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Sinds de oprichting van het Fonds in 
het voorjaar van 2020, kunnen alle 
medewerkers van Solvay aanvragen 
indienen voor financiële steun en/of voor 
vrije dagen. Het Solvay Solidariteitsfonds 
biedt continue ondersteuning  
en voorziet in:

• Bijstand aan werknemers en

hun gezinnen die in ernstige
moeilijkheden of grote nood
verkeren wat betreft gezondheid,
onderwijs aan kinderen,
werkloosheid, of wanneer de dekking
voor sociale en/of gezondheidszorg
wordt beperkt of wegvalt;

• Steun aan de gezondheids- en

sociale organisaties die voor deze
mensen zorgen.

Met het Solvay Solidariteitsfonds (SSF) wil Solvay de solidariteit bevorderen 
tussen de managers, de werknemers, de aandeelhouders en de partners 
van Solvay met de werknemers van de Groep, hun naasten en de lokale 
gemeenschappen die getroffen zijn door de wereldwijde COVID-19 crisis. 

Voorwoord van de commissie 
van het Fonds  
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Ik wil mijn diepe dankbaarheid 

uitspreken voor de 

daadkrachtige bijdrage 

van onze donateurs aan dit 

baanbrekende initiatief, die 

het mogelijk hebben gemaakt 

dat het Solidariteitsfonds 

van Solvay werkelijkheid kon 

worden. Deze mobilisatie is 

ongekend en getuigt van uw 

sterke gehechtheid aan onze 

Groep in deze uitzonderlijk 

moeilijke collectieve en 

individuele omstandigheden. 

Nicolas Boël
Voorzitter 
van Solvays 
Raad van 
Bestuur

Totaal aantal 
aanvragen
JULI 2020 - JANUARI 2021

JUL-AUG SEPT OKT NOV DEC JAN

Totaal bedrag
PER JANUARI 2021

mln

€ 12 MLN > AANDEELHOUDERS

€ 15

€ 3 MLN > SOLVAY

RAAD VAN BESTUUR, TOPMANAGEMENT  
EN WERKNEMERS

Fundamenten
VAN HET SOLVAY SOLIDARITEITSFONDS

0rganisaties dienen een 
richtinggevende bestaanszin 

te hebben om hun activiteiten te 
versterken en gemeenschappen te 
dienen. Het initiatief van Solvay, dat 
grotendeels wordt gesteund door 
de aandeelhouders, getuigt van 
een verantwoordelijk kapitalisme in 
deze moeilijke tijden en inspireert 
andere bedrijven om gelijkaardige 
initiatieven te nemen. Met dit 
verslag brengen we onze donateurs 
op de hoogte over het traject dat 
het Solvay Solidariteitsfonds in 2020 
heeft afgelegd. Ons Comité stelt 
alles in het werk om alle toegewezen 
middelen zo nuttig en effectief 
mogelijk te gebruiken. 

Het Fonds staat aan het begin 

van zijn ontwikkeling; via deze 

voortgangsverslagen zullen we u 

regelmatig op de hoogte houden 

van onze steunmaatregelen.

Christian 
Jourquin
Voorzitter van 
het Fonds

We leven nu al bijna een jaar met 
de pandemie, die wereldwijd  

een vreselijke hoeveelheid menselijk 
leed en economische schade heeft 
veroorzaakt.  

Het tonen van solidariteit met 
de getroffenen van deze crisis is 
nu belangrijker dan ooit om de 
ongekende uitdagingen, die nu en 
in de toekomst op ons pad liggen, 
het hoofd te bieden. Dankzij het 
initiatief van Solvay, maakt het fonds 
nu al een verschil voor de directe 
en indirecte slachtoffers van het 
virus onder de medewerkers en de 
gemeenschappen van Solvay. 

Het is voor mij een eer het Fonds 

te begeleiden en te helpen met 

de uitbreiding van zijn steun in de 

komende maanden en jaren.

