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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.

SpainNetherlands

Dit is Chemours in Zwitserland en 
ons Europees technisch centrum 

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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Locatie, locatie

Zwitserland heeft een speciale plaats binnen Chemours, 
omdat hier onze hoofdkantoren van Chemours Switzerland 
en Chemours EMEA zijn gevestigd. Hier werken ongeveer 
60 werknemers op twee verschillende locaties. 

Kantoor Chemours 
Europees technisch centrum

Als het gaat om verantwoorde energie, 
kijkt Zwitserland omhoog 
De kantoren zijn onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie, waar zonne-energie op verschillende manieren 
wordt gebruikt om de nieuwe uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. 

•  De drie bedrijven worden vertegenwoordigd 
door de teams Geavanceerde prestatiematerialen, 
Thermische en gespecialiseerde oplossingen 
en Titanium-technologieën. 

•  Talrijke functies zoals juridisch, marketing 
en communicatie, inkoop en personeelszaken 
zijn ook aanwezig. 

•  Deze faciliteit is een wereldwijd expertisecentrum 
voor verwerkingstechnologie op verschillende 
gebieden. Hier werkt het team rechtstreeks 
samen met partners van over de hele wereld, 
evenals OEM's in verschillende industrieën.

•  Samenwerkend met wereldwijde R&D 
ondersteunt het centrum de ontwikkeling van 
nieuwe polymeer- en technologische oplossingen, 
met een speciale focus op producten van 
geavanceerde prestatiematerialen, 
zoals PTFE, melts en FKM.

•  In 2020 produceerden zonnepanelen 
op het dak 15.742 kWh aan elektriciteit. 
Dat is genoeg elektriciteit om het huis 
van een gemiddeld gezin anderhalf jaar 
lang elke dag van stroom te voorzien! 

•  Dubbele straatlantaarns op zonne-energie 
verlichten de parkeerplaats van het terrein. 

•  De energie die overdag wordt verzameld, 
wordt 's nachts autonoom teruggegeven 
door middel van ledverlichting.

geproduceerd in 2020

jaar stroom 
voor een huis

Zonnepanelen, de cijfers:

  kWh
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Een zwerm van 
verantwoordelijke activiteiten 

Sinds maart 2022 werken onze werknemers in een 
nieuwe duurzame en verantwoorde omgeving. Sinds 
2019 wordt de 'The Hive'-campus in Meyrin verlicht door 
ledverlichting op zonne-energie. Deze milieuvriendelijke 
buitenverlichting bevat een geavanceerde technische 
oplossing. Elk licht is gemonteerd met een eigen 
bedieningspaneel. De zonnecel verzamelt de energie 
van de zon gedurende de dag, slaat deze op in een accu 
en geeft het vervolgens 's nachts autonoom vrij door 
middel van ledlampen. Dit bespaart jaarlijks 1.118 kWh 
elektriciteit en 30,2 kg aan CO2-emissies. 

• 1.118 kWh elektriciteit per jaar 

• 30,2 kg aan CO2-emissies elk jaar

CO2
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Bijen helpen voor een 
schonere wereld

Bijen spelen een essentiële rol in ons ecosysteem en leveren een 
cruciale bijdrage aan de balans ervan. Wist u dat in Zwitserland 70% 
van onze landbouw afhankelijk is van bestuiving? De bijenpopulatie 
in Zwitserland is echter sinds 1945 aan het afnemen, verzwakt 
door pesticiden, parasieten, monocultuur en ziekten. 

Daarom werd Chemours de gelukkige sponsor van een bijenkorf 
op onze nieuwe locatie van The Hive, die een zwerm van 20.000 
bijen herbergt. Naast de trots van het hebben van een bijenkorf 
die de kleuren van Chemours draagt, oogsten we de vruchten van 
het werk van de bijen en ontvangen we elk jaar potten met honing, 
met ons logo op het deksel.
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