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Volop bezig
met de toekomst

We hebben wederom
gastlessen en voorlichting
gegeven in het middelbaar
beroepsonderwijs, op
hogescholen en universiteiten
en stage- en afstudeerplaatsen
geboden. Regelmatig komen
leerlingen en studenten op
onze site voor een rondleiding.
Om succesvol te zijn en te
blijven hebben we naast de
kennis en ervaring van onze
medewerkers ook nieuwe
talenten nodig, nu en in de
toekomst.

‘De dialoog
is ons
uitgangspunt’

Veiligheid & Gezondheid, Respect voor Mensen, Hoogste
Ethische Gedrag en Bescherming van de Planeet: dat zijn de vier
kernwaarden van DuPont. Ze staan voor wie we zijn, wat we doen
en hoe we werken, met zorg voor onze medewerkers en onze
omgeving. Ook in 2018 hebben wij als DuPont Dordrecht bij alles
wat we doen deze waarden als uitgangspunt genomen.
Zo hebben we conform onze
belofte de band met onze
omgeving verder verstevigd.
Daar zijn en blijven we mee
bezig. We zijn blij dat we
zoveel bezoekers hebben
mogen verwelkomen op de
Open Poortdagen in april
2018. Ruim 2.500 mensen
hebben een kijkje achter onze
schermen genomen. Ook de
zomermiddagwandelingen

trokken veel belangstelling.
We waarderen het dat
omwonenden de moeite
nemen om bij ons langs te
komen, ons kritisch te bevragen
en zich open te stellen voor
ons verhaal. De dialoog is ons
uitgangspunt. Daarom ook
spreken we regelmatig met
lokale bestuurders, politici
en andere geïnteresseerden
en belanghebbenden. Om de

mening en aandachtspunten
van de bewoners in onze
omliggende gemeenten
te horen, organiseert de
Burenraad onder andere
inloopbijeenkomsten. Verder
steken onze medewerkers
graag de handen uit de
mouwen voor de samenleving
in en om Dordrecht en
ondersteunen we verschillende
maatschappelijke initiatieven.

Met die toekomst zijn we in
2018 volop bezig geweest.
Milieu speelt daarbij een
belangrijke rol. Zo hebben we
de aanvraag voor onze nieuwe
milieuvergunning ingediend
en de eerste ronde aan
vragen daarover beantwoord.
Het proces, inclusief
openbaarmaking en inspraak,
is in handen van de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
Wat betreft de uitstoot
van formaldehyde lopen
we op schema met ons
reductieprogramma. Met onze
huidige emissieniveaus is er
op de grens van ons terrein
geen verschil te meten met
de achtergrondwaarde van
formaldehyde die er overal
en altijd is. Onze activiteiten
hebben dus geen invloed
buiten ons terrein. Desondanks
blijven we investeren in
emissiereductie, vanwege

de verwachtingen van de
samenleving, maar vooral
ook vanuit onze eigen
verantwoordelijkheid. We
willen geen individuele
blootstelling van onze
medewerkers en aannemers.
Daarom onderzoeken we als
goede buur en betrouwbare
werkgever voortdurend
mogelijkheden om de
uitstoot van stoffen naar nul
te verlagen. Mede daarom
hebben we in 2018 zo’n
15 miljoen euro geïnvesteerd
in de kwaliteit van onze
producten, productieprocessen,
organisatie, bedrijfsmiddelen
en techniek.
In 2018 hebben we ook veel
tijd en energie gestoken in
de voorbereidingen voor het
nieuwe DuPont. Na de fusie
van DuPont en Dow op
1 september 2017 is toegewerkt
naar de opsplitsing van het
bedrijf in DuPont, Dow en
Corteva. Op 1 april 2019 zijn er
35 collega’s van de ECP-fabriek
in dienst getreden bij Dow,
terwijl de andere DuPont’ers
per 1 juni 2019 deel uitmaken
van het nieuwe DuPont. Aan de
Baanhoekweg zijn nu dus drie
bedrijven gevestigd: DuPont,
Dow en Chemours. Om de
eigen identiteit en toekomst
van ons nieuwe DuPont vorm
te geven, hebben we in 2018
bedrijfsbreed een nieuwe
visie voor DuPont Dordrecht
ontwikkeld en een nieuw
arbobeleid geformuleerd.
Al met al kunnen we positief
terugkijken op 2018. In dit
Responsible Care verslag over
2018 leest u er meer over. Door

Heeft u naar aanleiding
van deze uitgave vragen,
opmerkingen of ideeën?
Dan horen wij die graag.
U kunt hiervoor het
contactformulier op
www.dupontdordrecht.info
gebruiken.

de groeiende vraag naar onze
producten hebben we onze
organisatie kunnen versterken
met nieuwe medewerkers. Er
waren geen milieu-incidenten,
we hebben geen klachten
van omwonenden over geluid
ontvangen en we hebben per
kiloton product minder water
verbruikt en minder naar de
lucht uitgestoten. De inspecties
door de verschillende
overheidsinstanties zijn
positief verlopen. Helaas was
er een medewerker van een
aannemer die een medische
behandeling nodig had,
gelukkig zonder blijvend letsel.
Ook voor 2019 en de jaren erna
blijven alle DuPont’ers streven
naar nul letsel, nul incidenten
en nul emissie. Samen zijn wij
DuPont, voor een gezonde en
veilige omgeving, binnen en
buiten ons bedrijf.
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Met vriendelijke groet,
Govert Griffioen
Plant Manager
DuPont Dordrecht
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tandenborstels, staafmixers,
tuingereedschap, skibindingen
en boormachines. De
keukenkastjes van een groot
internationaal woonwarenhuis
lopen licht en de dempers van
de kastdeurtjes doen hun werk
gedurende vele jaren omdat
ze gemaakt zijn van Delrin®.
In de gezondheidszorg is het
product ook niet meer weg te
denken. De behuizing van de
FreeStyle Libre, een apparaat
voor diabetici waarmee zij
hun glucosespiegel kunnen
controleren, is gemaakt
van Delrin®, net zoals veel
doseerunits van inhalators.
Een andere bedrijfstak die
veel Delrin® gebruikt, is
de auto-industrie. Zo vind
je de kunststof terug in
hoofdsteunen, de bediening
van elektrische ramen,
achteruitkijkspiegels en de

Voor een beter,
veiliger en
gezonder leven
Bijna iedereen heeft elke
dag producten van DuPont in
handen. De kunststoffen die
we in Dordrecht produceren,
hebben heel veel toepassingen
en maken onderdeel uit van
het dagelijkse leven.

