
“2020 was een bijzonder jaar dat we niet 
snel vergeten”, zegt Roelant Rosman, 
EHS-Q Manager van DuPont Dordrecht en 
vanuit die rol verantwoordelijk voor Milieu, 
Gezondheid, Veiligheid en Kwaliteit. “Vanaf 
maart kregen we te maken met de pande-
mie met als gevolg dat de medewerkers 
voor wie dat vanuit hun functie mogelijk 
was, thuis moesten werken. Daarnaast 
golden er strikte overheidsrichtlijnen, zoals 
de mondkapjesplicht, afstand houden en 
hygiënevoorschriften. Onze productie ging 
door, maar op een heel andere manier 
georganiseerd. Gezond de poort in en ge-
zond de poort uit, is altijd ons streven, maar 
afgelopen jaar was dat vanwege corona een 
extra uitdaging. Toch kijken we met een po-
sitief gevoel terug op 2020 waarin we veel 
belangrijke, nieuwe stappen hebben gezet 
op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam 
ondernemen om onze voetafdruk op het 
milieu zo klein mogelijk te houden. In het 
belang van de wereld van morgen.” 

Veiligheid & Gezondheid, Respect voor 
Mensen, Hoogste Ethische Gedrag en 
Bescherming van de Planeet zijn voor de 
medewerkers van DuPont de leidraad bij 
alles wat ze doen. Prioriteit voor DuPont 
is de bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van medewerkers, aannemers, 
klanten en de mensen in de omgeving. “Als 
bedrijf kijken wij continu kritisch naar onze 
bedrijfsprocessen en zoeken we naar ver-
beteringen. Goed kan altijd nog beter. Veilig 
werken staat voorop in onze bedrijfsvoering 
en is het uitgangspunt bij alle activiteiten. 
Cultuur, gedrag en bewustzijn spelen daar 
een belangrijke rol in. Daarnaast zijn trai-
ning, een strakke naleving van alle proce-
dures en het vernieuwen en onderhouden 
van installaties een essentieel onderdeel”, 
aldus Rosman.  

Veiligheid
In 2020 zijn er twee verwondingen aan 
handen geweest met een medische behan-
deling tot gevolg: een bij een DuPont’er en 
een bij een aannemer. “De buitenwereld 
zegt weleens: ‘moet je dit soort kleine 
letsels nu registreren’? Maar wij zien het 

DuPont volgt de internationale richtlijnen 
van de American Chemistry Council om 
milieuafwijkingen te registreren en milieu-
prestaties te kunnen vergelijken met 
soortgelijke bedrijven in de industrie. Deze 
strenge emissierichtlijnen kennen verschil-
lende soorten milieu-incidenten. In 2020 
zijn er vier milieu-incidenten geweest. Dit 
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“Gezond de poort in en gezond de poort 
weer uit, dat is altijd ons streven”, aldus 
Roelant Rosman (links) en Wim Stok. 

“”
“Cultuur, bewustzijn en 
gedrag zijn belangrijk”

als een kans om te verbeteren. Ook hier is 
een verbeteractie opgezet om soortgelijk 
letsel in de toekomst te voorkomen. Het 
streven is en blijft nul incidenten. Met dat 
bewustzijn willen we grote incidenten 
voorkomen.” Het arbobeleid dat in 2019 is 
vernieuwd, is het afgelopen jaar gecontinu-
eerd. Kern daarvan is dat medewerkers zich 
gezien, gehoord, gewaardeerd en gerespec-
teerd voelen en tot hun pensioen kunnen 
doorwerken. DuPont ziet arbeidsomstandig-
heden als een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Zowel thuis als op het werk. 

Milieu
In 2020 zijn de voorbereidingen voor de 
aanvraag van een nieuwe, eigen milieuver-
gunning voortgezet. “Naar verwachting zal 
de komende periode deze nieuwe milieu-
vergunning worden afgegeven en werken 
we vanaf dat moment dus niet meer onder 
dezelfde milieuvergunning als Chemours 
en Dow, zoals tot op heden het geval is”, 
licht milieucoördinator Wim Stok toe. 

