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 Internationaal MVO in de chemie 
PRESSURE COOKER 

9 & 10 november 2015
Tijdens een tweedaagse Pressure Cooker in op 9 en 10 november 2015 geeft de IMVO-coalitie Chemie de visie 
én ambitie van het sectortraject vorm. 

Het traject  
In 2014 heeft MVO Nederland de chemiesector 
geïdentificeerd als sector waar op het gebied van 
internationaal MVO veel potentie ligt. Vanaf maart 
2015 is het IMVO-sectortraject van start gegaan. Het 
sectortraject faciliteert en ondersteunt de goede 
ideeën en mogelijke projecten die vanuit de sector 
naar voren komen om de chemie verder te 
verduurzamen en handelsrelaties met ontwikkelings-
landen en opkomende markten te versterken. Het 
traject maakt deel uit van een groter IMVO-
programma dat wordt gefinancierd door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. 

Quickscan 
Om te weten wat er speelt in de chemiesector op het gebied van internationaal MVO heeft MVO Nederland 
in de periode maart-augustus 2015 van het traject met ruim 60 partijen en koplopers op het gebied van 
MVO uit de chemie gesproken. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de ‘Quickscan: International CSR in 
the Dutch Chemical Sector’. !
Dit zijn de belangrijkste elementen uit de Quickscan:  
• De chemie heeft een sleutelrol in de samenleving, ook in duurzame ontwikkeling. De sector heeft daarbij 

de potentie om veel goed te doen, maar kan ook veel kwaad aanrichten.   
• De laatste jaren staat de chemie onder druk, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa door o.a. 

toenemende internationale concurrentie. Ook is MVO in de waardeketen nog een issue.  
• De Nederlandse chemie is in het algemeen goed ingericht op het gebied van Health, Safety en  

Environment in eigen bedrijf. 
• Via REACH lijkt men redelijk op de hoogte qua MVO-risico’s met betrekking tot een beperkt deel van  

planet en people-aspecten, m.n. Health, Safety en Environment gerelateerde issue m.b.t. producten die 
worden geleverd.  

• Maar er spelen nog veel meer MVO-risico’s upstream in de waardeketen (o.a. bij sourcing) en 
downstream (gebruiksfase, afvalfase) en productie in ontwikkelingslanden.  

• De blinde vlek van de sector bevindt zich vooral op de people aspecten in de breedste zin en planet 
issues bij grondstofwinning en in de gebruiks- en afvalfase.

Bijeenkomst 18 september  
Tijdens de bijeenkomst op 18 september 2015 werd de Quickscan aan een eerste groep geïnteresseerden in de 
verduurzaming van de chemiesector gepresenteerd. In deze eerdere sessie werden de volgende omslagpunten 
al belangrijk gevonden richting een duurzamere chemische sector: 
• Naar transparantie m.b.t. IMVO-issues in de waardeketen 
• Naar duurzame winning van grondstoffen  
• Naar duurzame productie in ontwikkelings- en BIC-landen 
• Naar een vertrouwensrelatie tussen bedrijven en overheid    

c.q. samenleving

“We moeten waarde-gedreven 
werken, in plaats van winst-

gedreven.” 
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Pressure Cooker 
Tijdens de tweedaagse Pressure Cooker wordt gewerkt aan 1) het vormen van een coalitie, 2) de 
ontwikkeling van een  visie en ambitie voor internationaal MVO in de chemie, en 3) de ontwikkeling van 
mogelijke projectideeën. De Pressure Cooker is georganiseerd volgens de 4Ds: Discovery, Dream, Design en 
Destiny, waarbij verschillende taken en activiteiten worden gedaan, zowel plenair als in groepjes. De 
achterliggende methodiek wordt Appreciative Inquiry genoemd. Een aanpak die uitgaat van de positieve 
aspecten en in plaats van de problemen kijkt naar wat wel werkt. Han Rakels van Perspectivity faciliteert 
deze tweedaagse. 

