Classification: General Business

2021 --GELEEN BELEIDSVERKLARING VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID, MILIEU, SECURITY EN KWALITEIT
Bij de uitvoering van onze activiteiten borgen wij een duurzame veiligheid
en gezondheid voor onze medewerkers, firmamedewerkers, klanten en
omwonenden. De principes van Responsible Care© zijn voor ons leidend
bij de bescherming van mens, milieu, omgeving en bedrĳfsmiddelen.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
• De balans bewaken tussen onze activiteiten en het effect daarvan op de samenleving
en het milieu. Binnen dit kader streven wij naar continue verbetering van onze
prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, security, kwaliteit,
betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en duurzaamheid.
• Klanttevredenheid verhogen door onze producten betrouwbaar en binnen de
afgesproken specificaties te leveren en te blijven werken aan productvernieuwing.
HOE DOEN WE DIT?
Met veiligheid als kernwaarde en integriteit als basis, nemen wij onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid door:
• Alle op SABIC Geleen van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven
• Aan te sluiten en voort te bouwen op het SABIC beleid voor EHSS, Kwaliteit, Energie
en Duurzaamheid.
• Op Chemelot ontwikkeld beleid te integreren in ons managementsysteem
• Te blijven zorgen voor een veilige werk- en woonomgeving
• Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van goede medewerkers
• Duidelijk, open, frequent en eerlijk te communiceren met onze stakeholders
• Continue te verbeteren in onze OMS management processen
• Elkaar te helpen, ondersteunen en aan te spreken om ongewenst gedrag te
voorkomen
• Actief onveilige situaties op te sporen en acties te nemen om die te elimineren.
• De Root Cause van fouten en verliezen op te sporen en herhaling te voorkomen

DE 2021 VOORNAAMSTE ACTIEGEBIEDEN
1. Verbeteren van de veiligheidsprestatie door onszelf strikt te houden aan regels,
richtlijnen, instructies en procedures onder de vlag van Operational Discipline en
daarbij bijzondere aandacht te hebben voor de SABIC Life Saving Rules.
2. Actief deelnemen aan en implementeren van het EHSS transformatie programma
SAFE@GELEEN.
3. Identificeren en effectief managen van risico’s in productie omgevingen en de
risico’s in menselijk gedrag
4. Onze medewerkers ondersteunen in het fysiek en mentaal fit en vitaal blijven met
ons initiatief Fit-Your-Future en actief management van ziekteverzuim speciaal in de
context van COVID-19.
5. Het tijdig, volledig en correct afwerken van actiepunten uit Audits, Reviews, RCA’s,
Incident Onderzoeken, SAFERs, MOC’s, PSSRs.
6. Het verder completeren en verbeteren van de Business Continuity Scenarios en het
oefenen van response plannen middels Emergency Response en Crisis Management
processen
7. Alle OMS elementen publiceren, implementeren, trainen en gebruiken.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie,
vaste, tijdelijke en firma medewerkers, management en uitvoerenden.
Samen steunen we én voeren we dit beleid uit op weg naar NUL
incidenten.

5 x NUL: Niemand gewond, iedereen gezond, niets in het water,
niets in de lucht en niets in de grond.

John Bruijnooge
General Manager Site Geleen
25 februari 2021

