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Een van de belangrijkste 
mijlpalen in 2021 was de 
nieuwe milieuvergunning. 
Na een traject van bijna 
drie jaar heeft DuPont een 
eigen vergunning, los van 
de andere bedrijven op het 
terrein. Dat betekent dat 
er een vergunning ligt die 
voldoet aan de laatste stand 
van zaken. Het proces heeft 
ons inzicht gegeven in wat 
we goed doen en waar we 
verder aan moeten werken. 
Zo is er een project gestart om 
de emissie van formaldehyde 
verder te beperken door die af 
te zuigen en te verbranden in 
onze eigen oven, in plaats van 
uit te stoten naar de lucht. De 
installatie is inmiddels klaar. 
Er zijn nog een paar laatste 
puntjes op de i nodig, maar de 
vermindering van uitstoot is al 
zichtbaar in de eerste cijfers. 

In dit Responsible Care 
verslag leest u ook over de 
verduurzaming van onze 
processen. Onze stoom 
maken we al jaren met de 
warmte die via een pijpleiding 
van de afvalverbranding 
van HVC naar ons toekomt. 
De elektriciteit die we op 
het terrein gebruiken is 
sinds 2021 gecertificeerd 
groen uit windenergie. We 
werken niet alleen aan 
verduurzaming van onze 
productieprocessen, maar 
hebben ook een duurzame 
variant van ons product 
Delrin® op de markt gebracht. 
Delrin® Renewable Attributed 

wordt gemaakt met groene 
energie en biomethanol, 
onder andere afkomstig 
uit suikerbietenafval. 
Hiermee verkleinen we onze 
voetafdruk op het milieu 
aanzienlijk. Het Amerikaanse 
R&D World heeft dit product 
uitgeroepen tot winnaar van 
de R&D Award 2021. Iets waar 
we trots op zijn omdat DuPont 
Dordrecht aan de basis van 
deze ontwikkeling heeft 
gestaan.

2021 is een heel veilig jaar 
geweest zonder incidenten 
met kort of langer verzuim. 
Daar zijn we heel blij mee. 
Er heeft zich één milieu-
incident voorgedaan en 
daarvan hebben we melding 
gemaakt. Uiteraard hebben 
we dit incident opgevolgd en 
maatregelen genomen om 
herhaling in de toekomst te 
voorkomen. Helaas was 2021 
nog steeds een coronajaar. 
De strenge regels die we 
in 2020 hadden ingevoerd, 

bleven gelden. Ons doel 
was onze medewerkers 
en aannemers en hun 
naasten zo goed mogelijk te 
beschermen en tegelijkertijd 
verantwoord en veilig onze 
productie door te laten gaan. 
Delrin®, de hoogwaardige 
kunststof die we in Dordrecht 
maken, is namelijk een 
onmisbaar onderdeel in 
onder meer apparatuur in de 
gezondheidszorg. Collega’s 
moesten thuiswerken, 
alleen medewerkers en 
aannemers in de productie 
en het onderhoud kwamen 
naar Dordrecht. Op het 
terrein hebben we er alles 
aan gedaan om hen zo 
ver mogelijk uit elkaar 
te laten werken met 
afstandsmarkeringen en 
we hebben tal van andere 
voorzorgsmaatregelen 
getroffen. Verder zijn er 
beschermende materialen 
beschikbaar gesteld, zoals 
mondmaskers en zelftesten. 
Verzoek aan medewerkers, 

Elke dag  
duurzamer 

Wereldwijd, in Europa en in Nederland: overal staat duurzaamheid 
hoog op de agenda. Ook bij DuPont in Dordrecht is het een 
belangrijk onderdeel van de kernwaarden, al meer dan een halve 
eeuw. Bij alles wat we doen zijn we continu met de toekomst 
bezig. Dat betekent 24/7 veilig en verantwoord werken om onze 
omgeving en het milieu zo goed mogelijk te beschermen. Het 
afgelopen jaar hebben we wederom belangrijke stappen gezet 
op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Ons streven is nul 
incidenten en nul emissies en in 2030 een energieneutraal proces. 
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ook aan de thuiswerkers, 
was zich twee keer per week 
zelf te testen. Op de site is 
geen uitbraak geweest. Het 
ziekteverzuim was vorig jaar 
wel hoger vanwege het feit 
dat medewerkers buiten de 
poort wel corona opliepen. 

Ondanks de pandemie hebben 
onze fabrieken heel goed 
gedraaid. Het was geen jaar 
met een productierecord, maar 
we hadden in vergelijking 
met 2020 wel een hogere 
productie. Er was opnieuw veel 
vraag naar onze producten en 
ook de vraag naar duurzaam 
geproduceerde Delrin® RA 
nam toe. De aanvoer van 
grondstoffen was door corona 
zeer kritisch op sommige 
momenten, maar het is gelukt 
om door te blijven produceren 
en onze klanten te blijven 
bedienen. We bleven continu 
vernieuwen in onze fabrieken 
met als uitgangspunten 
veiligheid, energiebesparing 
en betrouwbaarheid.

Eind vorig jaar heeft onze 
moedermaatschappij 
bekendgemaakt dat de 
divisie Mobility & Materials, 
waartoe ook onze vestiging 
behoort, voor het grootste 
deel in de etalage staat. In 
de praktijk betekent dit dat 
DuPont Dordrecht volgend 
jaar een nieuwe eigenaar en 
een nieuwe naam zal hebben. 
Bij deze verandering geldt 
het principe van ‘lift & shift’ 
met als uitgangspunt dat de 
mensen die nu bij DuPont 
Dordrecht werken hun baan 
behouden. Sterker nog: wij 
zijn ook nu druk bezig met het 
vervullen van vacatures om de 
continuïteit van onze locatie te 
verzekeren. 

Wat speelde er nog meer 
in 2021? Er is een nieuwe 
campagne rondom duur-
zaamheid gelanceerd. Op 
het terrein hangen posters 
waarop negen medewerkers 
vertellen waarom duurzaam-
heid zo belangrijk voor hen is. 

De aftrap van deze campagne 
was een duurzaamheidsdag 
voor alle medewerkers. 
Duurzaamheid zit ook in 
kleinere dingen zoals het 
hergebruik van kartonnen 
bekers, op de fiets naar je 
werk gaan en minder printen.  
Meer informatie over  
de campagne en over de 
verduurzaming van onze 
productieprocessen  
is te vinden op:  
www.dupontdordrecht.info

Verder zijn er in 2021 drie 
nieuwe vertrouwenspersonen 
aangesteld bij wie mede-
werkers kunnen aankloppen. 
Als DuPont vinden wij het 
gedrag naar elkaar toe heel 
belangrijk. Niet voor niets is 
een van onze kernwaarden 
Respect voor Mensen. 
Iedereen moet zich op zijn  
of haar gemak voelen. 

Vanwege corona hebben we 
onze omgeving bijna twee 
jaar lang wat meer op afstand 
moeten houden. Wij kijken 
ernaar uit om in 2022 weer 
meer persoonlijke contacten te 
kunnen hebben. Bijvoorbeeld 
via ‘live’ besprekingen, 
vrijwilligerswerk in de 
omgeving, nazomermiddag-
wandelingen over ons 
terrein voor omwonenden 
en familiedagen voor 
medewerkers en hun familie. 
Wij vinden het belangrijk 
zichtbaar te zijn in onze 
omgeving. We zijn ons 
ervan bewust dat onbekend 
onbemind maakt en we 
dus continu van ons zullen 
moeten laten horen en 
zien om onze omgeving 
deelgenoot te maken van 

wat wij hier allemaal doen 
en op welke manier. Met dit 
Responsible Care verslag, 
waarin ook medewerkers 
vertellen over hun werk en 
hun visie op duurzaamheid, 
willen we u meer inzicht 
geven in de ontwikkelingen 
op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu in 2021. 
Natuurlijk hopen we van harte 
u binnenkort ook weer eens 
te ontmoeten. Wij beloven u 
als buur van of betrokkene bij 
ons bedrijf in elk geval dat we 
elke dag duurzamer worden 
en zorgen voor het nu en de 
toekomst. 

