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Een 
nieuwe 
start

Twee maanden later zagen 
Corteva en het nieuwe DuPont 
het levenslicht. Wereldwijd 
is DuPont nog steeds een 
hele grote speler die met 
hoogwaardige, innovatieve 
materialen het dagelijkse leven 
van mensen wil verbeteren 
en de wereld een veiligere, 
gezondere en betere plek wil 
maken. Daarbij zijn en blijven 
Veiligheid & Gezondheid, 
Bescherming van de Planeet, 
Respect voor Mensen en 
Hoogste Ethische Gedrag onze 
vier kernwaarden.

Het einde aan de periode van 
de fusie met Dow Chemical 
in 2017 en de splitsing 
in drie bedrijven in 2019 
betekende een nieuw begin 
voor DuPont Dordrecht. We 
hebben dit jaar hard gewerkt 
aan onze identiteit en onze 
zichtbaarheid op het terrein 
aan de Baanhoekweg waar nu 
drie bedrijven zijn gevestigd: 
Chemours, Dow en DuPont. 
Met onze nieuwe visie 
2019-2021, ons nieuwe logo 
en onze interne campagne 
‘Wij zijn DuPont’ bieden we 

duidelijkheid over wie we zijn, 
wat we doen, waar we voor 
staan en hoe we de toekomst 
van het nieuwe DuPont in 
Dordrecht willen vormgeven. 

Een essentieel onderdeel van 
die toekomst is duurzaamheid. 
Daarbij zijn er drie thema’s: 
Innovaties die mensen 
voorspoed brengen, Duurzame 
bedrijfsvoering en Mensen 
en welzijn. In de opmaat naar 
een circulaire economie zijn 
voor deze drie thema’s negen 
doelstellingen voor 2030 

2019 was het jaar van het nieuwe DuPont. Sinds 2015 hebben we veel 
energie en tijd gestoken in de fusie tussen The Dow Chemical Company en 
DuPont en de opsplitsing van het nieuwe fusiebedrijf in drie gespecialiseerde 
ondernemingen. Op 1 april 2019 ging het nieuwe Dow van start en traden 35 
collega’s van de ECP fabriek in Dordrecht daar in dienst. Zij gaan in Dordrecht 
verder als de medewerkers van de Dow HPC fabriek. 
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afgesproken om met onze 
wetenschappelijke kennis bij 
te dragen aan een duurzamere 
wereld. Voor DuPont Dordrecht 
betekent dit dat we vanuit 
onze zorg voor mensen en 
de aarde blijven streven naar 
nul emissie. Als goede buur 
en betrouwbare werkgever 
zoeken we voortdurend naar 
mogelijkheden om dit te 
realiseren. Ook blijven we ons 
inzetten voor een gezonde 
en veilige omgeving waar 
het prettig wonen en werken 
is en voor het verlagen 
en vergroenen van ons 
energieverbruik.

Mede daarom hebben we 
in 2019 zo’n 15 miljoen 
euro geïnvesteerd in de 
kwaliteit van onze producten, 
productieprocessen, 
organisatie, bedrijfsmiddelen 
en techniek. We hebben 
gesloten pompen geplaatst, 
ons opleidingssysteem 
verbeterd, tanken vervangen, 
de werkprocessen voor het 
onderhoud gestroomlijnd, 
het geluid van twee blowers 
gereduceerd en kleine emissies 
binnen en buiten de fabriek 
aangepakt. Maar ook de 
vervanging van oude ict-kabels 
en een controlesysteem, de 
ontwikkeling van specifieke 
varianten van Delrin® en 
de uitrol van ons nieuwe 
arbobeleid stonden op het 
programma. Zomaar een 
greep uit de vele projecten 
waarmee we onze overtuiging 
dat het altijd beter kan, hebben 
vormgegeven. Ook in 2019 
hebben we onze ogen en 
oren opengehouden voor 
onze omgeving en dat blijven 

we doen. Daarbij speelt de 
Burenraad een onmisbare rol. 
Om de band met omwonenden 
en andere betrokkenen 
verder te verstevigen kiezen 
we voor de dialoog. Via onze 
website en onze nieuwsbrief 
voor omwonenden, maar 
onder andere ook tijdens 
rondleidingen, ontvangsten en 
de zomermiddagwandelingen 
op ons terrein. We zijn blij 
met iedereen die de moeite 
neemt om contact met ons te 
zoeken, bij ons langs te komen, 
ons kritisch te bevragen en 
te luisteren naar ons verhaal. 
Daarnaast ondersteunen 
we als lid van de lokale en 
regionale samenleving allerlei 
maatschappelijke projecten en 
organisaties.  

‘Met onze weten-
schappelijke kennis 
bijdragen aan een 
duurzamere wereld’
 
We hebben in 2019 op een 
breed vlak mooie resultaten 
geboekt. De markt voor onze 
producten was goed. In de 
tweede helft van 2019 liep 
de vraag vanuit de auto-
industrie en vanuit China wat 
terug, maar daartegenover 
staan de ontwikkelingen op 

medisch gebied waarbij steeds 
vaker speciale kwaliteiten 
Delrin® worden toegepast 
voor gezondheidsmonitoring 
en medicatiedosering. Ook 
zijn er stappen gezet in de 
aanvraag voor onze nieuwe 
milieuvergunning, een proces 
dat in handen is van de DCMR 
Milieudienst Rijnmond. Verder 
hebben we geen klachten 
van omwonenden over geluid 
ontvangen en per kiloton 
product minder water verbruikt 
en minder naar de lucht 
uitgestoten. De inspecties 
door de verschillende 
overheidsinstanties zijn positief 
verlopen, alleen heeft de 
DCMR Milieudienst Rijnmond 
bij controle drie overtredingen 
geconstateerd. Helaas hebben 
we twee keer de vergunning 
overschreden en had een 
medewerker een medische 
behandeling nodig. Allemaal 
zaken die we direct hebben 
opgepakt om herhaling te 
voorkomen, vanuit ons streven 
naar nul incidenten, nul emissie 
en nul letsel. Zo werken we 
aan een beter nu en zorgen we 
voor een betere toekomst.