DuPont Dordrecht

Producten

DuPont begon in Dordrecht
in 1962. In 2015 werd het
bedrijf opgesplitst in DuPont
en Chemours. In september
2017 rondden DuPont en The
Dow Chemical Company hun
fusie af. Vervolgens is meteen
gestart met de voorbereidingen
voor de volgende stap: het
wereldwijd opsplitsen van
het gefuseerde bedrijf in
drie aparte ondernemingen:
DuPont, Corteva en Dow.

De kunststoffen die DuPont
Dordrecht in 2018 heeft
gemaakt zijn Delrin®, Surlyn®,
Bynel® en Fusabond®. Namen
die consumenten niet veel
zeggen, maar zonder dat je je
er bewust van bent, gebruik
je producten waar deze
kunststoffen in verwerkt zijn.
DuPont™ Delrin® is net zo sterk
als metaal, maar veel lichter.
Bovendien is het materiaal heel
slijtvast. Delrin® wordt gebruikt
voor onderdelen in elektrische

elektrische auto’s dat in
Japan is ontwikkeld en
in transportbanden voor
petflessen. Steeds vaker
wordt Delrin® toegepast in
voorwerpen en systemen in de
voedingsmiddelenindustrie.
Daarom voldoet de productie
van Delrin® aan de hoogste
standaarden op het gebied van
voedselveiligheid (HACCP).
Naast Delrin® produceerde
DuPont Dordrecht in 2018
Bynel®, Fusabond® en Surlyn®.
Surlyn® wordt in uiteenlopende
producten verwerkt, zoals
zolen van sportschoenen
om slijtage tegen te gaan,
de toplaag van laminaat en
de binnenkant van kokers
met chips. Bynel® wordt
gebruikt om yoghurtdekseltjes
dicht te plakken en
tegelijkertijd het openen
van de verpakking makkelijk
te maken. Het materiaal is
ook uitermate geschikt om
diverse lagen plasticfolie aan
elkaar te plakken, zoals de
vacuümverpakking van kaas
of vleeswaren. Met Fusabond®
kunnen gebruikte kunststoffen
worden gerecycled om
er nieuwe hoogwaardige
kunststoffen van te maken,
bijvoorbeeld voor jerrycans.

DuPont in Nederland

rode knoppen waarmee de
autogordel wordt vastgeklikt.
Ook is Delrin® te vinden
in het ‘kniegewricht’ voor
het stuurmechanisme van

DuPont heeft in Nederland
naast Dordrecht vestigingen
in Landgraaf, Leiden,
Ouderkerk aan den IJssel en
Zaandam. Vanuit Nederland
levert DuPont aan diverse
industrieën en sectoren,
van gezondheidszorg en
voedingsmiddelenindustrie
tot fabrikanten van
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auto’s en vliegtuigen,
bouw en constructie en
van huishoudelijke en
persoonlijke verzorging
tot voedselverpakking. De
producten van DuPont spelen
een belangrijke rol in het
verbeteren van de kwaliteit
van bijvoorbeeld smartphones,
tablets, auto’s, vliegtuigen,
medische en elektrische
apparaten, brood, yoghurt,
kaas, dranken, was- en
vaatwasmiddelen. Ze helpen
wereldwijd het leven van
mensen beter, veiliger en
gezonder te maken.
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Wereldwijd

Wij zijn DuPont

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. In 2017 rondden
DuPont en The Dow Chemical
Company hun fusie van
gelijken af. In 2019 splitst het
gefuseerde bedrijf zich op in
drie aparte beursgenoteerde
ondernemingen met elk hun
eigen specialisme.

We doen het veilig
of we doen het niet

Kijk voor meer informatie op:
www.dupontdordrecht.info
en www.dupontnederland.nl.

Theoretisch en
praktisch bezig
Colofon
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CHRISTINA MCEVOY

‘Met nieuw elan
de toekomst in’

Na haar studie Chemical
Engineering aan de
Queen’s University Belfast
promoveerde ze op de extrusie
van polymeren. Met haar
doctorstitel op zak begon ze als
procesingenieur bij DuPont in
Maydown bij Londonderry waar
Kevlar® wordt geproduceerd.
“Ik heb daar zo’n beetje op
alle afdelingen gewerkt.
Techniek, milieu, kwaliteit,
productie… Sinds 2003 heb ik
leidinggevende functies.

‘Het draait
hier echt
om mensen,
zowel buiten
als binnen de
poort’

Christina McEvoy werkt bijna 20 jaar met veel plezier
bij DuPont. “Ik ben altijd in voor iets nieuws, iets anders.
DuPont biedt mij dat keer op keer. Nieuwe rollen,
afdelingen, locaties, mensen, talen… Iedere verandering
brengt uitdagingen met zich mee en daar houd ik van.”

Om me daar verder in
te ontwikkelen, heb ik
een opleiding Business
Improvement aan de Ulster
University gedaan. In die studie
lag het accent op innovatie
en leiderschap. Erg leuk om
te doen.” In 2010 werd ze
Plant Manager van de DuPont
vestiging in Manchester. Toen
deze werd verkocht, maakte
ze de overstap naar Frankrijk
en ging ze aan de slag bij
DuPont in Cernay als Six
Sigma Black Belt, een rol die
gericht is op de verbetering
van processen volgens de
Six Sigmamethodiek. In 2016
volgde haar benoeming tot
Supply Chain Manager Europe
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“Alles begint met wat jij gelooft, met jouw
eigen overtuiging”, vindt Christina McEvoy.

van de gespecialiseerde
polymer business die is
gevestigd in het Belgische
Mechelen.