Met vriendelijke groet,

Govert Griffioen
Directeur DuPont Dordrecht

Wij zoeken actief de dialoog 
met onze omgeving. 
Heeft u naar aanleiding 
van deze uitgave vragen, 
opmerkingen of ideeën? 
Dan horen wij die graag. 
Als u hiervoor het 
contactformulier op  
www.dupontdordrecht.info 
invult, nemen wij contact 
met u op.
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Sinds maart is hij Maintenance 
Manager. Hij voelt zich als een 
vis in het water bij DuPont of 
zoals Dieter het zelf zegt: “Ik 
was op zoek naar een nieuwe 
familie om bij te werken en 
die heb ik gevonden.” Hij is 
blij met de kans die hij van 
DuPont heeft gekregen. “Ik 
heb jarenlange ervaring in 
binnen- en buitenland bij 
verschillende bedrijven en op 
een bepaald moment wilde 
ik wat anders. DuPont bood 
mij deze kans met het uitzicht 
om door te stromen. Die 
gelegenheid kwam eerder dan 
ik dacht. Ik ben blij dat ik eerst 
met mijn voeten in de klei 
de mensen en systemen heb 
mogen leren kennen en nu in 
mijn nieuwe rol mijn horizon 
verder kan verbreden.”

Betrouwbaarheid  
en veiligheid
Dieter is chemisch technoloog. 
“DuPont trok me als bedrijf. 
Het maakt onderdeel uit van 
een groot concern, maar is 
in Dordrecht vrij compact 
en dat maakt het werken 
fijn en overzichtelijk. Tijdens 
mijn sollicitatie voelde ik 
een goede klik en dat vind 
ik belangrijk. Het onderhoud 
van zo’n productielocatie 
is uitdagend. Het streven is 
het maximale uit de ‘plant’ 
te halen en tegelijkertijd 
proactief te zijn wat betreft 
onderhoud. Als er iets niet 
goed werkt of kapot gaat, 
onderzoeken we dat ook altijd. 
Wat kunnen we ervan leren 

en hoe kunnen we het in de 
toekomst voorkomen? 
De betrouwbaarheid en de 
veiligheid van installaties 
zijn zo belangrijk. In dat 
kader is er ook een jaarlijkse 
onderhoudsstop. Op zo’n 
moment controleren we de 
hele installatie en doen we 
preventief onderhoud.”

Zijn team bestaat uit 45 
mensen. “Met elkaar kunnen 
we het verschil maken als 
het gaat om veiligheid, 
gezondheid en milieu. 

Hoe kunnen we de uitstoot 
verlagen, hoe zorgen 
we ervoor dat de fabriek 
betrouwbaar en veilig is en 
hoe zorgen we voor elkaar 
zodat we veilig de poort in 
en uit gaan? Allemaal vragen 
waar we dagelijks mee bezig 
zijn.” Op de vraag wat hem 
het meest is opgevallen de 
afgelopen periode binnen  
het bedrijf antwoordt hij:  
“We gaan echt anders kijken 
naar processen. De focus ligt 
steeds meer op duurzaamheid 
en het bewustzijn dat we onze 
bijdrage moeten leveren op 
dat gebied. In het belang van 
onze gezamenlijke toekomst 
en onze omgeving.”

‘Met elkaar maken 
we het verschil  
voor de toekomst’

Hij rijdt in een kleine 
elektrische auto, heeft op 
zijn huis zonnepanelen en 
een zonneboiler en hoopt 
ooit dankzij een wandbatterij 
helemaal van het gas af te 
kunnen. Het kan Dieter van 
Trier niet duurzaam genoeg 
zijn. Hij is nog betrekkelijk 
nieuw bij DuPont. Een kleine 
twee jaar geleden trad hij 
in dienst als Operations Day 
Supervisor bij Delrin®. 

Dieter van Trier

‘De focus ligt 
steeds meer op 
duurzaamheid  
en het bewustzijn 
dat we onze 
bijdrage moeten 
leveren op dat 
gebied.’
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DuPont Dordrecht
DuPont startte in 1962 in 
Dordrecht. Een jaar later werd 
begonnen met de productie 
van Delrin®. In 2015 splitsten 
de afdelingen Viton® en 
Fluoroproducts zich af van 
DuPont om verder te gaan 
als zelfstandige onderneming 
onder de naam Chemours. 
In 2017 was de fusie van 
gelijken van DuPont en  
The Dow Chemical Company 
en ontstond DowDuPont. 
De volgende stap was het 
opsplitsen van het gefuseerde 
bedrijf in drie aparte 
ondernemingen: Corteva,  
Dow en DuPont. 

Sinds april 2019 is de Ethyleen 
CoPolymeren fabriek, waar 
Surlyn®, Bynel® en Fusabond® 
worden geproduceerd, een 
onderdeel van Dow. De 
verzelfstandiging van Corteva 
en het nieuwe DuPont waren 
op 1 juni 2019 een feit. Eind 
2021 heeft het Amerikaanse 
moederbedrijf van DuPont 
aangekondigd een nieuwe 
eigenaar te zoeken voor de 
business Mobility & Materials 
waartoe DuPont Dordrecht 
behoort. De verwachting is dat 
de activiteiten gewoon door 
blijven gaan in Dordrecht, 
maar onder een andere naam. 

Delrin®

De Delrin® fabriek in 
Dordrecht, één van de 
grootste ter wereld, valt 
onder DuPont. Hier vindt 
de productie plaats van de 
witte en de zwarte Delrin® 
kunststof die in de vorm van 
korrels wereldwijd wordt 
verwerkt tot onderdelen van 
allerlei dagelijkse producten. 
Overal ter wereld is deze 
kunststof terug te vinden 
in alledaagse toepassingen 
die comfort en veiligheid 
mogelijk maken, zoals 
tandwielen in motoren van 
e-bikes, transportkettingen, 
tuin- en ander gereedschap, 
skibindingen en keuken-
kastjes. 

Ook in de gezondheidszorg 
is het product onmisbaar, 
bijvoorbeeld voor een 
doseermechaniek van 
neusspray en de radertjes in 
een glucosepen waarmee 
diabetici hun glucosespiegel 
kunnen reguleren. De 
auto-industrie gebruikt 
Delrin® in hoofdsteunen, 
achteruitkijkspiegels, de 
bediening van elektrische 
ramen en de rode knoppen 
van de autogordels. Met de 
hoogwaardige eigenschappen 
en recycleerbaarheid van 
Delrin® behoort DuPont 
tot de topproducenten van 
acetaalpolymeer. In 2021 is 
DuPont Delrin® Renewable 
Attributed™ gelanceerd, 
een duurzame versie van 
Delrin® met een nog kleinere 
ecologische voetafdruk. 

Voor een beter, 
veiliger en 
gezonder nu 

Iedereen praat over een betere toekomst, maar laten we 
vooral ook zorgen voor een beter nu. DuPont zorgt voor 
belangrijke vernieuwingen die de wereld vandaag nodig 
heeft. Van beschermende kleding tot en met slimmere 
elektronica en medische toepassingen. Wij passen onze 
wetenschappelijke kennis toe die het mogelijk maakt 
om producten te maken die je iedere dag nodig hebt. De 
kunststof Delrin® die we in Dordrecht produceren, heeft veel 
toepassingen die onderdeel zijn van het dagelijkse leven. 
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Bij de productie hiervan wordt 
gebruikgemaakt van groene 
stroom en biomethanol. Een 
groeiend aantal bedrijven kiest 
voor deze duurzame variant 
Delrin® die goed past in de 
visie van DuPont dat minder 
afhankelijk wil zijn van fossiele 
brandstoffen en elke dag 
stappen vooruit wil zetten op 
het gebied van duurzaamheid. 
Het Amerikaanse R&D World 
heeft duurzame Delrin® RA 
uitgeroepen tot winnaar van 
de R&D Award 2021.

