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Partner in duurzaam vertrouwen
SPIE is Europees leider wat betreft diensten
op het gebied van elektriciteit, mechanica,
HVAC, energie en communicatiesystemen.
SPIE verbetert de kwaliteit van onze leefwereld en draagt bij aan de verdere ontwikkeling
daarvan door overheden en ondernemingen te
begeleiden bij het ontwerp, de realisatie, het
gebruik en onderhoud van installaties die
minder energie verbruiken. Als partner in
duurzaam vertrouwen wil SPIE een bron van
vooruitgang zijn voor haar klanten, medewerkers en aandeelhouders.
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Onze ambitie…

WERKEN
AAN DE TOEKOMST
Met de blik gericht op de toekomst en diep verankerd in de door iedereen gedeelde
waarden werkt SPIE iedere dag samen met haar klanten aan een steeds meer
verantwoordelijke ontwikkeling. Deze is gebaseerd op een oprecht respect voor
onze bedrijfswaarden en onze sociale omgeving. Dankzij de competenties van haar
medewerkers bedenkt en implementeert SPIE oplossingen die op lange termijn
inspelen op de energie- en milieuproblematiek van overheden en ondernemingen.
Daarbij zorgen wij ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen optimaal worden benut.
Daarom spannen wij ons elke dag opnieuw in om iedereen de mogelijkheden te
bieden om met elkaar van gedachten te wisselen, te communiceren, zich veilig te
verplaatsen en te leven, meer en beter te produceren en de nieuwe technologieën
en diverse energieën te benutten. Wij hebben een sterke ambitie: wij willen van
SPIE een duurzame onderneming maken die ten dienste staat van een
duurzame en verantwoordelijke wereld. Het samen delen van waarden zoals
goede prestaties leveren, dicht bij onze klanten staan, verantwoordelijkheid nemen
zal voor ons de weg effenen naar nieuwe successen.
Met dank aan ieder van u,
Gauthier Louette, president-directeur generaal van SPIE

SPIE, een speler
van de groene economie

SPIE, een gezamenlijke ambitie
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PRESTATIES
DICHT BIJ ONZE KLANTEN
VERANTWOORDELIJKHEID
Een gezamenlijke ambitie

SPIE en duurzame
ontwikkeling

SPIE, een gezamenlijke ambitie

SPIE _Ambition_2010_NL_Tag.indd 4

21/10/10 11:36

PRESTATIES
GROEI CREËERT WAARDE
Groei trekt aandeelhouders aan, overtuigt hen
om ons hun vertrouwen te schenken en deel
te hebben in de ontwikkeling van onze
onderneming, garantie van haar voortbestaan.
Groei geeft de klanten vertrouwen, motiveert
de medewerkers en trekt talent aan.

IEDEREEN WERKT MEE
AAN DE ECONOMISCHE
PRESTATIES
Het behalen van de doelstellingen is een
gezamenlijke verbintenis van het management
en alle medewerkers. Dit houdt ondernemingsgeest en aanpassingsvermogen in
waarbij iedereen weet wat hij/zij bijdraagt aan
de bedrijfsresultaten.

WIJ WORDEN GEDREVEN
DOOR VEROVERINGSDRANG
Als leider op het gebied van multitechnische
diensten willen wij doorgaan met onze
Europese ontwikkeling op de markten van
energie-efficiëntie die steeds sneller zullen
groeien om te kunnen voldoen aan de
milieuproblematiek van vandaag en morgen.
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DICHT BIJ ONZE KLANTEN
DE WERF OF BOUWPLAATS STAAT CENTRAAL
IN ONZE ACTIVITEITEN
Als aannemers staan wij dicht bij onze klanten en onze bouwplaatsen of werven. Ons management wil voor al haar teams steeds bereikbaar en beschikbaar blijven. Wij garanderen de fysieke
integriteit van iedereen die meewerkt op onze werven of bouwplaatsen.

IEDEREEN IS AUTONOOM EN VERANTWOORDELIJK
Wie onze onderneming vertegenwoordigt, in de eerste plaats bij onze klanten, treedt op als
haar ambassadeur. Om zijn opdracht optimaal te vervullen hanteert elke medewerker
ecologisch verantwoorde praktijken en benut de middelen en de kennis van de onderneming.

DIVERSITEIT BEVORDERT ONZE ONTWIKKELING
Beroepen en culturen worden rijker dankzij het netwerken en de solidariteit van onze teams
evenals de diversiteit van de vrouwen en mannen die in onze onderneming werkzaam zijn.
Deze rijke uitwisselingscultuur zorgt voor creativiteit en innovatie, komt ten goede aan onze
klanten, verbetert onze prestaties en geeft ons imago meer kleur.

SPIE, een gezamenlijke ambitie
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VERANTWOORDELIJKHEID
DE LOKALE GEMEENSCHAP
IS DE BASIS VAN ONS
VOORTBESTAAN
De vestiging dichtbij de werven of bouwplaatsen geeft zin aan onze activiteiten en stelt
ons in staat om onze klanten op duurzame
wijze te begeleiden. Onze aanwezigheid wordt
op lange termijn vertaald in samenwerkingsverbanden met de verschillende partners van
onze economische en sociale leefwereld.

ELKE MEDEWERKER
IS EEN GEDREVEN SPELER
Wij zijn verantwoordelijk voor de apparatuur
en installaties die ons worden toevertrouwd.
Wij zijn er dan ook trots op dat wij deze mogen
uitvoeren en de duurzaamheid ervan garanderen. Daarbij volgen wij de strengste normen
op het gebied van veiligheid en kwaliteit en
handelen wij steeds met respect voor het milieu.

BIJ ONZE ACTIVITEITEN
LATEN WIJ ONS LEIDEN
DOOR DE WERELD VAN
MORGEN
In een wereld met beperkte natuurlijke
hulpbronnen en een bedreigd milieu stellen
wij al onze competenties ten dienste van de
inrichting van steden en gebieden, van
infrastructuren en industrieën. Samen met
onze klanten en de civiele samenleving streven
wij elke dag opnieuw naar een meer
verantwoordelijke ontwikkeling.
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