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Beleidsverklaring Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu (SHE) 

Bij allnex zijn we toegewijd aan de bescherming van onze medewerkers, 
klanten, aannemers, het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn. 
We zien dit als een essentieel element om erkend te worden als de 
toonaangevende producent van kunstharsen voor bedekkingsmiddelen. 

Wij geloven dat duurzame bedrijven prioriteit geven aan veiligheid, 
gezondheid, milieu en beveiliging.  Dit impliceert een volledige naleving van 
de wettelijke en vergunningsvereisten en andere regelgeving, die van 
toepassing zijn op onze activiteiten. Onze interne normen, doelstellingen, 
opvolgingsmechanismen, procedures en controles zijn de basis voor onze 
continue verbetering en operationele uitmuntendheid en worden wereldwijd 
toegepast. 

Wij ontwerpen, produceren en verkopen onze producten en diensten op een 
ecologisch en sociaal verantwoorde wijze, in het voordeel van onze klanten, 
en in dialoog met onze belanghebbenden.  Wij beheren onze risico's via een 
systematische identificatie van de gevaren, de beoordeling van de daaraan 
verbonden risico's en de uitvoering van passende controles met verificatie van 
de integriteit van dit proces.  

Het bedrijf zal de middelen, opleiding en informatie ter beschikking stellen, 
waar en wanneer die nodig zijn, om onze strategische en operationele doelen 
te bereiken.  Wij verwachten van alle medewerkers een volledige inzet voor 
onze waarden met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.  We 
hebben allemaal een voorbeeldfunctie. Een positieve houding van ons 
allemaal draagt bij aan een SHE cultuur van hoog niveau, waaraan we 
toegewijd zijn. 

Miguel Mantas, CEO 
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