DuPont in Nederland
DuPont had in 2021 in 
Nederland behalve in 
Dordrecht ook een vestiging 
in Landgraaf. De vestiging 
in Leiden (behorend bij de 
Nutrition & Biosciences 
business) ging in februari 
2021 – in het kader van de 
wereldwijde verkoop van die 
business – over in handen van 
het Amerikaanse International 
Flavors & Fragrances. Vanuit 
Nederland levert DuPont 
aan diverse industrieën en 

sectoren van gezondheidszorg 
tot fabrikanten van auto’s 
en vliegtuigen, bouw en 
constructie en huishoudelijke 
en persoonlijke verzorging. 
De producten van DuPont zijn 
belangrijk om de kwaliteit van 
producten te verbeteren, zoals 
smartphones, tablets, medische, 
elektrische en huishoudelijke 
apparaten en beschermende 
kleding. 

DuPont wereldwijd
Het moederbedrijf van DuPont 
is in 1802 opgericht in de 
Verenigde Staten. Wetenschap 
en innovatie vormen de rode 
draad in de ontwikkeling 
van het bedrijf. De huidige 
onderneming beschikt 
over meer dan 200 jaar 
ervaring met op wetenschap 
gebaseerde ontdekkingen 
en wil industrieën en het 
dagelijkse leven van mensen 
verbeteren met hoogwaardige, 
sterk innovatieve materialen. 
DuPont heeft in 2021 drie 
bedrijfsonderdelen met elk 
hun eigen portfolio. 

• Electronics & Industrial
 Toonaangevende 

technologieën die kleinere, 
slimmere en snellere 
elektronica mogelijk 
maken, zonlicht omzetten 
in schone energie en voor 
hoogwaardig drukwerk 
zorgen op verpakkingen  
en textiel.

• Mobility & Materials
 Hoogwaardige kunststoffen, 

lijmen en smeermiddelen 
die materiaal-systeem-
oplossingen bieden voor de 
luchtvaart, auto’s en andere 
veeleisende toepassingen.

• Water & Protection 
 Beschermende en technisch 

hoogwaardige oplossingen 
die hulpverleners en mede-
werkers in de industrie 
veiligheid bieden en zorgen 
dat bedrijfsprocessen soepel 
verlopen.
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Als Product Safety Officer 
is Doris onder andere 
verantwoordelijk voor 
de productveiligheid en 
productaansprakelijkheid.  
“Ik volg de productieomgeving 
en monitor of onze producten 
in overeenstemming zijn 
met de eisen van de klant.” 
Zij is ook nauw betrokken 
geweest bij de International 
Sustainability & Carbon 
Certification (ISCC) van 
de duurzame variant 
Delrin® RA. Een prachtige 
ontwikkeling vindt zij dat. 
“En steeds meer klanten 
kiezen ervoor. We leveren 
daarmee een belangrijke 
bijdrage aan een circulaire 
economie door energie uit 
stoom en windenergie en 
door biomethanol uit onder 
andere suikerbietenafval te 
gebruiken.”

Nieuwe bestemming
Ook privé probeert Doris zo 
duurzaam mogelijk te leven. 
Dat varieert van strikt afval 
scheiden, tot het kopen van 
duurzame kleding, stroom uit 
zonnepanelen, alert zijn op de 
herkomst van grondstoffen 
en verfproducten en een 
volledig groene tuin. “Ik ben 
ook dol op Kringloopwinkels. 
Hoe mooi is het als in deze 
wegwerpmaatschappij 
producten een nieuwe 
bestemming vinden.” 
Naast haar drukke werk 
is ze ook nog actief in de 
ondernemingsraad (OR) 
van DuPont. “Ik ben al zo’n 
zes jaar lid van de OR en nu 
vicevoorzitter. Het interesseert 
me om me in diverse 
onderwerpen te verdiepen en 
zo’n OR is ook in het belang 
van de medewerkers. 

Het kost wel veel tijd en 
energie, maar ik zie het als 
een leuke uitdaging om erbij 
te doen. Het is weer eens wat 
anders en we zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor het 
bedrijf en de sfeer. Alleen als 
die goed is, lukt het je ook om 
medewerkers duurzaam aan 
je te binden.” 

‘Bijdragen aan 
aarde die meer 
in evenwicht is’

Voor Doris Nebel van DuPont is 
duurzaam een heel belangrijk 
begrip. Niet alleen in haar 
werk heeft ze er steeds meer 
mee te maken, maar ook 
thuis is zij er druk mee bezig. 
“Ik wil op mijn manier een 
steentje bijdragen aan een 
aarde die meer in evenwicht 
is en daarmee aan een betere 
toekomst. Belangrijk is dat we 
de aarde niet uitputten, maar 
juist bijdragen aan het herstel.”

Doris Nebel

‘Belangrijk is 
dat we de aarde 
niet uitputten, 
maar juist bij-
dragen aan het 
herstel.’
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Veilig werken
Wij stellen ons continu 
de vraag waar we onze 
bedrijfsprocessen verder 
kunnen verbeteren wat betreft 
veiligheid, maar ook als het 
gaat om duurzaamheid. Goed 
kan altijd nog beter. We zetten 
ons maximaal in om mensen 
binnen en buiten de poort te 
beschermen en incidenten  
te voorkomen. Veilig werken 
is onze belangrijkste 
prioriteit en de leidraad bij 
alle activiteiten. Daarbij zijn 
cultuur, gedrag en bewustzijn, 
training en naleving van alle 
procedures heel belangrijk. 

Een essentieel onderdeel 
van onze activiteiten is het 
vernieuwen en onderhouden 
van installaties. We maken 
daarvoor gebruik van de best 
beschikbare technieken. 
In 2021 stelde corona ons 
opnieuw voor uitdagingen 
op het gebied van veilig 
werken en gezondheid. Veel 
DuPont’ers werkten vanuit huis 
en daarnaast volgden wij op 
de locatie de coronarichtlijnen, 
zoals het dragen van mond-
maskers, afstand houden en 
minder mensen per ruimte 
en de hygiënevoorschriften, 
vanuit de overheid op. 

Wij stelden zelftesten en 
mondmaskers beschikbaar en 
DuPont riep medewerkers op 
zich te laten inenten om zich 
tegen het virus te beschermen. 
Verzoek aan alle medewerkers 
was twee keer per week een 
zelftest te doen voordat zij 
naar het bedrijf kwamen. 
Mede daardoor is er geen 
uitbraak op locatie geweest. 

In 2021 registreerde DuPont 
geen incidenten met 
verzuim. Wel waren er 
drie First Aid Cases (EHBO-
gevallen).

Veiligheid, 
gezondheid 
en milieu 

DuPont maakt essentiële 
innovaties die de wereld 
van vandaag nodig heeft. De 
kernwaarden zijn de hoeksteen 
van wat het bedrijf is, waar 
het voor staat en wat het doet. 
Veiligheid & Gezondheid, Respect 
voor Mensen, Hoogste Ethische 
Gedrag en Bescherming van de 
Planeet zijn het uitgangspunt 
bij alles wat de medewerkers en 
aannemers doen. Zij laten zich 
door deze waarden leiden bij het 
ontdekken en creëren van nieuwe 
producten en de groei van het 
bedrijf en voor de bescherming 
van onze medewerkers, 
aannemers, klanten en de 
mensen in de omgeving waarin 
wij werken. Daarbij ligt de focus 
op duurzaamheid. Het streven is 
een bedrijf dat honderd procent 
duurzaam is. In het belang van de 
wereld van morgen. 