Peter Piot
Erevoorzitter

Luc Tayart 
de Borms
Bestuurder Koning 
Boudwijnstichting

De Koning Boudewijnstichting 
heeft met genoegen haar 

volledige internationale netwerk ter 
beschikking gesteld van het Solvay 
Solidariteitsfonds, zodat het snel en 
efficiënt van start kon gaan. 

Wij garanderen de onpartijdigheid 

van zijn beslissingen.

Ilham Kadri
Solvay CEO & 
Directiecomité-lid

Dankzij de vrijgevigheid van 
donaties konden we de impact 

van de pandemie voor meer dan 
6 000 mensen over de hele wereld 
verzachten. Ik ben buitengewoon 
trots op de inzet van onze 
aandeelhouders, onze raad  
van bestuur, onze managers en  
onze medewerkers!  

Tijdens de laatste maanden van 
vorig jaar hebben we het aantal 
verzoeken zien groeien en het 
begin van 2021 bevestigt deze 
trend. Het Fonds is opgezet als 
een noodhulpprogramma, maar de 
gevolgen van de pandemie zullen 
waarschijnlijk nog enkele jaren 
aanhouden en het Fonds zal dan 
ook strategisch relevant blijven.

Dit fonds belichaamt wat we zijn 

bij Solvay: voor elkaar zorgen, 

de last op de schouders van onze 

medewerkers verlichten, hen in 

staat stellen zich op de 

essentiële te concentreren en 

hun redenen geven om trots te 

zijn dat ze tot deze één 

gemeenschap behoren.

“Dit is een coherente en 
maatschappelijk verantwoorde 
aanpak, gezien de toenemende 
sociale druk in Europa en de 
toenemende bezorgdheid over 
de liquiditeit van bedrijven.”  

“Solvay laat met dit 
solidariteitsfonds zien dat we 
één Solvay zijn. We blijven samen 
in goede en slechte tijden. Dit 
maakt ons uniek. Ik ben er trots 
op voor dit bedrijf te werken.”

EUROPEAN WORKS COUNCIL DEUTSCHE BANK

Op grotere schaal, beoogt het Fonds zijn 
steun te verlenen aan organisaties die 
zich toeleggen op wetenschappelijke 

onderzoek, gezondheidszorg en 

sociale begeleiding in de strijd tegen 

COVID-19, zowel wat betreft de sanitaire 
als de economische gevolgen voor 
Solvays medewerkers en de daarmee 
verbonden gemeenschappen. Het 
Directiecomité van het Fonds bepaalt, 
bewaakt en wijzigt, indien nodig, de koers 
om een zinvolle bijdrage te garanderen 
in de lijn van de solidariteitsgedachte 
van het Fonds.
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Het Solvay Solidariteitsfonds wordt beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting (KBS), wordt dagelijks aangestuurd door een 
Evaluatiecomité en staat onder toezicht van een Directiecomité. 

De boekhouding van het Fonds wordt regelmatig opgevolgd door het 
Beheerscomité en is onderworpen aan een jaarlijkse onafhankelijke audit 
en een regelmatige rapportering over het gebruik van de fondsen en de 
behaalde resultaten.

Bestuur
Geëvalueerde gevallen

~340                              
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Directiecomité
 
Het Directiecomité bestaat uit vier 
onbezoldigde leden, met gelijke 
vertegenwoordiging van de Stichting; 
Solvay; een onafhankelijke derde 
partij; en een erelid. Het Comité 
coördineert de projecten en valideert 
om de twee à drie weken, de 
toewijzing van de giften. De KBS 
informeert de aanvragers van steun 
binnen de 30 dagen over het besluit 
van het Directiecomité, en betaalt 
de toegekende giften binnen de 
45 dagen.