Onwrikbaar
Sinds juli 2018 is ze EHS &
Quality Manager van DuPont
Dordrecht. Samen met haar
team is ze verantwoordelijk
voor milieu, gezondheid,
veiligheid en kwaliteit op de
site. “Maar wij niet alleen.
Al onze medewerkers, maar
ook onze aannemers zetten
zich hier dagelijks voor
in”, benadrukt ze. “Onze
leidraad bij alles wat we
doen is nul emissie en nul
incidenten. Dat is duidelijk
en onwrikbaar. Ik heb groot
respect en waardering voor de
kernwaarden van DuPont, het
draait hier echt om mensen,
zowel buiten als binnen de
poort. DuPont is een fijne
werkgever die je volop kansen
biedt om je te verbreden of te
verdiepen. Aan jou de keuze of
je leidinggevende of specialist
wil worden.”

Het leuke aan DuPont volgens
McEvoy is ook dat elke
fabriek anders is. “Hier in
Dordrecht maken we Delrin®,
een heel ander product
en productieproces dan in
Maydown (Kevlar®) of Cernay
(gewasbeschermingsmiddelen).
We hebben in Dordrecht
in korte tijd best veel
veranderingen meegemaakt.
Het is goed om te zien hoe
iedereen nu het nieuwe DuPont
met de nieuwe visie omarmt
en we samen met nieuw elan
de toekomst in gaan. Ook
typerend voor DuPont: we
blijven steeds op zoek naar
nieuwe mogelijkheden om
te verbeteren, leunen niet
tevreden achterover. Mijn rol
is om mijn team van experts
daarbij een ‘boost’ te geven.
Alles begint met wat jij gelooft,
met jouw eigen overtuiging.”
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Letsel

2018

2017

DuPont Dordrecht Aannemers
MTC

DuPont Dordrecht Aannemers

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

(letsel met medische behandeling)

RWC
(letsel met aangepast werk)

LWC
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(letsel met verzuim)

Veilig werken

Veiligheid,
gezondheid
en milieu
DuPont heeft vier kernwaarden die voor onze
medewerkers en voor onze aannemers de leidraad
vormen bij alles wat ze doen. Het zijn Veiligheid
& Gezondheid, Respect voor Mensen, Hoogste
Ethische Gedrag en Bescherming van de Planeet.
Bij al onze activiteiten voldoen we aan de wet- en
regelgeving en anticiperen we op voorgenomen
wijzigingen daarin. Vanuit onze kernwaarden
zetten we ons iedere dag in om maximaal veilig
te werken, onze voetafdruk op het milieu zo klein
mogelijk te maken en een goede buur te zijn voor
de mensen die rondom ons bedrijf wonen en
werken.

Het motto van onze
medewerkers en onze
aannemers is: we doen
het 100% veilig of we doen
het niet. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor een
meer duurzame wereld. We
doen alles om mens en natuur
te beschermen en incidenten
te voorkomen. Die preventie
begint bij het goed ontwerpen,
bouwen en onderhouden
van onze installaties, het
opleiden en trainen van alle
betrokkenen en het stipt
volgen van procedures. Maar
net zo belangrijk zijn cultuur,
gedrag en bewustzijn van de
verantwoordelijkheid op het
gebied van veiligheid. Bij iedere
medewerker is veiligheid
topprioriteit. Dat betekent dat
we voortdurend bezig zijn met
de inschatting en beheersing
van risico’s, kritisch kijken
naar onze bedrijfsprocessen
en zoeken naar verbeteringen
vanuit de overtuiging dat goed
altijd nog beter kan.
In 2018 hebben we op
veiligheidsgebied even
goed gepresteerd als in
2017. Geen enkele DuPont’er
heeft letsel opgelopen. Wel
moest een medewerker van

een aannemer tijdens de
onderhoudsstop een medische
behandeling ondergaan.
Dit heeft gelukkig geen
blijvend letsel gegeven.
Ons doel van nul incidenten
op het werk blijft onze inzet.

Nieuw arbobeleid
Gezond en veilig werken
vraagt ook om goede
arbeidsomstandigheden.
In 2018 hebben we een nieuw
arbobeleid ontwikkeld dat in
2019 wordt uitgerold. Kern van
het beleid is dat medewerkers
worden gestimuleerd zowel
op het werk als thuis veilig en
gezond te leven. Het beleid
is opgesteld aan de hand
van suggesties en ideeën die
medewerkers zelf hebben
aangedragen. Ons streven
is dat iedere DuPont’er in
Dordrecht gezond en veilig
kan werken tot aan zijn of haar
pensioen. Daar richten we het
werk op in. We vinden het
van belang dat werk bijdraagt
aan het welzijn van onze
medewerkers.
DuPont werkt op de locatie
Dordrecht met Chemours
samen in de bedrijfsbrandweer.
Deze telt acht fulltime
brandweercommandanten

en ruim 90 medewerkers van
beide bedrijven die bij een
melding als hulpverlener in
actie kunnen komen. Zij krijgen
dezelfde training als de
brandweerlieden van de
regionale brandweer, maar zijn
nog meer gespecialiseerd in de
bestrijding van incidenten met
chemische stoffen. De bedrijfsbrandweer heeft in 2018 geen
incidenten hoeven bestrijden,
maar heeft wel tien keer met
de regionale brandweer op
grote schaal geoefend, zodat ze
goed op elkaar zijn ingespeeld
bij de bestrijding van een
eventueel incident. Naast deze
oefeningen houden we jaarlijks
30 ploegsgewijze oefeningen
voor onze medewerkers
en onze aannemers. Iedere
oefening wordt geëvalueerd en
de eventuele verbeterpunten
worden meegenomen in de
volgende oefening.
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Milieu
DuPont werkt nu nog onder
dezelfde milieuvergunning als
Chemours, de eigenaar van het
terrein waar beide bedrijven
zijn gevestigd. Eind 2016 is
DuPont begonnen met de
voorbereidingen voor de
aanvraag van een eigen
vergunning. Omdat we onze
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21.077.003

Omdat we in 2018 minder
hebben geproduceerd dan in
2017, is de uitstoot naar lucht
en water in 2018 gedaald ten
opzichte van 2017. Onze inzet is
onze voetafdruk op het milieu
nog verder te verminderen.
Dat is technisch een uitdaging,
maar die gaan we aan. In 2018
hebben we 10 miljoen euro
geïnvesteerd in geavanceerde
technieken om de uitstoot
verder te reduceren en het
werk nog veiliger te maken.
Uit veiligheidsstudies komen
aanbevelingen die we stuk voor
stuk uitvoeren. Daarbij spelen
automatisering en nieuwe
technologische toepassingen
een belangrijke rol. Zo maken
we continu verbeterslagen.

