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VEILIGHEID, GEZONDHEID 
EN MILIEU 
Het opbouwen en in stand houden van een 
uitgebalanceerd bedrijf

Onze visie
Gedreven door integriteit, is CommScope actief op zoek naar mogelijkheden om het welzijn van onze 
werknemers, klanten, leveranciers en communities te beschermen. Ons toeleggen op activiteiten die 
innovatief, veilig en duurzaam zijn, is de sleutel naar succes voor onze onderneming.

Ons Beleid
In het kader van onze visie zullen leidinggevenden van CommScope:
• Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten en andere nalevingsvereisten wordt voldaan.

• Een cultuur van verantwoordelijkheid creëren waarin het milieu en de gezondheid en veiligheid van 
onze werknemers wordt bevorderd, zodat dit volledig wordt ondersteund door het uitvoerend 
management en wordt omarmd door onze werknemers;

• De verantwoordelijkheid inzake het beschermen van het milieu en van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers integreren in onze bedrijfsplannen en beslissingen;

• De materialen monitoren en beheren die worden gebruikt binnen de gehele toeleveringsketen, om 
ervoor te zorgen dat onze producten en activiteiten veilig zijn en voldoen aan de gereguleerde vereisten;

• Het minimaliseren van onze impact op het milieu door het beschermen van onze natuurlijke bronnen; 
het verminderen of voorkomen van vervuiling, afval en uitstoot; het hergebruiken en recyclen van 
materialen; het minimaliseren van ons waterverbruik; en een verantwoordelijk energiebeheer.

• Het continu werken aan het verbeteren van beheersystemen, door het implementeren van 
voortdurende processen om onze huidige best practices te monitoren, controleren en af te stemmen en 
tegelijkertijd mondiale doelen te stellen om verbetering op de lange termijn te bewerkstelligen;

• Het bereiken van zakelijke transparantie door personen met gevestigde belangen in ons bedrijf op de 
hoogte te houden over onze milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma's;

• Het implementeren van risicobeoordelings- en mitigatiestrategieën die verantwoordelijk en tactvol 
zijn, en programma's ondersteund worden om gevaren te elimineren en risico's te verminderen;

• Erop toezien dat er sprake is van een veilige arbeidsomgeving en in training en ondersteuning op het 
gebied van veiligheid voor al onze werknemers om ongevallen- en ziektepreventie te stimuleren;

• Advies en inspraak van werknemers en werknemersvertegenwoordigers proactief stimuleren en 
respecteren bij het nemen van beslissingen met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.