LEDEN
• Luc Tayart de Borms,  

KBS Bestuurder
• Christian Jourquin, Voorzitter
• Ilham Kadri, Solvay CEO
• Peter Piot, Erevoorzitter &  

lid van de COVID-19 
deskundigengroep bij de 
Europese Commissie

Evaluatiecomité
 
Het Directiecomité delegeert de 
dagelijkse verantwoordelijkheid voor 
het verzamelen en analyseren van de 
aanvragen aan een Evaluatiecomité. 
Dit comité bestaat uit vertegenwoor-
digers van Solvay uit verschillende 
landen en continenten en één verte-
genwoordiger van de KBS. Tijdens 
de bijeenkomsten van het Evaluatie-
comité zijn enkel de vertegenwoor-
digers van de betrokken landen of 
continenten aanwezig. Aanvragen 
worden doorlopend ontvangen en 
ongeveer om de twee weken geë-
valueerd. Kritieke en dringende ver-
zoeken worden versneld onderzocht 
en behandeld. Het Evaluatiecomité 
analyseert elk verzoek en geeft een 
eerste advies, voordat de vertegen-
woordiger van de KBS de aanvragen 
aan het Directiecomité overhandigt. 
Enkel het Directiecomité valideert 
de definitieve beslissingen.

Uitsplitsing van de behoeftenGeografisch 
distributie

BE

FR IT

AG

CL

IN CN
JP

PL
BG

UK

BR

MX

USA

Vrije dagen worden toegekend aan medewerkers die 
zieke of noodlijdende familieleden, jonge kinderen of 
verwanten moeten ondersteunen en voor wie scholen, 
kinderdagverblijven en gespecialiseerde centra gesloten 
of onbeschikbaar zijn. Eerder kregen aanvragers kregen 
ook solidariteitsdagen om te compenseren voor hun 
opgebruikte vakantie quotum. Anders zouden ze niet in 
staat zijn geweest om voor het gezin te kunnen zorgen 
of tot rust te kunnen komen.

Financiële steun wordt verleend aan medewerkers van 
Solvay die kampen met een opgelopen of disproportioneel 
verlies van inkomsten in het gezin; die niet meer in hun ba-
sisbehoeften kunnen voorzien; die te maken hebben met 
hoog oplopende ziektekosten; en aan gezinnen waarvan 
de kinderen hun baan zijn kwijtgeraakt en afhankelijk zijn 
van hun ouders. Bovendien krijgen kinderen die een hoge-
re of beroepsopleiding zijn begonnen, aanzienlijke bijstand 
om in hun opleidingsbehoeften te waarborgen.

270
gezinnen
> Solvay   
    medewerk-
ers
 

1 330
gezinnen 
> Solvay 
gemeenschap-
pen

15%
eenouder- 
gezinnen of 
alleenstaande 
inkomen

Gemiddeld 
verzoek- 
bedrag
~€ 3 500        
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BESCHERMING VAN 
HUISVESTING

MEDISCHE 
BEHOEFTEN

KINDERZORG COLLEGEGELD 
EN ONDERWIJS

DAGELIJKS LEVEN- 
ONDERHOUD

TIJD OM VOOR  
EEN GELIEFDE  

TE ZORGEN

Directiecomité 
vergaderingen 
2/maand        

Verlofdagen  

toegekend 
312 
~ 40% van donaties

Bedrag toegekend 

€ 1 700 000 

~12% van donaties

1 600 gezinnen

~6 200 begunstigden

Het waarborgen van onderwijs vormt 
de kern van de bezigheden van het 
Fonds. In de VS bijvoorbeeld, waar 
werknemers sterk worden beïnvloed, 
zal een educatieve vereniging 
helpen bij het organiseren van de 
verdeling van financiering om het 
onderwijstraject van de kinderen van 
de aanvragers te garanderen.

“Thanks so much for helping me 
through this crisis, it really means 
a lot to me. Thanks again!”