8

Letsel   2020                           2021

 DuPont   Aannemers DuPont  Aannemers
 Dordrecht   Dordrecht 

MTC  1  1 0  0 
(letsel met  
medische  
behandeling)

RWC  0  0 0  0 
(letsel met  
aangepast werk)

DAWC  0  0 0  0 
(letsel met  
verzuim)
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Arbobeleid
Het streven van DuPont is dat 
elke medewerker gezond en 
veilig kan werken tot aan zijn 
of haar pensioen. De kern is 
dat werk bijdraagt aan het 
welzijn van mensen en dat zij 
zich gewaardeerd, gehoord 
en gerespecteerd voelen. 
De basis voor het arbobeleid 
is een Risico-Inventarisatie 
en -Evaluatie (RI&E). Dat 
brengt de risico’s van het 
werk voor medewerkers 
in kaart en daaruit volgt 
een plan van aanpak. Met 
als doel ongevallen en 
gezondheidsklachten te 
voorkomen. In 2021 zijn 
we overgestapt naar een 
ander systeem rondom de 
RI&E dat beter aansluit op 
het nieuwe arbobeleid. Een 
digitaal hulpmiddel helpt 
meer inzicht te geven in de 
eventuele risico’s. Arbo is 
een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid waar 
iedereen actief aan bijdraagt, 
op het werk, maar ook thuis. 
Vanwege het feit dat het 
afgelopen jaar veel mensen 

hebben thuisgewerkt, 
lag er extra focus op de 
arbeidsomstandigheden 
thuis. Naast aandacht voor 
de fysieke aspecten van 
werken, was er aandacht 
voor de psychosociale kant. 
Afgelopen jaar zijn er drie 
nieuwe vertrouwenspersonen 
aangesteld bij wie 
medewerkers terechtkunnen 
als ze te maken hebben 
met agressie, neerbuigend 
gedrag, pesten of ander 
grensoverschrijdend gedrag. 

Brandweer
DuPont werkt op de 
locatie Dordrecht met 
Chemours en Dow samen 
in de bedrijfsbrandweer 
die vijf fulltime brandweer-
commandanten en ruim 
90 medewerkers met een 
brandweeropleiding telt. Zij 
krijgen dezelfde training als 
de brandweermensen van 
de regionale brandweer. Ze 
zijn gespecialiseerd in de 
bestrijding van incidenten met 
chemische stoffen. In 2021 
heeft de bedrijfsbrandweer 

geen incidenten hoeven te 
bestrijden. Vanwege corona zijn 
er tijdelijk maandelijks digitaal 
incidentscenario’s geoefend. 
Situaties zijn gesimuleerd en 
aan de hand daarvan heeft de 
bedrijfsbrandweer gereageerd 
en geanticipeerd via het 
beeldscherm. Elke oefening 
wordt altijd geëvalueerd en 
eventuele verbeterpunten 
worden meegenomen in de 
volgende oefening. 

Milieu
In december 2021 is na een 
traject van drie jaar de nieuwe 
milieuvergunning afgegeven. 
Sinds dat moment is DuPont 
niet alleen fysiek los van 
Chemours en Dow, maar heeft 
het ook een eigen vergunning. 
Dit was een belangrijke 
mijlpaal in het afgelopen jaar. 

DuPont is gecertificeerd 
volgens ISO 14001. Deze 
internationale standaard wordt 
gebruikt voor een milieubeleid 
dat past bij onze organisatie en 
borgt de activiteiten. 

DuPont volgt de internationale 
richtlijnen van de American 
Chemistry Council om milieu-
afwijkingen te registreren en 
milieuprestaties te vergelijken 
met soortgelijke bedrijven in de 
industrie. In 2021 heeft DuPont 
Dordrecht één milieu-incident 
gerapporteerd. Dit betrof het 
wegstromen van vloeistof 
doordat een afsluiter die dicht 
had moeten staan, openstond. 
Daardoor kwam er vloeistof 
terecht in een opslagtank 
voor nabehandeling van de 
eigen waterzuivering. Dit had 
verder geen gevolgen voor de 
omgeving. 

In 2021 was de uitstoot naar de 
lucht lager in vergelijking met 
voorgaande jaren. Dit komt 
doordat de geïnstalleerde  
continue metingen een beter 
en betrouwbaarder beeld 
geven van de uitstoot dan de 
eerder berekende emissies 
op basis van metingen die we 
incidenteel uitvoerden. Wij 
vinden het belangrijk om onze 
voetafdruk op het milieu steeds 
verder te verminderen en 
duurzaam te ondernemen. We 
blijven daarom investeren in 
het verbeteren van technieken 
om de uitstoot verder te 
reduceren en het werk nog 
veiliger te maken. 

De emissie NMVOS (Niet-
Methaan Vluchtige Organische 
Stoffen) is hoger. De 
gerapporteerde hoeveelheden 
betreffen de emissies van 
puntbronnen en diffuse 

emissies. Deze stijging is 
veroorzaakt door een hogere 
productie en omdat we beter 
en strenger monitoren op 
diffuse emissies. Dit hebben 
we onszelf opgelegd omdat 
we uiteindelijk naar een 
situatie toe willen waarin er 
geen uitstoot meer is. 

DuPont maakt gebruik 
van formaldehyde bij de 
productie van Delrin®. In 
Nederland is dit een Zeer 
Zorgwekkende Stof. De stof 
is makkelijk afbreekbaar 
en komt van nature voor 

in mensen, dieren, planten, 
bomen, fruit en groenten. 
De uitstoot ervan ligt bij 
DuPont al jaren ver onder 
de vergunningsnorm en 
heeft geen enkele invloed 
buiten ons terrein. Die norm 
is in de nieuwe vergunning 
verder omlaaggegaan, maar 
DuPont zit daar nog steeds 
ver beneden. Het streven 
is de uitstoot van deze stof 
naar de lucht uiteindelijk 
terug te brengen naar nul. 
In 2021 is doorgegaan met 
investeringen om de uitstoot 
van deze stof te verminderen. 

Emissie kooldioxide naar de lucht in 2017-2021 in kg/jaar
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Via geavanceerde detectie-
apparatuur kunnen we 
eventuele emissies, hoe klein 
ook, monitoren en vroegtijdig 
verhelpen en rapporteren. In 
het proces zijn aanpassingen 
gedaan waardoor emissies 
zijn verminderd. Zo zijn 
er aansluitingen gemaakt 
waardoor de uitstoot niet 
meer in de lucht komt, maar 
naar de verbrandingsoven 
wordt geleid. Met de 
vrijkomende energie kunnen 
we stoom maken voor onze 
productieprocessen. 

Geluid 
DuPont investeert 
constant in het treffen 

van geluidreducerende 
maatregelen. Desondanks 
was er in 2021 één klacht 
van een omwonende 
over geluid. Deze is naar 
tevredenheid opgelost. 
Oorzaak van de klacht 
was een afblaas van de 
stoomleiding.

Afval
Het streven is afval te 
minimaliseren en het afval 
dat er wel is op een duurzame 
manier te verwerken. Verder 
scheiden we het afval zo 
goed mogelijk. DuPont heeft 
een eigen milieustraat op 
het terrein, los van de andere 
bedrijven.  

