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Chemours heeft zich altijd ingezet voor duurzame producten en oplossingen. 
In 2018, in navolging van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties (VN SDG's), hebben we 10 benchmarks opgesteld die een blauwdruk 
zouden vormen voor alle locaties van Chemours over de hele wereld. Ons 
doel is om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, een inclusievere omgeving 
te creëren en te zorgen voor uitmuntende veiligheid op onze werkplekken.  
Uiteindelijk willen we in 2050 naar netto-nul-activiteiten gaan.   

Antwerpen en België als geheel waren belangrijke hubs in de vooruitgang van 
Europa. Vandaag de dag geldt dat nog steeds, aangezien de havenstad het 
op één na grootste chemische cluster ter wereld is geworden, na Houston, 
Texas. Onze aanwezigheid in Antwerpen bestaat al meer dan 40 jaar, met de 
oprichting van ons Antwerp Distribution Center (ADC). De straat waar ons 
ADC zich bevond kreeg zelfs een nieuwe naam, Wilmington Street, verwijzend 
naar de stad van ons moederbedrijf. 
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Dit is Chemours in 
Antwerpen (Kallo) 

In 2018 hebben we 10 ambitieuze doelen 
gesteld die bijdragen aan een betere wereld.  
Deze doelen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (Corporate 
Responsibility Commitment, CRC) 
inspireren ons en stellen ons in staat 
te voldoen aan de groeiende vraag 
van de wereld naar meer gelijkheid 
en veiligere, duurzamere producten.

https://www.chemours.com/
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Onze kennis om uw zakelijke 
successen te realiseren

Tegenwoordig zijn onze Antwerpse faciliteiten gelegen 
aan de  Singelberg, aan de oevers van de Schelde. Onze 
kantoren bieden onderdak aan ons inside sales-team en 
klantenserviceteams, die al onze bedrijven voor de hele 
EMEA-regio ondersteunen. Samen met ons logistieke team 
organiseren deze toegewijde werknemers de bestelling, 
afhandeling, verzending en facturering voor al onze  
EMEA-klanten, voor een jaarlijkse gerealiseerde omzet 
van $1,4 miljard.

Aangezien de meeste van onze goederen worden 
geïmporteerd uit andere regio's wereldwijd, coördineren 
deze teams ook de magazijnactiviteiten voor de opslag 
van onze producten. Specifieker gezegd organiseert ons 
operationele team het ompakken van onze Ti-Pure™ producten 
(geïmporteerd uit de VS en Mexico) via een aannemer, met 
een uniek proces dat in samenwerking met hen is ontwikkeld.

Verantwoord omgaan 
met producten  
Onze locatie in Antwerpen biedt ook technische ondersteuning 
voor onze Ti-Pure™-activiteiten, zowel voor coatings als voor  
plastictoepassingen. In onze twee laboratoria op locatie, 
ontwikkelen en verbeteren we toepassingstechnieken voor 
onze afgewerkte producten. We zijn ook actief betrokken bij een 
onderzoeksinitiatief genaamd Remove2Reclaim, om de recycling 
van Ti-Pure™ in plastic te ontwikkelen.

https://www.chemours.com/
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Focussen op vrouwelijk 
leiderschap
Bij Chemours is het ons doel om ten minste 50% van  
onze leiderschapsfuncties over de hele wereld 
door vrouwen te laten vervullen. Onze faciliteit in 
Antwerpen loopt voorop, met al meer dan 50% van de 
leiderschapsfuncties die door vrouwen worden bekleed.

Onze locatie heeft bijna 85 energieke personen in dienst, die acht nationaliteiten vertegenwoordigen 
en vloeiend 12 talen spreken.

Wereldwijde voetafdruk 

with women

Globally, fill

 of company positions

van de 
leiderschapsfuncties 
wordt door vrouwen 
bekleed

50
Meer dan

Nationaliteiten 
op de locatie 
Antwerpen:

12
Talen gesproken 
op de locatie Antwerpen:

Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans, 

Turks, Spaans, Portugees, Russisch, 

Berbers, Deens, Noors

8
België

Frankrijk

Duitsland

Italië

Mexico

Nederland

Rusland

Spanje

SpainNetherlands

SpainNetherlands

SpainNetherlands

SpainNetherlands

https://www.chemours.com/