SOLVAY MEDEWERKER

“Dit project ligt mij na aan het hart, als werknemer 
van Solvay natuurlijk. Vóór de zomer werd het 
formele kader vastgesteld en werd de oproep tot 
financiering gelanceerd, in juli begonnen we de 
eerste aanvragen te ontvangen en in augustus 
had het fonds zijn solide financiële voet aan de 
grond gezet om in actie te komen. De reis is ook 
emotioneel geweest om de behoeften van onze 
collega’s en hun omvang vast te leggen, gepaste 
ondersteuning voor te stellen en tegelijkertijd 
gelijke behandeling en afstemming met de 
bedoeling van het Fonds te waarborgen. Het Fonds 
heeft essentiële hulp geboden aan veel gezinnen 
die in moeilijkheden verkeren, en het heeft het 
leven verandert in sommige ondraaglijke situaties. 
Dit belichaamt voor mij wat Solvay onderscheidt.” 

 
Olivia De Wit, Solvay SSF Leader

“Het kan moeilijk zijn om te 
beslissen wie steun kan krijgen; 
het gaat om mensenlevens en, 
zoals u zich kunt voorstellen, 
zijn sommige gevallen 
hartverscheurend. Om ons 
besluitvormingsproces te 
objectiveren, hebben we een 
aantal criteria opgesteld. Ten 
eerste moet de ontbering direct 
of indirect verband houden met 
de COVID-19-crisis, en daarbij 
kan het gaan om gezondheid, 
onderwijs, kinderopvang of 
om de primaire behoeften van 
het gezin. Ten tweede mag er 
geen ander vangnet zijn: de 
ontberingen mogen niet al 
worden opgevangen door de 
sociale dekking van de Groep of 
van het land. Ten derde kijken 
we naar het economische verlies: 
bestond dat verlies al of is het 
buitengewoon disproportioneel 
ten opzichte van het reguliere 
gezinsinkomen? Spelen er nog 
andere problemen die de ernst 
van de situatie vergroten? Deze 
lenzen geven ons de maximale 
objectiviteit om het belang van 
het fonds te dienen.” 

Christian Jourquin, Voorzitter van 

het Solvay Solidariteitsfonds



Het Fonds en lokale 
gemeenschappen
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Het Solvay Solidariteitsfonds 
doneert € 100 000 om 
guarboeren in India te 
voorzien in hun dringende 
economische en sanitaire 
behoeften als gevolg van de 
crisis. De guarboeren, die 
essentieel zijn voor een deel 
van de toeleveringsketen 
van Solvay, hebben met 
de strenge beperkingen 
van bewegingsvrijheid hun 
inkomsten zien dalen. 

Waarom helpt het Solvay 
Solidariteitsfonds de guarboeren ?

Vanwege de COVID-19 crisis 
en de strenge beperkingen in 
bewegingsvrijheid, konden de 
boeren hun guarinkomsten niet 
aanvullen met andere middelen 
en zich geen hygiënische 
beschermingsmiddelen veroorloven. 

Daarnaast hadden ze als gevolg van 
een slechte moesson te kampen met 
een verminderde guaropbrengst. 
Aangezien de guarboeren belangrijk 
zijn voor een deel van de activiteiten 
van Solvay en hun rol in de 
waardeketen, is deze gemeenschap 
voor ons een verlengstuk van onze 
vaste medewerkers.

Hoe worden zij geholpen?

Het Solvay Solidariteitsfonds steunt 
zo’n 5 000 boeren, niet alleen om ze te 
voorzien in hun onmiddellijke noden, 
maar ook om hen in de toekomst 
weerbaarder te maken. Met de donatie 
worden bijvoorbeeld biologische 
agrarische middelen, zoals guarzaden, 
gekocht en worden meer sanitaire 
beschermingsmiddelen zoals maskers, 
ontsmettingsmiddelen, handschoenen 
en zeep verstrekt. Bovendien dekt 
deze bijdrage de kosten voor de 
aanleg van extra reservoirs voor de 
opslag van water en het schaarse 
regenwater dat in deze regio valt. Deze 
watervoorziening is van fundamenteel 
belang voor de boeren, aangezien zij 
in een semi-woestijngebied wonen 
en werken. In verschillende dorpen 
zullen ook bomen met 12 verschillende 
fruitsoorten worden geplant - een extra 
bron van voedzaam voedsel voor deze 
gemeenschappen. Ten slotte gaat 
een deel naar een bewustmakings-
campagne over menstruatie. Al meer 
dan 2 000 vrouwen en 1 500 jonge 
meisjes zijn voorgelicht in menstruele 
hygiëne en hebben geleerd hun eigen 
maandverband te maken. Sommige 
vrouwen verkopen hun zelfgemaakte 
maandverband en deze gift zal hun on-
dernemerschap verder aanmoedigen.

