le plus possible

Charter 2018 - 2020
Hygiëne-Gezondheid Veiligheid Milieu
In een wereld die op industrieel, economisch en sociaal vlak diepgaande veranderingen kent, zijn wij ervan
overtuigd dat enkel die bedrijven die de waarden respect en integriteit voor levende wezens* hoog in het
vaandel dragen, voldoende solide zullen zijn om de uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan, en
om zich duurzaam te ontwikkelen. De Groupe ADF engageert zich reeds twee decennia in deze richting,
door een ambitieuze politiek te voeren op vlak van Hygiëne- Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Voor de
komende cyclus wordt het kader als volgt omschreven:
Onze ambities:
Mensen beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan onze activiteiten, en onze impact op het
milieu beperken.
Een cultuur van effectieve anticipatie en preventie ontwikkelen om de risico’s voor alle betrokken partijen
te verminderen of te beheersen.
Onze procédés voortdurend vernieuwen en verbeteren, om ze veiliger en duurzamer te maken, waarbij
het uitwisselen van ervaringen wordt gestimuleerd
Gebruik maken van de know-how en iedereen de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen
binnen zijn of haar functies.
Onze verbintenissen:
Producten en diensten ontwerpen en verwezenlijken waarbij, gedurende hun volledige levensduur, het
geheel van eisen die gelden op gebied van hygiëne, veiligheid en milieu worden opgenomen
Ons zo goed mogelijk integreren in het milieu en de cultuur van elke regio en elk land
Ons aanpassen aan de geldende reglementeringen en ze naleven, alsook de eisen van de klanten
Onze politiek op vlak van hygiëne-gezondheid, veiligheid en milieu versterken door innovatieve normen
te ontwikkelen eigen aan de Groupe ADF
De conformiteit van onze installaties waarborgen, met de nodige aandacht voor de bescherming van het
hun omgeving
Onze medewerkers en partners kiezen in functie van hun verbintenissen omtrent hygiëne, veiligheid en
milieu
Zorgen voor de integratie van nieuwkomers, en meer bepaald die van het tijdelijk personeel
De strijd aangaan met wangedrag en verslavingen of risicogedrag
Onze medewerkers begeleiden in het verbeteren van hun competenties (vorming en kwalificatie)
Op regelmatige basis onze prestaties Hygiëne, Veiligheid en Milieu checken door middel van
stuurgroep, procesevaluaties
Onze doelstellingen voor 2020 :
Geen ongevallen meer met werkverlet
25% van ons onderzoek wijden aan de verbetering van problematieken rond ergonomie, hoofdoorzaak
van de beroepsziekten waarvan aangifte werd gedaan tussen 2015 en 2017
Onze impact,-de meest kritische (cat C)-,op het milieu met 50% verminderen
Onder impuls van de algemene directie, en met het engagement van alle managers en de groep HygiëneGezondheid, Veiligheid en Milieu, vraag ik u om alles in het werk te stellen om deze doelstellingen te
bereiken. Ze zijn van essentieel belang om de reputatie en het prestatievermogen van onze Groep te
versterken.
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