Over de uitstoot naar de lucht en het water-
verbruik zegt hij: “Deze zijn nagenoeg het-
zelfde gebleven als in 2019. Het streven is 
de voetafdruk op het milieu steeds verder 
te verminderen. We blijven dus investeren 
in het verbeteren van technieken om de 
uitstoot verder te reduceren.”

Duurzaam
Wereldwijd, in Europa, in Nederland: overal 
wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van 
ons leven en werken. Het gebruik van energie 
en van grondstoffen moet omlaag, willen we 
de klimaatverandering kunnen tegengaan en 
de opwarming van de aarde stoppen. We 
moeten efficiënter met energie omgaan en 
waar mogelijk nieuwe – hernieuwbare – 
bronnen aanboren. Om dit alles te realiseren 
heeft de vereniging van de chemische indus-
trie in Nederland (de VNCI) een routekaart 
opgesteld die de moeite van het lezen waard 
is. Daarin staat welke acties er worden onder-
nomen om de klimaatdoelstellingen die de 
Nederlandse overheid heeft vastgesteld ook 
te kunnen halen. DuPont in Dordrecht draagt 
daaraan ook zijn steentje(s) bij. Niet alleen 
sinds dit jaar, maar al sinds het bedrijf in Dordrecht 
is gevestigd staat werken met aandacht voor 
het milieu centraal. Wist u dat DuPont in 
Dordrecht het eerste bedrijf in Nederland was 
met een eigen waterzuiveringsinstallatie?

In dit nummer van DuPont Inzicht leest u meer 
over wat de locatie in Dordrecht allemaal doet 
op het gebied van duurzaamheid. Onze stoom 
maken we bijvoorbeeld met de warmte die 
via een pijpleiding van de afvalverbranding 
van HVC naar ons toekomt. De elektriciteit die 
we op het terrein gebruiken is gecertificeerd 
groen uit windenergie. En afvalstromen van 
de productieprocessen worden afgevangen en 
naar een bioreactor geleid waarin bacteriën 
ze omzetten in biogas waarmee we onze ver-
brandingsoven stoken. Maar we werken niet 
alleen aan verduurzaming van onze productie-
processen. We zijn ook ons product, Delrin®, 
verder aan het verduurzamen. U leest er in dit 
nummer meer over.

En daar blijft het niet bij. Want ook onze 
relatie met de omgeving van onze locatie in 
Dordrecht willen we verder versterken. De 
Burenraad, die als ogen en oren voor ons is en 
signaleert wat er in de omgeving leeft, speelt 
daarbij een belangrijke rol. Met het vrijwil-
ligerswerk dat onze medewerkers doen in 
de omgeving willen we onze verbondenheid 
letterlijk handen en voeten geven. We steken 
graag de handen uit de mouwen en organisa-
ties die om handige handen verlegen zitten, 
weten ons te vinden. We voelen ons onder-
deel van de samenleving en laten het niet bij 
woorden alleen. Zo zijn er allerlei manieren 
waarop we de relatie met u, onze buren, 
kunnen verduurzamen. En als straks corona 
voorbij is, zullen we dat nog meer kunnen dan 
we nu doen.

Met vriendelijke groet,

Govert Griffioen
Directeur DuPont Dordrecht

DuPont          zicht>

En verder in dit nummer o.a. 

betrof een gescheurde flexibele verbinding 
bij een capper die heeft geleid tot uitstoot 
van formaldehyde naar de lucht, een sto-
ring in een koelmachine met uitstoot naar 
het oppervlaktewater, een kapotte breek-
plaat in de toppertank met als gevolg extra 
emissie en een te hoge vervuilingseenheid 
naar het gemeenteriool. Bij alle incidenten 
is de productie tijdelijk stilgelegd en de 
oorzaak grondig onderzocht. Inspecteurs 
van de overheid hebben de situaties 
beoordeeld. De incidenten hebben niet 
geleid tot gevaar voor mens en milieu. Er 
zijn passende maatregelen genomen om 
dergelijke incidenten in de toekomst te 

