ONZE VISIE & WAARDEN
ONZE VISIE: DUURZAME WAARDE CREËREN

Opslag en overslag van vloeibare chemicaliën, gassen en olieproducten

BELEIDSVERKLARING

Duurzame waarde creëren voor alle belanghebbenden met nadruk op:
Nul ongevallen, incidenten en emissies, Welzijn en Klantentevredenheid.
ONZE WAARDEN
Onze kernwaarde is:

Altijd geleid door Veiligheid

Beleid
ITC Rubis wil duurzame waarde creëren voor al zijn belanghebbenden (Klanten, Aandeelhouders, Medewerkers,
Leveranciers, Contractoren en de Gemeenschap) en bouwt daarvoor zijn visie op de juiste fundering van
operationele discipline wat zal leiden tot het voorkomen van ongevallen en incidenten, het halen van zero emissies,
tevredenheid van onze klanten en uiteindelijk tot het welzijn van alle belanghebbenden.
Missie
Wij willen onze terminal uitbouwen gebruik makend van de “Best Beschikbare Technologie” in gesloten systemen
zonder emissies met een zo groot mogelijke diversiteit aan faciliteiten voor onze klanten (schip, trein, truck) en een
grote mate van automatisering en zorgvuldig gekozen middelen en inplanting zodat de hoogst mogelijke efficiëntie,
snelheid en veiligheid van afhandelen wordt bereikt. We zullen steeds aan alle wettelijke vereisten voldoen en een
management systeem handhaven dat beantwoordt aan nationaal en internationaal erkende standaarden zoals ISO
9001, ISPS en CDI-T.

Onze 2 essentiële waarden zijn:

Respect en Eerlijkheid
ONZE BELEIDSPIRAMIDE

Voorkomingsbeleid door operationele discipline
We zijn ervan overtuigd dat we alle ongevallen en incidenten kunnen voorkomen door een gezamenlijke inzet en
verantwoordelijkheid van iedereen (zie onze slogan) en een hoge norm van operationele discipline in al onze
bedrijfsprocessen. Daarom voeren we alle activiteiten telkens opnieuw correct uit door het consequent volgen van
procedures en instructies zonder shortcuts, een hoge norm van betrokkenheid van medewerkers, het up to date
houden van de documentatie, sterk teamwerk met opgeleide en gemotiveerde medewerkers, het respecteren van
onze waarden en principes en voorbeeldgedrag van alle leidinggevenden.
Gevolgen beperken
Onze focus ligt op het voorkomen van incidenten en het beperken van hun mogelijke gevolgen door te kiezen voor
de “Best Beschikbare Technologie” met een ver doorgedreven automatisatie.
Audits, opvolging en corrigerende maatregelen
Om dit beleid op basis van onze Missie, Visie en Principes te realiseren, stellen wij duidelijke doelen en meetbare
objectieven die we door audits opvolgen en indien nodig bijsturen.

Onze slogan: Safety
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ONZE PRINCIPES
 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en die van anderen.
 Alle activiteiten worden uitgevoerd op basis van procedures, instructies en/of
risicoanalyses.
 Orde en netheid zijn noodzakelijk om veilig te kunnen werken.
 Constante opleiding en training zijn essentieel om veilig te kunnen werken.
 Wij spreken elkaar aan op veilig & onveilig gedrag en helpen elkaar om te verbeteren.
 Wij leren voortdurend van onze fouten.
 Wij leven onze Ethische Code na.

