
we REYM nodig. Maar ook tussendoor komen ze regelmatig langs. Als er bijvoorbeeld een probleem is met een 

machine of een tank. Dan komen ze die leegzuigen of schoonmaken. Dat kan dus zowel gepland als ongepland zijn.”

Otten is erg tevreden over de samenwerking met REYM, met name over de geleverde service en de kennis die 

REYM heeft. “Ze denken echt met ons mee. We praten over verschillende vraagstukken en komen samen tot een 

plan van aanpak. Toen we laatst het riool moesten reinigen, om maar iets te noemen.” Hij prijst ook de flexibiliteit 

van REYM. “Ook als er ’s nachts een probleem is, komen ze meteen om te ondersteunen.”

Continu aandacht voor veiligheid 
Leren en ontwikkelen is een continu proces. Zo leren Solvay en REYM ook van elkaar. “Je ziet dingen die goed 

gaan en dingen die minder goed gaan. Dat durven we ook naar elkaar uit te spreken, en dat vinden wij belangrijk 

in een werkrelatie. Juist als het om de veiligheid gaat.” 

Bij het werken met en afvoeren van chemische producten, is veiligheid immers een randvoorwaarde om het 

werk te kunnen en mogen uitvoeren, vindt Otten. “Het moet een gewoonte zijn om over veiligheid te praten 

en elkaar erop te wijzen als het beter kan. Ook stimuleren wij met een open cultuur onze medewerkers om ver-

beteringen, incidenten en bijna-incidenten te melden. Na een melding krijgen ze ook feedback, zodat ze weten 

wat ermee gebeurt. We bieden daarnaast verplichte veiligheidstrainingen en een programma op het gebied van 

gedrag aan. Niet alleen verplicht voor onze eigen medewerkers, maar ook voor die van externe partijen met wie 

wij werken, zoals REYM. Met veiligheid ben je nooit klaar, dat is een continu proces.”

Solvay werkt met werkvergunningen. Dat houdt in dat er voor elke klus een werkvergunning nodig is, inclusief 

een risico-inventarisatie. “Het werk dat REYM voor ons doet, wordt uitgebreid voorbesproken. Zodat ook hun 

medewerkers weten wat de risico’s zijn, welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze moeten dragen en aan 

welke veiligheidsregels ze zich hier moeten houden. Onder andere door goed in gesprek te blijven over veiligheid 

op alle niveaus binnen en buiten de organisatie, houden we de risico’s zo klein mogelijk.”

VEILIGHEID VOOROP 
IN VERWERKING  
GEVAARLIJK AFVAL
REYM is al sinds jaar en dag verantwoordelijk voor industriële reiniging bij en het 

management van gevaarlijk afval van Solvay in Herten. Hierbij staat de veiligheid voorop 

en daar wordt dan ook continu naar gekeken. “REYM denkt met ons mee bij problemen. 

Zo komen we samen tot een plan van aanpak.”

BR
O

N
: S

O
LV

AY

Solvay is een multinational in de chemiesector. Met 21.000 medewerkers is het bedrijf in 63 landen actief in de 

productsegmenten chemicals, solutions en materials. Chemicals zijn essentiële chemicaliën voor gebruik in het 

dagelijks leven, zoals soda, waterstofperoxide en silica. Solutions zijn unieke, specifieke samenstellingen voor 

onder andere de voedingsmiddelen-, olie- en gasindustrie. Materials zijn hoogwaardige kunststoffen en compo-

sieten voor onder andere de vliegtuigindustrie. In Nederland heeft Solvay twee fabrieken: in Moerdijk en Herten. 

Peter Otten is sitemanager in Herten, onderdeel van de business unit Peroxides. “Hier in Herten produceren wij 

desinfectiemiddelen op basis van waterstofperoxide. Die worden onder andere gebruikt voor het desinfecteren 

van drankverpakkingen voor bijvoorbeeld melk of vruchtensappen, afvulmachines en leidingsystemen. Maar ze 

worden ook ingezet voor farmaceutische toepassingen, zoals mond- en wonddesinfectie. Daarnaast produceren 

we een grondstof die nodig is voor de productie van waterstofperoxide. Dat is een uniek product en dit leveren 

we dan ook wereldwijd.” 

In de productielocatie in Herten werken zestig mensen in de productie, het laboratorium, het magazijn, in de 

logistiek of bij de technische dienst. De verkoop wordt gedaan vanuit het hoofdkantoor in Brussel. 

Industriële reiniging
REYM verzorgt al jaren het transport en management van afvalstoffen voor Solvay in Herten. Een paar keer per 

week rijdt er een wagen van REYM het terrein van Solvay op om het afval op te halen. Otten: “REYM zorgt voor 

de afvoer van ons gevaarlijk afval en voor de verwerking ervan door erkende bedrijven. Ook regelt REYM het 

administratieve stuk eromheen. Als het afval buiten de landsgrenzen vervoerd moet worden omdat hier geen  

of te weinig verwerkingscapaciteit is, vragen zij de benodigde vergunningen aan.” 

Solvay zet REYM daarnaast in voor schoonmaakwerkzaamheden als de installaties gereinigd moeten worden. 

Bijvoorbeeld als er een tank gekeurd of geïnspecteerd moet worden. “Zij komen dan met het juiste equipment.” 

Standaard staat de productie twee keer per jaar in stopstand voor onderhoudswerkzaamheden, en dan hebben  


