Major HSE* Award for
Jan De Nul Group

On 17 September Mr. Vandewalle, received the
IADC Safety Award for 2008 from IADC’s President,
Mr. Koos Van Oord during the organization’s Annual
Convention in Athens, Greece.
This significant award was received for the work
Vlaamse Baggermaatschappij undertook in 2007 in
Jervoise Bay, south of Perth, Western Australia.
Although during this fairly small project only some
100,000 m³ was dredged and reclaimed,
nevertheless Jan De Nul succeeded in winning high
praise from its client, the Australian Marine Complex.
And as most of you are aware, our Australian clients
are known to be extremely unforgiving when it
comes to Health, Safety & Environment.
The 2008 IADC Safety Award was
presented at the IADC Annual
Convention in Athens on 17 September.
President of the IADC Mr. Koos van Oord
(left,) with Mr. Géry Vandewalle of Jan
De Nul (right).

To ensure strict compliance with HSE laws &
regulations during project execution, the client
appointed an external entity to conduct three audits.
During these three audits, zero non-compliances
were reported, no non-conformities were registered
and the project was executed without a single ‘losttime injury’.
We were not only highly commended by our client
for our outstanding achievements for Health & Safety
but we received equal high praise for our
Environmental Monitoring & Management. This part
of our HSE Management was also very carefully
considered because the dredging works were
executed in the vicinity of the sensitive sea grass
meadows in Cockburn Sound.
This day-to-day attention to detail in quality, health &
safety, and environment resulted in on-time delivery
of a superior project – creating, as our client
described it, ‘a culture of safety’.
The IADC Board qualified Jan De Nul’s HSE
performance on this project as outstanding, certainly
considering the limited execution time (2 months)
which allowed little room for adaptations during the
project.

* HSE = Health, Safety & Environment

Major HSE Award for
Jan De Nul Group

Jan De Nul’s management wishes to laud the
project’s management team and the crew of the
CSD Leonardo da Vinci for this excellent
achievement. Receiving such award allows JDN to
demonstrate its clients that it is not “HSE business” as
usual. It also brings clear recognition amongst our
peers in the industry.
The Project Management Team was led by Paul
Janssens and comprised: David Jonckheere,
Quinten Schaumont, Joris Van Nederkassel, Tom
Degrieck, Jochen Vercruysse, Stijn Juresic, Jos
Goossens, Hannes Seys & Vincent Van Loocke.
The CSD Leonardo was under the command of
Captains Berend Riks and Ray Elferlink.

Hoogste HSE* Award voor
Jan De Nul Group
Tijdens de jaarlijkse conventie in Athene
(Griekenland) overhandigde Mr. Koos Van Oord,
voorzitter van IADC, op 17 september de IADC
Veiligheidsprijs 2008 aan Mr. Vandewalle .
Hij ontving deze waardevolle prijs voor het werk dat
Vlaamse Baggermaatschappij uitvoerde in 2007 in
Jervois Bay, het zuiden van Perth in West-Australië.
Hoewel er tijdens dit vrijwel kleine project slechts
enkele 100,000 m³ werd gebaggerd en opgespoten,
toch kreeg JDN veel lof toegezwaaid van zijn klant,
Australian Marine Complex. En zoals de meesten wel
weten, staan de Australische klanten bekend als
meedogenloos wat betreft Gezondheid, Veiligheid &
Milieu

De IADC Safety Award 2008 werd op 17
september tijdens de Jaarlijkse IADC
Conventie in Athene overhandigd.
Voorzitter van de IADC Dhr. Koos van
Oord (links) samen met Dhr. Géry
Vandewalle van Jan De Nul (rechts).

Om tijdens de uitvoering van het project de stricte
naleving van de HSE* wetten en voorschriften te
verzekeren, stelde de klant een externe entiteit aan
om drie audits uit te voeren. Tijdens deze drie audits
bleek dat alle regels werden nageleefd en er
werden geen non-conformiteiten vastgesteld.
Bovendien werd het project uitgevoerd zonder dat
er schade door tijdsgebrek werd opgelopen.
Naast een eervolle vermelding van onze klant voor
onze uitstekende prestaties voor Gezondheid en
Veiligheid, ontvingen wij veel lof voor ons
Milieutoezicht & - management. Wij hebben dit deel
van het HSE* management zorgvuldig in acht
genomen aangezien de baggerwerken werden
uitgevoerd in de nabijheid van de kwetsbare
zeegrasgebieden in Cockburn Sound.
Deze dagelijkse nauwgezette aandacht voor
kwaliteit, gezondheid & veiligheid, en milieu zorgde
voor een tijdige oplevering van een buitengewoon
project – waardoor,zoals onze klant het beschrijft,
een ‘veiligheidsklimaat’ is ontstaan.
De IADC Commissie omschreef de HSE* prestatie van
Jan de Nul voor dit project als uitstekend, vooral
gezien de beperkte uitvoeringstermijn (2 maanden)
wat zeer weinig ruimte liet voor aanpassingen tijdens
het project.

* HSE = Health, Safety & Environment :
Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Hoogste HSE*Award voor
Jan De Nul Group

Het bestuur van Jan de Nul prijst eveneens het
project management team en de bemanning van
de CSD Leonardo Da Vinci voor deze uitmuntende
prestatie. Dankzij deze bekroning kan JDN zijn
klanten aantonen dat het geen gewone “HSE
business” is. Het zorgt eveneens voor erkenning bij
onze collega’s in de sector.
Paul Janssens leidde het Project Management Team
dat bestond uit:David Jonckheere, Quinten
Schaumont, Joris Van Nederkassel, Tom Degrieck,
Jochen Vercruysse, Stijn Juresic, Jos Goossens,
Hannes Seys & Vincent Van Loocke.
De Kapiteinen Berend Riks en Ray Elferlink stonden
aan het hoofd van de cutterzuiger CSD Leonardo
Da Vinci.