lees verder op pag. 2



Juni 2021

Hoe zorg je ervoor dat de wereld van mor-
gen ook nog leefbaar is? Dat is een vraag 
die DuPont voortdurend bezighoudt. Het 
bedrijf kijkt steeds hoe het duurzaam, en 
dus nog milieuvriendelijker, kan produ-
ceren om een zinvolle bijdrage aan de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van 
de VN te leveren en om waarde te creëren 
voor zijn klanten. In de praktijk betekent dit 
dat het zich volledig inzet om, naast vele 
andere zaken, te streven naar het vermin-
deren van de uitstoot om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Welke mo-
gelijkheden hebben we om duurzamer 
te produceren? De afgelopen jaren heeft 
een aantal medewerkers van DuPont zich 
intensief beziggehouden met het vinden 
van antwoorden op deze vraag. In 2021 
lanceerde DuPont Delrin® Renewable 
Attributed, een versie van Delrin® acetaal-
homopolymeer die een milieu-impact-
profiel van wereldklasse laat zien. DuPont 
Dordrecht kan er trots op zijn dat ze de 
eerste productiefaciliteit ter wereld zijn die 
duurzamere Delrin® produceert. 
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voorkomen. Zo is bijvoorbeeld naar voren 
gekomen dat de site-alarmering eenvoudi-
ger kan. Die is in 2020 aangepast, de mede-
werkers zijn opnieuw getraind en er is elke 
maand een oefening.

Geluid en afval 
Voor het vierde jaar op rij heeft DuPont 
geen klachten van omwonenden gekregen 
over geluid. Sinds 2020 heeft DuPont een 
eigen milieustraat op het terrein, geschei-
den van de andere bedrijven. “Ons streven 
is afval te minimaliseren en het afval dat er 
wel is op een duurzame manier te verwer-
ken. Dat kan door er een nuttig bijproduct 
van te maken. Verder scheiden we op loca-
tie afval zo goed mogelijk”, zegt Stok.  

Energie
Een belangrijk doel de komende jaren is 
en blijft het energieverbruik - elektriciteit, 
stoom, aardgas en biogas - te verlagen en 

zo de uitstoot van CO2 terug te dringen. 
Rosman: “DuPont wereldwijd heeft een toe-
komstvisie ontwikkeld op het gebied van 
duurzaamheid. In Dordrecht zullen we de 
komende jaren ook invulling geven aan dit 
beleid. Om onze voetafdruk op het milieu 
verder te verlagen, zijn we in 2020 gestart 
met de verduurzaming van Delrin®.
Wereldwijd is Delrin® Dordrecht de eerste 
fabriek die ‘groene’ Delrin® aanbiedt. 
Daarnaast zijn de voorbereidingen getrof-
fen voor het inkopen van groene stroom in 
2021, is er een project gestart om 25 procent 
stoom te reduceren en heeft de optimali-
satie van de oven van de Delrin® fabriek 
geleid tot het gebruik van minder aardgas 
en minder organisch afval.” 

Controle overheid 
Diverse overheden hebben DuPont in 2020 
gecontroleerd. Dat gebeurde via onaange-
kondigde en aangekondigde controles en 

Een groeiend aantal bedrijven stelt duur-
zaamheidsdoelen en vraagt om producten 
die aan deze doelen bijdragen. “We hebben 
gezien dat er een momentum ontstaat 
in belangrijke markten voor duurzamere 
processen en dat dit productontwikkeling 
versterkt. Dit, in combinatie met onze 
eigen visie op duurzaamheid, heeft ons 

inspecties. De DCMR Milieudienst Rijnmond 
heeft in het kader van het Besluit risico’s 
zware ongevallen en de voorschriften uit de 
vergunning meerdere controles uitgevoerd 
op het gebied van milieu en externe veilig-
heid. Gekeken werd onder andere naar de 
ontruiming en ontruimingsprocedures, de 
oven en de resultaten van de metingen die 
de overheid daarvoor heeft opgelegd, de 
beveiliging van de extractiekolom en de in-
gebruikname van nieuwe opslagtanks met 
minder emissie, ter vervanging van de oude 
tanks. Daarnaast is onderzoek gedaan naar 
de digitale kwetsbaarheid van het bedrijf. 
Bij de inspecties zijn geen overtredingen 
geconstateerd. <

DuPont is in 2020 gecontroleerd door: 
• Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
•  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
•  Inspectie Leefomgeving en Transport
•  Rijkswaterstaat
•  DCMR Milieudienst Rijnmond
•   Inspectie Sociale Zaken en Werk-      

gelegenheid

ertoe gebracht te onderzoeken hoe we 
Delrin® duurzamer kunnen maken”, legt 
Andreas Zöller, Global Business Leader bij 
DuPont, uit. Samen met een team van ex-
perts, onder wie Dordtse collega’s, stond hij 
aan de basis van de vernieuwde Delrin®.

