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Dynniq helpt de samenleving bij het beheren van de energie- en mobiliteitsstromen door middel van
geavanceerde technologische oplossingen. Wij zorgen voor veilig, duurzaam en efficiënt verkeer van
mensen, gegevens en goederen. Dit doen wij op basis van een proactieve, betrouwbare en open
manier van samenwerken.
Bij ons zijn veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit, en informatiebeveiliging, integrale
onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen en leveren hiermee een essentiële bijdrage aan de continurïeit
van het bedrijf.
Onze medewerkers dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van deze bedrijfsdoelstellingen.
Uitgangspunt is dat voor elke medewerker duidelijkheid bestaat over zijnlhaar taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Om iedereen hiertoe instaat te stellen zorgen wij er voor dat de medewerkers
voldoende middelen, opleidingen, informatie, adequate hulpverlening en deskundige ondersteuning
ontvangen.
Onze manier van werken is geborgd in ons BedrijfsManagementSysteem (BMS). Dit draagt bij aan het
continue versterken van het ontvangen vertrouwen van onze klanten. Om het BMS zo accuraat
mogelijk te houden wordt het periodiek door het management getoetst en waar nodig geoptimaliseerd.
De zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit en informatiebeveiliging is bijons
gebaseerd op de volgende principes:
o Het blijvend verhogen van de veiligheidsbewustzijn van álle medewerkers
o Het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid van medewerkers, inclusief
ingeleend personeel, het personeel van (onder)aannemers met als doel dat iedereen aan het einde
van zijnlhaar werkdag weer veilig en gezond thuiskomt.
o Het voorkomen van schade aan milieu, omgeving en derden. Als dit niet lukt bij de bron zullen
maatregelen genomen worden om dit risico zo veel als mogelijk te beperken.
o Beleid m.b.t. duurzame inzetbaarheid is van essentieel belang voor het welzijn van onze
medewerkers.
o Het gezamenlijk nemen van Assetmanagement-gedreven besluiten om optimale waarde voor onze
klanten te creëren, rekening houdend met alle levensstadia, relaties tussen assets, operatie en
service prestaties.
. Toeleveranciers en (onder)aannemers worden gevraagd de totstandkoming van hun producten en
diensten op dezelfde manier te borgen
. Onze producten en diensten voldoen aan de (duurzaamheids-) eisen en veruvachtingen van onze
klanten. Wetten en regels van de overheid worden hierbijvolledig nageleefd.
o Het continu zoeken naar besparingen in CO2 uitstoot door middel van optimalisatie van proces,
procedure, ontwerp en product.
. Het nemen van maatregelen ter waarborging van de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en
integriteit van de informatievoorziening.
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