Beste allen,

SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT & QUALITY
BELEI D S VERKLARI NG

Compass ziet het streven naar
maximale veiligheid, de optimale
zorg voor gezondheid en milieu
en de verbetering van kwaliteit
als een continu proces. Het
moet voortdurend voorop staan in het besef van onze
medewerkers en partners. Bovendien willen we hierin een
internationale voorbeeldfunctie vervullen.
Het is de intentie van het bedrijf dat de werkzaamheden
uitgevoerd worden in overeenstemming met de desbe
treffende wettelijke bepalingen en alle redelijkerwijs
uitvoerbare maatregelen die zijn genomen om risico’s te
vermijden voor werknemers of anderen die kunnen worden
beïnvloed.
Het management en de toezichthoudende staf hebben
samen de verantwoordelijkheid om dit beleid voor het
bedrijf te implementeren en om ervoor te zorgen dat
gezondheids- en veiligheidsoverwegingen altijd prioriteit
krijgen bij de planning van en het dagelijkse toezicht op
het werk.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze samen wer
ken met het bedrijf bij het uitvoeren van dit beleid en
dat ze ervoor zorgen dat hun eigen werk, voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is, zonder risico voor zichzelf en
anderen wordt uitgevoerd.
Ik draag de algemene verantwoordelijkheid voor de imple
mentatie van het gezondheids- en veiligheidsbeleid voor
het bedrijf en aan welke moet worden verwezen in geval
van problemen die voortvloeien uit het beheer van het
beleid.
Het management en het personeel van het bedrijf zullen
op de werking van dit beleid toezien. Om hen hierbij te
helpen heeft het bedrijf de afdeling SHEQ aangewezen
om projectlocaties en werkplekken te bezoeken en om
advies te geven over de relevante wettelijke bepalingen en
veiligheidszaken.
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Het is onze ambitie om ‘Safety Leadership’ te bereiken en daarom werken we aan onze ‘verbetercultuur’. Ons doel is om een omgeving te creëren die de intrinsieke
motivatie van mensen om veilig te werken verbetert. Een cultuur waar we elkaar vertrouwen en informeren. We hanteren een unieke visie, op basis van
wetenschappelijke inzichten vanuit het ‘hearts & minds’ project*, op ons werk en een eigen aanpak van projecten, samengevat in het cultuurprogramma IK.
In het cultuurprogramma IK staan veiligheid van mensen, kwaliteit van ons werk en betrokkenheid bij het succes van onze klanten voorop. Onze kernwaarden
zijn als volgt:

• Veiligheid: IK werk veilig of IK werk niet • Kwaliteit: IK zeg wat ik doe en IK doe wat ik zeg • Betrokkenheid: IK bepaal het succes van de klant
*SPE61095 P.W.T Hudson e.o, society of petroleum engineers Inc. 2000
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