VEILIGHEIDSEN GEZONDHEIDSBELEID
Voor Tractebel, wereldspeler op het gebied van engineering in de energie-, water- en infrastructuursector, zijn veiligheid en gezondheid topprioriteiten. Daarom engageert het management van
Tractebel zich sterk om medewerkers te helpen om zowel voor hun eigen veiligheid en gezondheid,
als die van anderen, in te staan. Overleg en deelname van onze werknemers wordt beschouwd als een
sleutelelement in dit proces.
We hebben drie kerndoelen:
1. De integriteit van personen en goederen waarborgen. Dit willen we bereiken door ons werk op
een veilige manier en met respect voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen
uit te voeren.
2. Van levenskwaliteit op het werk een prioriteit maken door ervoor te zorgen dat iedere medewerker
in de kantoren en op de sites van de beste werkomstandigheden kan genieten. Via preventie willen we de risico’s verminderen die gelinkt zijn aan fysische of biologische omgevingsfactoren,
chemische producten, spier- en gewrichtsletsels, vermoeidheid veroorzaakt door bepaalde werksituaties, werkgerelateerd reizen en psychosociale problemen.
3. Onze know-how in het ontwerp van projecten integreren zodat we risico’s die de gezondheid en
onze persoonlijke veiligheid in het gedrang brengen, kunnen verminderen en de algemene arbeidsveiligheid kunnen verbeteren.
Om die doelen te bereiken, verwacht Tractebel van zijn managers en medewerkers dat zij:
•

het goede voorbeeld geven

•

gevaren elimineren, OH&S evalueren en verminderen, de risico’s beoordelen en er rekening mee houden
bij elke besluitvorming

•

transparant communiceren op alle niveaus

•

de wettelijke vereisten alsook andere vereisten zoals bv de interne regels en procedures inzake gezondheid
en veiligheid respecteren, in het bijzonder de Regels die levens redden van ENGIE

•

aan alle medewerkers hetzelfde niveau bieden van preventie en bescherming op het vlak van veiligheid en
gezondheid

•

de nodige vaardigheden ontwikkelen om risicosituaties te voorkomen en er gepast op te reageren

•

incidenten, ongevallen en bijna-ongevallen systematisch analyseren
zodat de preventie- en veiligheidsprocedures kunnen worden aangepast

•

de ontwikkeling en de opvolging van de veiligheid van onze projecten verbeteren door rekening te houden
met zowel menselijke als organisatorische factoren.

Tractebel rolt een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem uit dat voldoet aan de eisen die in de
internationale norm IS0 45001 worden beschreven. Op die manier waarborgen we de uitvoering en de
voortdurende verbetering van dit veiligheids- en gezondheidscharter.
Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid is van kracht in alle dochterondernemingen en entiteiten van
Tractebel en heeft als doelstelling: “Het bereiken van uitmuntendheid in al onze activiteiten door
onze prestaties voortdurend te meten en te verbeteren”.
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