BELEIDSVERKLARING VOOR VEILIGHEID,
GEZONDHEID, MILIEU, SECURITY EN KWALITEIT
Wij voeren onze activiteiten uit, zodat de veiligheid en gezondheid van
onze medewerkers, ﬁrmamedewerkers, klanten en omwonenden duurzaam
blĳven geborgd. Voor de bescherming van mens, milieu, omgeving en
bedrĳfsmiddelen zĳn de principes van Responsible Care© leidend.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
Het is onze verantwoordelijkheid op korte en lange
termijn om:
• risico’s te beperken die gepaard kunnen gaan met
onze producten, productieprocessen en logistieke
activiteiten. Voortdurend streven wij naar verbetering
van onze prestaties op het gebied van veiligheid,
gezondheid, milieu, security, kwaliteit en energieefficiëntie.
• klanttevredenheid te verhogen door onze producten
binnen de afgesproken speciﬁcaties te leveren.
HOE DOEN WE DIT?
We willen dit waarmaken door:
• veiligheid als dé kernwaarde voor SABIC Site Geleen
te hanteren.
• voortdurend te zorgen voor een veilige werk- en
woonomgeving en professioneel getraind personeel.
• de geldende interne en externe wet- en regelgeving
na te leven.
• open te communiceren met onze medewerkers,
ﬁrmamedewerkers, omwonenden, klanten en andere
belanghebbenden.
• het opstellen en uitvoeren van het Site Improvement
Plan 2018, waarbij ons Site Leadership Team met de
interne belanghebbenden communiceert over de
voortgang en resultaten.
• de EHSS-resultaten periodiek te evalueren en het
voortdurend aanscherpen van onze EHSS-doelstellingen
om de effectiviteit van managementsystemen steeds
verder te verbeteren.
• aan activiteiten te werken die bĳdragen aan een
bedrĳfscultuur die staat voor: Zeg wat je doet en
doe wat je zegt.

2018: BELANGRIJKSTE THEMA’S
De belangrijkste thema’s voor 2018 zijn:
• 	het bewustzĳn van de risico’s en de maatregelen ter
verbetering van de procesveiligheid verder versterken.
• 	het correct gebruik en het verbeteren van veilige
werkmethoden – ter bescherming van onze
SABIC- en ﬁrmamedewerkers – verder versterken.
• 	de bewustwording van onze milieuprestaties
en de maatregelen voor verbetering van onze
milieuprestaties verder versterken.
Alle SABIC medewerkers en ﬁrmamedewerkers op
SABIC Site Geleen hebben in de uitvoering van dit beleid
een gezamenlijke verantwoordelĳkheid. Het is de plicht
van managers om dit beleid actief uit te dragen en te
delen.
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