Met vriendelijke groet,

Govert Griffioen
Directeur DuPont Dordrecht
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“Hoe minimaliseren we de 
uitstoot en hoe verbruiken 
we minder energie, water 
en grondstoffen? Dat zijn de 
vragen waar het om gaat als 
we het over duurzaamheid 
hebben”, vervolgt hij. “Voor 

de productie van Delrin® 
maken we gebruik van 
formaldehyde, in Nederland 
een Zeer Zorgwekkende 
Stof, die vooral gevaarlijk is 
bij inademing. De stof komt 
van nature voor in mensen, 

dieren, planten, bomen en 
de lucht, zowel binnen als 
buiten. Desondanks willen we 
de uitstoot ervan uiteindelijk 
terugbrengen naar nul en 
dan geldt: meten is weten. 
Het is goed om te weten dat 
de analysetechnieken steeds 
gevoeliger zijn geworden, dus 
dat je meetresultaten van nu 
niet kunt vergelijken met die 
van vroeger. Bovendien is het 
zo dat als je een bepaalde 
hoeveelheid meet, dat op zich 
nog niets zegt, omdat de stof 
altijd en overal een natuurlijke 
component van de lucht is. 

“Wij zijn bij alles wat we doen en maken altijd met 
de toekomst bezig.” Dat zegt Paul Wijnands, die sinds 
1989 bij DuPont werkt. Als research engineer voor het 
Delrin® productieproces bedenkt en ontwikkelt hij 
verbeteringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit 
en efficiency. “Dat doe ik natuurlijk niet alleen, alle 
collega’s zijn bezig met continu verbeteren.”

DUURZAAMHEID: BEDRIJFSVOERING

‘We investeren in verbete ringen, 
hoe klein ook’
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Toch willen we de uitstoot 
ervan continu monitoren, om 
een eventuele emissie, hoe 
klein ook, direct te signaleren 
en gericht actie te kunnen 
ondernemen. Daarom hebben 
we de afgelopen jaren in onze 
fabriek veel geavanceerde 
sensoren geplaatst en de 
uitstoot per kiloton product nog 
verder weten te verlagen.”

Historisch laag
Een nieuwe ontwikkeling is 
dat in Finland een mobiele 
sensor op de markt is gebracht 
die gevoeliger is dan welke 
detector ooit. DuPont heeft 
deze aangeschaft en de uitstoot 
in de fabriek hiermee in kaart 
gebracht. De aanwezigheid van 
de stof bleek zeer gering, maar 
toch zijn er vanuit het streven 
naar nul uitstoot in 2019 zo’n 
40 kleine acties uitgevoerd. 
“Daar is een operator een half 
jaar voor vrijgemaakt. Het is 
goed dat dit soort apparatuur 
wordt ontwikkeld en dat wij 
ermee aan de slag gaan. We 
investeren tijd en geld in 
verbeteringen, hoe klein ook, 
en blijven dat doen.” 

De uitstoot speelt ook bij 
de toepassing van Delrin® 
in eindproducten. “Sinds 
de introductie van deze 
oersterke kunststof met goede 
mechanische eigenschappen in 
1960 heeft DuPont hier steeds 
meer aandacht aan besteed. 
In 2019 hebben we daar weer 
een mooie stap in gezet met 
de introductie van een type 
Delrin® met een historisch lage 
emissie van het eindproduct. 
Ook hierbij is ons doel deze 
naar nul terug te brengen. 

Ik begeleid stagiairs die in het 
kader van hun studie chemie 
of chemische technologie 
onderzoek bij ons doen. Een 
van de actuele onderwerpen 
daarbij is het maken van 
een computermodel om te 
kunnen voorspellen hoeveel 
formaldehyde van productie tot 
en met eindgebruik vrijkomt, 
zodat we klanten nog beter 
kunnen adviseren. Hoe meer je 
weet, des te zinvoller je met die 
kennis om kunt gaan.”

‘Hoe meer je weet, 
des te zinvoller je 
met die kennis om 
kunt gaan’

Koplopers
Bij duurzame bedrijfsvoering 
gaat het volgens Wijnands 
ook om energieverbruik. “Op 
dat gebied zijn we een van de 
koplopers binnen de chemische 
industrie met als resultaat dat 
we zo’n 90 procent minder 

energie per kilo product 
gebruiken en onze CO2-uitstoot 
fors hebben teruggebracht. 
Maar we willen nog verder 
verminderen en uiteindelijk 
energieneutraal werken. 
Daarom hebben we in 2019 
een verbeterproject voor een 
concentratorkolom opgezet. 
Hierin wonnen we de grondstof 
uit het productieproces 
terug, maar daarbij werd heel 
veel stoom verbruikt. Wat 
hergebruik van grondstoffen 
betreft: procesalcohol is een 
hulpmiddel voor de productie 
van Delrin® en daarbij ontstaat 
een bijproduct. Daaruit wonnen 
we altijd ongeveer de helft 
van de alcohol terug, maar we 
hebben in 2019 een methode 
uitgedacht om 100 procent 
terug te winnen. Zo blijven we 
bezig. We realiseren ons dat 
wat we willen soms technisch 
nog niet mogelijk is en dat 
onze inspanningen in kleine 
stapjes resultaten opleveren, 
maar iedere stap voorwaarts is 
er een.”

“Iedere stap voorwaarts is er een”,  
vindt Paul Wijnands.
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DuPont Dordrecht
In 1962 opende DuPont zijn 
deuren in Dordrecht. Een jaar 
later werd begonnen met de 
productie van Delrin®. In juli 
2015 splitsten de afdelingen 
Viton® en Fluoroproducts zich 
af van DuPont om verder te 
gaan als de nieuwe, zelfstandige 
onderneming Chemours. In 
2015 kondigden DuPont en 
The Dow Chemical Company 
hun fusie van gelijken aan. In 
september 2017 werd deze 
fusie gerealiseerd en ontstond 
DowDuPont. Vervolgens 
is meteen gestart met de 
voorbereidingen voor de 
volgende stap: het opsplitsen 
van het gefuseerde bedrijf in 
drie aparte ondernemingen 
met elk een duidelijke focus: 

Corteva, Dow en DuPont. Reden 
voor de opsplitsing is dat de 
innovatiekracht van de drie 
bedrijven afzonderlijk groter is. 
Sinds 1 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 was op 
1 juni 2019 een feit. De Delrin® 
fabriek in Dordrecht, één van 
de grootste ter wereld, valt 
onder het nieuwe DuPont. Hier 
vindt de productie plaats van 
de witte en de zwarte Delrin® 
die in de vorm van korrels 
wereldwijd hun weg vinden.

