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Beleidsverklaring OVET 

 

OVET is een in het Scheldebekken gesitueerd stuwadoorsbedrijf dat als klantgerichte en 

betrokken partner een ruim pakket op maat gesneden stevedoring & value added services 

aanbiedt die haar een gewaardeerde en betrouwbare schakel maakt in de logistiek van haar 

industriële klanten. 

 

OVET wil in 2022 een sterk stuwadoorsbedrijf zijn dat binnen het Scheldebekken een vaste 

naam is op vlak van de stevedoring van droge bulk en breakbulk en het uitvoeren van value 

added services. Daarbij is OVET de referentie op vlak van kwaliteit, flexibiliteit, veiligheid en 

milieuzorg. 

 

Om dit in uitvoering te brengen heeft OVET bewust gekozen voor een KAM 

managementsysteem dat door het hoofd KAM opgevolgd wordt. OVET verbindt zich in 

uitvoering van bovenstaande ambities tot: 

 Het ten alle tijden waarborgen van de kwaliteit van onze service en werkmethoden 

volgens de OVET standaarden die minimaal in overeenstemming zijn met de vereisten 

van de klant, zo niet deze overtreffen. 

 Ten alle tijden compliant te zijn met de vigerende wet en regelgeving op vlak van milieu, 

interne en externe veiligheid en op vlak van de behandeling van de aan ons 

toevertrouwde goederen. 

 Het duurzaam uitvoeren van onze activiteiten zodat deze een minimale impact hebben 

op de omgeving waarin OVET opereert, hierbij steeds gebruik makend van de best 

beschikbare technieken. 

 Het motiveren en stimuleren van de OVET medewerkers in hun ontwikkeling en 

bekwaamheid om op een verantwoorde manier, binnen de kam eisen, een functie te 

kunnen vervullen en hen daarvoor opleiding, middelen en informatie ter beschikking te 

stellen om daarmee KAM bewust te denken en te handelen. 

 Het continu verbeteren van de prestaties op KAM gebied door het stimuleren van 

intrapreneurship en ownership zodat een sterke rol is weggelegd voor de bottom up 

benadering. 

 

De basiswaarden voor OVET in haar dagelijks handelen zijn: 

 Doelgerichtheid 

 Verantwoordelijkheid 

 Betrokkenheid 

 Openheid 

 Flexibiliteit 

 Ondernemingsgeest 

 

Hiermee wil OVET haar ambities op KAM vlak duidelijkheid maken richting haar klanten, 

medewerkers, leveranciers, overheden, aandeelhouders en omwonenden, niet als toevallig 

feit , maar voortdurend en conform gemaakte afspraken. 

 

Deze beleidsverklaring is bindend. De directie zal de uitvoering ondersteunen en het bereiken 

van de doelen bewaken, alle input en verbeterideeën in overweging nemen en hierover 

beslissen. 
 

Terneuzen, december 2017  

       

Vincent Courtois 

(Algemeen Directeur) 
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