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DEME wint IADC Safety Award 2016
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het IADC, die onlangs plaatsvond in
Cascais, Portugal, kwam DEME als winnaar uit de bus bij de jaarlijkse uitreiking van de
IADC Safety Award. DEME mocht deze prijs in ontvangst nemen voor het initiatief van
de “verbeterde verzamelplaats bij noodsituaties aan boord” van het jack-up vaartuig
‘Neptune’.
Elk jaar zet IADC (International Association of Dredging Companies) één van haar leden in
de bloemetjes voor uitstekende resultaten op het vlak van veiligheid. Met de Safety Award wil
IADC haar leden aansporen om veiligheid op de werkplek te verbeteren. Ook wil IADC
bedrijven die sterk begaan zijn met veiligheid belonen.
De IADC Safety Award 2016 voor de “verbeterde verzamelplaats bij noodsituaties aan boord”
van het jack-up vaartuig ‘Neptune’ werd overhandigd aan Lieven Durt, Director QHSE-S bij
DEME, en Luc Vandenbulcke, Managing Director van GeoSea, op de jaarlijkse algemene
vergadering van IADC die onlangs plaatsvond in Cascais, Portugal. De ‘Neptune’ wordt
ingezet door GeoSea, de dochteronderneming van DEME die gespecialiseerd is in complexe
offshore waterbouwprojecten.
De verzamelplaats aan boord van de ‘Neptune’ werd verbeterd door genummerde cirkels op
het dek te schilderen. Dit zorgt voor efficiëntere reacties bij oefeningen en noodsituaties,
waarbij men snel kan zien hoeveel mensen er reeds op de verzamelplaats staan en hoeveel
er nog ontbreken, en zelfs wie de ontbrekende personen zijn. Deze verbeterde
verzamelplaats kan makkelijk en goedkoop worden toegepast op alle vaartuigen (wat
schilderwerk volstaat).
Lieven Durt, Director QHSE-S bij DEME, legt uit: “Het idee kwam van kapitein Dirk Pauwels
van de ‘Neptune’. Het initiatief won ook al de DEME Innovation Award en wordt nu ingevoerd
op onze volledige vloot. Dit is een fantastische erkenning van het leiderschap van de kapitein
en zal collega’s motiveren om veiligheid op een even creatieve en aantrekkelijke wijze te
promoten. Daarom beschouwen wij de IADC Safety Award niet enkel als een beloning voor
de inspanning van de bemanning van dit schip, maar ook voor het volledige bedrijf.

Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider
voor complexe waterbouwwerken.
Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow groeit DEME organisch in een
reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het
uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPC-verband inclusief de civiele werken, de
ontwikkeling en bouw van hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-,
gas- en energiesector, het saneren en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van
marine grondstoffen, etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global
solutions provider’. DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en
veelzijdige vloot in de sector.
DEME telt wereldwijd 4.600 medewerkers. In 2015 realiseerde de DEME Group een omzet
van 2,35 miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com
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