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We Care
For Your Safety

Kwaliteit
We respecteren strikt de wettelijke regelgeving.  
We leren onze medewerkers het belang van de 
wettelijke normen en adviseren al onze klanten 
over het belang van een correcte realisatie.  We 
voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor 
een kwaliteitsvolle uitvoering om zo waarde toe 
te voegen aan de bedrijfsprocessen van onze 
klanten.

Deskundigheid
We zijn terecht trots op ons vakmanschap.  Elke 
oplossing die we onze klanten bieden bouwt 
verder op de ervaring en expertise die we de 
afgelopen 40 jaar samen hebben opgebouwd.  
Deze kennis gaat verder dan onze concepten 
en realisaties, maar herkennen we elke dag in 
de autonomie en maturiteit van onze 
uitvoerders.

Verantwoordelijkheid
We delen graag verantwoordelijkheid met onze 
medewerkers.  We geloven dat iedereen de 
draagwijdte en impact van zijn beslissingen kan 
inschatten en met vertrouwen kan werken.  
Alleen zo kunnen we onszelf ten volle 
ontplooien.  Alleen zo vinden we de 
arbeidsvreugde die we ook aan onze klanten 
tonen.  Autonomie is voor ons de eerste 
voorwaarde voor een succesvol project.

Integriteit
Op ons kan je rekenen.  We zijn transparant en 
open in onze communicatie en we geven 
absolute voorrang aan de veiligheid van onze 
medewerkers, partners en klanten.  We stellen 
onszelf continu in vraag.  Zo willen we onze 
geloofwaardigheid en het vertrouwen van onze 
medewerkers en klanten blijven verdienen.

Respect
We tonen principieel en compromisloos 
respect voor elk individu.  We omarmen 
verschillen in uiterlijk, achtergrond, cultuur en 
interesses en schatten deze naar waarde.  We 
geloven in de kracht van iedereen om een 
bijdrage te leveren en mee te schrijven aan ons 
succesverhaal.

Ons management systeem stelt ons in staat 
om risico’s te herkennen en beperkten en om 
te voldoen aan de eisen en verwachtingen 
van onze stakeholders.  Dit beleid wordt 
structureel gecommuniceerd doorheen de 
organisatie en is beschikbaar voor wie inzage 
wenst.  Dit beleid wordt tijdens de jaarlijkse 
directie beoordeling besproken en waar 
nodig herzien.
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