Uniek
In 2019 vierde Delrin® zijn zestigste ver-
jaardag en in die lange periode hebben de 
productontwikkelingsteams aanzienlijke 
veranderingen doorgevoerd om de efficiën-
tie ten aanzien van hulpbronnen voortdu-

“”
“In zestig jaar is Delrin® 

ontwikkeld tot een 
duurzaam polymeer 
van wereldklasse”

Zowel hoogwaardig als alledaags
De Delrin®-fabriek van DuPont in 
Dordrecht is een van de grootste ter 
wereld. Wereldwijd vinden de produc-
ten hun weg naar alledaagse toepassin-
gen die comfort en veiligheid mogelijk 
maken, zoals tandwielen in motoren 
van e-bikes, transportkettingen, tuin-
gereedschap, aanstekers, skibindingen 
en keukenkastjes. De gezondheids-
zorg en de automobielindustrie zijn 
ondenkbaar zonder Delrin®.  Met zijn 
hoogwaardige eigenschappen behoort 
DuPont™ Delrin® tot de top van 
acetaalpolymeer. En nu produceert 
DuPont ook een duurzamere variant.

vervolg van pag. 1

Een primeur voor DuPont Dordrecht

> Delrin  doorbraak in duurzaamheid®

“Pionieren, aandacht voor milieu 
en duurzaamheid zitten in het DNA 
van de medewerkers bij DuPont 
Dordrecht”, aldus Andreas Zöller.rend te verbeteren. Nu is het uitgegroeid 

tot een duurzaam polymeer van wereld-
klasse, dankzij een uniek productieproces. 
“We hebben nu het stadium bereikt dat we 
in staat zijn om belangrijke grondstoffen te 
produceren uit 100 procent bio-grondstof 
uit afval, volgens de principes van massa-
balans. Bovendien is de bron voor stoom 
die we in Dordrecht gebruiken gebaseerd 
op warmte uit afvalverbranding bij ons 
buurbedrijf HVC, en gebruikt de fabriek ook 
100 procent hernieuwbare elektriciteit uit 
gecertificeerde windenergie”, legt Zöller uit.

Van het begin af aan zijn klanten, leveran-
ciers en certificeringsinstanties betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van Delrin® 
Renewable Attributed. Die samenwerking 
is belangrijk om tot het beste resultaat 
te komen en ook nodig om de ISCC Plus 
certificering (International Sustainability 
& Carbon Certification) te verkrijgen. “Een 
voorwaarde voor het behalen van dit certifi-
caat is dat klanten en leveranciers samen-

werken en/of zelf ISCC-gecertificeerd zijn. 
Dit garandeert de traceerbaarheid door de 
hele waardeketen heen.” 

Kwaliteit
Zöller benadrukt dat de collega’s in Dordrecht 
een grote rol hebben gespeeld bij de ont-
wikkeling. “Pionieren, aandacht voor milieu 
en duurzaamheid zijn een integraal onder-
deel van het DNA van de medewerkers. 
Zij zijn continu bezig met het vinden van 
manieren om de ecologische voetafdruk 
te verkleinen.” Hij vertelt dat er voorlopig 
twee soorten Delrin® zijn: de klassieke 
variant en de hernieuwbare erkende versie. 
“We zullen onze reis voortzetten naar 
enerzijds het vasthouden van de hoogste 
kwaliteit Delrin® producten, en anderzijds 
het streven onze planeet te beschermen 
door duurzame productiemethoden te 
gebruiken.” <
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Arie van der Steen: “Verandert er iets in een 
werkproces, dan wijzigt er ook wat in de RI&E.”

