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FOCUSGEBIED

SAMENWERKEN MET
LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Jan De Nul bouwt op een positieve en actieve manier aan
duurzame relaties met lokale gemeenschappen, overheden
en bedrijven op projecten en, bij uitbreiding, binnen het hele
bedrijf. Vanuit onze waarden en gedreven door de SDG’s bekijken
we hoe we onze bijdrage kunnen leveren op sociaal, economisch
en ecologisch vlak. Het uitgangspunt is een verbindende
communicatie en een sociaal en ecologisch impact assessment
om te kunnen inzetten op kwalitatieve lokale programma’s.

ORGANISATIE
Als wereldwijd actief bedrijf komen we in contact met
verschillende gemeenschappen en culturen. Waar ook ter
wereld kennen onze activiteiten een zekere impact op de
omgeving. Daarom brengen we reeds in een vroeg stadium
van ieder project onze lokale stakeholders in kaart en
staan we garant voor een open samenwerking gedurende
de hele doorlooptijd van het project.
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VOORUITGANG
•

Bij Jan De Nul Group creëren we lokale werkgelegenheid. We zetten ons maximaal in voor de rekrutering van lokale werknemers met als doel een positieve
bijdrage aan de lokale werkgelegenheid, economie en welvaart. Dit vertaalt zich
in de samenwerking met lokale bedrijven, diensten en mensen.

•

We hanteren een lokaal aankoopbeleid. Waar mogelijk kopen we lokale goederen
en diensten aan: kantoormateriaal, voeding, onderdelen voor onze uitrusting,
transport, enz.

•

We investeren in lokale opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s. Indien noodzakelijk geven we aanvullende opleidingen aan lokale onderaannemers en werkkrachten. De hoogste standaarden op het vlak van kwaliteit en veiligheid zijn ook
voor hen van toepassing. We betrekken actief onze lokale medewerkers bij onze
welzijnsprogramma’s en duurzame initiatieven die het projectteam uitrolt.

•

We gaan actief op zoek naar sociale waardencreatie. We bekijken hoe we tegemoet
kunnen komen aan bepaalde noden van lokale gemeenschappen. Hiervoor doen
we een beroep op NGO’s die plaatselijk actief zijn of gaan zelf actief op zoek naar
mogelijkheden.

•

We vertrekken steeds vanuit een open dialoog. Participatie en betrokkenheid is de
sleutel tot succes in zowel nationale als internationale projecten.

JANDENUL.COM