Emissie kooldioxide naar de lucht in 2015, 2016, 2017 en 2018 in kg/jaar

22.453.643

In het kader van Responsible
Care® volgt DuPont de
richtlijnen van de American
Chemistry Council om
milieuafwijkingen te
registreren en milieuprestaties
te kunnen vergelijken met
soortgelijke bedrijven in
de industrie. Deze strenge
emissierichtlijnen kennen
verschillende soorten milieuincidenten. In 2018 is slechts
een keer de vergunning
overschreden. Door een tijdelijk
geringere toevoer van water in
de biologische waterzuivering
kwam de concentratie vaste
stoffen per liter afvalwater net
boven de vergunningslimiet uit.
Naar aanleiding van onderzoek
zijn maatregelen getroffen

met verdere automatisering als
resultaat. Omdat het afvalwater
wordt nabehandeld door
de afvalwaterzuivering van
Waterschap Hollandse Delta
heeft deze overschrijding geen
effect gehad op het milieu.

17.919.862

DuPont is gecertificeerd
volgens ISO 14001, de
internationale standaard voor
een milieumanagement
systeem dat wordt gebruikt om
een bij de organisatie passend
milieubeleid te ontwikkelen en
de uitvoering ervan te borgen.

19.236.044

ecologische voetafdruk willen
minimaliseren, hebben we
veel onderzoek verricht naar
mogelijke verbeteringen.
Op 1 april 2018 hebben we
onze aanvraag voor de nieuwe
vergunning - gebaseerd op
onafhankelijk geverifieerde
modellen, de nieuwste
regelgeving en de best
beschikbare technieken ingediend bij de provincie
Zuid-Holland. Die heeft sinds
1 juli 2017 de taken rondom
vergunningverlening, toezicht
en handhaving opgedragen
aan de DCMR Milieudienst
Rijnmond. Die voert dan ook
het proces uit om tot een
nieuwe vergunning te komen.
De eerste ronde vragen die
belanghebbenden bij de
DCMR Milieudienst Rijnmond
over onze aanvraag hebben
ingediend, hebben we in de
zomer van 2018 ontvangen en
binnen de door de provincie
gestelde termijn beantwoord.
In 2019 wordt dit proces
voortgezet.

2015

2016

2017

2018

0
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Overige emissie naar de lucht in 2015, 2016, 2017 en 2018 in kg/jaar
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SO2
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Wij zijn DuPont

0
2015

Voor de productie van Delrin®
maken we gebruik van
formaldehyde. Dit is volgens
de Europese Unie een Zeer
Zorgwekkende Stof, die vooral
gevaarlijk is bij inademing.
De stof is onder invloed van
de zon makkelijk afbreekbaar
en komt van nature voor
in mensen, dieren, planten,
bomen, fruit en groenten.
De uitstoot van formaldehyde
ligt bij DuPont al jaren ver
onder de vergunningnorm
en heeft geen invloed buiten

2016

2017

ons terrein. Desondanks
is het onze ambitie om de
uitstoot van deze stof naar
de lucht uiteindelijk terug te
brengen naar nul. Daarom
zijn en worden steeds
weer de best beschikbare
technologieën geïnstalleerd.
In mei en juni 2018 is tijdens
de grote onderhoudsstop in
de gehele Delrin® fabriek
nog meer geavanceerde
detectieapparatuur geplaatst
om de eventuele emissie, hoe
klein ook, van formaldehyde

2018

nauwlettend te monitoren
en vroegtijdig te kunnen
verhelpen. Ook hebben we
procesmatige aanpassingen
doorgevoerd waardoor
emissies zijn verminderd, en
is een mobiele formaldehydedetector aangeschaft. Door al
deze maatregelen hebben we
sinds juli 2018 de uitstoot per
kiloton product nog verder
verlaagd. In de cijfers over
2019 zal deze trend duidelijker
zichtbaar zijn.

We doen het veilig
of we doen het niet
Theoretisch en
praktisch bezig
Colofon
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Geluid en afval
Waar mogelijk, nemen
we geluidsreducerende
maatregelen. Net als in 2016 en
2017 hebben we geen klachten
van omwonenden ontvangen
over geluid. We voeren een
strikt beleid om afval zoveel
mogelijk te voorkomen. Is
er dan toch afval, dan geven
we prioriteit aan de meest
duurzame manier om dit te
verwerken. Ook hierbij zoeken

we voortdurend naar nieuwe
mogelijkheden om van wat
eerst nog afval was, een nuttig
bijproduct te maken. Daarnaast
zijn we in 2018 gestart met
de voorbereidingen voor het
Landelijk Afvalbeheerplan 4.
Dit betekent dat afval op locatie
zoveel mogelijk aan de bron
gescheiden gaat worden en
dat de afdelingen zelf zoveel
mogelijk gelijksoortig materiaal
voorsorteren.

Water

Energie

Een van de kerndoelen in ons
milieuprogramma is dat we
per kiloton product steeds
minder water willen gebruiken.
Het lagere waterverbruik in
2018 kan worden gerelateerd
aan de lagere productiecijfers
ten opzichte van 2017. De
trendbreuk tussen 2016 en
2017 komt niet alleen door
de hogere productie in
2017, maar ook omdat we
toen ons daadwerkelijke
waterverbruik zijn gaan meten.
Tot die tijd was sprake van een
overeengekomen verdeling
tussen Chemours en DuPont.

Als onderdeel van de
Meerjarenafspraken EnergieEfficiency van de Nederlandse
overheid heeft DuPont een
eigen Energie-Efficiencyplan
2017-2020. Doel is ons
energieverbruik - elektriciteit,
stoom, aardgas en biogas - te
verlagen en zo de uitstoot
van CO2 terug te dringen. Qua
energiereductie per kiloton
product zijn we een van de
koplopers binnen de chemische
industrie. Zo hergebruiken
we stoom en maken we voor
onze productie stoom 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
dat HVC aanlegt, 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. Dit gebeurt door
middel van twee boilers die
begin 2018 op het terrein
zijn geïnstalleerd. Zo zijn
inwoners van Dordrecht altijd
verzekerd van verwarming
en warm water. In 2018
hebben we een start gemaakt
met het ontwikkelen van
energieplannen in het kader
van de circulaire economie.
Centraal in ons energiebeleid
staat de vraag hoe we zo
energieneutraal mogelijk
kunnen produceren. Het

Waterverbruik in 2015, 2016, 2017 en 2018 in m3/jaar
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Volop bezig met de
toekomst
Voor een beter, veiliger
en gezonder leven
Met nieuw elan
de toekomst in
Veiligheid, gezondheid
en milieu
antwoord daarop is verbonden
met de toekomstvisie voor
DuPont Dordrecht. In 2019
wordt circulariteit een van de
speerpunten.

