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Duurzaamheid is een prioriteit voor ons allemaal bij Axalta. Van onze productie- en Supply 
Chain praktijken tot de gemeenschappen waarin we leven en werken, ons doel is om elke 
dag op een sociaal verantwoorde manier zaken te doen en onze impact op het milieu te 
minimaliseren. We zetten ons ook in om de inspanningen van onze klanten op het gebied 
van duurzaamheid te ondersteunen en hen door het gebruik van onze producten te helpen 
hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 

Ons verslag gaat in op onze realisaties in 2016 en 2017, waarbij we belangrijke stappen 
hebben gezet om onze visie op wat duurzaamheid bij Axalta betekent, uit te breiden en te 
implementeren. We hebben nieuwe producten gelanceerd en in technologie geïnvesteerd 
om ons momentum te behouden, we hebben medewerkers erkend voor hun prestaties en 
middelen beschikbaar gesteld om natuurlijke leefomgevingen te beschermen.  

Wij verwelkomen uw interesse om meer te weten te komen over deze en de vele andere 
duurzaamheidsinitiatieven die bij Axalta op stapel staan. 

Charlie Shaver 

Bericht van onze voorzitter en CEO

Productie
De duurzame productiepraktijken van Axalta bieden 
onze klanten superieure producten. We selecteren 
zorgvuldig materialen die worden verwerkt om 
de productiviteit te optimaliseren en tegelijkertijd 
onze impact op het milieu te minimaliseren en de 
gezondheid en veiligheid van onze werknemers en 
de omgeving te beschermen. 

Ons Supplier Sustainability Risk Management-
programma - een belangrijke stap in dit proces - is 
ontworpen om ervoor te zorgen dat de materialen 
die we gebruiken afkomstig zijn van verantwoorde 
bronnen. Onze klanten profiteren van onze focus 
op kwaliteit en toewijding aan innovatie.

Axalta's toewijding aan productbeheer is opgezet 
om ervoor te zorgen dat onze klanten onze 
producten veilig gebruiken. 

Investeren in Product- 
technologie
Technologie bij Axalta bouwt voort op meer 
dan 150 jaar ervaring in de coatingindustrie. 
Wij creëren duurzame en innovatieve producten 
die beschermen, de productiviteit verhogen en 
prachtige kleuren bieden.

In 2017 wees Axalta 180 miljoen dollar, of ongeveer 
4 procent van de omzet, toe aan technologie. 
De reikwijdte van technologie omvat fundamenteel 
onderzoek en ontwikkeling om nieuwe producten 
te creëren, evenals verbeteringen aan bestaande 
producten en klantenondersteuning.   

In 2016 en 2017 bouwde Axalta nieuwe onderzoeks- 
en ontwikkelingsfaciliteiten of verbeterde bestaande 
faciliteiten. We investeerden in ons Global Innovation 
Center op The Navy Yard in Philadelphia, in drie regionale 
technologiecentra en laboratoria in afzonderlijke landen 
over de hele wereld.



Producten die voldoen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen
De nieuwste producten van Axalta helpen onze klanten 
hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen op het 
gebied van energie, uitstoot, water, materialen en afval. 
Onze samenstellingen kunnen de milieu- voetafdruk van 
coatingsystemen verminderen en voldoen aan een reeks 
van klantbehoeften.

• Efficiënte, krachtige, betrouwbare motoren voor 
hybride en elektrische voertuigen die minder 
uitlaatemissies genereren dan traditionele 
verbrandingsmotoren

• Lichtgewicht componenten van voertuigen die van 
kunststoffen, koolstofvezel en nylon worden 
gemaakt die brandstofverbruik kunnen verbeteren 
en uitlaatemissies kunnen verminderen 

• Materialen die worden beschermd door coatings 
die hen in staat stellen langer mee te gaan, 
beter te presteren en minder verf te gebruiken

• Toepassingen die de milieu-impact van 
nieuwbouw kunnen verminderen en het  
herstel van bestaande structuren 

• Efficiëntere systemen voor voertuig 
herstelreparaties die de productiviteit verhogen 
en de hoeveelheid afval verminderen 

Axalta-producten - en de ondersteuning die 
we bieden aan onze klanten die ze gebruiken -  
staan centraal in Axalta's streven om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten  
en de samenleving te helpen realiseren.

Mensen
Ons doel is om de meest getalenteerde mensen aan te 
trekken, te ontwikkelen en te behouden: mensen die 
gepassioneerd zijn door ons bedrijf, bekwaam zijn in hun 
vakgebied, toegewijd zijn om hun best te doen en graag 
willen werken als deel van één wereldwijd team.
  
• We zetten ons in voor gezonde en veilige 

werkplekken voor al onze medewerkers.

•      Er zijn werknemersontwikkelingsprogramma's 
ontworpen om onze talentenbasis van binnenuit 
op te bouwen. 

• Ons universitaire relatieprogramma bouwt aan 
het merk Axalta bij topuniversiteiten en trekt 
afgestudeerden aan om hun carrière bij ons 
te beginnen. 

• We erkennen prestaties op vele niveaus door 
wekelijks een Axalta Way-award uit te reiken die 
werknemers op alle niveaus aanmoedigt om hun 
unieke vaardigheden aan te wenden om onze 
groei te versterken.  

• We ondersteunen werknemers die ervoor kiezen 
om vrijwilligerswerk te doen voor lokale doelen.

“Ons doel is om superieure 

coatings te ontwikkelen en te 

produceren, elke dag op een 

maatschappelijk verantwoorde 

manier zaken te doen en 

tegelijkertijd onze impact op 

het milieu te minimaliseren”



Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 
Axalta heeft een sterke betrokkenheid bij het verbeteren 
van de wereld waarin we leven door terug te geven aan 
de gemeenschappen waarin we leven en werken. 
Onze sponsorprogramma's voor gericht geven voorziet 
in twee behoeften: 

• Onderwijsinitiatieven die het onderwijs in 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) bevorderen, die de basis leggen 
voor boeiende loopbanen en bijdragen aan de 
economische ontwikkeling.

• Programma's voor milieubeheer die gericht zijn op 
de noodzaak vitale hulpbronnen te beschermen 
door moerasland, bossen en leefomgevingen in 
stand te houden en te herstellen.

 

Bestuur
We leiden ons bedrijf in overeenstemming met de 
hoogste normen op gebied van ethiek en integriteit. In 
2017 heeft Axalta het Environment, Health, Safety and 
Sustainability Committee (comité voor milieu, gezondheid, 
veiligheid en duurzaamheid) van de Board of Directors 
opgericht, dat de toewijding van de onderneming aan en 
haar focus op uitmuntendheid en duurzaamheid in de 
productie weerspiegelt. Het comité houdt toezicht op 
het bedrijfsbeleid en programma's ter bevordering van 
operationele uitmuntendheid en de diverse activiteiten 
over de hele wereld die bijdragen aan het realiseren van 
onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

We hebben met verschillende belanghebbenden 
gesproken om ons verslag voor te bereiden. 
Uit gesprekken met het Axalta-leiderschap en 
relevante deskundigen kwamen kwesties naar voren 
die we moeten aanpakken om onze duurzame groei 
te waarborgen. We spraken ook met klanten en 
anderen in onze gemeenschappen om hun prioriteiten 
te begrijpen. 

We hebben doelen gesteld, die in het verslag worden 
besproken, waarin deze kwesties aan de orde komen 
en die onze verdere ontwikkeling zullen ondersteunen.

Om ons duurzaamheidsverslag te 
bekijken bezoekt u:

axalta.com/sustainability
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