
 
 

  

   

 

  

 

 

Beleid voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu 

 

Het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van mensen en de bescherming 

van het milieu zijn de kernwaarden van de Pirelli Groep bij de uitvoering van en de ontwikkeling 

van haar activiteiten.  

 

Bij haar strategieën voor duurzame ontwikkeling streeft Pirelli naar de voortdurende verbetering 

van milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en aan welzijn gerelateerde aspecten, in 

overeenstemming met de Waarden van het Bedrijf en de Ethische Code en in overeenstemming 

met het Duurzaamheidsmodel van het "Global Compact" initiatief van de Verenigde Naties, de 

Verklaring van de ILO over de fundamentele principes en rechten met betrekking tot werk " en de" 

Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling".  

 

Concreet, Pirelli: 

 verbindt zich ertoe om de milieu en veiligheid en gezondheid op het werk te beheren, met 

naleving van de betreffende wetten en alle aangegane verbintenissen, alsmede in 

overeenstemming met de hoogste internationale normen van beheer; 

 streeft het doel na van "geen enkel letsel aan personen" door het treffen van maatregelen 

voor snelle identificatie, evaluatie en preventie van gezondheid en veiligheidsrisico's op het 

werk, met het oog op permanent verminderen van het aantal en de ernst van 

arbeidsongevallen en beroepsziekten, en door het in verband hiermee activeren van 

gezondheidsplannen om werknemers te beschermen tegen de specifieke risico's in 

verband met hun werk; 

 streeft naar het terugdringen van de invloed op het milieu van de werkzaamheden van de 

Groep, door snelle identificatie, evaluatie en preventie van milieurisico's, door het 

opstellen van passende actieplannen; 

 ontwikkelt en implementeert rampenbeheerprogramma's, ter voorkoming van letsel aan 

personen en schade aan het milieu in geval van ongevallen; 

 definieert, bewaakt en informeert haar belanghebbenden over specifieke doelstellingen 

voor continue verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk en milieu prestaties 

wat betreft haar processen, producten en diensten gedurende hun gehele levenscyclus; 

 verbindt zich ertoe om veilige producten en productieprocessen te ontwikkelen, ter 

beperking van uitstoot van schadelijke stoffen, productie van afval - ook door hergebruik 

en recycling van materialen -, verbruik van bestaande natuurlijke hulpbronnen, en de 

oorzaken van de klimaatverandering, met het oog op bescherming van het milieu, de 

biodiversiteit en ecosystemen, met een primaire focus op de regio's waar zij actief is; 

 machtigt, traint en motiveert haar medewerkers over hoe te werken op een veilige en 

milieuvriendelijke manier, waarbij alle niveaus van de organisatie worden betrokken door 

middel van een programma voor permanente opleiding en informatie, gericht op het 

bevorderen van een cultuur van veiligheid op het werk en respect voor het milieu en ervoor 

te zorgen dat de verantwoordelijkheden en procedures op deze gebieden naar behoren 

worden bijgewerkt, gecommuniceerd en duidelijk begrepen; 



 
 

  

   

 

 bevordert initiatieven voor informatie en bewustmaking op het gebied van gezondheids-, 

veiligheids- en milieukwesties; 

 biedt voortdurende praktische ondersteuning om de balans tussen privéleven en werk van 

werknemers te vergemakkelijken; 

 beheert haar toeleveringsketen op een verantwoorde manier met inbegrip van vooral 

respect voor de gezondheid en veiligheid op het werk en milieukwesties bij de 

selectiecriteria voor leveranciers, in de contractuele bepalingen en in de audit criteria. Het 

vereist ook dat haar leveranciers een vergelijkbaar beheersmodel implementeren binnen 

hun toeleveringsketens die voldoen aan de internationale normen voor milieu en veiligheid 

en gezondheid op het werk en de wet- en regelgeving van de landen waar zij actief zijn; 

 deelt haar cultuur van veiligheid op het werk en bescherming van het milieu met haar 

belanghebbenden en werkt op nationaal en internationaal niveau actief samen met 

institutionele en academische instellingen die zich met deze kwesties bezighouden. 

 

Met het oog op het nastreven van de waarden in haar Beleid heeft Pirelli een geïntegreerde, 

gestructureerd en dynamisch beheersysteem voor "Gezondheid, Veiligheid en Milieu" 

geïmplementeerd op basis van erkende 'beste praktijken' en internationale normen.  

 

De bestuurstop van Pirelli speelt, ondersteund door de continue begeleiding van de afdeling 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu, een strategische rol in de volledige uitvoering van dit beleid en 

zorgt voor de betrokkenheid van al het personeel en van hen die samenwerken met Pirelli en de 

consistentie van hun gedrag met de waarden die in dit beleid belichaamd worden. 

  

Pirelli voorziet haar belanghebbenden van een speciaal kanaal (de "Meldingsregelingsbeleid-

Klachtenprocedure van de Groep" gepubliceerd op de Pirelli-website) voor het melden, ook 

anoniem, van een situatie die in strijd met dit Beleid is of een risico kan vormen voor de 

gezondheid, de veiligheid of het welzijn van individuen, en ook voor de bescherming van het 

milieu. 
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