De regio Varna, in Bulgarije, werd zwaar getroffen door de 
tweede pandemiegolf met als gevolg een urgente nood 

aan extra ziekenhuisafdelingen om COVID-patiënten op 
te vangen en te behandelen.

De regio deed een noodoproep en één van de 
mogelijkheden was het hospitaal in Devnya. Maar... de 
afdelingen die daar beschikbaar waren moesten volledig 
gerenoveerd worden. Er werd steun gevraagd aan Solvay, 
dat sinds 1997 met zijn natriumcarbonaatfabriek in de regio  
gevestigd is, en zo kwam het Fonds in actie. 

Voor ons horen de 

guarboeren in India 

bij ons uitgebreide 

medewerkersbestand en wij 

willen hen dan ook steunen 

in deze moeilijke periode. 

Deze donatie voorziet in 

hun directe behoeften en 

helpt hen - en ons - in de 

toekomst veerkrachtiger  

te worden.

€ 20  
aan 5 000 guarboeren

Het Solvay Solidariteitsfonds schonk € 100 000  
voor de opening van een COVID-19 afdeling.  
Deze donatie gaat naar:

• De bezoldiging van 18 medische stafleden      
voor een minimum periode van 3 maanden;

• Investeringen in gespecialiseerde medische 

apparatuur, zoals een röntgenapparaat en 
apparaten voor zuurstoftoevoer;

• De reparatie en het opknappen van 

ziekenhuiskamers en andere ruimten.  

Dankzij een flinke inzet is het project binnen  
een maand van start gegaan en konden begin 
december al de eerste patiënten worden    
ontvangen en verzorgd.

6 |

Interview met  
Anne-Charlotte Butrot 

Duurzaamheidsmanager

Biologische guarzaden bieden 
milieuvriendelijke haarverzorging 
oplossingen die te vinden zijn in 
de huidige shampoos, conditio-
ners en herstelbehandelingen die 
worden geproduceerd door voor-
aanstaande FMCG * -bedrijven 
waarmee Solvay samenwerkt.

€ 100 000
steun aan de  
Devnya-gemeenschap

€ 100 000
aan guarboeren  
in India

50
opgenomen 
patiënten 

* Fast Moving Consumer Goods bedrijven 
zoals Henkel & L’OREAL

“My family and I are very thankful 
for your support during these 
very challenging times!”

SOLVAY MEDEWERKER

“Toen de burgemeester van Devnya bij mij kwam 
met het verzoek om een deel van het ziekenhuis 
te renoveren voor COVID-19 patiënten, heb ik 
zijn aanvraag direct doorgestuurd naar ons Solvay 
Solidariteitsfonds. Het Directiecomité gaf zeer 
snel groen licht om het project te steunen.” 

“Van de 60 patiënten die totnogtoe zijn opgenomen 
op deze afdeling, zijn er reeds 50 genezen en 
ontslagen uit het zieken huis. Ik wil mijn diepste 
dank betuigen aan het Solvay Solidariteitsfonds 
en aan de lokale autoriteiten die veel hebben 
geholpen bij het de herbouw en dit alles mogelijk 
hebben gemaakt.”

Dr. Yordan Ivanov,  

Hoofd van de COVID-19 afdeling 

Spiros Nomikos, Solvay Bulgaria Country Manager



HOE KAN IK 
SOLLICITEREN? 

HOE KAN IK 
DONEREN?

CONTACT solidarity.fund@solvay.com

WEBSITE solvay.com/nl/solvay-solidariteitsfonds