Vernieuwd arbobeleid
> Gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd
DuPont hecht veel waarde aan goede 
arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. 
Het credo is dat medewerkers gezond de 
poort binnenkomen en er gezond weer 
uitgaan. Twee jaar geleden is het arbobe-
leid vernieuwd. Uitgangspunt is dat mensen 
zich gehoord, gerespecteerd en gewaar-
deerd voelen en de mogelijkheid hebben 
om tot hun pensioen bij het bedrijf te wer-
ken. Voor goede arbeidsomstandigheden 
zijn zowel het bedrijf als de medewerkers 
verantwoordelijk. Samen kun je ervoor zor-
gen dat de werkomgeving zo is dat mensen 
graag willen werken bij DuPont. 

De basis voor een arbobeleid is een Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Deze 
RI&E brengt de risico’s van een bedrijf in 
kaart en daaruit volgt een plan van aan-
pak. Het doel is gezondheidsklachten en 
ongevallen te voorkomen en daarmee 
een prettige werkomgeving te realiseren. 
Rond de zomer van 2020 is DuPont gestart 
met de voorbereidingen voor een andere 
werkwijze rondom de RI&E. “Na de intro-
ductie van ons nieuwe arbobeleid, zijn we 
ook overgestapt op een ander systeem voor 
de RI&E dat beter aansloot. Een digitaal 
hulpmiddel helpt ons meer structuur en 
inzicht te geven in de eventuele risico’s”, 
vertelt arbeidshygiënist Arie van der Steen 
van DuPont.

Evalueren
“Per afdeling zijn de taken uitgesplitst en 
wordt gekeken naar de eventuele risico’s en 
de maatregelen. Daarbij stellen we ons de 
vraag of die maatregelen afdoende zijn of 

dat er extra nodig zijn. We hebben nu een 
zogenoemde dynamische RI&E. We hebben 
daarmee de mogelijkheid om bij aanpassin-
gen te evalueren en wijzigingen voeren we 
dan meteen door. Verandert er iets in een 
werkproces, dan wijzigt er ook wat in de 
RI&E”, legt Van der Steen uit.

Hij benadrukt dat bij de totstandkoming 
van de nieuwe werkwijze de medewerkers 
nauw zijn betrokken. “Ook dat is een vorm 
van waardering. Zij weten als geen ander 
hoe de werkwijzen zijn en kunnen helpen 
werkomstandigheden te verbeteren en zo 
risico’s verder te beperken.” Daarnaast was 
het fijn om een deskundige van buitenaf 
mee te laten kijken. “Iemand die niet in 
het bedrijf werkt, ziet soms weer net an-
dere dingen dan wij.” Het resultaat is een 

vernieuwde RI&E die afgestemd is op de 
meest actuele situatie en meebeweegt met 
het bedrijf. “Dat draagt weer bij aan goede 
arbeidsomstandigheden. En werkomstan-
digheden die medewerkers mede hebben 
geformuleerd, motiveren hen om die te 
blijven volgen. Met als resultaat een veilige 
werkomgeving voor de medewerkers die 
ook weer bijdraagt aan meer veiligheid in 
de omgeving.” <

“We komen in actie als een hulpvrager 
geen sociaal netwerk heeft dat een oplos-
sing kan bieden, over onvoldoende finan-
ciële middelen beschikt en zelf niet in staat 
is om de benodigde hulp te organiseren. 
Ook vinden we het belangrijk dat degenen 
die we helpen, anderen hulp bieden. Zo 
ervaren steeds meer mensen hoe mooi het 
is om te geven.”

Aan het woord is Caroline van Dijke, coördi-
nator van Stichting ANDERS Drechtsteden. 
“Geven maakt rijk. Daarin geloven wij bij 
onze Stichting. We zijn in 2015 opgericht 
in de Drechtsteden. We spraken enerzijds 
veel ondernemers die wat wilden beteke-
nen voor hun omgeving, maar niet wisten 

Stichting ANDERS Drechtsteden en partner DuPont

> ‘Geven maakt rijk’ 
hoe en zagen anderzijds dat de nood en 
daarmee de behoefte aan hulp groot was. 
Dat heeft ertoe geleid dat wij als Stichting 
de rol van bemiddelaar op ons hebben 
genomen. Vanuit de Drechtsteden zijn we 
landelijk gegroeid. We hebben een pro-
gramma opgezet om onze ambities om op 
meer plaatsen te kunnen helpen, te realise-
ren, met steun van onder andere het 
Oranjefonds. Inmiddels hebben we meer-
dere lokale stichtingen die zich voor hun 
eigen stad of regio inzetten en met elkaar 
onder de landelijke Stichting ANDERS vallen.”