Delrin®: alledaags  
en hoogwaardig
De naam Delrin® zegt 
consumenten niet veel, maar 
onbewust gebruiken zij dag in 
dag uit producten waarin deze 
kunststof is verwerkt. DuPont™ 
Delrin® is bijzonder slijtvast en 

net zo sterk als metaal, maar 
veel lichter, en combineert 
deze eigenschappen met 
een goede stijfheid en lage 
weerstand. Delrin® wordt 
gebruikt voor onderdelen in 
elektrische tandenborstels, 
staafmixers, tuingereedschap, 
skibindingen en boormachines. 
De keukenkastjes van een groot 
internationaal woonwarenhuis 
lopen licht en de dempers 
van de kastdeurtjes doen 
vele jaren hun werk omdat 
ze gemaakt zijn van Delrin®. 
Ook in de farmacie en de 
gezondheidszorg is het product 
niet meer weg te denken. Van 
een doseermechaniek van 
neusspray en de behuizing 
van een apparaat waarmee 
diabetici hun glucosespiegel 
kunnen controleren tot 
doseerunits van inhalators: 
Delrin® garandeert een 
betrouwbaar gebruik en de 
juiste dosering. Hiervoor zijn en 
worden nieuwe typen Delrin® 

Voor een beter, 
veiliger en 
gezonder leven
Waar ook ter wereld, bijna iedereen 
heeft elke dag producten van 
DuPont in handen. De kunststof 
Delrin® die we in Dordrecht 
produceren, heeft een breed scala 
aan toepassingen die onderdeel zijn 
van het dagelijkse leven. 
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met speciale producteisen voor 
geneeskundige toepassingen 
ontwikkeld. Een andere 
bedrijfstak die veel Delrin® 
gebruikt, is de auto-industrie. 
Zo wordt de kunststof 
toegepast in hoofdsteunen, 
de bediening van elektrische 
ramen, achteruitkijkspiegels 
en de rode knoppen waarmee 
de autogordel wordt 
vastgeklikt. Ook is Delrin® te 
vinden in het ‘kniegewricht’ 
voor het stuurmechanisme 
van elektrische auto’s dat 
in Japan is ontwikkeld en 
in transportbanden voor 
petflessen en glaswerk. 
Steeds vaker vormt Delrin® 
een essentieel onderdeel van 
voorwerpen en systemen in de 
voedingsmiddelenindustrie. 
Daarom voldoet de productie 
van Delrin® aan de hoogste 
standaarden op het gebied  
van voedselveiligheid  
(EN 15593-certificering). Met 
het hoogwaardige Delrin® 
behoren we internationaal tot 
de top. Om dit zo te houden 
investeren we naast strikte 
kwaliteitscontroles ook veel 
in onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe 
producten, in nauw overleg 
met onze klanten.

DuPont in Nederland
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 auto’s 
en vliegtuigen, bouw 
en constructie en van 

huishoudelijke verzorging 
tot voedselverpakking. 
De producten van DuPont 
spelen een belangrijke rol 
in het verbeteren van de 
kwaliteit van producten zoals 
smartphones, tablets, medische 
en elektrische apparaten, 
beschermende kleding, brood, 
yoghurt, kaas, dranken, was- en 
vaatwasmiddelen. Zo helpen 
we wereldwijd het leven van 
mensen beter, veiliger en 
gezonder te maken. 

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. Na de fusie 
in 2017 tussen DuPont en 
The Dow Chemical Company 
en de opsplitsing van het 
gefuseerde bedrijf in 2019 in 
drie aparte beursgenoteerde 
ondernemingen met elk hun 
eigen specialisme ontstond het 
nieuwe DuPont.

Het bedrijf 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 vier 
bedrijfsonderdelen met elk 
hun eigen portfolio:
• Electronics & Imaging
 Toonaangevende 

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

• Transportation & Industrial
 Hoogwaardige harsen, lijmen 

en smeermiddelen die 
materiaal-systeemoplossingen 
bieden voor de luchtvaart, 
auto-industrie en andere 
veeleisende toepassingen.

• Nutrition & Biosciences
 Duurzame oplossingen 

voor de voedings- en 
gezondheidsindustrie en 
schonere oplossingen van 
biologische oorsprong die een 
groeiende circulaire economie 
ondersteunen.

• Safety & Construction
 Beschermende en technisch 

hoogwaardige oplossingen 
die veiligheid bieden 
aan hulpverleners en 
medewerkers in de industrie 
en zorgen voor soepel 
verlopende bedrijfsprocessen.
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Veiligheid, gezondheid  
en milieu

DuPont richt zich op de verantwoordelijke, weldoordachte 
en gemeenschappelijke ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen. Er zijn vier kernwaarden die voor onze 
medewerkers en voor onze aannemers de leidraad vormen 
bij alles wat ze doen: Veiligheid & Gezondheid, Respect 
voor Mensen, Hoogste Ethische Gedrag en Bescherming 
van de Planeet. Deze kernwaarden zijn de hoekstenen van 
ons handelen. Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor de 
bescherming van de veiligheid en gezondheid van onze 
medewerkers, contractors en klanten, en van de mensen in  
de omgeving waarin wij werken.  



1110

Veilig werken
Met elkaar zijn we 
verantwoordelijk voor een 
meer duurzame wereld. 
We doen alles om mens en 
natuur te beschermen en 
incidenten te voorkomen. We 
zijn voortdurend op zoek naar 
duurzame manieren om bij te 
dragen aan wetenschappelijke 
verbeteringen. In het 
belang van toekomstige 
generaties. Onderdeel 
van veilig werken zijn het 
bouwen en onderhouden 
van installaties, het trainen 
van alle betrokkenen en een 
strakke naleving van alle 
procedures. Ook belangrijk 
zijn cultuur, gedrag en 
bewustzijn. Als bedrijf kijken 
we continu kritisch naar onze 
bedrijfsprocessen en zoeken 
we naar manieren waarop het 
nog beter kan. 

In 2019 heeft een DuPont’er 
letsel opgelopen aan zijn 
scheenbeen. Er is een 
verbeteractie opgezet om 
soortgelijk letsel met medische 

behandeling te voorkomen in 
de toekomst. Bij de aannemers 
waren geen letsels. Het streven 
is en blijft nul incidenten op het 
werk. 

Nieuw arbobeleid
Ons streven is dat iedere 
DuPont’er in Dordrecht gezond 
en veilig kan werken tot aan 
zijn of haar pensioen. In 2019 is 
een nieuw arbobeleid uitgerold. 
We vinden het van belang dat 
werk bijdraagt aan het welzijn 
van onze medewerkers. In 
de praktijk betekent dit dat 
mensen zich gewaardeerd en 
gehoord moeten voelen en 
elkaar moeten respecteren. 
Arbobeleid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid waar 
iedereen actief aan bijdraagt, 
zowel op het werk als thuis. 

