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Dit is Chemours in Frankrijk

Frankrijk
Villers-Saint-Paul

Toewijdingsdoelen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

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 steld 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 faciliteit in Villers-Saint-Paul heeft een niet-aflatende 
inzet voor milieubeheer en een bewezen staat van dienst 
in het omzetten van doelen in actie. Door samen te werken 
met verschillende industriële partners, stroomlijnen we 
de efficiëntie van onze activiteiten over de hele linie. Of 
het nu gaat om het opwekken en leveren van stoom, water, 
lucht en stikstof om onze productiefaciliteiten te laten 
draaien of om ons eigen afvalwater lokaal te behandelen, 
we creëren een faciliteit die niet alleen ongelooflijk 
zelfvoorzienend is, maar ook in staat is om producten te 
maken die de gehele wereld vooruit helpen. 

SpainNetherlands

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.
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Onze fabriek in Villers-Saint-Paul is meer dan een eeuw 
geleden opgericht, in 1917, en maakt deel uit van een 
industrieel complex waar nu meer dan 350 mensen 
in dienst zijn. Hier maakt Chemours enkele van de meest 
vitale ingrediënten die elke dag het leven van miljarden 
mensen raken. 

De gefluoreerde oppervlakte-actieve stoffen en 
polymeren die uit deze fabriek komen, zoals Capstone™ 
en Foralkyl™, helpen de prestaties en duurzaamheid 
van leer-, textiel-, steen-, tegel- en voorruitproducten 
te verbeteren. Onze additieven helpen ook bij het 
blussen van brand en helpen om brandweerlieden 
en eerstehulpverleners veilig te houden tijdens kritieke 
noodsituaties.

Essentiële producten 
voor onze samenleving
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Een groenere fabriek 
Onze faciliteit in Villers-Saint-Paul heeft verschillende 
stappen ondernomen om zijn activiteiten te stroomlijnen 
en moderniseren en zijn milieuvoetafdruk te reduceren. 
Om te beginnen zijn alle vorkheftrucks op diesel 
omgebouwd naar elektrisch. Bovendien voert de Franse 
faciliteit brandbluspomptesten uit zonder waterverbruik, 
waardoor de hoeveelheid verbruikte brandstof wordt 
gereduceerd. De fabriek Villers-Saint-Paul gebruikt ook 
geen afvalstortplaatsen meer voor afvalverwerking. 

• Minder diesel, meer elektrisch

• Minder waterverbruik 

• Geen afvalstortplaatsen

Grote stappen naar een 
kleinere voetafdruk
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Geen vervanging  
voor veiligheid

Voldoen aan de hoogste 
normen, die van ons
Om effectief essentiële materialen te produceren, 
beheren en distribueren, moet worden voldaan aan 
de strengste veiligheidsnormen en moeten deze zelfs 
worden overtreffen. We zijn er trots op om leiders in onze 
industrie te zijn en ons te houden aan de sterkste EHS- en 
kwaliteitscertificeringen. Het is geen wonder dat we meer 
dan 1.000 dagen zonder ongevallen hebben gewerkt. 

Een '10' krijgen voor BCOR
BCOR-certificering vereist dat bedrijven voldoen 
aan strikte maatschappelijke duurzaamheids- en 
milieunormen, en transparant zijn over die score 
richting het publiek. 

•  ISO 14001 sinds 2005 — Chemours   
bedrijfscertificering

•  ISO 9001 sinds 2022 — Chemours    
APM-TSS-certificering voor meerdere locaties

•  Voldoet aan de strikte 
controlevoorwaarden van REACH

Er zijn vier BCOR-facilitators op locatie. 

Voor eind 2022 worden alle medewerkers 
getraind in vier modules. 

Er is een speciale werkgroep opgericht om 
ervoor te zorgen dat BCOR-technieken worden 
gebruikt om nieuwe werknemers te trainen.  
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