Controlerende
overheden
Ook in 2018 hebben diverse
overheden meerdere
onaangekondigde en
aangekondigde controles
en inspecties bij ons bedrijf
uitgevoerd. De DCMR
Milieudienst Rijnmond heeft
in het kader van het Besluit
risico’s zware ongevallen en de
voorschriften uit de vergunning
minstens een keer per maand
controles uitgevoerd op het
gebied van milieu en externe
veiligheid. Bij alle inspecties
en controles zijn in 2018 geen
overtredingen vastgesteld.

DuPont is in 2018
gecontroleerd door:
• Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid
• Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid
• Inspectie Leefomgeving
en Transport
• Douane
• Rijkswaterstaat
• Provincie Zuid-Holland
• DCMR Milieudienst
Rijnmond
• Waterschap Hollandse
Delta
• Inspectie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
• Nederlandse
Emissieautoriteit
• Ministerie van
Economische Zaken

Op alle uren
van de dag
Midden in de
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Sneller en kritischer
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We doen het veilig
of we doen het niet
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ANDRÉ STAPPERS
André Stappers: “Veiligheid is
topprioriteit voor DuPont, dat
merk je aan de kleinste dingen.”

Responsible
Care 2018

‘Op alle uren van de dag’

Volop bezig met de
toekomst
Voor een beter, veiliger
en gezonder leven

Als procesoperator werkt
Stappers in wisselende
diensten. Overdag, ’s avonds,
’s nachts… Hij kent het bedrijf
inmiddels op alle uren van
de dag. Het is zijn taak om de
fabriek te monitoren.

‘Gezond op het
werk en gezond
naar huis’

Ooit was hij beroepsmilitair bij de Koninklijke
Luchtmacht, daarna stapte hij over naar Fokker en
zeven jaar geleden trad hij in vaste dienst bij DuPont
waar hij na zijn VAPRO-opleiding als procesoperator
aan de slag kon. Als triatleet houdt hij van afwisseling
en die heeft hij volop bij DuPont.

Als hij zes dagen werkt,
zit hij twee dagen op de
controlekamer en loopt hij
vier dagen in de fabriek om
te kijken of alles goed gaat.
“Meestal is dat het geval en
heb ik dus wel eens wat tijd
om andere klussen te doen.
Als ik dagdienst heb en ik
loop in de fabriek, ben ik
ook de extra handen van de
onderhoudsafdeling. Ik ben een
sleutelaar, dus kleine reparaties
kan ik meteen uitvoeren.”

Kwaliteit en milieu
In de fabriek is het meeste
werk te doen voor een
procesoperator. “Je moet
daarbij denken aan het
afstellen van de machines, het
bemonsteren van materiaal en
het lopen van controlerondes.
In de controlekamer houden
we via schermen in de gaten
wat precies waar gebeurt in
de fabriek.” DuPont hecht veel
waarde aan kwaliteit. “Elke
Delrin® korrel moet aan de
hoogste eisen voldoen. Elke
korrel die niet wordt gebruikt,
recyclen we. Zo dragen we ons
steentje bij aan het milieu.”
Veiligheid is topprioriteit
voor DuPont. “Dat merk je
aan de kleinste dingen. Er is
bijvoorbeeld een uitgebreide
procedure voor het uitvoeren
van reparaties zodat iedereen
ziet dat wordt gewerkt aan
een bepaald onderdeel in het
productieproces. Maar ook

op andere vlakken is DuPont
strikt qua veiligheid. Zo moeten
mensen altijd een hand aan
de leuning hebben als ze op
de trap lopen, mag je niet met
iets onder je arm lopen op
het terrein en is het verboden
handsfree te bellen in de auto
of lopend over het terrein.
Je komt gezond op je werk
en gaat gezond weer naar
huis, dat is ons uitgangspunt.
Je bent daarvoor ook zelf
verantwoordelijk door waar
nodig en vereist je persoonlijke
beschermingsmiddelen te
dragen en altijd alert te zijn.
DuPont doet er alles aan om
veilig te werken en rekening te
houden met het milieu en de
omgeving. Ik vind het een fijne
werkgever.”

Met nieuw elan
de toekomst in
Veiligheid, gezondheid
en milieu
Op alle uren
van de dag
Midden in de
maatschappij
Sneller en kritischer
Wij zijn DuPont
We doen het veilig
of we doen het niet
Theoretisch en
praktisch bezig
Colofon
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Midden in de
maatschappij
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DuPont Dordrecht is onderdeel van de
samenleving in Zuid-Holland Zuid en de
medewerkers voelen zich nauw betrokken bij alle
mensen die in de nabije omgeving van het bedrijf
wonen en werken. Onze verantwoordelijkheid
houdt niet op bij de poort. Vanuit onze kernwaarde
Respect voor Mensen luisteren we naar hen,
houden we zoveel mogelijk rekening met hen en
doen we er alles aan om een goede buur te zijn.
Burenraad kijkt
kritisch mee
In september 2017 is de
Burenraad van Chemours
en DuPont van start gegaan.
Deze onafhankelijke raad
heeft tien leden, inclusief
voorzitter Bert Kandel. De
leden maken op persoonlijke
titel deel uit van de Burenraad
en worden daarbij naar eigen
behoeften vakinhoudelijk
ondersteund. Ze zijn afkomstig
uit Sliedrecht, Papendrecht en
Dordrecht. Het uitgangspunt
is dat iedereen een gezonde
en veilige leefomgeving wil
waar het prettig leven, wonen
en werken is. De Burenraad
(www.burenraad.nl) heeft
als primaire taak de relatie
tussen de lokale samenleving

en DuPont te versterken. Om
dat te bereiken stimuleert de
Raad een tijdige, transparante
en maximaal objectieve
communicatie vanuit beide
bedrijven en volgt dat
nauwgezet. Bovendien heeft de
Raad een signaleringsfunctie
wat betreft de relatie tussen
beide bedrijven en de
omgeving en geeft gevraagd
en ongevraagd advies hoe deze
relatie versterkt kan worden.
De vergaderingen van de
Raad (minimaal vier per jaar)
zijn openbaar en vinden soms
op locatie plaats. Zo was de
Burenraad in december 2018
te gast bij de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid. Daarnaast
organiseert de Burenraad
inloopbijeenkomsten om de
mening en aandachtspunten
van de bewoners te horen
en zo bij te dragen aan de
verbondenheid tussen de

bedrijven en hun buren. In
2018 zijn bijeenkomsten in
Dordrecht, Papendrecht en
Sliedrecht georganiseerd.