Sinds 2016 is DuPont 
aangesloten bij Operation 
Clean Sweep. Dit is een 
wereldwijd initiatief van de 
Plastics Industry Association 
en de American Chemistry 
Council Plastics Division. 
Doel is het ‘morsen’ van 
kunststofkorrels of snippers 
in het milieu te voorkomen. 
Elke lekkage of verspilling 
in het milieu van een halve 
kilo of meer wordt intern 
gerapporteerd. DuPont 
wereldwijd meldt dit aan de 
organisatie van Operation 
Clean Sweep. Kijk voor  
meer informatie over  
dit programma op  
www.opcleansweep.org

Energie
DuPont wil in 2030 
energieneutraal zijn. Door het 
energieverbruik - elektriciteit, 
stoom, aardgas en biogas - te 
verlagen, reduceren we de 
uitstoot van CO2 en maken we 
onze voetafdruk kleiner. In het 
kader van duurzaam en meer 
circulair ondernemen, zijn de 
afgelopen jaren diverse acties 
genomen. 

We gebruiken voor onze 
productie stoom die gemaakt 
wordt van de warmte die bij 
buurbedrijf HVC vrijkomt bij 
de verbranding van afval. 
Bovendien zijn HVC, DuPont 
en Chemours partners van 
de gemeente Dordrecht 
om de ambitie om in 2050 
energieneutraal te zijn, waar te 
maken. Het warmtenet vanuit 
HVC verwarmt complete wijken 
in Dordrecht met de warmte 
die vrijkomt bij de verbranding 
van afval. Ligt HVC onverwachts 
of gepland stil, dan leveren 
DuPont en Chemours de 
benodigde warmte. 

Sinds 2021 is DuPont 
overgeschakeld op 
windenergie. Daarnaast 
gebruikt DuPont biogas uit de 
eigen waterzuiveringsinstallatie 
als brandstof voor de oven 
waarin reststoffen uit de 
productie worden verbrand. 
Met die oven wordt dan weer 
stoom gemaakt die in het 
productieproces wordt gebruikt.

DuPont wereldwijd heeft een 
toekomstvisie ontwikkeld op 
het gebied van duurzaamheid. 
In Dordrecht leveren we daar 
ook een belangrijke bijdrage 
aan. In 2020 is gestart met de 
verduurzaming van Delrin®. 
In 2021 heeft dit geresulteerd 
in de productie van Delrin® 
Renewable Attributed. 
Hiervoor maakt DuPont 
gebruik van hernieuwbare 
energie en grondstof. De 
energie is afkomstig van 
stoom uit de afvalverbrander 
van HVC en uit windenergie. 
Voor de productie gebruiken 
we biomethanol dat wordt 
gemaakt uit onbruikbare 
resten van onder meer 
suikerbieten. Dit is een 
volledig ISCC (International 
Sustainability & Carbon 
Certification)-gecertificeerd 
proces; een internationaal 
certificeringssysteem om 
de duurzaamheid en CO2-
reductie aan te tonen voor 
biogrondstoffen en bio-
energie. 

De productie van Delrin® 
wordt steeds meer circulair. 
Dat wil zeggen dat DuPont 
minder afhankelijk is van 
fossiele grondstoffen en 
daarmee de voetafdruk op het 
milieu aanzienlijk verkleint. 
Het Amerikaanse R&D World 
heeft duurzame Delrin® RA 
uitgeroepen tot winnaar  
van de R&D Award 2021. 

Controlerende
overheden
In 2021 is DuPont door 
diverse overheden 
gecontroleerd. Dat waren 
onaangekondigde en 
aangekondigde controles 
en inspecties. DCMR 
Milieudienst Rijnmond heeft 
in het kader van het Besluit 
risico’s zware ongevallen 
(Brzo) en de voorschriften 
uit de vergunning meerdere 
controles uitgevoerd op het 
gebied van milieu en externe
veiligheid. Bij de inspecties 
zijn geen overtredingen 
geconstateerd. De jaarlijkse 
gezamenlijke Brzo-inspectie 
van meerdere instanties 
tegelijk vond plaats in de 
maand november.

DuPont is in 2021 
gecontroleerd door: 
• Omgevingsdienst  

Zuid-Holland Zuid
• Veiligheidsregio  

Zuid-Holland Zuid
• Inspectie Leefomgeving  

en Transport
• Rijkswaterstaat
• DCMR Milieudienst 

Rijnmond
• Inspectie Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid
• Douane

2017 
 

2018 2019 2020 2021
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.0
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Wilt u meer weten over  
onze visie op duurzaamheid? 
Ga dan naar  
www.dupont.com/about/
sustainability/our-goals.html
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Water
De afgelopen jaren gebruikten we steeds minder water. Dat past bij de kerndoelen uit ons 
milieuprogramma waarin staat dat we per kiloton product steeds minder water willen gebruiken. 
Door de hogere productie het afgelopen jaar is het waterverbruik in 2021 iets toegenomen, maar 
het blijft in lijn met voorgaande jaren relatief minder dan voorheen. 

Waterverbruik in 2017-2021 in m3/jaar

http://www.opcleansweep.org
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collega’s verantwoordelijk 
voor de supply chain. “In de 
praktijk betekent dit dat ik me 
bezighoud met de planning 
van de grondstoffen en de 
administratie daaromheen. 
Welke grondstof komt 
wanneer en hoe sluit dat aan 
op de productieplanning? 
Daar draait het om. Dat 
komt natuurlijk heel nauw, 
want zonder grondstoffen 
geen productie en die moet 
natuurlijk gewoon doorgaan.”

Biomethanol
Hij is nauw betrokken geweest 
bij het integreren van de 
nieuwe grondstof biomethanol 
in het proces. “Deze duurzame 
grondstof die wordt gemaakt 
uit restanten van onder 
meer suikerbietenafval is de 
basis voor duurzame Delrin® 
RA. Een aantal klanten is al 
overgestapt op deze nieuwe 

Delrin®. Tot voorkort gingen 
de processen hieromheen 
nog handmatig, maar we 
zijn nu in de afrondende 
fase van automatisering. Op 
de declaraties staat ook het 
ISCC-certificaatnummer dat 
aangeeft dat het een product 
is dat met duurzame grondstof 
en energie wordt gemaakt.”
Wat Rob jammer vindt, is 
dat veel mensen niet zien 
dat een bedrijf als DuPont 
onderdeel is van de oplossing. 
“Wij maken producten die 
mensen niet kunnen missen. 
Denk aan de rode knop van 
je autogordel, tandwieltjes in 
je elektrische tandenborstel 
en insulinepennen. Wij 
doen er alles aan om ons 
productieproces zo veilig en 
milieuvriendelijk mogelijk 
te maken en gebruiken de 
best beschikbare technieken 
om onze fabrieken te laten 
draaien. Ik woon ernaast en lig 

er niet wakker van. Onbekend 
maakt vaak onbemind, dus  
ik hoop dat mensen straks 
eens meedoen aan een  
nazomermiddagwandeling 
over ons terrein en kunnen 
horen en zien wat er allemaal 
gebeurt. Dat opent misschien 
de ogen, want zonder chemie 
geen leven en de angst ervoor 
is ongegrond.”

‘Wij zijn 
onderdeel van  
de oplossing’

Rob Bouwman is behalve medewerker van DuPont ook een buurt-
bewoner. “Ik woon al zo’n beetje mijn hele leven aan de overkant in  
De Staart. Tien jaar geleden ben ik hier in dienst getreden. Vanuit mijn 
huis kan ik mijn werkplek zien en ik pendel elke dag op mijn fiets 
tussen thuis en kantoor. Ik geniet van deze omgeving. Het is een leuke 
wijk om te wonen en te werken. Lekker dicht bij De Biesbosch en de 
aansluiting via de N3 op de snelwegen is ook prima. Dus voor mij geen 
aanleiding om te verhuizen. Ik voel me veilig, thuis en op het werk.”