DuPont werkt op de locatie 
Dordrecht met Chemours 
samen in de bedrijfsbrandweer 
die acht fulltime brandweer-
commandanten en ruim 
90 medewerkers met een 
brandweeropleiding telt.  

Zij krijgen dezelfde training als 
de brandweermensen van de 
regionale brandweer. Wel zijn 
ze nog meer gespecialiseerd in 
de bestrijding van incidenten 
met chemische stoffen. De 
bedrijfsbrandweer heeft in 
2019 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 waren er 
ploegsgewijze oefeningen voor 
onze medewerkers en onze 
aannemers. In juli 2019 was 
er bovendien de driejaarlijkse 
grote CoPI-oefening. Uit 
deze oefening zijn door de 
betrokken partijen belangrijke 
lessen geleerd op het gebied 
van onderlinge communicatie. 
Elke oefening wordt altijd 
geëvalueerd en de eventuele 
verbeterpunten worden 
meegenomen in de volgende 
oefening.

Letsel   2019   2018

                             DuPont Dordrecht  Aannemers                DuPont Dordrecht Aannemers

MTC  1  0 0  1
(letsel met medische behandeling)

RWC  0  0 0  0
(letsel met aangepast werk)

LWC  0  0 0  0
(letsel met verzuim)
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Emissie kooldioxide naar de lucht in 2015-2019 in kg/jaar
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Milieu
DuPont werkt nu nog onder 
dezelfde milieuvergunning als 
Chemours, de eigenaar van het 
terrein waar de beide bedrijven 
en Dow zijn gevestigd. In 
2019 is hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor 
de aanvraag van een eigen 
vergunning. Er is veel overleg 
geweest met en er zijn veel 
vragen beantwoord van de 
DCMR Milieudienst Rijnmond 
die, in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland, belast 
is met vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. 
DuPont is gecertificeerd 
volgens ISO 14001. Deze 
internationale standaard wordt 
gebruikt om een milieubeleid 
te ontwikkelen dat bij onze 
organisatie en activiteiten past 
en de uitvoering daarvan te 
borgen.

DuPont volgt de internationale 
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 
milieu-incidenten. In 2019 
is een keer de vergunning 
overschreden van filtreerbare 
vaste stoffen. Na uitgebreid 
onderzoek is geen directe 
oorzaak aangetoond 
van deze overschrijding. 
Waarschijnlijk hebben een 
nieuw analysemethode, 
ingebruikname van een 
nieuw procesdeel en het 
onvoldoende gebruik van 
schoon materiaal om monsters 
te nemen een en ander 
veroorzaakt. Een samenloop 
van omstandigheden. Omdat 
waterschap Hollandse Delta 
het afvalwater nabehandelt 
in de afvalwaterzuivering 
heeft deze overschrijding 
geen effect gehad op het 
milieu. Er is ook een afwijking 
geconstateerd aan het fornuis 
met als gevolg een last 

onder dwangsom. Hierin is 
bepaald dat onder andere de 
emissie van zwaveldioxide, 
waterstoffluoride en totaalstof 
continu moet worden gemeten. 
In 2019 is gestart met het 
installeren van een continue 
meting. In 2019 is er minder 
geproduceerd dan in 2018. 
Daardoor is de uitstoot naar 
lucht en water gedaald ten 
opzichte van 2018 en de jaren 
ervoor. 

Onze inzet is onze voetafdruk 
op het milieu steeds verder 
te verminderen. In 2019 is 
aanzienlijk geïnvesteerd in 
verbeterde technieken om de 
uitstoot verder te reduceren 
en het werk nog veiliger te 
maken. In 2020 worden deze 
projecten uitgevoerd en in 2021 
opgeleverd. Automatisering 
en nieuwe technologische 
toepassingen spelen daarbij 
een belangrijke rol. Onze 
doelstelling is continu te 
verbeteren. 
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De verlaging van NMVOS 
is te verklaren door de 
lagere productiecijfers. De 
gerapporteerde getallen zijn 
de emissies van puntbronnen, 
diffuse emissies en emissies die 
hebben plaatsgevonden door 
onvoorziene voorvallen.

Voor de productie van 
Delrin® maken we gebruik 
van formaldehyde. Dit is 
in Nederland een Zeer 
Zorgwekkende Stof. 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 ervan 
ligt bij DuPont al jaren ver 
onder de vergunningsnorm 
en heeft geen enkele invloed 
buiten ons terrein. Het is 
onze ambitie om de uitstoot 
van deze stof naar de lucht 
uiteindelijk terug te brengen 
naar nul. Er is geavanceerde 
detectieapparatuur geplaatst 
om eventuele emissies, 
hoe klein ook, te monitoren 
en vroegtijdig te kunnen 

verhelpen. Ook zijn er in het 
proces aanpassingen gedaan 
waardoor emissies zijn 
verminderd, en is een speciale 
detector aangeschaft en 
ingezet. 

Geluid en afval 
Sinds 2017 hebben we 
geen formele klachten van 
omwonenden gekregen over 
geluid. Er zijn in 2019 twee 
dempers geplaatst op de 
blowers op het dak van een van 
de fabrieken om zo het geluid  
nog verder te reduceren. 
Onze ambitie is zo weinig  

mogelijk afval te hebben. Is 
er dan toch afval, dan willen 
we dit op de meest duurzame 
manier verwerken. We 
zoeken continu naar nieuwe 
mogelijkheden om van wat 
eerst nog afval was, een nuttig 
bijproduct te maken. Afval op 
locatie wordt zoveel mogelijk 
aan de bron gescheiden en 
afdelingen scheiden zelf 
zoveel mogelijk gelijksoortig 
materiaal. In 2019 is ook een 
project gestart om gescheiden 
afvalstromen tussen Chemours 
en DuPont te creëren. 

7789
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Water
Een van de kerndoelen in ons 
milieuprogramma is dat we 
per kiloton product steeds 
minder water willen gebruiken. 
Het lagere waterverbruik 
in 2019 heeft te maken 
met de lagere productie. 
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.

Energie
Als onderdeel van de 
Meerjarenafspraken Energie-
Efficiency van de Nederlandse 
overheid heeft DuPont een 
eigen Energie-Efficiencyplan 
2017-2020. Doel is het 
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. We hergebruiken 
stoom, en maken 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. Centraal in ons 
energiebeleid staat de vraag 
hoe we zo energieneutraal 
mogelijk kunnen produceren. 
Het antwoord daarop is 
verbonden met de nieuwe 
toekomstvisie op het gebied 
van duurzaamheid van DuPont 
wereldwijd, vastgelegd in de 
Duurzaamheidsdoelstellingen 
voor 2030 (https://www.
dupont.com/about/
sustainability/our-goals.html).  
In Dordrecht zullen we de 
komende jaren ook invulling 
geven aan dit beleid. 