Vertrouwen
Van Dijke en haar collega’s gaan met de 
hulpvraag van mensen uit de Drechtsteden 

aan de slag en benaderen ondernemers 
die producten, diensten of talenten kunnen 
leveren die bij een mogelijke hulpvraag 
passen. “Ons netwerk bestaat uit zo’n 300 
maatschappelijk betrokken bedrijven, 
veelal uit het mkb, maar ook grotere onder-
nemingen zoals DuPont zijn onze partners. 
We werken aan de hand van de vragen die 
we krijgen en weten van tevoren niet welke 
hulpvragen er gaan komen. Het is dus fijn 
om een zo breed mogelijk netwerk aan 
mogelijke hulptroepen te hebben op wie 
we een beroep kunnen doen. We hebben 
duidelijke criteria waaraan een hulpvraag 
moet voldoen. Blijkt dat een hulpvrager 
nog niet alles heeft geprobeerd, dan ver-
wijzen we door. We denken mee en zoeken 
oplossingen. We gaan altijd op huisbezoek 
en doen ons huiswerk grondig, zodat 
ondernemers erop kunnen vertrouwen dat 
we alleen om hun hulp vragen als de nood 
hoog is en er geen andere opties meer zijn.” 

Bruikbaar
Over DuPont zegt ze: “Door corona steunen 
ze ons nu financieel, maar daarvoor hebben 
ze ons geholpen met het voor particulieren 
geschikt maken van laptops en van fietsen 
die ze op hun terrein inzetten. Voor alle 
duidelijkheid: wij geven nooit geld, maar 
zorgen voor bruikbare producten of dien-
sten waarmee we in de hulpvraag voorzien. 
Verder waren voor corona DuPont’ers ook 
inzetbaar voor het leveren van praktische 
hulp via de Stichting Present Dordrecht-
Papendrecht waar wij nauw mee samen-
werken. Zo kregen we de vraag om de tuin 
voor de dagbesteding voor mensen met 

Caroline van Dijke: “Het is 
fantastisch om samen met 
de onmisbare steun van 
vele ondernemers iets te 
kunnen betekenen voor de 
meest kwetsbare mensen in 
onze omgeving.”

“”
“Een prettige 

werkomgeving 
realiseren”

een beperking van Gemiva op te knappen. 
De medewerkers van DuPont boden de 
helpende handige handen via de Stichting 
Present. Er is geen plek waar zoveel en zo 
goed georganiseerd vrijwilligerswerk is als 
in Dordrecht. We betrekken binnenkort met 
vier partijen een pand in Dubbeldam om 
onze krachten nog beter te bundelen. Het 
is fantastisch om samen met de onmisbare 
steun van vele ondernemers iets te kunnen 
betekenen voor de meest kwetsbare men-
sen in onze omgeving. Alleen met elkaar 
kun je stappen vooruitzetten en meerwaar-
de bieden.” <

Mouwen opstropen voor een ander
Stichting ANDERS Drechtsteden en 
DuPont kwamen voor het eerst met 
elkaar in contact op de Beursvloer 
Dordrecht 2019, een van de initiatie-
ven van de Stichting Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen in Dordrecht 
waarvan het bedrijf actief lid is. “Vanuit 
onze betrokkenheid bij de samenleving 
waarin we werken en onze ambitie een 
goede buur te zijn, wilden we direct en 
voor langere tijd met Stichting ANDERS 
aan de slag. Helaas gooit sinds vorig 
jaar maart corona roet in het eten”, 
licht Roel van Eijk, Operations Manager 
bij DuPont Dordrecht, toe. “We dragen 
de organisatie een warm hart toe en 
vinden hun werk belangrijk. Daarom 
bieden we nu financiële ondersteuning. 
Zodra het weer veilig kan, pakken we 
snel de actieve draad op, want 
DuPont’ers stropen graag de mouwen 
op voor een ander.”