In dialoog met
de omgeving
DuPont vindt het belangrijk in
dialoog te zijn en blijven met
de omgeving. We onderhouden
contacten met gemeentelijke
en provinciale bestuurders en
politici en vertegenwoordigers
van overheden en instanties.
Regelmatig ontvangen we
hen, maar ook medewerkers
van bedrijven en andere
organisaties en leerlingen en
studenten voor een dialoog
en een rondleiding. Op die
manier kunnen we hen een
beter beeld geven van wie
we zijn en wat we doen. Met
omwonenden en andere
betrokkenen communiceren

Lidmaatschap
van organisaties

we onder andere via
www.dupontdordrecht.info
die in 2018 is vernieuwd en via
de halfjaarlijkse nieuwsbrief
DuPont Inzicht. Deze wordt
huis-aan-huis verspreid in
Sliedrecht, Wijngaarden en
grote delen van Dordrecht en
Papendrecht.
In 2018 hebben we ook
zomermiddagwandelingen
georganiseerd voor
geïnteresseerden. DuPont’ers
hebben hen rondgeleid over
ons terrein in Dordrecht. De
Open Poortdagen in april 2018
waren een succes. Zo’n 2.500
bezoekers hebben kunnen
zien hoe wij werken, welke
producten we met zorg voor
het milieu en de omwonenden
maken en waarvoor we deze
in de dagelijkse praktijk
gebruiken.

Ondersteuning van
maatschappelijke
initiatieven
DuPont is ook actief in de
wijken rondom het terrein
en zet zich in voor kleine
en grotere initiatieven die
de (lokale) samenleving
ten goede komen. Diverse
organisaties kunnen al
langer rekenen op financiële
ondersteuning van DuPont,
zoals het bezoekerscentrum
De Biesbosch in Dordrecht,
Wantijpop en het tweejaarlijkse
Dordt in Stoom dat in 2018
plaatsvond.
Ook staken medewerkers
de handen uit de mouwen
voor NLdoet. Zo gingen
DuPont’ers in de tuin aan de
slag bij Spoorzicht, een Dordts
activiteitencentrum van de
Gemiva-SVG Groep.

DuPont Dordrecht maakt
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

Tijdens de Beursvloer, een
initiatief van de Stichting
Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen, heeft DuPont in
november 2018 verschillende
matches gemaakt met
organisaties die hulp nodig
hebben. Medewerkers van
DuPont stellen zich graag
beschikbaar om hun handen
uit de mouwen te steken, of
het nu gaat om het aansluiten
van zonnepanelen bij een
moestuin, het beschikbaar
stellen van gereedschap of het
geven van advies hoe het beste
een speel-o-theek kan worden
ingericht.
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DORIS NEBEL

Doris Nebel: “De wereld is
sneller en kritischer tegen
woordig en dat vraagt wat
van iedereen.”

‘Sneller en kritischer’

Responsible
Care 2018

Volop bezig met de
toekomst
Voor een beter, veiliger
en gezonder leven

Zij werkt al twintig jaar bij DuPont en is tegenwoordig
het aanspreekpunt als het over kwaliteit gaat.
Kwaliteit is volgens Doris Nebel heel belangrijk voor
het bedrijf en een van de speerpunten van DuPont.

Nebel heeft een opleiding
kwaliteitsmanagement
gevolgd en specifieke
kwaliteitstrainingen voor
de auto-industrie. Als
kwaliteitsengineer heeft zij
een veelomvattende taak. “Ik
ben verantwoordelijk voor het
kwaliteitsmanagementsysteem,
de certificering en het
coördineren van de klacht–
afhandeling”, somt ze haar
hoofdtaken op. In de praktijk
betekent dit dat Nebel de
leveranciers beoordeelt, zich
bezighoudt met interne en
externe audits en betrokken
is bij de afhandeling van
klachten van klanten. “Klachten
proberen we natuurlijk te
voorkomen, door hele strenge
eisen aan ons product en de
productbeoordeling te stellen.”

Leveranciers
DuPont werkt met zogenoemde
voorkeursleveranciers. “Zij
zijn belangrijk voor ons

proces en moeten aan strenge
voorwaarden voldoen. Er is
jaarlijks een evaluatie. Net
zoals DuPont, moeten ook
onze leveranciers mee met de
ontwikkelingen in de markt. De
wereld is tegenwoordig sneller
en kritischer en dat vraagt wat
van iedereen.”

‘Wij vinden het
belangrijk ons
steentje aan het
milieu bij
te dragen’
Over certificering zegt zij:
“DuPont is gecertificeerd
volgens de kwaliteitsnormen
ISO 9001, EN 15593, NSF en UL.
Dat betekent dat er regelmatig
controles zijn om te checken
of we daadwerkelijk voldoen
aan de normen. Dat doen niet

alleen externe mensen van
de instanties of van de klant,
maar wij controleren dat zelf
ook regelmatig.” Een andere
mooie ontwikkeling waar zij
mee te maken heeft, is de
groene Delrin®. “Wij vinden het
belangrijk ons steentje aan het
milieu bij te dragen en zo onze
voetafdruk te verminderen.
We zijn trots op onze groenere
productieprocessen met
fossiele brandstoffen en
herbruikbare grondstoffen.
Milieu is net zoals veiligheid
en kwaliteit een belangrijk
onderwerp voor DuPont.”
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Wij zijn DuPont

Respect voor Mensen. Vanuit die
kernwaarde doet DuPont er alles aan om
een goede werkgever te zijn. Dat zie je terug
in onze DuPont Dordrecht visie 2019-2021
die we in 2018 hebben ontwikkeld. Wij
streven voortdurend naar nul emissie en
een gezonde en veilige omgeving, binnen
en buiten ons bedrijf. Hiervoor investeren
we in techniek en in het talent van onze
medewerkers, die geloven dat het altijd
beter kan. Samen zijn wij DuPont.