Waterverbruik in 2015-2019 in m3/jaar
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Controlerende  
overheden
In 2019 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. Er is drie keer een 
overtreding geconstateerd.
Dit betrof de inspectie 
van de brandbeveiliging, 
de registratie van 
functieomschrijvingen, taken 
en verantwoordelijkheden en 
de inventarisatie en classificatie 
van drukapparatuur. De 
overtredingen zullen binnen 
de gestelde termijn opgelost 
worden en er zijn verbeteracties 
uit voortgevloeid. 

DuPont is in 2019  
gecontroleerd door: 
•  Omgevingsdienst  

Zuid-Holland Zuid
•   Veiligheidsregio 

 Zuid-Holland Zuid
•   Inspectie Leefomgeving  

en Transport
•   Rijkswaterstaat
•   DCMR Milieudienst 

Rijnmond
•   Waterschap Hollandse 

Delta
•   Inspectie Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid
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DUURZAAMHEID:  
INNOVATIES DIE MENSEN VOORSPOED BRENGEN

DuPont in Dordrecht maakt topkwaliteit 
Delrin® voor de hele wereld. Deze 
hoogwaardige kunststof speelt 
een steeds belangrijkere rol in de 
gezondheidszorg. “Daarbij draait 
alles om twee woorden: precisie en 
betrouwbaarheid”, aldus Guido Draijer, 
R&D Engineer & Color Specialist Delrin®.

‘Ons product 
wordt niet 
zomaar 
gekozen’

Hij heeft in zijn 28-jarige loopbaan 
bij DuPont in Dordrecht steeds 
weer aan de wieg gestaan van 
nieuwe kwaliteiten Delrin®. “Dat 
is teamwerk van experts binnen 
DuPont wereldwijd in nauwe 
samenspraak met onze klanten. 
Om internationaal tot de top 
te blijven behoren, investeren 
we veel in onderzoek naar en 
de ontwikkeling van nieuwe 
producten. Inmiddels is Delrin® 
niet meer weg te denken uit 
medische en farmaceutische 
toepassingen, van monitoring 
van de gezondheid tot slimme 
medicatietoediening.”
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Kwalificeren
Voor het doseermechaniek van 
neusspray, zoals de bekende 
Otrivin, mag DuPont al heel 
lang Delrin® leveren. “Dat was 
lange tijd gewoon industrieel 
materiaal. Daarnaast hebben 
we de laatste 15 jaar een 
reeks aan nieuwe typen met 
speciale producteisen voor 
geneeskundige toepassingen 
ontwikkeld. We denken mee 
met de klant en zoeken naar 
oplossingen voor zijn vraag. Dat 
betekent veel uitproberen en 
intensief testen. Ons product 
wordt niet zomaar gekozen, 
daarvoor moeten we het 
iedere keer weer kwalificeren 
waarbij ook de organisatie 
van ons fabricageproces van 
belang is. Inmiddels werken we 
samen met een groot aantal 
internationaal opererende 
farmaceutische bedrijven. 
Hun eisen vertalen wij naar 
aparte productgroepen van 
Delrin® met de juiste mix 
aan eigenschappen zoals 
stijfheid, veerkracht, lage frictie 
ofwel wrijving en een glad 
oppervlak.” 

Exacte dosis
In poederinhalators voor 
longpatiënten zorgt een turbine 
van Delrin® ervoor dat de 
aangegeven dosis medicatie 
ook echt wordt vrijgegeven 
en kan worden ingeademd. 
Er zit ook Delrin® in auto-
injectoren ofwel voorgevulde 
injectiespuiten die bijvoorbeeld 
bij heftige allergische reacties 
worden gebruikt. Hierbij 
wordt een voorgespannen 
injectienaald gelanceerd die 
de medicatie injecteert en zich 
weer terugtrekt. Zo worden 

levens gered. Veel diabetici 
hebben dagelijks Delrin® in 
handen in hun insulinepennen. 
Hun bloedsuikerniveau is 
bepalend voor de hoeveelheid 
insuline die ze zichzelf moeten 
toedienen. Ze kunnen deze in 
een herbruikbare injectiespuit 
instellen en dankzij het 
tandwielmechaniek en de 
instelwieltjes van Delrin® is een 
exacte dosis gegarandeerd. 

‘In het belang van 
betere zorg en  
kwaliteit van leven’

Pijnloos
Freestyle Libre van Abbott is 
een nieuwe toepassing voor 
diabetici. Zij moeten dagelijks 
een of meerdere keren hun 
bloedsuikergehalte meten om 
de juiste dosis insuline vast te 
stellen. “Sommigen prikken 
hun vingers echt helemaal 
stuk. Abbott heeft hiervoor 
een revolutionaire oplossing 
uitgedacht. De patiënt 

plaatst een kleine sensor 
op de achterkant van zijn 
bovenarm waarbij er direct een 
voorgespannen naaldje onder 
zijn huid wordt aangebracht. 
Het lanceringsmechaniek voor 
dit naaldje is van Delrin®. Zo 
zit de sensor stevig vast en kan 
de patiënt zeker vier weken 
pijnloos 24/7 zijn bloedsuiker 
meten, deze via een app op zijn 
mobiele telefoon controleren 
en zijn juiste dosis insuline 
bepalen. Dit systeem is 
inmiddels goedgekeurd door 
de Amerikaanse voedsel- en 
medicijnenautoriteit FDA en 
wordt ook in steeds meer 
Europese landen vrijgegeven. 
Het maakt het leven van 
diabetici een stuk prettiger 
en veiliger. Daarmee gaan 
we graag verder. We blijven 
deze en andere varianten van 
Delrin® verder verbeteren 
om fabrikanten van medische 
hulpmiddelen weer nieuwe 
ontwerpmogelijkheden te 
bieden. In het belang van 
betere zorg en kwaliteit van 
leven voor patiënten.”

