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Dit is Chemours in Spanje
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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 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.
 
Wereldwijd denken en lokaal handelen. In Spanje hebben onze faciliteiten, 
in Asturië en Barcelona, die mantra ter harte genomen. Onze kantoren 
bestaan uit werknemers van verschillende nationaliteiten en er worden 
meer dan 10 verschillende talen gesproken. Samen creëren we een 
kleurrijkere, capabelere, meer diverse en inclusievere omgeving.

Van het vergroten van het bereik van de gemeenschap tot het reduceren 
van de impact die onze faciliteiten hebben op het milieu om hen heen, we 
boeken vooruitgang en verbeteren verbindingen die over de hele wereld 
rimpeleffecten hebben.

SpainNetherlands

Spanje
Barcelona

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 missie begint thuis

Teruggeven aan de stranden
Onze faciliteiten in Spanje baren overal opzien. Elk jaar gaan 
ze op pad om 50 kg vuil te verzamelen op hun plaatselijke 
stranden.

Buiten de kaders denken
Elke maand wordt ongeveer 1.000 liter plastic en 
papier gerecycled in recyclingcontainers die overal 
in de faciliteiten staan. 
 

Invullen
Op verschillende locaties worden ongebruikelijke 
voorwerpen, zoals lampen, batterijen en kleine elektronische 
apparaten, ingezameld.  Dit helpt om 35 kg afval van lokale 
afvalstortplaatsen te houden.

ELK JAAR VERZAMELD:
 

50 kg vuil van onze stranden

12.000 liter papier en plastic

420 kg elektronisch afval
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Onze doelen strekken zich 
uit over de hele wereld

with women

Globally, fill

 of company positions

van de 
leiderschapsfuncties 
wordt door vrouwen 
bekleed

In Spanje,

63

door vrouwen

Wereldwijd, 

 leiderschapsfuncties laten vervullen

Teruggeven en vooruitgaan
Elk jaar doneren teamleden tientallen uren  
om de gemeenschap te helpen trainen voor 
werkvoorbereiding, sollicitatiegesprekken, cv-opbouw 
en programma's voor kwaliteit van leven.

Verbinding maken met de 
gemeenschap
Voor beide locaties in Spanje ligt hun toewijding aan hun 
gemeenschap na aan het hart. Elk jaar organiseren ze een  
kerstspeelgoedactie en schenken ze speelgoed aan meer 
dan 120 kinderen uit achtergestelde gezinnen. Ze zetten 
zich vrijwillig in en schenken zelfs kantoormeubilair 
aan scholen en laptops aan lokale ngo's. En tijdens de 
pandemie hebben ze meer dan $ 10.000 gedoneerd aan 
het COVID-19-gemeenschapsfonds.
 

Focussen op vrouwelijk 
leiderschap
Ons doel is dat vrouwen wereldwijd ten minste 50% van  
de leiderschapsfuncties bekleden. Onze faciliteiten in 
Spanje helpen de leiding te nemen. Tegenwoordig wordt 
63% van hun leiderschapsfuncties door vrouwen bekleed.
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