#HEALTHYANDSAFE

Een veilige, gezonde omgeving voor #TeamWDP, klanten, investeerders, leveranciers en de hele
community: dat is essentieel binnen het operationele management van WDP.
WDP blijft systematisch de gezondheid, het welzijn en de veiligheid op het werk verbeteren en houdt steeds
rekening met de specifieke risico's en gevaren. Zo streeft het ernaar om alle voorzienbare gevaren die tot
letsel of schade kunnen leiden, te elimineren en de risico’s zoveel mogelijk te beperken aan de hand van
alle redelijke en aanvaardbare maatregelen.
Om deze doelstelling te bereiken, wordt het management bijgestaan door een speciaal HSES-team en een
ESG-team. Samen implementeren ze acties die:
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•

•
•
•
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een veilige omgeving bieden voor #TeamWDP, klanten, leveranciers en alle bezoekers die de
kantoren, magazijnen en ontwikkelingsprojecten van WDP betreden;
procedures, materiaal, infrastructuur en het onderhoud ervan voorzien en implementeren om
ongevallen, letsels en werkgerelateerde ziekte te voorkomen en het risico op incidenten te
verminderen;
actief bijdragen aan de promotie en ontwikkeling van initiatieven ten behoeve van een veilige,
gezonde werkomgeving;
de HSES-prestaties en het algemene welzijn in het bedrijf voortdurend verbeteren;
#TeamWDP voldoende informeren en trainingen organiseren over veilige werkmethoden,
ongevallenpreventie en noodprocedures in geval van een incident;
het bewustzijn binnen #TeamWDP over HSES-verplichtingen garanderen en iedereen wijzen op zijn
of haar verantwoordelijkheid om aan deze verplichtingen te voldoen;
de HSES-prestaties van het bedrijf transparant opvolgen, evalueren en rapporteren;
ervoor zorgen dat de inhoud van deze verklaring en alle vereiste maatregelen en informatie publiek
beschikbaar zijn voor alle stakeholders.

WDP gelooft in de kracht van teamwork.
Het spreekt dus voor zich dat iedereen een belangrijke rol speelt in het identificeren en voorkomen van
veiligheids- en gezondheidsrisico's, om zo een veilige, gezonde en zorgeloze werkomgeving voor
#TeamWDP en alle stakeholders te creëren in een geest van goede team spirit.
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