BELEIDSVERKLARING
KWALITEIT . GEZONDHEID . VEILIGHEID . BEVEILIGING . MILIEU
Jan De Nul Group biedt wereldwijd unieke en innovatieve oplossingen om de levenskwaliteit van mensen te verhogen, gemeenschappen te verbinden
en infrastructuur te verbeteren.

ONZE QHSSE-WAARDEN
Mensen: Zorgen voor een veilige omgeving voor alle personen die werken voor of namens Jan De Nul Group om werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen
te voorkomen.
Planeet: Milieu-integriteit bereiken en onze ecologische voetafdruk tot een minimum beperken.
Stakeholders: De partner bij uitstek zijn dankzij onze geavanceerde capaciteiten en sterk engagement. Samenwerken en helpen om te voldoen aan beleidsregels en
normen.
Onze organisatie: Streven naar voortdurende verbetering en duurzame groei door middel van permanent leren en innovatie.

ONZE QHSSE-STRATEGIE
We investeren in mensen om onze organisatie te versterken en een
toegewijd, getalenteerd en milieubewust personeelsbestand op te bouwen
dat door operationele controle resultaten van hoge kwaliteit levert. De
participatie en raadpleging van onze werknemers en hun vertegenwoordigers
is van vitaal belang om onze doelstellingen te bereiken. We moedigen onze
werknemers aan om een gezonde levensstijl aan te nemen, zowel lichamelijk
als geestelijk.

We voldoen aan de eisen die worden gesteld in contracten, bedrijfs- en
industrienormen voor kwalitatief hoogstaand vakmanschap, toepasselijke
lokale, nationale, internationale en maritieme wetten en voorschriften, en
streven ernaar om meer te doen dan wat ons wordt opgelegd. Met ons
duurzaam aankoopbeleid zorgen we ervoor dat onze leveranciers en
onderaannemers zich engageren om dezelfde normen en waarden als Jan De
Nul Group te implementeren.

We werken volgens de beste normen op het vlak van waakzaamheid en
verankeren beveiliging in onze dagelijkse activiteiten, op lokaal, regionaal en
bedrijfsniveau. We houden voortdurend toezicht op de omgeving waarin we
werken, beoordelen potentiële bedreigingen en risico's en nemen passende
tegenmaatregelen.

We verzekeren een uitmuntende uitvoering door proactief en
verantwoordelijk leiderschap dat duidelijke verwachtingen stelt en
communiceert, het goede voorbeeld geeft, prestaties beheert en
teamontwikkeling ondersteunt. We stellen de nodige middelen, opleiding en
een gebruikersvriendelijk managementsysteem ter beschikking om onze visie
te verwezenlijken.

Als onderneming zetten we ons in voor het beschermen van het milieu, het
voorkomen van vervuiling en het drastisch verminderen van onze impact op
het klimaat. Samen met onze klanten komen we tot concrete initiatieven en
oplossingen om onze projecten op een duurzame manier uit te voeren en
tegelijk onze voetafdruk te beperken. We verminderen waar mogelijk het
gebruik van fossiele brandstoffen, optimaliseren ons energieverbruik en
zetten maximaal in op duurzame hernieuwbare energie en de uitbreiding
daarvan.

We versterken het risicobewustzijn door een beter inzicht in risico's. Daarbij
leggen we de nadruk op kritieke risico's en zorgen we ervoor dat alle
strategische en operationele risico's naar behoren geïdentificeerd, beoordeeld
en beperkt worden. We delen opgedane ervaringen en promoten veiligheid als
het resultaat van operationele controle. Door een uitstekende
kwaliteitscontrole verzekeren we dat volledig aan de projectvereisten wordt
voldaan.

Met een weloverwogen en gedragen MVO-beleid werken we voortdurend aan
een duurzame wereld.
Wereldwijd verlegt Jan De Nul Group de grenzen in maritieme, civiele en milieuprojecten. Door op een veilige en verantwoorde manier samen te werken met onze
klanten, bieden we ervaring, methodes, gedreven teams en intern ontworpen apparatuur die toelaten om voor te stellen wat allemaal mogelijk is, oplossingen uit te
denken en de daad bij het woord te voegen om operationele excellentie te bereiken.
Luxemburg, 7 december 2021
Jan De Nul Group (Sofidra S.A.)
Gedelegeerd Bestuurder,

ir J.P.J. De Nul
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