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Toewijdingsdoelen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

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.

België
Mechelen

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.

Onze fabriek in Mechelen is nu bijna 65 jaar in 
bedrijf. Maar je zou het niet zeggen op basis van de 
stappen die zijn gezet om de impact te reduceren en 
er een faciliteit van de toekomst van te maken. Sinds 
2020 werkt de locatie zelfs volledig onafhankelijk, 
waarbij hulpprogramma's worden afgeleid van een 
groen energiecontract.
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Teflon™- en Viton™-producten stoten water, vet en 
vuil af, zijn voedselveilig en bestand tegen hoge 

temperaturen, en zijn niet corrosief.  

Teflon™-producten lijken op plastic,  
terwijl Viton™-producten rubberachtig zijn.

Essentiële producten 
voor onze samenleving

De fluorpolymeren en elastomeren die Chemours in 
Mechelen, België, maakt, zijn essentieel voor de 21ste 
eeuw en noodzakelijk om een duurzamere samenleving op 
te bouwen. Op de markt gebracht onder de namen Teflon™ en 
Viton™, zijn deze producten van vitaal belang voor medische 
apparatuur en 5G-gegevensoverdracht, evenals voor het 
bereiken van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

De locatie in Mechelen werd opgericht in 1958. 
In 1966 produceerde het Teflon™-coatings, 
ondersteund door een technologiegroep die 
verantwoordelijk is voor productontwikkeling en 
-verbetering. Teflon™-producten worden gebruikt 
in een breed scala aan toepassingen, van klassiek 
kookgerei tot industriële apparatuur, autoproducten, 
elektronica en medische toepassingen. Met ingang 
van 2017 heeft de locatie zijn technologie-activiteit 
gediversifieerd ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van ons Nafion™-membraan, dat wordt gebruikt in 
brandstofcellen op waterstofbasis. 
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Onze activiteiten 
optimaliseren 

Onze locatie in Mechelen schakelde over van stoom naar 
warm water voor verwarming. Hierdoor kunnen in de toekomst 
hernieuwbare energiebronnen aan het circuit worden gekoppeld, 
waardoor het gebruik van aardgasketels wordt gereduceerd. 

We installeerden ook een HVAC-
warmteterugwinningssysteem, 
met een rendement van 50%. 
Dit nieuwe warmwatersysteem 
verliest veel minder warmte en 
is dus veel efficiënter.

Ook hebben we alle procesafvalwaterlozingen op de 
openbare riolering geëlimineerd. Tegenwoordig wordt al ons 
procesafvalwater opgevangen en behandeld door verbranding 
op hoge temperatuur. 

Waterkwaliteit

Minder afval

Waterkwaliteit

Minder afval

Onze locatie gebruikt nu alleen groene 
energie, inclusief EU-windenergie  
en CO2-gecompenseerd aardgas.

0 stortplaats 
afval 
stromen 

verbetering 
in HVAC-
systemen 
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Vijf jaar geleden waren er nul vrouwen betrokken 
bij onze Mechelse activiteiten. Nu worden vier van 
de 32 functies door vrouwen bekleed. We gaan de 
goede kant op, maar we begrijpen dat er nog werk 
aan de winkel is. In alle delen van onze organisatie 
zijn nu vrouwen aanwezig: op de werkvloer, 
deskundig personeel en leiderschap. We hebben ook 
een werkstroom opgezet om te investeren in het 
bieden van extra kansen.

We moedigen ook meer vrouwen aan om het veld in 
te gaan door middel van STEM-betrokkenheid met 
de gemeenschap. Ingenieurs, technici en CSR's 
van Chemours Belgium gaan regelmatig naar lokale 
scholen om met de studenten in contact te komen. 
Het Nafion™-laboratorium leert ook een lokale school 
over de waterstofeconomie. 

door vrouwen

Wereldwijd, 

 leiderschapsfuncties laten vervullen

toename van vrouwelijk 
leiderschap in 
activiteiten
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Vrouwen in leiderschap
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