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Zwembad Molengors in Zuidland
Mobil 1 pitstop actie

EXXONMOBIL IN NEDERLAND

22

Veilig in het verkeer
De campagne over het gevaar van afleiding in het
verkeer, gestart in 2011 door Veilig Verkeer Nederland in
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, steunt ExxonMobil van harte. Het doel om
verkeersongevallen veroorzaakt door afleiding te
verminderen en het veiligheidsbewustzijn van
weggebruikers te vergroten, sluit perfect aan op onze
veiligheidsvisie. Al sinds 2004 heeft ExxonMobil een
richtlijn die medewerkers niet toestaat om mobiele
telefoons of andere apparaten te gebruiken tijdens het
besturen van bedrijfsauto’s of tijdens zakelijke ritten.
Een goede a
 anleiding om de campagne ‘Een beetje
chauffeur laat zich niet afleiden’ te steunen.

Jan Campertschool in Spijkenisse
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We doen graag
iets extra’s voor
de regio.
worden gebracht met politieke of godsdienstige stromingen. Instanties met winstoogmerk krijgen geen
financiële steun. Gebieden waar ExxonMobil zich mee
wil verbinden zijn veiligheid, gezondheid, milieu,
onderwijs, en vrijwilligerswerk ten behoeve van de
gemeenschap. De donaties komen bij voorkeur ten
goede aan de regio waar ExxonMobil belangrijke vestigingen heeft. Onze sponsoractiviteiten kunnen ook
een landelijke uitstraling hebben.

Girlsday in Kerkrade

Medewerkers in actie

van energievoorziening. Medewerkers van ExxonMobil ondersteunen het
initiatief op vrijwillige basis door de jongeren te begeleiden tijdens het project.
Ons vermogen om wereldwijd voorop te blijven lopen hangt af van de volgende
generatie wetenschappers en ingenieurs. Met de Sci Tech Challenge hopen we
dan ook hun hart te winnen voor de energiesector en in het bijzonder voor een
carrière binnen ExxonMobil.

Ons sponsorbeleid
Sponsoring en donaties geven ExxonMobil ook een herkenbaar gezicht in de
samenleving. We willen dat de bijdrage onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid bekrachtigt bij de gemeenschap rond onze vestigingen. Veel van
onze donatiebanden zijn duurzaam. We ondersteunen jaar na jaar dezelfde
activiteiten, als deze bewezen hebben belangrijk te zijn voor de lokale
gemeenschap. Beslist niet alle evenementen komen in aanmerking voor een
bijdrage. De aanvragende organisatie moet van onbesproken gedrag zijn en
een verantwoord financieel beleid voeren. ExxonMobil wil niet in verband

We versterken graag het maatschappelijk bewustzijn
van onze mensen en stimuleren dan ook medewerkers
die vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke
organisatie. Daarom hebben wij een Vrijwilligersfonds
ingesteld, waarmee activiteiten van organisaties waarvoor onze medewerkers zich vrijwillig inzetten, financiële steun kunnen krijgen. Het fonds heeft een vaste
plaats in het contributiebeleid. De bedragen zijn relatief
bescheiden, tussen de vijfhonderd en duizend euro.
Het primaire doel is dan ook niet om projecten of
evenementen te sponsoren die de onderneming heeft
geselecteerd; daarvoor bestaat een groter fonds.
ExxonMobil wil met het Vrijwilligersfonds activiteiten
stimuleren die door de medewerkers zelf worden
aangebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
steunen van activiteiten voor de jeugd, uitstapjes voor
ernstig zieke kinderen of sponsorlopen om geld in te
zamelen voor goede doelen.

Betrokken bij de omgeving
De betrokkenheid van ExxonMobil bij het Rotterdamse
havengebied heeft een lange geschiedenis. Al meer
dan 50 jaar geleden kwamen bij de bouw van de
raffinaderij en de fabrieken veel medewerkers in deze
regio wonen. En we doen graag iets extra’s voor de
regio. Zo zijn we sinds jaar en dag hoofdsponsor van
het Spijkenisse Festival en Jeugdstad Vlaardingen.
Daarnaast hebben we al aan veel andere activiteiten in
de regio bijgedragen, zoals de politietriathlon, de
Openluchtbioscoop in Spijkenisse, het openlucht
zwembad in Zuidland, de natuurspeeltuin op
Tiengemeten en het bezoekerscentrum Tenellaplas
in Oostvoorne. ■

