
SIEMENS

EHS Beleidsverklaring - Siemens Nederland N.V.
Siemens Nederland levert producten, systemen en diensten op vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de
elektronica ten behoeve van drie operating companies Digital industries, Smart lnfrastructures en Gas & power.
'One world, one life - We care', is de mission statement voor Environment, Health en Safety (EHS) van Siemens
wereldwijd. Dit vormt ook de basis van het EHS beleid van Siemens Nederland en is gericht bp nét
maatschappelijk verantwoord ondernemen, het voldoen aan de wettelijke en andere ÈttS eisen, het zekerstellen
van de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers en het vooikomen van milieuschade. Deze
verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot klanten, leveranciers, onderaannemers, bezoekers en gebruikers van
onze producten, systemen en diensten.

Duurzaamheid
Duurzaamheid (Sustainability) is een 'leidraad'voor onze ondernemingsstrategie. Siemens wil, als mondiale
onderneming, maar ook als onderdeel van de lokale maatschappij, eeñ rol spõlen in economische, ecologische en
sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Siemens Nederland verstaat onder duurzaamheid maatscnappéti¡f
verantwoord handelen en ondernemen; met oog voor verschillende belanghebbenden, en voor de gevoígen
hiervan voor toekomstige generaties. Met andere woorden: een optimale balans tussen 'people, plãnet ei profit'.

Milieu
De speerpunten van ons milieubeleid vinden hun basis in de inventarisatie en evaluatie van onze milieuaspecten.
Op basis hiervan streven wij naar het reduceren van onze COz uitstoot, het beheersen van milieurisico's binnen de
Siemens Nederland vestigingen en bij de uitvoering van projecten en serviceactiviteiten. Daarnaast worden onze
medewerkers geënthousiasmeerd om ook sociaal een bijdrage te leveren aan de maatschappij (corporate
citizenship) en betrekken wij onze toeleveranciers bij duurzaamheid (supply chain dialoog).

Veiligheid en Gezondheid
Siemens Nederland streeft naar een 'Zero Harm Culture'. Ons uitgangspunt is dat alle werk gerelateerde incidenten
en ongevallen te voorkomen zijn. Veiligheid staat bij onze activiteiten voorop, ongeacht de giootte van een project,
de druk van deadlines en eisen van klanten. Van alle medewerkers en managers van Sieméns Nederland worãt
ven¡vacht dat zij deze cultuur volledig onderschrijven en uitdragen in de dagelijkse praktijk.

Wij hechten grote waarde aan ons gezondheidsbeleid. Siemens Nederland besteedt veel aandacht aan preventie.
Wordt een medewerker ziek dan wordt de dag van ziekmelding beschouwd als de eerste dag van de re-integratie.
Wij zien (fysieke en mentale) gezondheid als een belangrijk ingrediënt voor duurzame inzetbãarheid.

EHS beleid en -managementsysteem
Het EHS beleid en -managementsysteem wordt vormgegeven door het beleid vanuit het hoofdkantoor van
Siemens AG en lokaal geïmplementeerd in de verschillende operating companies, in afstemming met de Raad van
Bestuur van Siemens Nederland N.V. Het EHS beleid- en managementsysteem wordt ondersteund door het
kwaliteit, arbo- en milieu managementsysteem per operating company. ledere operating company stelt de EHS
normen vast waarvoor gecertificeerd wordt, waarbij de in de markt geldende standaarden, alsmede de aard van
het werk en de daarbij horende risico inschatting als leidraad geldt.

Vision2020+ en EHS
Met Vision2020+ zet Siemens AG de koers voor lange termijn waarde creatie door versnelde groei en hogere
winstgevendheid, door een simpeler en slanker bedrijfsstructuur. Onderdeel van Vision2OZO+ is het op eigen
benen zetten van de verschillende onderdelen van Siemens. Deze veranderingen betekenen dat het geTnlegreerde
kwaliteit-, arbo- en milieu managementsysteem voor Siemens Nederland N.V. zal worden vervangen door eén
systeem per operating company of strategic company.

De Raad van Bestuur onderschrijft hiermee het belang van deze verklaring voor de organisatie en stelt zeker dat
beslissingen in overeenstemming zijn met dit beleid.
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