Succesfactoren & Wensen  
Een inventarisatie van hoe we er op dit moment in de 
sector voor staan: Wat zijn grote of belangrijke 
persoonlijke successen op het gebied van duur-
zaamheid en wat wensen we voor de toekomst dat er 
gaat gebeuren? 

Succesfactoren 
• Geloof in doel (bedrijfsbreed & integer)  
• Gemeenschappelijk doel: ‘Goed’ (duurzaam) 

willen doen 
• Samen willen werken aan het goede doen  
• Concreet doel, maar niet begrensd door kennis, 

commercie, cultuur, sector etc.  
• Marktrijpheid, timing en publieke opinie  
• Passie!

Wensen 
• Circulaire economie  
• Biobased 
• Welvaart goed verdeeld over de wereld  
• Transparantie in de keten 
• Biobased  
• Niet meer Chemie als woord, maar Solution 

Provider

Overzicht van MVO-issues in de chemiesector 



De belangrijkste trends:  
1. Bewustwording 
2. Schaarste 

grondstoffen  
3. Regelgeving  
4. Lokale producten, 

Uitstoot gevaarlijke 
stoffen,  
bevolkingsgroei   

5. Impact social media, 
recycling 

Trends 
Tijdens de Pressure Cooker brengt de groep de trends in kaart die van belang zijn of invloed op het verder 
verduurzamen van de chemie. De trends worden in kaart gebracht op een levensgrote mindmap aan de muur. 
Wat daarbij opvalt is dat daarbij zowel problemen als oplossingen worden aangedragen. Ook bevatten de 
trends zowel sociale als technische aspecten. Al deze trends kunnen er toe bijdragen dat duurzaamheid in de 
chemie wordt versneld of juist wordt tegengewerkt. Vervolgens identificeren de deelnemers de trends die voor 
hen persoonlijk van het grootste belang zijn voor hun eigen werk, gerelateerd aan IMVO. 

Trotsen & 
Spijten  
Per bedrijfsgrootte kijken 
de deelnemers naar hun 
trosten en hun spijten.

Non-Profit en NGO’s 
(MVO Nederland, 
Greenpeace, ICCO) !
Trotsen 
• Deze groep als coalitie 
• Vertrouwelijke omgeving 

geschept 
• Concrete resultaten 

Maritiem al zichtbaar  
• Stimuleren van 

uitfasering van 
broomhoudende 
vlamvertragers bij 
electronica 

• Voedselzekerheidspro-
gramma voor zwangere 
of lacterende moeders 
opgezet door DSM  !

Spijten 
• Te lange presentatie bij 

de start 
• Graag meer NGO’s hier 
• Hoe gaan we om met 

wensen van MinBuZa? 
Verschil in focus, zij 
gericht op de risico-
aanpak, wij op kansen

Grootbedrijf (Stahl, 
Dishman, CRODA) !!
Trotsen 
• MVO-concept hebben 

we omarmd  
• Goed in staat onze 

duurzaamheidsvisie 
naar buiten te 
presenteren. Naar de 
medewerkers lijkt 
lastiger of het wordt niet 
belangrijk genoeg 
gevonden.  !

Spijten 
• MVO-concept te laat 

omarmd 
• Weinig lokale 

outsourcing, wel 
duurder maar wellicht 
meer verantwoordelijk  

• Een hoop liability en 
een hoop kosten 

• Te weinig de kansen 
voor reductie benut, 
specifiek op het gebied 
van emissie

MKB  (Spectro, Baril 
Coatings, C.Kornuyt, 
Tanatex Chemicals) !
Trotsen 
• Lokale productie 
• Bewustwording creëren 

bij klanten, voorlichting 
rondom de 
consequenties van 
stoffen 

• Innoveren waar het 
voordeel bij klant ligt  !

Spijten 
• Nog wel eens 

gevaarlijke stoffen in 
huis  

• Overleg met onze 
omgeving – beter 
worden op social media 
etc  

• Beter kijken naar de 
inkopen, lokaler 
inkopen of in gesprek 
met onze leveranciers

Start-ups (Nett Energy, 
Progression Industry)  !
Trotsen 
• Het aandeel fossiele 

brandstof verlaagd 
• Regie uit handen geven 

bij vermarkten en 
ontwikkelen van 
technologie  

• Meer toepassingen voor 
technologie ontwikkeld 

• Naast alleen het 
verbranden, niet alleen 
binnen het product, maar 
in de hele keten !