Eind 2018 had DuPont op de
locatie Dordrecht 233 mensen
in dienst: 11 vrouwen en 222
mannen.

Aantal medewerkers per 31-12-2017
Man
240

Vrouw
18

Totaal
258

De gemiddelde leeftijd was 50
jaar, waar deze in 2017 op 49,7
jaar uitkwam. We hebben onze
organisatie kunnen versterken
met operators, ingenieurs en
ict-specialisten. Daarbij ging
het om zowel vervanging van
medewerkers die met pensioen
zijn gegaan, als uitbreiding
van de werkgelegenheid op
gespecialiseerde afdelingen.

In dienst in 2018
Man
22

Vrouw
0

Totaal
22

Uit dienst in 2018
Man
40

Vrouw
7

Totaal
47

We doen het veilig
of we doen het niet
Theoretisch en
praktisch bezig
Colofon

Aantal medewerkers per 31-12-2018
Man
222

Vrouw
11

Totaal
233
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en universiteiten. Ook
verwelkomen we regelmatig
leerlingen en studenten op
onze site voor rondleidingen.
Als DuPont hebben we
een lange traditie in het
aanbieden van stageplaatsen
en afstudeerplekken aan
studenten van verschillende
opleidingen, van mbo tot
universiteit. Daarbij snijdt het
mes aan twee kanten. Stagiairs
krijgen de mogelijkheid kennis
en ervaring op te doen en zich
te ontwikkelen. Tegelijkertijd
brengen zij de nieuwste kennis
en een andere invalshoek in.
Alle stagiairs gaan aan de slag
met een gerichte opdracht bij
bijvoorbeeld het laboratorium,
op het gebied van Onderzoek &
Ontwikkeling of Operations.

Duurzaam
Onze medewerkers zijn
met hun enthousiasme en
vakmanschap bepalend
voor het succes van onze
organisatie, nu en in de
toekomst. Om als bedrijf
toonaangevend te blijven,
maar ook met het oog op
de duurzame inzetbaarheid
van onze medewerkers blijft
DuPont investeren in hun
ontwikkeling. Daarnaast
zijn de leerwerktrajecten
voor operator, elektricien
of onderhoudsmonteur
nog steeds een belangrijk
onderdeel van ons
personeelsbeleid. In 2018
waren twaalf leerwerkers

actief bij DuPont. Vier van
hen rondden hun studie af en
behaalden hun diploma.
Van de afgestudeerden kregen
drie leerwerkers een contract
aangeboden.
Verder gaan we door met
het motiveren van jongeren
voor een toekomst in
onze bedrijfstak. Om het
onderwijs aan jongeren die
voor de techniek kiezen zo
realistisch mogelijk te laten
zijn, ondersteunen we het Da
Vinci College met apparatuur,
maar ook met onze kennis en
ervaring. Daarnaast verzorgen
we gastlessen en geven we
voorlichting op hogescholen

In 2018 ging het om:
• 1 masterstudent chemische
technologie, TU Delft, met
als onderzoeksopdracht
emissiemetingen en
simulaties van Delrin®
plastics (tot september)
• 1 student chemie, Avans
Hogeschool Breda, met als
onderzoeksopdracht het
modificeren van Delrin®
polymeer eindgroepen (tot
de zomervakantie)
• 2 natuurkundedocenten
aan een middelbare school,
masteropleiding Leraar
Natuurkunde, Fontys
Hogeschool Tilburg, met
als onderzoeksopdracht
emissiemetingen aan
Delrin® korrels (in de
zomervakantie)
• 1 student chemische
technologie, Avans
Hogeschool Breda,

met als onderzoeksopdracht
procesbasisontwikkeling
voor het drogen van
Delrin® korrels (na de
zomervakantie)
• 1 mbo-4-student, Techniek
College Rotterdam,
afstudeeropdracht op
het Delrin® laboratorium
(tot de zomervakantie)
• 1 mbo-4-student, Techniek
College Rotterdam,
afstudeeropdracht op
het Delrin® laboratorium
(na de zomervakantie)

Vitaliteit
Vanuit de visie 2019-2021 van
DuPont Dordrecht heeft een
team van medewerkers in
2018 een nieuw arbobeleid
ontwikkeld. Het uitgangspunt
is dat iedere DuPont’er tot
zijn of haar pensioen veilig

en gezond kan werken en dat
het werk bijdraagt aan ieders
welzijn. Mede in dat kader
blijven we het belang van een
gezonde leefstijl benadrukken.
DuPont’ers kunnen gratis aan
hun conditie en kracht werken
in onze bedrijfsfitnessruimte.
Een fysiotherapeut staat hierbij
tot hun beschikking voor
begeleiding en - indien nodig behandeling.
We besteden voortdurend
aandacht aan aspecten die
de gezondheid beïnvloeden
zoals stress, werken met
beeldschermen, slapen,
bewegen, werken in
ploegendienst, roken en
ergonomie. Veel medewerkers
maken gebruik van zit-sta-tafels.
Rokers die willen stoppen,
bieden we ondersteuning met

als resultaat dat het aantal
rokers is gedaald en dat de
medewerkers die nog wel
roken, de rookvrije tijd op het
terrein - DuPont is sinds
1 april 2017 wereldwijd
een 100% rookvrij bedrijf makkelijker doorkomen.
De medewerkers die
deel uitmaken van de
bedrijfsbrandweer ondergaan
regelmatig een conditietest
om te checken of ze voldoende
fit zijn voor de zware taak die
ze als hulpverlener moeten
kunnen vervullen.
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ERIK VAN DEN DOOL
“Wij nemen onze
verantwoordelijkheid
richting de omgeving
serieus”, aldus
Erik van den Dool.

‘We doen het veilig
of we doen het niet’

Van den Dool hecht veel
waarde aan fit zijn en blijven.
Hij is dan ook regelmatig te
vinden in de sportschool.
Ook voor het bedrijf is het
essentieel om in vorm te
blijven.