Rob Bouwman

‘Vanuit mijn 
huis kan ik mijn 
werkplek zien 
en ik pendel 
elke dag op 
mijn fiets  
tussen huis  
en kantoor.’
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De Burenraad 
DuPont heeft – samen met 
de andere bedrijven op het 
terrein – sinds vijf jaar een 
gezamenlijke Burenraad. Deze 
onafhankelijke raad had in 
2021 zeven leden, inclusief de 
voorzitter. Burenraadleden zijn 
inwoners uit de regio die goed 
bekend zijn in Papendrecht, 
Dordrecht en Sliedrecht. Zij 
weten wat er speelt en leeft. 
Ze zijn onafhankelijk, denken 
kritisch mee en maken op 
persoonlijke titel deel uit van 
de Burenraad. De Burenraad 
heeft als belangrijkste taak 
de relatie tussen de lokale 
samenleving en DuPont en 
Chemours te versterken. De 
raad zet zich in om wederzijds 
begrip en vertrouwen te 
creëren. Daarnaast heeft de 
Burenraad een signalerende 
functie en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies. Er zijn 
minimaal vier vergaderingen 
per jaar met de directies 
van de bedrijven. Deze 
vergaderingen zijn openbaar. 
Onderwerpen die hierbij 
aan bod komen, zijn onder 
andere veiligheid, milieu, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, sponsorbeleid 
en communicatie. Vanwege de 
coronamaatregelen was een 
aantal vergaderingen online 
in 2021. 

Een paar jaar geleden gaf de 
Burenraad het Rotterdamse 
Blauw Research de opdracht 
om een ‘mood’ onderzoek uit 

te voeren onder een aantal 
inwoners van Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht en 
Wijngaarden. Een van de 
belangrijkste conclusies was 
dat openheid vertrouwen 
geeft en daar is ook in 
2021 aan gewerkt. Tevens 
bleek uit het onderzoek 
dat de omgeving positief 
is over het bestaan van de 
Burenraad, maar deze niet 
of nauwelijks kent. Dat is en 
blijft een aandachtspunt, maar 
door corona is een aantal 
activiteiten doorgeschoven. 
Wel is een vernieuwde 
website ‘live’ gegaan:  
www.burenraad.nl

Actieve dialoog
Wij vinden het belangrijk goed 
contact te hebben met de 
omgeving. Het is essentieel 
om samen op een goede 
manier te werken en te leven. 
DuPont laat graag zien wat 
het doet en zoekt actief de 
dialoog. Helaas was 2021 ook 
een jaar dat in het teken stond 
van corona en lockdowns 
waardoor ‘live’ overleg tot 
een minimum beperkt bleef. 
Het contact met wethouders, 
ambtenaren, provinciale 
bestuurders, politici en 
vertegenwoordigers van 
andere overheden en 
organisaties was veelal 
telefonisch en/of online. 
Door de coronamaatregelen 
konden we niet meer zoals 
gebruikelijk medewerkers 
van bedrijven en andere 

organisaties en leerlingen 
en studenten op het 
terrein verwelkomen 
voor een gesprek en/
of een rondleiding. De 
nazomermiddagwande lingen 
voor omwonenden en andere 
geïnteresseerden konden om 
dezelfde reden niet doorgaan. 
Deze staan wel weer voor het 
najaar van 2022 gepland. 

We communiceren met  
onze omwonenden onder 
andere via onze website  
dupontdordrecht.info  
en onze halfjaarlijkse 
nieuwsbrief DuPont Inzicht. 
Deze wordt huis-aan-huis 
verspreid in Sliedrecht en 
grote delen van Molenlanden, 
Dordrecht en Papendrecht. In 
2021 was het centrale thema 
duurzaamheid. 

Het Responsible Care verslag 
2020 verscheen in juli 2021. 
Hierin kwamen onze prestaties 
op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en milieu aan bod, er 
stond informatie in over onze 
activiteiten voor de omgeving 
en een aantal medewerkers 
deed hun verhaal over hun 
werk bij DuPont. 

Ondersteuning van de 
(lokale) samenleving 
Wij doen graag iets voor de 
omgeving waarin wij werken 
en dragen van harte ons 
steentje bij aan verschillende 
initiatieven die de (lokale) 

Midden in de 
maatschappij

DuPont Dordrecht voelt zich betrokken bij iedereen die woont en 
werkt in de nabije omgeving van het bedrijf. We houden zoveel 
mogelijk rekening met hen en doen er alles aan een goede buur 
te zijn. We zoeken verbinding met de omgeving door actief en 
regelmatig te communiceren en door bijdragen te leveren die de 
samenleving ten goede komen. Verder werken we volgens strikte 
veiligheidseisen om mens en natuur te beschermen, binnen en 
buiten onze poort. Met respect voor mensen!
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samenleving ondersteunen.  
In 2021 kwam DuPont in 
contact met de Stichting 
ANDERS Drechtsteden. Een 
stichting die bemiddelt 
tussen ondernemers die wat 
willen betekenen voor de 
omgeving en hulpvragers 
die geen sociaal netwerk 
en onvoldoende financiële 
middelen hebben. DuPont 
heeft geholpen met het 
geschikt maken van laptops en 
fietsen voor particulieren. In de 
coronaperiode is er geld aan 
de Stichting gedoneerd om dat 
‘hands-on’ werk niet mogelijk 
was. 

Daarnaast hebben we 
Woonzorgcentrum De 
Merwelanden gesponsord 
met geschenkjes om de 
medewerkers te bedanken 
voor de beste zorg die ze 
bieden en hen een hart 
onder de riem te steken in de 

moeilijke coronaperiode. Aan 
moestuin De Terp op De Staart 
heeft DuPont een watertank 
geschonken. De moestuin is 
een gratis sociale voorziening 
voor de inwoners van De 
Staart. Het regenwater wordt 
opgevangen in tanks om zo 
de tuin te kunnen sproeien. 
We leverden graag een 
bijdrage aan deze duurzame 
oplossing die uitstekend past 
bij de duurzaamheid die we 
nastreven. 

Diverse organisaties kunnen al 
langer rekenen op financiële 
ondersteuning van DuPont, 
zoals het tweejaarlijkse Dordt 
in Stoom, Wantijpop en  
Live@Wantij. Door corona zijn 
deze evenementen afgeblazen. 
Zoals het ernaar uitziet gaan 
deze in 2022 weer door. Dat 
geldt ook voor de activiteiten 
in het kader van NLdoet 
waarvoor DuPont zich inzet.

Lidmaatschap van 
organisaties

DuPont Dordrecht maakt 
actief deel uit van diverse 
nationale, regionale 
en lokale organisaties. 
De belangrijkste 
lidmaatschappen zijn:
• Algemene 

Werkgeversvereniging 
Nederland

• American Chamber of 
Commerce

• Vereniging van de 
Nederlandse Chemische 
Industrie 

• Werkgevers Drechtsteden
• Stichting Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen
• De Beursvloer 
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DuPont heeft de Stichting ANDERS Drechtsteden 
geholpen met het gereedmaken van laptops.

DuPont sponsorde Woonzorgcentrum De 
Merwelanden met geschenkjes voor de medewerkers. 
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“Als voorzitter van de 
Vereniging Organische Tuin 
Papendrecht aan het Oosteind 
en als chemicus ben ik een 
kritische buurman van DuPont. 
Ik houd mijn omgeving 
goed in de gaten en toen 
ik hoorde dat Papendrecht 
was ondervertegenwoordigd 
in de Burenraad, heb ik de 
website bekeken en kreeg 
ik het idee dat ik wel iets 
kon betekenen.” Chemie is 
volgens Dick onmisbaar in 
het dagelijks leven, maar voor 
veel mensen ingewikkeld. 
“Openheid en transparantie 
vind ik essentieel. En daarom 
vind ik het fijn om deel uit 
te maken van de Burenraad, 
het eerlijke verhaal te horen 
en over van alles vragen te 
kunnen stellen.”

