
EHSS BELEIDSVERKLARING 2021 
Bergen op Zoom 

Een goed EHSS-beleid draagt bij aan het welzijn van alle medewerkers, contractors en 

omwonenden van onze multi usersite. Het draagt ook bij aan de duurzaamheid van het 

milieu, zowel op de site als in onze omgeving en de bedrijfscontinuïteit. Het is gebaseerd op 

het wereldwijde SABIC EHSS-beleid, OMS/SHEMS en Responsible Care. Ons doel voor de 

Bergen op Zoom site is 5 x 0 incidenten. Dat wil zeggen: Niemand gewond, iedereen gezond, 

niets in het water, de lucht en de grond. 

We willen een gezonde site zijn waar we veilig samen verbeteren en vernieuwen naar een 

duurzame toekomst. Als sitemanagement, medewerkers en contractors geven we elkaar het 

goede voorbeeld en waarderen we de betrokkenheid van al onze collega’s. We hebben de 

kennis en de wil om met onze middelen elke dag SAMEN VEILIG te werken!  

De focus voor 2021 blijft gericht op: 

 De zichtbare aanwezigheid van leiders op de werkvloer

 Het naleven van de Life Saving Rules.

 Het veilig uitvoeren van het PPE-project en gereed zijn voor een veilige opstart.

 Het naleven van het OMS/SHEMS-managementsysteem.

 Het naleven van de COVID-19 regels

Verder blijven we sturen op: 

 Het altijd voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het tijdig afronden van acties

 Het bespreekbaar maken van barrières en het zoeken naar oplossingen om die weg

te nemen.

 Het zeker stellen dat werkzaamheden veilig kunnen worden gestart en uitgevoerd.

 Het samenwerken aan een veilige werkomgeving door alle gebruikers op onze site.

 Het verbeteren van de kwaliteit van onze standaard processen op het gebied van

(proces)veiligheid, inclusief het reduceren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en

het voorkomen van lekkages.

 Het verder optimaliseren van een gezonde levensstijl en aandacht voor werkstress.

Als managementteam in Bergen op Zoom committeren wij ons aan de 5 focuspunten. Jij 

kunt rekenen op onze steun en samenwerking. Samen maken we het verschil in EHSS.  

We rekenen ook op jou! 

Namens het managementteam in Bergen op Zoom,  

Rutger Bosch 

Site Director Bergen op Zoom 


