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BELEIDSVERKLARING AERTSSEN GROEP 
INZAKE KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID & MILIEU (QESH) 

 

De Aertssen groep streeft ernaar uit te blinken op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.  

We streven evenzeer naar een continue verbetering van het welzijn van alle belanghebbenden.  

 

De voornaamste uitgangspunten en doelstellingen bij alle activiteiten van de Aertssen groep zijn: 

• Respect voor de AERTSSEN-bedrijfswaarden. Ze weerspiegelen het DNA van de Aertssen groep: Agility 

(wendbaarheid), Entrepreneurship (ondernemingszin), Reliability (betrouwbaarheid), Transparency (transparant 

handelen), Solution Driven (oplossingsgericht), Safety (veiligheid), Ecological (ecologisch), Networking (netwerk). 

• Streven naar het hoogste niveau van kwaliteit bij het uitvoeren van al onze werkzaamheden en dit in 

overeenstemming met de gestelde eisen, instructies, normen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

• Continu de doeltreffendheid van ons QESH-managementsysteem verbeteren, en risico’s en kansen opnemen. 

• Safety first, altijd en overal! Veiligheid moet meer zijn dan een verplichting. Het moet een automatisme worden. Dit 

boosten we via ‘Driven By Safety’-campagnes. En we zijn erg ambitieus: we streven naar zero losses en dit zowel op 

vlak van incidenten en ongevallen, als van materieel verlies en imagoschade. 

• Voorzien in een veilige en gezonde werkomgeving om arbeidsongevallen en incidenten te voorkomen en continue 

evaluatie van mogelijke gevaren en risico’s met het oog op het wegnemen en verminderen ervan.  

• Eénieder heeft het recht en de plicht om onmiddellijk werken te stoppen indien deze niet veilig kunnen uitgevoerd 

worden. 

• Het toepassen van de welzijnsprincipes en continu bijsturen ervan, opdat iedereen zich goed voelt in zijn job. Waar 

nodig, voorzien we (tijdelijk) aangepast werk.  

• ‘Close the loop with sustainable products’: Focus op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, reductie van 

onze CO2-uitstoot en investeren in duurzame initiatieven. Op die manier beschermen we natuur en milieu. 

• ‘Grow together with our employees’: Bouwen op menselijk kapitaal door te investeren in mensen en opleiding en 

te streven naar een aangename werksfeer, waarbij respect voor collega’s en de eigendommen van anderen 

onontbeerlijk is. 

 

Wij bereiken deze doelstellingen door consultatie, participatie en communicatie van en met onze medewerkers en hun 

vertegenwoordigers. We stimuleren bovendien een sfeer van open samenwerking, waarbij we elkaar aanspreken en 

helpen. Situaties en incidenten melden of aankaarten, gebeurt in een sfeer van vertrouwen. 

 

Wij hechten heel veel belang aan onze QESH-waarden en zullen deze altijd laten primeren boven bedrijfseconomische 

doelstellingen. Deze beleidsverklaring is aanvullend aan de “code of conduct” en mag niet louter als een formaliteit 

beschouwd worden, ze moet deel uitmaken van ieders handels- en denkwijze tijdens (én buiten) de werkuren. 

Van alle medewerkers en belanghebbenden van Aertssen Groep wordt verwacht dat zij deze beleidsdocumenten en de 

daarbij horende principes begrijpen, promoten en een actieve bijdrage leveren aan de naleving ervan.  

 

Stabroek, 09/01/2023 

 

  


