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In de wereld van complexe machinebouw acteert Callidus Group (2006) op het hoogste plan. 
Vanuit het Friese Joure leggen we ons toe op conceptontwerp en vervaardiging van 
hoogwaardige, op maat gemaakte oplossingen voor industriële en offshore toepassingen. 
Nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Als multidisciplinair engineeringbureau 
verzorgen we het totale proces, van (early stage) consultancy en bouwen tot ingebruikstelling 
op locatie en onderhoud. Innovatiekracht, technisch meesterschap en een ultragestructureerde 
ontwikkelingswijze maken de keuze voor Callidus makkelijk. Wij produceren hoofdzakelijk voor 
de segmenten Oil & Gas, Offshore and Heavy Industry. 
 
Callidus Group streeft systematisch en continu naar kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, 
continuïteit en klanttevredenheid. Eventuele negatieve effecten op het milieu die het gevolg 
zijn van onze activiteiten worden hierbij tot een minimum beperkt. Onophoudelijk pogen wij de 
veiligheid en het welzijn van medewerkers, bezoekers en klanten zodanig te waarborgen dat 
zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Het voorkomen van letsel en 
beroepsziektes is hier onderdeel van. Daarnaast richt Callidus Group zich proactief op het 
voldoen aan geldende wet- en regelgeving. 
 
Om dit te kunnen realiseren heeft Callidus Group een managementsysteem opgezet, waarin 
alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE) 
zijn geborgd. Dit managementsysteem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2008, 
OHSAS 18001:2007 en NEN-EN-ISO 14001:2004. Hierdoor kan de werking ervan ook door 
onafhankelijke partijen worden geverifieerd en bevestigd.   
 
De voortdurende verbeteringen die wij realiseren komen voort uit evaluaties met klanten, een 
goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits, werkplekinspecties, Toolbox 
Meetings en leveranciersbeoordelingen. Ook de jaarlijkse beoordeling van het 
managementsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de wet- en 
regelgeving en overige compliance-eisen, fungeert als basis. 
 
Eenmaal per jaar formuleert de directie doelstellingen voor verbetering van de arbo- en 
milieuprestaties en het verhogen van kwaliteit en klanttevredenheid. Deze doelstellingen 
worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. De directie treft vervolgens alle 
mogelijke maatregelen om het beleid uit te voeren en ervoor te zorgen dat het door alle 
medewerkers wordt begrepen, onderschreven en uitgedragen.  
 
Iedere medewerker van Callidus Group is verantwoordelijk voor het nakomen van alle 
afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. De Quality Assurance Officer draagt 
op zijn beurt zorg voor het onderhoud van het managementsysteem en de uitvoering van de 
interne audits. De Quality Assurance Officer rapporteert aan de directie. 
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