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Hygiene and Safety Policy (HSE) 

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) is ervan overtuigd dat uitmuntendheid in hygiëne 

en veiligheid bijdraagt aan uitmuntende zakelijke resultaten en dat iedereen een rol speelt in het 

voorkomen van verwondingen en ziekte. Om deze doelen te bereiken, zal hygiëne en veiligheid 

opgenomen moeten worden in alle bestuursprocessen. 

Uitgangspunten 

Wij geloven dat alle verwondingen en werkgerelateerde ziektes voorkomen kunnen en moeten 

worden; dat het management per vestiging verantwoordelijk is voor de hygiëne en veiligheid ter 

plaatse. 

Er zijn drie factoren die het slagen van dit beleid verzekeren: 

• Communicatie 

• Betrokkenheid 

• Training 

Veiligheid en hygiëne maken deel uit van ons bedrijfsbeleid, waardoor alle verrichtingen bekeken 

worden vanuit het perspectief van ongevalspreventie en bescherming van de werknemer en 

contractant. 

Om een voorloper te zijn op het gebied van ongevalspreventie in deze bedrijfstak, verplichten we alle 

vestigingen een veiligheid,- en hygiëne beleid te voeren wat aan de voorwaarden voldoet van de in 

het betreffende land geldende hygiëne,- en veiligheidswetten of deze overtreft. 

Ons beleid is zorgdragen voor en behouden van een veilige en hygiënische werkomgeving en de 

mogelijke hygiëne en veiligheidsrisico’s in de werkomgeving regelmatig te inventariseren. We dragen 

ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en hygiëne voor andere personen die met onze 

werkzaamheden te maken heeft. 

We zorgen voor veilig vervoer en gebruik van chemische stoffen en om dit te bewerkstelligen zullen 

wij ook zorgen voor de juiste informatie, training en supervisie die nodig is om dit doel te bereiken. 

Training zal een veilige cultuur bevorderen wat deel zal uit gaan maken van ons DNA en in feite 

ongelukken zal voorkomen. 

Alle werknemers hebben de verantwoordelijkheid mee te werken met het Bedrijf om zo een veilige 

en hygiënische werkplek te bewerkstelligen en op een verstandige manier voor zichzelf en anderen 

te zorgen en niet in de weg gaan staan van maatregelen die ten gunste zijn van de hygiëne en 

veiligheid. We zullen hard werken aan ons uiteindelijke doel te weten: nul ongelukken en 

verwondingen. 

 

 

 



Product Veiligheid 

Ons beleid strekt zich ook uit tot onze producten en het elimineren van hygiëne en milieu problemen 

bij onze afnemers, op welke wijze dan ook. Daarom zullen wij de tenuitvoerbrenging en het 

continuproces voor verbetering van veiligheid en hygiëne aansturen door middel van communicatie 

met werknemers, contractanten en andere belanghebbenden. Hierbij moet gedacht worden aan 

onderwijs, training en het treffen van voorzieningen voor werknemers zodat zij in staat zijn onveilige 

situaties te vermijden en snel te reageren op onverwachte gebeurtenissen. 

We zullen tevens proberen invloed te krijgen op de training en het onderwijs van contractanten, 

leveranciers en de gemeenschap.    

Evaluatie 

We evalueren de verrichtingen van onze ESH door het in beeld brengen van lopende resultaten en 

door periodieke beoordelingen door het management. 

Hierom is het ook ons beleid navraag te doen bij onze werknemers als het gaat om zaken die van 

invloed zijn op persoonlijke hygiëne en veiligheid. 

Structuur van uitvoering Hygiëne en Veiligheid beheer 

• Alle dochterondernemingen wijzen één persoon aan op elke vestiging die verantwoordelijk 

is voor de hygiëne en veiligheid (HSE officer). 

• De plantmanager zorgt ervoor dat alle werknemers toegang hebben tot het ‘Hygiene en 

veiligheidsbeleid’. 

• Iedere werknemer zal en kopie ontvangen van het algemene beleid bij aanvang van zijn of 

haar dienstverband. 

 

Toezicht 

Elke vestiging zal uitvoerig onderzoek doen in geval van ernstige ongevallen. De HSE Officer zal op 

regelmatige basis de uitvoering en controle van de Veiligheidsinstructies onder de loep nemen en 

toezicht houden op de contractanten op het gebied van hygiëne en veiligheid. 

 

Risicobeoordeling 

Risicobeoordeling zal jaarlijks door de afzonderlijke vestigingen op zich genomen worden en hiervan 

zal verslag uitgebracht worden aan de Afdeling Corporatieve Communicatie, die dit weer door zullen 

geven aan de relevante personen of commissies. Tevens zullen zij in beknopte versie de resultaten 

opnemen in het jaarlijkse corporatieve duurzaamheidsverslag De resultaten van de risicobeoordeling 

helpen bij het aanpassen van veiligheidsprocedures die gemaakt en ingevoerd zijn om de juiste 

niveaus van hygiëne, veiligheid en welzijn te garanderen. 

Dergelijke risicobeoordelingen moeten regelmatig opnieuw bekeken worden om er zeker van te zijn 

dat ze nog steeds van toepassing zijn op de situatie. Tevens zullen ze opnieuw bekeken worden als er 



een nieuw personeelslid bij het team gevoegd wordt, als er nieuwe machines geïnstalleerd worden, 

als werksysteem opgezet wordt of als het bedrijf verhuisd. 