Volgens Guido Draijer is Delrin® niet meer weg 
te denken uit medische en farmaceutische 

toepassingen, van monitoring van de 
gezondheid tot slimme medicatietoediening.
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Midden in de maatschappij

Als onderdeel van de samenleving in Zuid-Holland Zuid is DuPont 
in Dordrecht nauw betrokken bij iedereen die woont en werkt in 
de nabije omgeving van ons bedrijf. We hanteren zeer strenge 
veiligheidseisen om mens en natuur te beschermen, binnen en 
buiten onze poort. Vanuit onze kernwaarde Respect voor Mensen 
is de dialoog ons uitgangspunt. We doen er alles aan om de band 
met onze omwonenden en andere betrokkenen te verstevigen en 
houden als goede buur zoveel mogelijk rekening met hen.  
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Burenraad:  
mood onderzoek, 
werkconferentie en meer
Sinds september 2017 is de 
Burenraad van Chemours 
en DuPont actief. Deze 
onafhankelijke raad heeft 
acht leden, inclusief voorzitter 
Bert Kandel. Deze 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 
heeft als primaire taak de 
relatie tussen de lokale 
samenleving en DuPont en 
Chemours te versterken. 
Om dat te bereiken 
stimuleert de Raad tijdige, 
transparante en maximaal 
objectieve communicatie 
vanuit beide bedrijven 
en volgt dat nauwgezet. 
Bovendien heeft de Raad een 
signaleringsfunctie voor de 
relatie tussen beide bedrijven 
en de omgeving en geeft 
ze gevraagd en ongevraagd 
advies. De Raad vergadert 
minimaal vier keer per jaar 
met de directies van beide 
bedrijven. Deze vergaderingen 
zijn openbaar. Onderwerpen 
die aan bod komen, zijn onder 
andere veiligheid, milieu, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, sponsorbeleid  
en communicatie. In 2019 
presenteerde de Burenraad 
de uitkomsten van een mood 

onderzoek onder een aantal 
inwoners van Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht 
en Wijngaarden. Centraal 
stonden de vragen hoe de 
buren van Chemours en 
DuPont hun leefomgeving 
ervaren en hoe ze kijken 
naar de bedrijven. Dit 
onderzoek is in opdracht van 
de Burenraad uitgevoerd 
door het Rotterdamse 
Blauw Research. Een van de 
belangrijkste conclusies was 
dat openheid vertrouwen 
geeft. Ook bleek dat mensen 
zich in de dagelijkse praktijk 
meer zorgen maken over 
bijvoorbeeld hondenpoep 
en luchtkwaliteit dan over 
de bedrijven. Wel heeft het 
vertrouwen de afgelopen 
jaren een deuk opgelopen 
door berichtgeving in de 
media. Suggesties om dit te 
verbeteren zijn: wees altijd 
over alles open en eerlijk, 
organiseer open dagen, laat 
je zien in de omgeving en doe 
ook iets terug voor de buurt. 

Daarnaast werd duidelijk dat 
de omgeving de Burenraad 
niet of nauwelijks kent, 
maar wel positief is over het 

bestaan ervan. Inwoners 
gaven ook aan informatie 
van de overheid te missen 
en niet precies te weten wat 
de rol van de overheid is en 
hoe toezicht en handhaving 
werken. Reden voor de 
Burenraad om eind oktober 
2019 een werkconferentie 
te organiseren met 
professionals over eenduidige 
communicatie bij gevoelige 
onderwerpen. Kijk voor  
meer informatie op  
www.burenraad.nl

In dialoog met  
de omgeving
Als DuPont hechten we er 
grote waarde aan om in 
dialoog te zijn en blijven 
met onze omgeving. We 
onderhouden contacten met 
gemeentelijke en provinciale 
bestuurders en politici en 
vertegenwoordigers van 
overheden en instanties. 
Graag verwelkomen wij 
hen, maar ook medewerkers 
van bedrijven en andere 
organisaties en leerlingen 
en studenten, voor een 
gesprek en een rondleiding. 
Op die manier kunnen zij 
een beter beeld krijgen van 
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wie we zijn en wat we doen. 
Met omwonenden en andere 
betrokkenen communiceren we 
onder andere via onze website 
www.dupontdordrecht.info 
en onze halfjaarlijkse 
nieuwsbrief DuPont Inzicht. 
Deze wordt huis-aan-huis 
verspreid in Sliedrecht, 
Wijngaarden en grote 
delen van Dordrecht en 
Papendrecht. De thema’s in 
2019 waren ‘Zichtbaarheid 
in de samenleving’ en 
‘Samen komen we verder’. 
In beide uitgaven stond 
een klantenverhaal dat de 
relevantie van onze producten 
in het dagelijkse leven toelicht. 

Het Responsible Care verslag 
2018 is in juli 2019 verschenen. 
Naast onze prestaties op 
het gebied van gezondheid, 
veiligheid en milieu stonden 
hier ook ervaringsverhalen van 
medewerkers in. 

Net als in 2018 organiseerden 
we samen met Chemours 
elke vrijdagmiddag in juli 
een zomermiddagwandeling 
voor omwonenden en andere 
geïnteresseerden. Ruim 
twintig mensen maakten van 
de gelegenheid gebruik om 
een kijkje achter de schermen 
te nemen en een persoonlijke 
rondleiding te krijgen over het 
terrein aan de Baanhoekweg. 
Deze drie uur durende 
rondleiding werd verzorgd 
door medewerkers van beide 
bedrijven. De feedback op 
deze wandelingen is positief.

Ondersteuning van 
maatschappelijke 
initiatieven
Als goede buur zijn we actief in 
de wijken rondom ons terrein 
en zetten we ons in voor 
kleine en grotere initiatieven 
die de (lokale) samenleving 
ten goede komen. In 
2019 ondersteunden we 

bijvoorbeeld De Merwelanden 
bij de organisatie van 
het wijkfeest in april, het 
kerstdiner voor de wijk en 
activiteiten in het kader van 
#jebentnietalleen, een project 
van de gemeente Dordrecht 
om eenzaamheid te bestrijden. 
Ook het kindervakantiekamp 
van de scouting en de 
fietstocht van de Rotary Clubs 
Drechtsteden voor mensen 
met beginnende dementie 
(Odensehuis) hebben we 
van harte gesteund. Als 
reddingspartner van Hart voor 
de Zaak, een programma voor 
bedrijven van de Hartstichting, 
hebben we de Dordtse wijk  
De Staart een AED geschonken.

Diverse organisaties kunnen al 
langer rekenen op financiële 
ondersteuning van DuPont, 
zoals het tweejaarlijkse Dordt 
in Stoom, Wantijpop en  
Live@Wantij waarvan we een 
van de hoofdsponsors zijn. We 
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hebben dertig kaarten voor 
Live@Wantij verloot onder 
bewoners in de Drechtsteden 
via een campagne op 
Facebook en Instagram en 
advertenties in de lokale 
bladen. Daarnaast waren we 
sponsor van de Helmantel 
tentoonstelling in de Grote 
Kerk van Dordrecht. 

