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Geachte partners in de toeleveringsketen,
Op 13 september jongstleden maakte The Chemours Company haar Streven naar Bedrijfsverantwoordelijkheid (Corporate
responsibility Commitment ofwel CRC) bekend aan de markt, in de vorm van 10 ambitieuze doelstellingen. We hebben ons
streven sinds die tijd gedemonstreerd door deel te nemen aan het Global Compact van de Verenigde Naties en door het publiceren
van ons eerste Rapport Bedrijfsverantwoordelijkheid.
We proberen onze organisatie via ons streven naar bedrijfsverantwoordelijkheid te differentiëren en zo aan onze
belanghebbenden te demonstreren dat Chemours echt een ander soort chemiebedrijf is. De verwachtingen van ons uitvoerend
management en onze werknemers, klanten en gemeenschappen ondersteunen ons streven naar bedrijfsverantwoordelijkheid.
En nu nodigen we onze partners in de toeleveringsketen uit zich aan te sluiten bij ons bedrijfsverantwoordelijkheidstraject.
De duurzaamheid van de toeleveringsketen is belangrijk voor onze wereldwijde klanten en om deze duurzaamheid te
demonstreren, moeten we niet alleen de activiteiten van Chemours bekijken, maar ook die van onze leveranciers. Hier bij
Chemours erkennen we dat onze toeleveringspartners een belangrijk deel uitmaken van de manier waarop we ons bedrijf
presenteren en dat veel van onze toeleveringspartners ver op ons voorlopen in het bedrijfsverantwoordelijkheidstraject. We
kijken uit naar uw ondersteuning en samenwerking.

De deelname van onze belangrijkste partners aan ons

bedrijfsverantwoordelijkheidstraject zal ons helpen een robuuste duurzame prestatie van onze toeleveringsketen te
demonstreren.
Chemours vraagt onze belangrijkste leveranciers deel te nemen aan een beoordeling inzake Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO-beoordeling). We sporen onze leveranciers aan deze gelegenheid te gebruiken om een ijkpunt voor hun
prestaties te scheppen en via dit proces verbeteringskansen te ontdekken.
Deze beoordeling zal worden uitgevoerd door EcoVadis en het programma wordt mede gefinancierd door The Chemours Company
en uzelf. (Meer hierover op fees.ecovadis.com). We denken dat we door het samenwerkingsplatform van EcoVadis te gebruiken,
transparantie kunnen vergroten, rapportage kunnen standaardiseren, verbetering kunnen vergemakkelijken en een significante
reductie in onze MVO-werklast kunnen teweegbrengen door u toe te staan uw MVO-scorekaart met andere klanten te delen. The
Chemours Company vult ook zelf de EcoVadis MVO-beoordeling in.
Bij voorbaat dank voor het invullen van deze beoordeling en het deelnemen aan dit strategische initiatief, waarbij we samen
kunnen werken aan een duurzamer toekomst.
Met vriendelijke groet,
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