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Onze doelstellingen voor 2018

Ruud van Doorn, Chief Executive Officer:

‘Samen optrekken in veiligheidscultuur’

Health
Voor Bilfinger blijft het terug-
dringen van het ziekteverzuim-
percentage een belangrijk doel. 
In 2018 vergroten we de focus 
hierop door de aanstelling en 
inzet van verzuimcoördinatoren. 
Zij gaan de leidinggevenden 
ondersteunen en adviseren bij 
het begeleiden van arbeidson-
geschiktheid en re-integratie. 
Daarnaast investeren we in 
preventieve acties door het 
vitaliteitsprogramma Fit for Life. 
Tevens zal de pilot met het  
Exoskelet naar meerdere af-
delingen uitgebreid worden. Wij 
verwachten dat het Exoskelet 
een belangrijke bijdrage kan 
leveren bij het vergroten van de 
duurzame inzetbaarheid.

Safety
In het kader van Safety Leader-
ship gaat Bilfinger een nieuw 
programma voor veiligheids-
gedrag opstarten. Door middel 
van dit gedragsveiligheidspro-
gramma streven we ernaar dat 
iedereen die voor ons werkt, 
het juiste veiligheidsgedrag 
vertoont en zich betrokken en 
verantwoordelijk voelt voor de 
veiligheid van zichzelf en zijn 
collega’s. Dit veiligheidsgedrag 
bestaat uit zes elementen: we 
begrijpen het risico, we voeren 
het werk veilig uit, we volgen 
systemen en processen, we 
werken als een team, we zijn op-
lettend, we grijpen in wanneer 
dat nodig is.

Environment
Bilfinger streeft ernaar om via 
haar bedrijfsvoering de uitstoot 
van CO2 te beperken. 
De volgende doelstellingen zijn 
geformuleerd: optimaal gebruik 
van grondstoffen, voorkomen 
van waterverspilling, beperking 
van de uitstoot, waterafval, 
emissies en afvalstoffen, 
milieuvriendelijke transportmid-
delen en inzichtelijk maken van 
CO2-uitstoot. Met de verhuizing 
naar een nieuw en duurzaam 
hoofdkantoor zetten we in 2018 
een nieuwe stap op het gebied 
van CO2-reductie.

Quality
Om onze processen verder te 
optimaliseren, starten we dit 
jaar met het invoeren van een 
nieuw Bilfinger Management 
Systeem. Met de integratie van 
de eigen (HSEQ) procedures en 
kwaliteitsprocessen ontwikkelt 
Bilfinger hiermee een continu 
lerend systeem waar processen 
structureel worden geanalyseerd 
en verbeterd. Verder investeren 
we in kwaliteitsapp voor onze 
painting werkzaamheden, waar-
mee de kwaliteit van ons werk 
beter kunnen monitoren.

Ziekteverzuimpercentage 
in 2020 <5,5%

Implementeren 
Safety Leadership programma Verder reduceren CO2-uitstoot Invoeren van nieuw 

Bilfinger Management Systeem