We willen ons vrijwilligerswerk 
uitbouwen. Sinds begin 2019 
stellen we onze medewerkers 
in staat één dag per jaar in 
werktijd aan vrijwilligerswerk 
te besteden. Er is een groep 
medewerkers actief om deze 
vrijwillige inzet meer handen 
en voeten te geven. Twee 
teams van DuPont hebben 
meegedaan aan NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie 
van Nederland die wordt 
georganiseerd door het Oranje 
Fonds. In Dordrecht hebben 
ze de wandelpaden rondom 
het BeverBos van Nationaal 
Park De Biesbosch verhoogd. 
In Sliedrecht hebben ze bij 
paviljoen De Aak van ASVZ-
locatie De Merwebolder een 
zand-en-watertafel en voel- en 
muziekborden gemaakt en de 
tuin onder handen genomen. 
Bovendien hebben ze een 
idee voor een blotevoetenpad 
uitgewerkt en dat later ook 
uitgevoerd. 

Tijdens de derde editie van 
Beursvloer, een initiatief van 
de Stichting Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen, heeft 
DuPont matches gemaakt met 
Stichting Present Dordrecht-
Papendrecht, Inloophuis 
Helianthus, R-newt en 
Buitenzinnig. 

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

MAAK KANS OP 2 VRIJKAARTEN VOOR

LIVE AT WANTIJ OP 14 JUNI EN MELD JE AAN!

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in 
Dordrecht, Papendrecht of Sliedrecht  
en wil jij vooraan staan? Meld je dan vóór  
3 juni aan op www.dupontdordrecht.info  
en beantwoord de prijsvraag*.

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.dupontdordrecht.info

MET DUPONT
STA JE VOORAAN



2322

DUURZAAMHEID: MENSEN EN WELZIJN

‘Samen verder bouwen  
aan een mooie toekomst’

“Nadat een deel van DuPont in 2015 verder ging als 
Chemours, DuPont in 2017 met Dow fuseerde en die 
gefuseerde onderneming DowDuPont werd opgesplitst 
in drie gespecialiseerde bedrijven, was het tijd om het 
nieuwe DuPont met nieuw elan vorm te geven. Dat 
hebben we gedaan, met alle medewerkers in Dordrecht. 
Want we kunnen een prachtige geschiedenis hebben en 
investeren in de nieuwste technieken, onze mensen zijn 
en blijven het kloppend hart van DuPont.”
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Dat zegt Marcel Both, 
Organizational Development 
Manager. Hij werkt sinds 1991 
bij DuPont in Dordrecht en 
houdt zich nu onder andere 
bezig met een programma om 
de betrouwbaarheid van de 
fabrieken verder te verbeteren 
en de productiviteit te verhogen. 
“Binnen het projectteam 
ben ik verantwoordelijk voor 
verandermanagement. Zeg 
je veranderen, dan heb je 
het over mensen. We zijn 
dan ook begonnen met een 
cultuurmeting en daaruit 
bleek een grote behoefte aan 
duidelijkheid bij de DuPont’ers: 
wie willen we zijn en waar willen 
we naartoe? Daarom hebben 
eind 2018 twaalf medewerkers 
in vier weken een nieuwe 
visie 2019-2021 ontwikkeld en 
gepresenteerd. Hun energie en 
betrokkenheid werkten als een 
olievlek binnen de organisatie. 
Alle collega’s hebben de nieuwe 
visie omarmd. Dat die door onze 
eigen mensen is geformuleerd, 
maakt het zo krachtig.”

Talent
In de nieuwe visie van DuPont 
Dordrecht draait het om vier 
punten die allemaal even 
belangrijk zijn. “De eerste gaat 
over onze wereldwijde klanten. 
Met ons product Delrin® willen 
wij hen helpen om unieke 
en duurzame oplossingen te 
realiseren. De tweede betreft 
onze zorg voor mensen en de 
wereld. Daarom streven we 
voortdurend naar nul emissie en 
een gezonde en veilige omgeving, 
binnen en buiten ons bedrijf. 
Hiervoor investeren we niet 
alleen in techniek, maar ook in 
het talent van medewerkers, die 

geloven dat het altijd beter kan. 
Met dit derde punt geven we aan 
dat continu verbeteren in ons dna 
zit. Ons vierde punt is dat Delrin® 
de sleutel is om dit alles mogelijk 
te maken. In het produceren van 
die kwaliteitskunststof zijn we in 
Dordrecht al meer dan 50 jaar de 
beste.”

‘We zijn aan de  
slag gegaan om  
van de visie realiteit 
te maken’

Plezier
Een visie hebben is belangrijk, 
maar dan begint het pas volgens 
Both. “In 2019 zijn we met 
elkaar aan de slag gegaan om 
van die visie realiteit te maken. 
We hebben gekeken naar onze 
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid 
en gaan door met het ontwikkelen 
van nieuwe producten die onze 
klanten helpen duurzamer te 
werken. Zo leidt een speciale 
kwaliteit Delrin® die wordt 
gebruikt in transportbanden tot 45 
procent minder energieverbruik. 
Verder hebben we opnieuw 
veel geïnvesteerd om schoner, 
groener en efficiënter te 
werken en dat blijven we 
doen. Daarnaast hebben we 
de interne campagne ‘Wij zijn 
DuPont’ gelanceerd. Hiermee 
maken we duidelijk waar we als 
collega’s met elkaar voor staan: 
teamwork, pionieren, onderlinge 
verbondenheid, vakmanschap, 
ervaring en plezier. Daar mogen 
we trots op zijn.”

Extra elan
Vanuit de visie hebben 
de ondernemingsraad, de 

directeur, de afdeling Veiligheid, 
Gezondheid, Milieu en Kwaliteit 
en arbodienst Richting een 
nieuw arbobeleid uitgewerkt. 
“Ons uitgangspunt is dat werk 
bijdraagt aan ons welzijn. Daarbij 
is het belangrijk dat iedere 
DuPont’er zich gewaardeerd en 
gehoord voelt en dat we elkaar 
en onze persoonlijke behoeftes 
respecteren. Verder is ons 
streven dat iedereen gezond en 
veilig tot zijn of haar pensioen 
kan werken bij DuPont. Dat is de 
basis voor de manier waarop we 
het werk organiseren. 
Ook doen we er alles aan om 
de blootstelling aan risicovolle 
stoffen zover mogelijk naar 
nul terug te brengen. We zijn 
allemaal verantwoordelijk 
voor het arbobeleid en dragen 
daar zowel bij DuPont, als 
privé actief aan bij. Ook deze 
uitgangspunten worden breed 
gedragen. Al met al zou je 
kunnen zeggen dat we in 2019 
met extra elan weer verder 
zijn gegaan. We gaan vol voor 
DuPont en bouwen samen 
enthousiast verder aan een 
mooie toekomst.” 