Spijten 
• Nog steeds vertrouwen 

op koolstof voor energie

�  van �4 6



VISIE  

In 2040 is chemie hét verbindende element 

in een duurzame en vitale samenleving.  !!!
Dit zijn daarvoor de uitgangspunten:  
• In 2040 is hernieuwbare energie in de vorm van 

zon, wind en water in overvloed aanwezig. En 
het is lokaal beschikbaar voor iedereen.  

• In 2040 is duurzaamheid de norm in de 
maatschappij. Consumenten vinden duurzame 
producten normaal en vertrouwen erop dat 
bedrijven en hun toeleveranciers duurzame 
producten leveren. Chemische bedrijven die niet 
duurzaam opereren, worden door financiers 
ondergewaardeerd. De markt selecteert 
producten en diensten op basis van 
duurzaamheid.  

• In 2040 zijn businessmodellen gericht op het 
gebruik in plaats van bezit. Het bezit van 
gebruiksartikelen ligt enkel nog bij de producent 
van het gebruiksartikel, die zorg draagt voor de 
complete duurzaamheid van het gebruik. 
Chemische bedrijven voorzien in producten en 
processen die de levensduur van een 
gebruiksartikel verlengen en die reparatie, 
hergebruik en recycling mogelijk maken.  

• In 2040 wordt 75% van de producten zo dicht 
mogelijk bij de bron geproduceerd. Lokale 
productie zorgt voor welvaart voor lokale 
economieën. In 2025 wordt 50% van de 
producten zo dicht mogelijk bij de bron 
geproduceerd.  

• In 2040 stimuleert regelgeving stelselmatig 
duurzame innovatie. De (inter)nationale 
regelgeving is omgebouwd naar een raamwerk 
waarbinnen de circulaire economie en nieuwe 
initiatieven stelselmatig worden gefaciliteerd. Dit 
gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen 
tussen bedrijven en overheden. Regelgeving 
wordt zo een enabler van duurzame innovatie.  

AMBITIE 
In 2040 is de Nederlandse chemiesector 

wereldvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid: onze producten en diensten 

zijn 100% circulair en hebben 
maatschappelijke waarde. !

Dat doen wij zo:  
1. In 2040 zijn al onze producten en diensten 

circulair. Wij maken producten gebaseerd op 
hernieuwbare grondstoffen of hergebruiken 
fossiele grondstoffen onbeperkt 

2. In 2040 verrekenen we de échte life cycle 
kosten. We nemen alle productgerelateerde 
(sociaal en milieu) life cycle kosten mee in onze 
producten. Dat doen wij bij de inkoop, de 
verkoop en bij investeringen.  

3. In 2040 zijn onze internationale ketens 
volledig transparant. We kennen onze ketens, 
hebben inzicht in wat er speelt, en 
communiceren openlijke over onze producten 
en productieketen en de impact op mens en 
milieu. Bij dreigende MVO-issues reageren we 
snel, transparant en proactief. Dit zorgt voor 
maatschappelijk vertrouwen in de chemiesector 
en voor continue verbetering van processen & 
producten.  

4. In 2040 leveren we producten en diensten met 
maatschappelijke waarde. Wij laten ons leiden 
door waardecreatie niet door winst. Onze 
producten en diensten leveren vooral een 
positieve bijdrage aan de volgende 
maatschappelijke vraagstukken:  
A. Hernieuwbare energievoorziening;  
B. Voorziening van water van voldoende 

kwaliteit voor verschillende gebruikers;  
C. Duurzame voedselvoorziening;  
D. Preventieve gezondheidszorg.    

5. In 2040 gebruiken we alleen nog hernieuwbare 
energie en ontwikkelen we producten en 
processen voor de productie en opslag van 
hernieuwbare energie. Ons totale 
energieverbruik hebben we tot het minimum 
teruggedrongen.  