Meer weten? Kijk op www.stichtingmbodordrecht.nl en www.stichtinganders.nl/drechtsteden/ 
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met ons te zoeken, ons kritisch te bevra-
gen, zich in ons bedrijf te verdiepen en te 
luisteren naar ons verhaal. Helaas kunnen 
we niet met alle mensen in onze omgeving 
persoonlijk in gesprek. Daarom zijn we blij 
met de Burenraad als ogen en oren van die 
omgeving.”

Onafhankelijk en betrokken
Deze Burenraad is sinds september 2017 
actief. Buitelaar: “We willen allemaal een 
gezonde en veilige wereld waar het prettig 
leven is. Om dat te bereiken is het belang-
rijk om goed contact te hebben met elkaar 
en daarbij helpt de Burenraad. Via de leden 
van de Burenraad krijgen we signalen 
waarmee we iets kunnen. Zij vertellen ons 
wat mensen vinden van wat wij als DuPont 
doen en wat ze van ons verwachten. Zij zijn 
onafhankelijk en volgen ons zeer kritisch. 
Hun feedback is voor ons belangrijk en van 
grote waarde, want zo blijven we scherp. 
Daarnaast vertellen wij de Burenraad wat Lid van de Burenraad, iets voor u? 

Bert Kandel: “We zoeken nog mensen 
met ervaring op het gebied van com-
municatie, gezondheidszorg, onderwijs 
en juridische zaken.” 

De verantwoordelijkheid van DuPont 
houdt niet op bij de poort. “We maken 
deel uit van de samenleving en voelen ons 
nauw betrokken bij alle mensen die in de 
directe omgeving van ons bedrijf wonen 
en werken. Om de band met hen verder te 
verstevigen is de dialoog ons uitgangspunt. 
De Burenraad van DuPont, Chemours en 
Dow speelt hierin een onmisbare rol”, aldus 
Willem Buitelaar, Manager Site Relations. 

“DuPont’ers hebben regelmatig met diverse 
mensen contact”, vervolgt hij. Dat varieert 
van omwonenden, gemeentelijke en pro-
vinciale bestuurders en politici en verte-
genwoordigers van overheden en instanties 
tot medewerkers van bedrijven en andere 
organisaties, leerlingen en studenten. “We 
zoeken hen actief op en we waarderen 
het als men de moeite neemt om contact 

Over wonderpotjes en windlichtjes

> ‘You are the best’
Kunnen wij in deze pittige coronatijden 
iets betekenen voor jullie medewerkers? 
Dat was de vraag die DuPont stelde aan 
Daniëlle van Trigt van de afdeling 
Marketing & Communicatie van Woon-
zorgcentrum De Merwelanden.

“DuPont en De Merwelanden hebben al 
decennialang regelmatig contact. Soms 
vragen wij het bedrijf om hulp, dan weer 
benaderen zij ons. Als woonzorgcentrum 
zien we het als onze taak om niet alleen 
onze bewoners, maar ook onze wijkgeno-
ten bij elkaar te brengen. We willen hun 
een ontmoetingsplek bieden waar iedereen 

welkom is en zich welkom voelt. Dat kan in 
De Merwelanden zijn, maar ook op andere 
locaties in de wijk De Staart. Daarbij kunnen 
we altijd op steun van DuPont rekenen.”

Grote betrokkenheid
Door corona liggen veel activiteiten stil. 
“Bovendien maakte en maakt de pandemie 
het dagelijkse werk van onze medewer-
kers flink zwaarder. We waren dan ook blij 
met het aanbod van DuPont om hen een 
hart onder de riem te steken. Tot ze waren 
gevaccineerd, lieten onze medewerkers 
zich wekelijks vrijwillig testen op corona. 
Om hen te bedanken hebben we wonder-

potjes met balsem voor bijvoorbeeld droge 
handen en windlichtjes aan onze medewer-
kers overhandigd. Op de windlichtjes stond 
de tekst ‘You are the best’, want dat zijn 
onze mensen. Dit gebaar van waardering is 
enorm goed ontvangen. Natuurlijk is iedere 
dag de beste zorg bieden ons werk, maar 
dat neemt niet weg dat het fijn is als je 
daarvoor eens extra in het zonnetje wordt 
gezet.” 