“Mensen zijn en blijven het 
kloppend hart van DuPont”, 

aldus Marcel Both.
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Bij het nieuwe DuPont in 
Dordrecht werken we aan een 
beter nu en een nog betere 
toekomst. Eind 2019 hadden we 
daarvoor 205 mensen in dienst: 
5 vrouwen en 200 mannen. 
De gemiddelde leeftijd was 
50,6 jaar, waar deze in 2018 op 
49,7 jaar uitkwam. Niet alleen 
vanwege de pensionering 
van meerdere collega’s, maar 
ook door de ontwikkeling 
die onze organisatie heeft 
doorgemaakt hadden we in 
2019 diverse vacatures voor 
gespecialiseerde afdelingen. 
We zijn blij dat we ons team 
hebben kunnen versterken met 
25 nieuwe doeners en denkers.

Aantal medewerkers  
per 31-12-2018                       

Man  Vrouw Totaal 
222 11 233       

In dienst in 2019                               
Man Vrouw Totaal 
23 2 25

Uit dienst in 2019                            
Man Vrouw Totaal 
45 8 53

Aantal medewerkers  
per 31-12-2019 

Man Vrouw Totaal 
200 5 205

Duurzaam
Of wij onze ambities om 
bij te dragen aan een 
duurzame wereld kunnen 
waarmaken, hangt af van 
onze medewerkers. Hun 
vakmanschap, enthousiasme, 
teamgeest, nieuwsgierigheid, 
inzet en ondernemerschap 
zijn bepalend voor het 
succes van ons bedrijf, nu 
en in de toekomst. We 
blijven investeren in hun 
ontwikkeling. Zo zorgen we 
ervoor dat onze medewerkers 
duurzaam inzetbaar zijn en 
kan DuPont toonaangevend 
blijven. Daarnaast trekken we 
nieuwe talenten aan. Dat doen 

‘Wij zijn 
DuPont’

Vanuit de kernwaarde Respect voor Mensen zetten wij ons bij DuPont 
maximaal in om goed te zorgen voor de mensen binnen en buiten onze 
bedrijfspoorten. Dat is onder andere terug te zien in onze DuPont Dordrecht 
visie 2019-2021. Wij gaan voor duurzame oplossingen en doen er alles aan om 
gezond en veilig te werken. Daarvoor investeren we niet alleen in techniek, 
maar ook in het talent van onze medewerkers. Samen zijn wij DuPont, samen 
geloven we dat het altijd beter kan.
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we met leerwerktrajecten 
voor de functies van 
operator, elektricien of 
onderhoudsmonteur. In 2019 
volgden zeven jongeren een 
leerwerktraject bij ons.
Ook zijn we actief om jongeren 
te motiveren voor een toekomst 
in onze bedrijfstak. Om het 
technisch onderwijs  
zo realistisch mogelijk te laten 
zijn, ondersteunen we het  
Da Vinci College niet alleen 
met apparatuur, maar ook met 
onze kennis en ervaring. Verder 
geven DuPont’ers gastlessen 
en voorlichting op hogescholen 
en universiteiten en verzorgen 
we regelmatig rondleidingen 
op onze site voor leerlingen en 
studenten. Bovendien hebben 
we meegewerkt aan de Avond 

van de Chemie 2019 en aan 
het introductieprogramma 
voor de eerstejaarsstudenten 
laboratoriumonderwijs aan de 
Hogeschool Rotterdam.

Ruim 200 jaar zijn 
wetenschap, innovatie en 
DuPont onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Met 
nieuwe ontdekkingen en 
nieuwe kennis kunnen we 
onze producten en ons 
productieproces steeds weer 
verbeteren. We hebben dan 
ook een lange traditie in het 
aanbieden van 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 
krijgen zo de mogelijkheid 
zich te ontwikkelen en bieden 
DuPont de nieuwste kennis en 
een andere invalshoek. In 2019 
ging het om:
• 1 student chemie, Avans 

Hogeschool Breda, met als 
onderzoeksopdracht het 
stabiliseren van Delrin® 
polymeer eindgroepen 
in oplossing (tot de 
zomervakantie)

• 1 student chemie,  
Avans Hogeschool  
‘s Hertogenbosch, met 
als onderzoeksopdracht 
het terugwinnen van 
een procesalcohol (na de 
zomervakantie).

Vitaliteit
Het ziekteverzuim in 2019 was 4,41 procent waar dit in 2018 nog 5,68 
procent was. Dit is ruim 0,7 procent lager dan bij vergelijkbare bedrijven 
in dezelfde sector. Vanuit de visie 2019-2021 van DuPont Dordrecht heeft 
een team van medewerkers in samenspraak met de ondernemingsraad en 
arbodienst Richting een nieuw arbobeleid ontwikkeld. Het uitgangspunt 
is dat werk bijdraagt aan ons welzijn. Dat vereist dat iedere medewerker 
zich gewaardeerd en gehoord voelt en dat iedereen elkaar en elkaars persoonlijke behoeftes 
respecteert. Verder is het streven dat iedereen bij DuPont gezond en veilig kan werken tot zijn of 
haar pensioen. Daar richten we het werk op in. Alle DuPont’ers zijn individueel verantwoordelijk 
voor het arbobeleid en dragen daar actief aan bij, zowel op het werk, als privé. 

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. Daarbij staat een 
fysiotherapeut tot hun beschikking voor begeleiding en - indien nodig - behandeling. Verder 
besteden we voortdurend aandacht aan aspecten die de gezondheid beïnvloeden zoals stress, 
werken met beeldschermen, slapen, bewegen, werken in ploegendienst, stoppen met roken 
en ergonomie. Veel medewerkers maken gebruik van zit-sta-tafels en bureaufietsen. DuPont is 
sinds 1 april 2017 wereldwijd een 100 procent rookvrij bedrijf. Rokers die willen stoppen, kunnen 
ondersteuning krijgen met als resultaat dat het aantal rokers is gedaald en dat de medewerkers 
die nog wel roken, de rookvrije tijd op het terrein makkelijker doorkomen. De medewerkers die 
lid zijn van de bedrijfsbrandweer ondergaan regelmatig een conditietest om te toetsen of ze fit 
genoeg zijn voor de zware taak die ze als hulpverlener moeten kunnen vervullen. 
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