Kijken
Hij realiseert zich dat 
onbekend, onbemind maakt. 
“Het is goed als de omgeving 
meer de gelegenheid krijgt 
om op het terrein te kijken 

en uitleg te krijgen. Dan 
begrijp je het proces beter 
en zie je hoe er in veiligheid 
en in duurzaamheid wordt 
geïnvesteerd en hoor je meer 
over de toepassingen. Helaas 
waren zulke rondleidingen 
door corona twee jaar niet 
mogelijk, maar ik verwacht dat 
de bedrijven dit over niet al te 
lange tijd weer gaan doen.”

Volgens Dick is DuPont 
hard bezig de uitstoot van 
formaldehyde te reduceren. 

“Maar goed kan altijd nog 
beter, dus wat mij betreft mag 
het nog sneller omlaag. Daar 
ligt nog een mooie uitdaging.” 
De uitstoot die er nu is, ligt 
overigens ruim binnen de 
vergunning en gaat steeds 
minder naar de lucht en meer 
naar de verbrandingsoven. 

Dick zegt dat er regelmatig 
flinke discussies zijn tussen 
de Burenraad en de bedrijven. 
“We zijn geen jaknikkers, maar 
kritische meedenkende buren. 
Heel fijn dat het mogelijk 
is zo’n dialoog te hebben 
met elkaar. Daar worden we 
uiteindelijk allemaal beter 
van.” Hij vindt de website die 
DuPont voor de omgeving 
heeft gemaakt, een hele 
goede actie. “Zo maak je je 
zelf niet alleen meer zichtbaar, 
maar het verkleint ook de 
afstand met de omgeving 
door zaken helder en in het 
Nederlands uit te leggen.  
Dat is belangrijk.”

‘Wij zijn kritische 
meedenkende 
buren’

Dick Naafs

Voor Dick Naafs, sinds drie jaar 
lid van de Burenraad, heeft 
chemie geen geheimen. Hij 
studeerde scheikunde en was 
docent schei- en natuurkunde 
op het Willem de Zwijger 
College in Papendrecht. 
Ook is hij voorzitter van de 
Rotterdamsche Chemische Kring 
van de Koninklijke Nederlandse 
Chemische Vereniging. Toen hij 
getipt werd voor een functie in 
de Burenraad hoefde hij niet 
lang na te denken. 

‘ Chemie is 
onmisbaar in 
het dagelijks 
leven, maar 
voor veel 
mensen 
ingewikkeld.’
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Eind 2021 waren er bij DuPont 
in Dordrecht 225 mensen in 
dienst: 12 vrouwen en 213 
mannen. De gemiddelde 
leeftijd was 50,6 jaar, in 2020 
was dit 50,7. Er waren in 
2021 diverse vacatures voor 
verschillende afdelingen. 
Maar liefst 15 mensen kozen 
DuPont Dordrecht als nieuwe 
werkgever. We zijn blij dat 
ze hun loopbaan bij ons 
voortzetten.

2021 stond in het teken van 
duurzaamheid. Onze ambitie 
is nul emissie, nul letsel en 
nul incidenten. Om dat te 
bereiken zijn we afhankelijk 
van onze medewerkers: 
hun vakmanschap, 
enthousiasme, collegialiteit 
en ondernemerschap zijn 
allesbepalend voor ons 
succes. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat medewerkers 
zich blijven ontwikkelen. Zo 
werken wij aan hun duurzame 
inzetbaarheid en daarmee 
aan de verduurzaming van 
ons bedrijf. Ook werven 
we nieuwe medewerkers 
met leerwerktrajecten. In 
2021 hebben we vanwege 
corona geen leerwerkers 
kunnen aannemen. Dat 
vonden we heel jammer, 

maar de maatregelen lieten 
het niet toe. Ook het aantal 
stagiairs was zeer beperkt. 
We blijven actief om jongeren 
te motiveren voor een 
toekomst in de chemie. We 
ondersteunen het Da Vinci 
College met apparatuur, 
kennis en ervaring. Door 
de coronamaatregelen 
hebben we het geven van 
gastlessen en voorlichting op 
hogescholen en universiteiten 
en het verzorgen van 
rondleidingen voor leerlingen 
en studenten op ons terrein 
moeten opschorten. In 2022 
hopen we dit weer vol energie 
op te kunnen pakken. 

Als DuPont willen we 
jonge mensen graag 
onze kennis, ervaring en 
innovatieve oplossingen 

laten zien. Daarom bieden 
we stageplaatsen en 
afstudeerplekken aan 
studenten van verschillende 
opleidingen in de vorm 
van een gerichte opdracht 
bij bijvoorbeeld het 
laboratorium of op het 
gebied van Onderzoek & 
Ontwikkeling. Stagiairs 
hebben zo de mogelijkheid 
zich te ontwikkelen en zij 
bieden op hun beurt DuPont 
vaak nieuwe inzichten en 
kennis vanuit hun opleiding. 
Door corona hadden we 
slechts één stagiair in 
2021. Deze student is in 
september 2021 in het 
Delrin® laboratorium gestart. 
Verder is er in 2021 een 
Vapro C afstudeerstudent 
begeleid van het Da Vinci 
College.

Wij zijn  
DuPont

Vanuit de kernwaarde Respect voor Mensen zetten wij ons voor 
honderd procent in om een goede buur en een fijne werkgever te 
zijn. We willen zorgen voor de mensen binnen en buiten ons terrein. 
Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn topprioriteit. We 
investeren in de kwaliteit van onze producten, ons productieproces 
en onze bedrijfsmiddelen en gebruiken de best beschikbare 
technieken om te verbeteren. Daarbij kiezen we voor oplossingen die 
zo min mogelijk impact hebben op de omgeving. We investeren ook 
in de talenten van onze medewerkers, met onder andere opleidingen 
die ze kunnen volgen. Met elkaar zijn wij DuPont: we hebben oog 
voor elkaar en geloven dat goed altijd nog beter kan. Een beter nu en 
een nog betere toekomst: dat is ons streven. 
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Duurzame toekomst

Aantal medewerkers per 31-12-2020   

Man Vrouw Totaal  
205 10 215

In dienst in 2021                              

Man  Vrouw Totaal  
13 2 15

Uit dienst in 2021                             

Man  Vrouw Totaal  
5   0 5

Aantal medewerkers per 31-12-2021 

Man  Vrouw Totaal 
213 12 225 
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Duurzaamheids
campagne
In oktober 2021 is de 
aftrap gegeven voor een 
duurzaamheidscampagne. 
De start was een duur-
zaamheidsdag waarna de 
medewerkers in groepen 
voorlichting kregen over 
duurzaamheid en de 
acties daaromheen. Op het 
fabrieksterrein hangen diverse 
posters van medewerkers 
met hun uitspraken over 
duurzaamheid. Ook is een 
interne krant verschenen 
waarin negen medewerkers 
aan het woord komen over 
duurzaamheid. Hun verhalen 
zijn ook terug te vinden op de 
website van DuPont Dordrecht. 

Elke dag duurzamer 
vraagt om gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Net 
als veiligheid vindt DuPont 
duurzaamheid een onderdeel 
van ieders denken en doen. 
Dat is binnen, maar ook 

buiten DuPont van belang. 
Daarbij gaat het soms om 
revolutionaire technische 
verbeteringen, maar meestal 
zijn het juist veel kleine stapjes 
die samen het verschil kunnen 
maken. 

