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DEJOND NV, een toonaangevend metaalverwerkend bedrijf in Wilrijk, is zich bewust van de impact 
die we hebben op de veiligheid van onze omgeving. Daarbij zijn de relaties met de verschillende belang-
hebbenden, waaronder niet enkel onze eigen medewerkers, maar ook onze onderaannemers, klanten 
en leveranciers, van het grootste belang en trachten we om de verwachtingen van al deze belangheb-
benden te vervullen.

We streven er daarom naar om aan veiligheid in onze onderneming de hoogste prioriteiten te geven. 
Veiligheid is dan ook één van de kernwaarden van het dagelijkse gevoerde beleid en moet in ieders 
genen komen te zitten waarbij niet alleen al onze leidinggevenden, maar alle onze medewerkers, geacht 
worden een voorbeeldfunctie uit te oefenen.

DEJOND NV organiseert het veiligheidsbeleid in Wilrijk met een interne preventieadviseur onder-
steund door een externe preventiedienst. Dit garandeert een systematische aanpak van alle veilig-
heidsaspecten met specifieke aandacht voor de wettelijke eisen. 
 
De directie en het management van DEJOND NV onderschrijven volgende beleidsprincipes in ons stre-
ven naar maximale veiligheid:

• werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
• integreren van het veiligheidsbewustzijn in alle afdelingen via een doorgedreven communicatie,   
 continue opleiding en verhogen van de verantwoordelijkheidszin
• preventief inspelen op potentieel onveilige situaties 
• continu verbeteren van het veiligheidsbeleid
 
De directie en het management van DEJOND NV engageren zich om de nodige middelen ter beschik-
king te stellen om deze beleidsprincipes om te zetten in concrete realisaties met volgende speerpunten:

• bewaken van orde en netheid
• opstellen en respecteren van werkinstructies en risicoanalyses
• juist en consequent gebruiken van Persoonlijke Beschermings Middelen
• proactief, maar ook reactief, identificeren, analyseren en behandelen van gevaren en risico’s   
 zodanig dat deze zo aanvaardbaar mogelijk worden 
• communiceren van het veiligheidsbeleid, doelstellingen, acties en realisaties

Bovendien streeft DEJOND NV ernaar dat naast de eigen werknemers eveneens haar toeleveranciers 
het veiligheidsbeleid kennen en naleven. 