Als Maintenance Manager is Erik van den Dool
verantwoordelijk voor het onderhoud van de twee
fabrieken op het terrein van DuPont in Dordrecht. Een rol
die hij sinds 2018 vervult. Voor die tijd heeft hij diverse
andere functies gehad binnen het bedrijf. De ervaring die
hij daarmee opdeed, komt hem nu goed van pas.

In de praktijk betekent
dat regelmatig, preventief
onderhoud doen. Het is zijn
taak om dit proces samen met
ongeveer 45 collega’s, voor
een deel in dienst bij DuPont
en voor een deel ingehuurd,
te managen. “Je moet daarbij
denken aan het plannen en
uitvoeren van onderhoud zoals
dat in onderhoudsplannen
staat beschreven, maar ook aan
het uitvoeren van reparaties.”
Een andere tak van sport is
het leveren van input aan
nieuwbouwprojecten over
systemen en equipment. “We
streven naar zoveel mogelijk
standaardisatie.”

Kwaliteit
Op basis van contracten
besteedt DuPont ook onderhoudswerkaamheden uit. “Dit
gebeurt altijd door speciaal
geselecteerde aannemers die
aan onze eisen op het gebied
van veiligheid en milieu
moeten voldoen. Zij staan
onder supervisie van ons.
Sommigen werken hier al jaren.
Wij kennen ze heel goed en zij
weten ook exact wat DuPont
wil en zijn enorm betrokken.”
Van den Dool benadrukt dat
zijn afdeling serviceverlenend
is en hoge eisen stelt aan de
kwaliteit. “Mensen moeten
ook regelmatig trainingen
volgen om zich verder te
ontwikkelen.” Tijdens de
jaarlijkse onderhoudsstop is
het topdrukte voor de afdeling.
“De fabriek is dan meestal zo’n
vier weken uit bedrijf en dat
biedt ons de gelegenheid om
veel preventief onderhoud uit
te voeren. Dat is een mooie
periode. Het parkeerterrein is

overvol en het is een drukte
van jewelste. In korte tijd
moeten we dan heel veel
werk verzetten en dat vraagt
heel veel aandacht van onze
afdeling. Maar ook dan geldt
ons credo: we doen het veilig
of we doen het niet. Iedereen
kent die filosofie van DuPont
en houdt zich eraan. Als je
niet wilt werken volgens onze
regels, dan pas je niet bij
DuPont en sta je snel buiten.”

‘We stellen
hoge eisen aan
de kwaliteit’
“Wij nemen onze verantwoordelijkheid richting de
omgeving in alle opzichten
heel serieus”, vertelt hij. “In de
praktijk betekent dit ook dat
we af en toe wat terugdoen
voor de buurt. Zo hebben we
eerder dit jaar in weer en wind
een pad met houtsnippers
aangelegd in het BeverBos in
Park De Biesbosch. Dat was
hard werken, maar wat was dat
mooi om te doen. Het is fijn om
ook op die manier betrokken
te zijn bij onderhoud en onze
omgeving.”
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WOUTER DE SMET
Wouter de Smet: “Je krijgt
hier de kans om je te
ontwikkelen.”

‘Theoretisch
en praktisch bezig’

Responsible
Care 2018

Hij is in 2018 afgestudeerd aan de Technische Universiteit
Eindhoven als scheikundig technoloog. Recentelijk heeft hij
zijn woonplaats Breda verruild voor Heerjansdam om dichter
bij het werk te wonen. In zijn vrije tijd kokkerelt hij graag en
hij houdt van fietsen. Wouter de Smet voelt zich inmiddels
helemaal thuis bij DuPont als Assistant to Operations (ATO).

Volop bezig met de
toekomst
Voor een beter, veiliger
en gezonder leven
Met nieuw elan
de toekomst in
Via een gedeelde vacature
op LinkedIn kwam hij op het
spoor van DuPont. “In oktober
2018 ben ik hier gestart en
ik heb inmiddels mijn draai
gevonden. Een operator is
verantwoordelijk voor alles wat
te maken heeft met het draaien
van de fabriek.

‘DuPont heeft
een hele hoge
standaard qua
veiligheid’
Als ATO kom je in beeld als
er zich zaken voordoen die
voor de lange termijn moeten
worden opgelost. Een ATO is
ook nauw betrokken bij de
processen om fabrieken nog
veiliger te maken. DuPont doet
continu veiligheidsstudies.
Met de aanbevelingen die

daaruit voortkomen, gaan wij
weer verder. Wij zoeken naar
oplossingen en zijn betrokken
bij het invoeren daarvan. Dat
laatste gebeurt vaak tijdens
een geplande stop als er groot
onderhoud wordt uitgevoerd.”

Hoge standaard
Overigens komen er uit de
veiligheidsstudies nooit grote
punten naar voren. “Het zijn
vaak hele kleine aspecten
waarmee we het proces nog
net iets kunnen verbeteren.
DuPont heeft een zeer hoge
standaard qua veiligheid. Ik heb
bij veel chemische bedrijven
een kijkje in de keuken
genomen en zie dat veiligheid
bij DuPont echt topprioriteit is.”
De Smet is ook enthousiast
over het product dat DuPont
in Dordrecht maakt. “Delrin®
staat voor kwaliteit. Tijdens
mijn studie heb ik een
reactor ontworpen die later

ook is gebouwd en getest.
Inmiddels zijn er binnen mijn
afstudeergroep al negen van
deze reactoren. Hierin heb ik
ook Delrin® gebruikt, vanwege
de isolerende werking en het
feit dat het een hele sterke
kunststof is.”
Hij ervaart DuPont als een
goede werkgever. “Ik volg
allerlei trainingen op het
gebied van ‘process safety
management’ om straks zelf
veiligheidsstudies te kunnen
leiden. Je krijgt hier de kans
om je te ontwikkelen en dat
spreekt me enorm aan. Ik ben
hier theoretisch en praktisch
bezig en dat vind ik een fijne
combinatie. Ik loop in de
fabriek en zit af en toe ook
in de schoolbanken. Ik heb
in deze baan ontzettend veel
contacten en leer heel veel
over het proces. Erg boeiend
om dat elke dag van dichtbij
mee te mogen maken.”
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