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PERSBERICHT
Staatsolie bedrijfsbreed ISO 9001:2000 gecertificeerd
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is bedrijfsbreed gecertificeerd volgens de ISO
9001:2000 kwaliteitsmanagementsysteem standaarden. Het certificaat is op dinsdag 21
maart 2006 door de heer Ton Kolk, vertegenwoordiger van de registrar Det Norske
Veritas (DNV), uitgereikt aan de Algemeen Directeur van Staatsolie, de heer Marc
Waaldijk.
Oorspronkelijk zouden Staatsolie Saramacca Operations (exploratie en productie van olie) en
enkele ondersteunende divisies en afdelingen worden gecertificeerd.
De Staatsolie Tout Lui Faut Operations behaalde reeds in 2003 het ISO certificaat met als
scope: marketing, verkoop, raffinage, transport & distributie van olieproducten en
laboratoriumactiviteiten van de raffinaderij.
Gaandeweg het project bleek dat de processen van Tout Lui Faut en Saramacca zo goed op
elkaar waren afgestemd, dat het mogelijk was om Staatsolie als geheel te certificeren. Voor
de efficiëntie besloot de Staatsoliedirectie dan ook om de certificatie bedrijfsbreed te
implementeren.
Het project ‘Certificering Saramacca Operations’ startte medio juli 2004. In juni en december
2005 werden interne audits gehouden en in augustus de externe baseline-audit (nulmeting).
De tijdens de audits geconstateerde tekortkomingen in het systeem werden gecorrigeerd,
waarna de organisatie gereed was voor de certificatieaudit.
Op basis van de bevindingen tijdens de certificatieaudit, uitgevoerd van 20 tot en met 24
februari 2006 door een team van DNV, werd Staatsolie voorgedragen voor het ISO
9001:2000 certificaat. Met het verkrijgen van het ISO 9001:2000 certificaat is het
certificeringsproject succesvol afgerond. De scope van het certificaat is:
• Exploratie van petroleum en vaststelling van de omvang van de petroleumaccumulatie.
• Productie, verwerking en levering van ruwe olie.
• Raffinage, marketing en distributie van petroleumproducten.
Met het mede inrichten van de Saramacca Operations volgens de ISO 9001:2000
standaarden, wordt verdere invulling gegeven aan het bedrijfsbreed invoeren van integrale
kwaliteitszorg.
De eerste stap hiertoe was gezet in november 2000, toen een pilot project succesvol was
afgerond met het behalen van het ISO 9002:1994 certificaat voor de afdelingen Marketing en
Sales en Raffinaderij Laboratorium.
Paramaribo, 21 maart 2006
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