6. In 2040 zorgen we dat iedereen binnen ons 
bedrijf duurzaam inzetbaar is. Ongeacht 
geslacht, etniciteit, religie, fysieke en/of mentale 
vermogens. We gaan uit de mogelijkheid en 
gelijke arbeidsvoorwaarden. 

Deze gedeelde basis voor de toekomst wordt vervolgens uitgewerkt in de volgende visie en ambities voor 
2040: 
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En nu verder?  
Op 8 december vindt er een vervolgbijeenkomst 
plaats om de projectideeën die tijdens deze Pres-
sure Cooker naar boven zijn gekomen verder te 
slijpen en vast te leggen. Aan de deelnemers van de 
Pressure Cooker worden gevraagd diegenen mee te 
nemen waarvan zij denken dat die een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan het verder dooront-
wikkelen van de projecten en daarin geïnteresseerd 
zijn.   !
Op 21 januari zal tijdens het Nieuwjaarsevent van 
MVO Nederland in Amersfoort de visie en ambitie 
worden gepresenteerd aan een groot publiek. 
Wellicht worden dan ook enkele projectplannen 
gepresenteerd. 

Deelnemers 
Richard de Oude (Croda), Jeroen de Jong (Dishman), 
Joost Broeders (Baril Coatings), Ton Engelen (C. 
Kornuyt BV), Mark Ipema (Dishman), Rob Vasbinder 
(Nett Energy), Jos Feijen (Progression Industry), 
Laurens Metternich (Spectro), Henk Lousberg (Stahl), 
Frank Brouwer (Stahl International BV), Michel 
Mureau (Tanatex Chemicals), Rowena Achterkamp 
(MVO Nederland), Marjolein van Gendt (MVO 
Nederland), Elsbeth Roelofs (MVO Nederland), Han 
Rakels (Perspectivity), Anne van Marwijk (Perspec-
tivity) 

“In de chemiesector, daar wil je 
toch niet werken? Werken met 
maagdelijke olie, opslurping en 

vervuiling, terwijl er ook de kansen 
zitten om de grote problemen van 

de wereld op te lossen.” 

Projectideeën  
Vanuit deze gedeelde visie en ambities beginnen de 
projectideeën te komen. De projectideeën zullen de 
komende tijd en tijdens volgende sessies verder 
uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Voorbeelden 
van de geopperde voorstellen:  
 
Certificeren wedstrijd - Compleet holistisch certifi-
cering model, geen ISO maar een duurzaamheid of 
MVO-certificering gebaseerd op waarde niet op 
winst - LCA (sociaal en milieu) database starten - 
True price project - Klokkenluiders op social media 
- Platform preventieve gezondheid - Keten analyse 
preventie malaria - Invulling “vitaal” project - 
Opleiding tot MVBA Master of Value Business 
Administration - Leergang value-based - Sustainable 
Technology op scholen/bedrijven -  Opleiding 
opzetten voor CEO - Mobiele fabriek in Afrika/Azië 
- Aan de slag met: pyrolyse olie, Veldtest bio-olie 
marine fuel, houtskool, houtazijn, natuurlijke 
pesticiden - Green wheels electric network - 
Energie wedstrijd organiseren - Platform (sociaal) 
voor innova t i e schoo l /bedr i j f /ove rhe id/
werkzoekenden - Stages sociale innovatie & 
inclusiviteit - Emissie en verbruik naar beneden - 
Ander oplosmiddel -  Green chemistry - Duurzame 
wol-industrie, op een duurzame manier wol 
scheren, duurzame mule-cing -  Combinatie dag 
van duurzaamheid en open dag chemie - generieke 
opleiding duurzaamheid 

Meer info? 
Elsbeth Roelofs  
sectormanager IMVO Chemie 
e.roelofs@mvonederland.nl !
Rowena Achterkamp 
communicatie, projectmanager 
r.achterkamp@mvonederland.nl !
Marjolein van Gendt  
onderzoek, projectmanager 
m.vangendt@mvonederland.nl 
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