld gedurende 
de Management Review. 
Op gebied van ARBO / Veiligheid en Milieu is specifiek beleid opgesteld welke vernoemd zijn in de 
betreffende beleidsverklaringen.  
 
De medewerkers van NOMI die in het kwaliteitshandboek en de bijbehorende procedures en 
werkinstructies worden genoemd, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de genoemde 
werkzaamheden. Iedere werknemer van het bedrijf is geïnstrueerd om te allen tijde te voldoen aan 
het beleid van het bedrijf, de huisregels en de procedures beschreven in het NOMI- handboek. 
 
De Managing Director is de eindverantwoordelijke inzake het Kwaliteits- en Voedselveiligheids-
beleid. De QA Manager is daarbij de vertegenwoordiger van de Managing Director en is in deze ook 
de contactpersoon naar de regulerende en de certificerende instellingen.  
Hij draagt zorg voor de invoering en handhaving van het systeem in alle facetten en instrueert 
regelmatig de overige medewerkers. Hij heeft vastgestelde bevoegdheden en vrijheden. 
 
Voor zover afwijkende kwaliteitseisen met de opdrachtgever zijn overeengekomen, die verder gaan 
dan wat in het kwaliteitssysteem is vastgelegd, worden daarmee overeenstemmende aanvullingen 
door de QA Manager opgesteld en na akkoord van de Managing Director ingevoerd. 
 
In al haar handelingen zullen alle medewerkers van NOMI de gedefinieerde kernwaarden hanteren. 
Dit betekend: Betrouwbaar, Dynamisch, Coöperatief en Inventief te zijn. 
Ten alle tijden zal NOMI de gangbare ethische normen aanhouden.   
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