Vitaliteit 
Het ziekteverzuim in 2021 was 
5,36 procent waar dit in 2020 
nog 4,91 procent was. Deze 
stijging is gerelateerd aan 
corona. Het nieuwe arbobeleid 
is in 2021 gecontinueerd met 
onder andere de introductie 
van een nieuwe, dynamische 
Risico-Inventarisatie & 
-Evaluatie. Uitgangspunt 
van het arbobeleid is dat 
werk bijdraagt aan welzijn. 
Essentieel daarbij is dat 
iedere medewerker zich 
gewaardeerd en gehoord 
voelt en dat collega’s elkaar 
en elkaars persoonlijke 
behoeften respecteren. Verder 
is het streven dat iedereen 
bij DuPont gezond en veilig 

kan werken tot zijn of haar 
pensioen. Alle DuPont’ers zijn 
individueel verantwoordelijk 
voor het arbobeleid en dragen 
daar zowel op het werk, als 
privé aan bij. Het afgelopen 
jaar is er ook een Periodiek 
Medisch Onderzoek geweest 
waar DuPont medewerkers 
op vrijwillige basis aan mee 
konden doen. In 2021 zijn drie 
nieuwe vertrouwenspersonen 
aangesteld. 

Afgelopen jaar hebben we 
opnieuw veel in het werk 
gesteld om medewerkers 
zoveel mogelijk te 
beschermen tegen corona. 
De chemie is een van de 
cruciale sectoren die de 
samenleving draaiend houden. 
In de fabrieken hebben we 
er daarom voor gezorgd dat 
alle ploegen voldoende goed 
gekwalificeerde medewerkers 
hadden om de productie veilig 
door te laten gaan en eventuele 
onderhoudswerkzaamheden 

uit te voeren. Alle andere 
medewerkers kregen 
een thuiswerkadvies. De 
vergaderingen waren 
telefonisch of online. 
Goede arbeidsomstandigheden 
en een gezonde leefstijl 
vinden wij altijd belangrijk. 
Daarom waren er online 
voorlichtingsbijeenkomsten 
over goed en verantwoord 
thuiswerken. Ook was er iedere 
drie weken een ‘Town hall’, 
een digitale bijpraatsessie 
via Teams. Verder waren er 
verschillende online activiteiten 
op afdelingsniveau om in 
verbinding met elkaar te 
blijven. Op het terrein golden 
strikte regels om besmetting 
met het virus tegen te gaan.  
De richtlijnen en aan-
bevelingen van het RIVM 

waren niet alleen van kracht 
voor onze medewerkers, 
maar ook voor aannemers en 
eventuele bezoekers. Daarbij 
werd de regel van twee 
meter afstand die DuPont 
wereldwijd aanhoudt ook in 
Dordrecht gevolgd. Er werden 
mondkapjes beschikbaar 
gesteld en zelftesten om 
thuis te doen. Uitgangspunt 
bij alle maatregelen was dat 
ook in coronatijden zorg voor 
de gezondheid en veiligheid 
van mensen bij en om 
DuPont de hoogste priori-
teit heeft in ons werk. Om 
de vitaliteit te bevorderen, 
stimuleert DuPont ook het 
in beweging blijven van 
medewerkers. Helaas was 
de bedrijfsfitnessruimte 
een groot deel van het 

jaar dicht vanwege corona 
en vonden er verder ook 
weinig georganiseerde 
sportevenementen plaats. Op 
het laatste moment ging de 
DrechtStadLoop in Dordrecht 
in november toch niet door 
en kon het bedrijventeam 
van DuPont weer niet in 
actie komen. Dat nam niet 
weg dat alle lopers die zich 
hadden ingeschreven en 
sponsoren een ongekend 
hoog bedrag bijeenbrachten 
voor het onderzoek naar 
Primair Progressieve Multiple 
Sclerose van het Albert 
Schweitzer ziekenhuis en het 
Erasmus MC waarvoor de 
opbrengst van de loop was 
bestemd. 
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Haar eerste kennismaking 
met DuPont herinnert ze zich 
nog als de dag van gisteren. 
“Mijn sollicitatiegesprek 
was buiten de poort omdat 
ik door de zenuwen mijn 
identiteitsbewijs was vergeten. 
Het was een heel fijn en relaxt 
gesprek en ik voelde me gelijk 
op m’n gemak. Ik hoefde ook 
niet lang na te denken over 
het aanbod dat ik kreeg. 
DuPont is een professioneel, 
maar ook een informeel 
bedrijf met korte lijnen en 
daar houd ik van.” Sylvia werkt 
in een mannenwereld, maar 
dat is alleen maar tof, vindt ze. 
Hoewel ze natuurlijk hoopt 
dat er meer vrouwen voor 
de techniek kiezen. “Laatst 
heb ik daar mijn bijdrage aan 
geleverd door op Girls’ Day 
meisjes van een middelbare 
school in de omgeving 
voorlichting te geven over 
werken in de techniek. Zij 
kregen een rondleiding en een 
praktijkworkshop om zo zelf te 
ervaren wat E&I werk inhoudt.
Ben je geïnteresseerd in 
procestechniek? Dan horen we 
dat graag. Mijn collega’s en ik 
zitten te springen om nieuwe 
collega’s.” 

Ontwikkelen
Op de vraag wat haar werk 
precies inhoudt, antwoordt  
ze: “Ik voer gepland 
onderhoud uit, ik loop 
inspecties, ik controleer, ik 
test, ik kalibreer en ik sleutel. 
Dus het betreft preventief en 
gepland onderhoud. Mijn werk 
is afwisselend en uitdagend. 
Daarnaast ben ik gestart  
met de opleiding meet-  
en regeltechniek niveau 4. 
Ik wil me verder blijven 
ontwikkelen. Het lijkt me 
leuk om op termijn jonge 
vakmensen die stagelopen  
of een leerwerktraject volgen, 
te begeleiden en mijn passie 
voor het vak over te kunnen 
brengen.”

Sylvia werkt sinds oktober 
2021 bij DuPont. “Het 
inwerkprogramma is 
uitgebreid. Het eerste jaar 
ben je vooral bezig de 
procedures te leren. Dat is 
werkgerelateerd met als 
uiteindelijke doel zo veilig 
mogelijk aan het werk te gaan 
en te weten bij wie je moet 
zijn voor welke informatie. 
Het proces is complex, dus je 
krijgt een buddy toegewezen 
die je helpt. Naarmate de tijd 
vordert en je getoetst bent 
op de juiste werkwijze en 
naleving van de procedures 
mag je zelfstandiger aan het 
werk. Veiligheid is topprioriteit 
bij DuPont en daarnaast 
is er veel aandacht voor 
duurzaamheid tijdens diverse 
projecten. Hoe kunnen we het 
milieu nog minder belasten 
en hoe zorgen we ervoor dat 
medewerkers met plezier 
werken en gezond blijven? 
Die vragen zijn belangrijk bij 
DuPont. Ik ben blij met mijn 
nieuwe werkgever.” 

‘Meer vrouwen  
in de techniek’

Sylvia Berens

‘Ik ben blij met 
mijn nieuwe 
werkgever.’

Als klein blond meisje wilde ze al de techniek in.  
Toch liep haar levenspad anders en begon ze als kapster. 
Maar het bleef kriebelen en acht jaar geleden liet zij 
zich omscholen tot elektrotechnisch monteur. Na wat 
omzwervingen bij andere bedrijven kwam ze op het 
spoor van DuPont waar ze nu als Maintenance Mechanic 
E&I in de dagdienst werkt in een team dynamische en 
gedreven collega’s. Sylvia Berens doet nu wat ze leuk 
vindt, lekker sleutelen en praktisch bezig zijn.  
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