verantwoordelijke zorg (Responsible Care)*
Beleidsverklaring

Solenis zet zich in om de omgeving te beschermen en om de gezondheid,
veiligheid en beveiliging van onze werknemers, hun gezinnen en de
gemeenschappen waarin we werken en wonen, zeker te stellen. We streven
ernaar om uitzonderlijk productrentmeesterschap te leveren, tot steun van
onze klanten, leveranciers en de marktgebieden waarin we diensten
verlenen. We werken eraan om in deze gebieden een leider binnen onze
branche te worden en we zetten ons in om onze installaties en bedrijven
wereldwijd te runnen aan de hand van de principes van Responsible Care
(verantwoordelijke zorg).

Doelstellingen De kernwaarden, principes en verbintenissen van Solenis zijn terug te vinden
Responsible
in de volgende Responsible Care-doelstellingen:
Care
Werken zonder ongevallen. We denken dat alle letselgevallen,
beroepsziekten en ongevallen te voorkomen zijn en we zetten ons in om te
werken met een cultuur zonder ongevallen. Onze cultuur is van toepassing op
alle werknemers en bevordert ook de veiligheid buiten het werk om en het
rentmeesterschap van het milieu voor onze werknemers en hun gezinnen. We
ontwerpen, bouwen en runnen onze installaties zodanig dat ze veiligheid,
beveiliging en bescherming bieden voor het milieu en de plaatselijke
gemeenschap
Naleving verzekeren. We zetten ons in om de naleving te verzekeren van
de toepasselijke wetgeving, reguleringen, technische specificaties en interne
normen op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging,
terwijl we tegelijkertijd voldoen aan hoge ethische normen.
Verminderen van impact op milieu, gezondheid, veiligheid en
beveiliging. We zetten ons in om onze processen constant te verbeteren en
om producten en diensten te leveren die tijdens hun hele levensduur een
minimaal risico opleveren voor de mens en het milieu, en hierbij komen we zo
goed mogelijk tegemoet aan de behoeftes van onze klanten. We zetten ons in
om de impact van onze werkzaamheden en producten voortdurend te
verminderen, ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen op
duurzaamheidsgebied. We streven ernaar om de uitstoot, lozingen en
afvalstoffen ten gevolge van onze werkzaamheden te elimineren of te
verlagen en om de energie-efficiëntie en het behoud van de natuurlijke
hulpbronnen te bevorderen door de hele waardeketen.

Doorzichtigheid

Wereldwijd
beheersysteem

We gaan constant een open dialoog aan met onze werknemers en
gemeenschappen over problemen op het gebied van milieu, gezondheid,
veiligheid, beveiliging en productrentmeesterschap. We werken samen met
overheden, beleidsmakers, belangenbehartigingsgroepen en partners van de
waardeketen om wetten, reguleringen en praktijken te ontwikkelen en te
bevorderen die de menselijke gezondheid en het milieu verbeteren.

Ons Responsible Care-beheersysteem legt de grondslag voor het bereiken
van onze Responsible Care-doelstellingen. We zetten ons in om onze
processen en prestaties voortdurend te verbeteren in al onze bedrijven
wereldwijd. We meten onze prestaties en brengen er regelmatig verslag over
uit aan onze belangenhouders.

Productrentmeesterschap

We werken er samen met onze klanten, leveranciers, transporteurs en
distributeurs aan om de productveiligheid te garanderen en het
productrentmeesterschap te verhogen. We ontwikkelen en produceren
producten die op een veilige, beveiligde en milieuvriendelijke manier
gemaakt, verspreid, gebruikt en gerecycled of verwijderd kunnen worden.
We verstrekken door de hele waardeketen informatie over productveiligheid,
zodat onze klanten en eindgebruikers het risico kunnen begrijpen en
beheren, en zodat zij zinvolle en relevante informatie aan hun respectieve
belangenhouders kunnen bieden.

Eigendom

Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer als arbeidsvoorwaarde
en van aannemers die namens ons handelen, om dit beleid na te leven. Het
management van Solenis zal het goede voorbeeld geven en zal voorlichting
en training bieden aan werknemers en belangenhouders.

Bereik

Dit beleid is van toepassing op alle locaties, diensten en werkzaamheden
van Solenis, op alle volle dochtermaatschappijen van Solenis en op alle joint
ventures waarin Solenis meer dan 50% van de aandelen in de joint venture
heeft en de beherende partner is.
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