
resultaten boeken  
op de juiste manier

The Chevron Way beschrijft onze visie en  
onze doelen, waarden en overtuigingen. 

Richtlijn voor onze werkwijze en  
een gemeenschappelijk begrip van  

onze cultuur en ambities.

the  
chevron  

way
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Menselijke vindingrijkheid kan elke uitdaging en 
elk obstakel overwinnen. Om aan de groeiende 

energiebehoefte van de wereld te voldoen, 
moeten we innovaties ontwikkelen die een betere 

toekomst voor iedereen mogelijk maken.

Dit is ons verleden, ons heden  
en onze toekomst.
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energie is onmisbaar 
in het moderne leven
We willen de energie leveren die 
vooruitgang mogelijk maakt voor 

mensen over de hele wereld. We brengen 
dit doel elke dag in de praktijk.

de toekomst  
is koolstofarm

Onze acties zullen de wereldwijde 
energie- en toeleveringsketens duurzamer 

maken en de industrieën en gebruikers 
van onze producten vooruit helpen 

naar een koolstofarmere wereld.

onze overtuigingen

vindingrijkheid 
schept innovatie

De verbeeldingskracht en het 
doorzettingsvermogen van mensen 

zullen oplossingen opleveren voor de 
grootste uitdagingen op energiegebied.

leiderschap betekent 
verantwoordelijkheid

Om aan stijgende verwachtingen te 
voldoen, moeten we op het hoogste 

niveau presteren en verantwoordelijkheid 
dragen. We streven naar de beste 

resultaten in onze sector.
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onze visie

Het internationale 
energiebedrijf zijn dat het 
meest wordt bewonderd  

om zijn mensen, 
partnerschappen en prestaties.

ons doel

De betaalbare, betrouwbare  
en steeds schonere  

energie ontwikkelen die 
vooruitgang mogelijk maakt. 
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diversiteit en  
inclusiviteit

We hebben respect voor de culturen 
waarin we actief zijn en we leren 
ervan. We hebben een inclusieve 

werkomgeving die waarde hecht aan de 
uniekheid en diversiteit van individuele 

talenten, ervaringen en ideeën.

samenwerking
We bouwen aan wederzijds voordelige 
relaties op basis van vertrouwen. We 

werken samen, ook met onze partners, 
om oplossingen en doorbraken te 

realiseren die onze aandeelhouders en 
de samenleving ten goede komen.

mens en milieu
We willen in onze sector een 

voortrekkersrol vervullen op het 
gebied van gezondheid, veiligheid 

en milieu. Bescherming van mensen, 
gemeenschappen, het milieu en onze 

activa is onze hoogste prioriteit.

vertrouwen en integriteit
We verdienen vertrouwen en respect 

door integer te handelen en te 
opereren volgens de hoogste ethische 

normen. Onze cultuur en reputatie 
zijn gebouwd op deze principes.

toonaangevende 
prestaties

We ontwikkelen leiders en we werken 
als één team samen om marktleidende 

prestaties te leveren. We leggen de 
lat steeds hoger voor activiteiten en 
resultaten die voldoen aan de hoge 

verwachtingen van onze stakeholders.

onze waarden
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hoe we werken

afstemmen en inspireren
We stellen duidelijke verwachtingen en 

presenteren een gemeenschappelijk doel.

capaciteiten ontwikkelen
We ontwikkelen onszelf door feedback 

te geven en te ontvangen, en door 
weloverwogen risico’s te nemen om 
concurrentievoordeel te behouden.

relaties opbouwen
We creëren vertrouwen door onze 

beloften na te komen, een werkplek te 
bieden waar iedereen zich thuisvoelt 

en over grenzen heen samen te 
werken in hoogpresterende teams.

resultaten boeken
We stellen mensen in staat beslissingen 

te nemen en we nemen hindernissen 
weg om resultaten te boeken.
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