Over de samenwerking met DuPont is Van 
Trigt positief. “Die verloopt altijd heel pret-
tig. Wij vinden het bedrijf een fijne buur en 
hopen dat zij ons ook zo zien. We hebben 
nog nooit ‘nee’ gekregen op een vraag voor 
ondersteuning en ervaren een grote be-
trokkenheid vanuit DuPont bij de mensen 
die om hun terrein wonen en werken. Het 
is heel jammer dat door corona veel van 
onze activiteiten voor onze bewoners en 
de wijk zo lang stil hebben moeten liggen 
en we blijven voorzichtig, maar maken wel 
plannen. Zodra het weer veilig kan, gaan 
we met elkaar weer verder bouwen aan 
verbinding en ontmoeting.” <

“”
“Goed contact 
met elkaar is 

heel belangrijk”

Daniëlle van Trigt: “Natuurlijk is iedere dag de 

beste zorg bieden ons werk, maar dat neemt niet 

weg dat het fijn is als je daarvoor eens extra in 

het zonnetje wordt gezet.” 

Lid worden van de Burenraad: iets voor u?
De Burenraad is op zoek naar nieuwe leden die goed geworteld zijn in Papendrecht, 
Dordrecht, Sliedrecht of Molenlanden, een netwerk hebben in de omgeving van de 
bedrijven zodat ze weten wat er speelt en leeft en het doel en de werkafspraken van 
de Burenraad onderschrijven (zie www.burenraad.nl). 

“Wij hebben nu leden van de Burenraad die veel verstand hebben van tuinieren, che-
mie en milieuzaken. We zoeken nog mensen met ervaring op het gebied van commu-
nicatie, gezondheidszorg, onderwijs en juridische zaken”, aldus voorzitter Bert Kandel. 
“Bent u actief in de politiek of de journalistiek, dan is de Burenraad niet de juiste plek 
voor u. Dat geldt ook voor mensen die werkzaam zijn bij of voor DuPont, Dow en/of 
Chemours. Voor ons is het essentieel dat onze leden onafhankelijk zijn en hun eigen 
mening vormen. Wij zijn geen actiegroep, gaan voor positieve communicatie en doen 
niet aan van tevoren ingenomen standpunten. We hebben nu zes leden en met het 
oog op de continuïteit heeft het onze voorkeur om ons met zo’n vijf nieuwe leden te 
versterken, maar kwaliteit gaat voor kwantiteit. Ook zou het fijn zijn als wat jongere 
mensen zich aanmelden. Wat betreft het tijdsbeslag: we hebben vier overlegvergade-
ringen met de directies van de bedrijven en daarvoor hebben we vier voorbereidende 
vergaderingen als Burenraad. Daarnaast kun je als lid actief zijn in een van onze werk-
groepen, maar dat hoeft niet.” 

Interesse? Neem dan contact op met Bert Kandel via contact@burenraad.nl of 
06 – 51 10 73 51 voor een oriënterend gesprek. Hierna neemt u deel aan een overleg-
vergadering met de directies. Komen de verwachtingen wederzijds overeen, dan volgt 
een introductieprogramma om nader kennis te maken met de andere leden van de 
Burenraad en met de bedrijven.

we doen en hoe we dat doen, hoe onze 
contacten met de overheden verlopen, 
welke projecten er bij onze fabriek lopen, 
enzovoorts enzovoorts.”

Buitelaar benadrukt dat de Burenraad be-
staat uit autonome, betrokken inwoners uit 
de regio Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht 
en Molenlanden. “Zij maken op persoon-
lijke titel deel uit van de Burenraad, hebben 
hun eigen invalshoek, kennis en ervaring 
en zijn vrij om hun eigen standpunten in te 
nemen. Indien gewenst kunnen ze daarbij 
vakinhoudelijk worden ondersteund. Hun 
primaire taak is de relatie tussen DuPont, 
Chemours en Dow en de lokale samenle-
ving te versterken met gevraagd en onge-
vraagd advies. Zij hebben vier keer per jaar 
overleg met de directies van de drie bedrij-
ven. Deze vergaderingen zijn openbaar. De 
eerstvolgende vergadering is in september. 
Wilt u daarbij aanwezig zijn? Kijk op 
www.burenraad.nl voor meer informatie.” <
 

Burenraad zoekt nieuwe leden
> ‘Onmisbaar’


