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Deze Jaarrapportage van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Chemie (TKI Chemie) gaat in op
de programmering van publiek-privaat onderzoek, de thema’s die TKI Chemie beslaat, op welke wijze er
aan een portfolio wordt gebouwd, hoe er aandacht is voor vraagsturing en de betrokkenheid van Middenen Kleinbedrijf (MKB) en hoe TKI Chemie opereert tussen en met de andere TKI’s en topsectoren.
De Jaarrapportage bevat tevens de inhoudelijke verantwoording van twee projecten waarvoor het TKI
Chemie aparte aanvragen en ook aparte verzoeken voor de vaststelling van de subsidie heeft ingediend
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO):
-

“Inhuren van innovatiemakelaars” (MTILA17005)
“Organiseren van netwerkactiviteiten” (MTNLA17005)

Deze rapportage 2018 vormt tevens de inhoudelijke en financiële verantwoording bij het verzoek tot
vaststelling van de subsidie:
-

“Organiserend Vermogen 2018” (TKIOV1820)
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Voorwoord (nog aan te passen voor een publieksversie)

2018 stond vol van transities. Transitie naar een ander topsectorenbeleid, transitieopgaven voor klimaat
en circulaire economie, van waardeketens naar waardecirkels. Van innovatiepijplijnen naar
innovatieloops. Van nadenken over een landelijke uitdagingen naar aanpakken in trilateraal verband
En van een “Topsector Chemie” naar “Holland Chemistry”.
En alhoewel de blikken gericht zijn op de transities richting 2030 en 2050, is er het lopende Kennis en
Innovatie contract om al ten uitvoer te brengen. In 2017 hadden we als Topsector al sterk ingezet op
programmatische initiatieven die duidelijke cross sectorale verbindingen in zich hebben en bij konden
dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen. De initiatieven Electrochemische Conversie en
Materialen (ECCM), Evidence Based Sensing (EBS), Future Medicines Initiative (FMI), GoChem, Soft
Advanced Materials (SAM) zijn daarmee in het lopende kennis en innovatiecontract 2018-2019 terecht
gekomen. Deze programma’s zijn dan al op de juiste leest geschoeid om bij te dragen aan de missies
die in 2019 worden vastgesteld.
Maar geen transities en geen programma’s zonder organiserend vermogen. Voor u ligt het jaarverslag
van het TKI Chemie. Het jaarverslag van een organisatie die de synthese is van een bureau en een
netwerkorganisatie. Ook onze jaarstukken zijn daarmee een synthese: van een rapportage op
subsidiestromen die via het TKI gebundeld worden om de programma’s in de Topsector te initiëren,
stimuleren of te versterken; van het organiseren van inzicht en kennis van het chemische PPS veld; van
de projecten die vervolgens worden gebouwd; en tot slot van de nationale en internationale
communicatie over de rol van innovatieve duurzame chemie.
Emmo Meijer,
Voorzitter Raad van Bestuur TKI Chemie
Boegbeeld Topsector Chemie
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Korte profielschets en kerncijfers TKI Chemie
De Topsector Chemie heeft zich drie ambitieuze doelen gesteld:
•

In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene en duurzame chemie.

•

In 2050 staat Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen met
een hoge toegevoegde waarde en slimme oplossingen.

•

Via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland worden
nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie ontsloten.

Om deze doelen te bereiken stimuleert de topsector innovatie en samenwerking tussen bedrijven en
kennisinstellingen langs vier hoofdlijnen:
•

Chemistry of Advanced Materials

•

Chemistry of Life

•

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

•

Chemical Nanotechnology & Devices.

Deze hoofdlijnen zijn gebaseerd op maatschappelijke uitdagingen, industriële sterktes en de
wetenschappelijke kennisbasis. Het zijn gebieden waarop Nederland het verschil maakt, waarbinnen
innovaties waardevolle nieuwe producten kunnen opleveren, en waarbinnen een bijdrage kan worden
geleverd aan verschillende (internationale) maatschappelijke uitdagingen.
Om het Topteam Chemie te ondersteunen om de ambitieuze doelen van de Topsector te bereiken heeft
het Topteam Chemie medio 2014 de stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Chemie (TKI
Chemie) opgericht. TKI Chemie is operationeel sinds 1 januari 2015. Het Topteam heeft bij het TKI
Chemie voor elk van de vier hoofdlijnen een programmaraad ingesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en kennisinstellingen. De voorzitters en vicevoorzitters van de
programmaraden vormen, tezamen met de directeur van het TKI BBE, de Strategy Board.
De Topsector Chemie heeft gezamenlijk met de Topsector Energie een MKB-steunpunt, InnovatieLink.
Onder de naam ChemieLink zorgt InnovatieLink ook voor de coördinatie van de Innovation Labs
(iLabs) en de Centres for Open Chemical Innovation (COCI). Samenwerking tussen private partijen
en kennisinstellingen krijgt concreet gestalte in Communities of Innovation (CoI).In 2018 heeft het
TKI Chemie de status van COI gegeven aan NIOK/VIRAN een community in de katalyse. In 2017 was
deze status al toegekend aan ISPT voor de procestechnologie en COAST voor analytisch
wetenschappelijke technologie.
Kerncijfers PPS-toeslag 2018
Totaal private bijdragen: ruim M€21 waarvan:
in samenwerkingsprojecten: M€ 14
in TKI-relevante onderzoeksopdrachten: M€ 6
in onderzoeksprojecten en samenwerkingsprojecten door ANBI’s: M€ 0,4
grondslag in PPS-projecttoeslagprojecten: M€2,4
Aantal unieke deelnemers in samenwerkingsprojecten dat een private bijdrage levert aan het TKIprogramma: 300; Aantal partners 1 van TKI Chemie voor PPS-toeslag: 12
In 2018 heeft TKI Chemie M€7 PPS-toeslag aangevraagd, waarvan M€ 6,4 programmatoeslag en k€ 580
projecttoeslag.
TKI Chemie keurde in 2018 16 inzetplannen voor PPS-programmatoeslag goed. Met deze plannen zijn 13
projecten 2 calls en een TNO en NWO programma gefinancierd met een totale waarde van bijna M€ 5,9.
Eind 2018 was 75% van de PPS-programmatoeslag 2017 toegekend aan inzetprojecten 2.

1

Partners zijn de organisaties die grondslaggegevens aanleveren op basis waarvan TKI Chemie PPS-toeslag
aanvraagt. De partners ontvangen de PPS-toeslag van TKI Chemie.
2
Een aanvraag van 1M€ van één partner was nog in behandeling tijdens de jaarwisseling. Na toekenning in
2019 stijgt toekenningspercentage naar 92%
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1.

Visie, doel en strategie

1.1

Visie en doelstellingen Topsector Chemie

De Nederlandse chemie behoort wetenschappelijk en industrieel gezien tot de wereldtop. En als
maaksector heeft de chemie een unieke uitgangspositie als het gaat om bijdragen aan welvaart en
maatschappij. De kwaliteit van het onderzoek is uitstekend, de producten zijn hoogwaardig en innovatief
en de industrie is wat betreft efficiency en effectiviteit zeer concurrerend. De chemische industrie is voor
Nederland van groot belang met € 42 miljard omzet, 56.000 werknemers, € 78 miljard exportwaarde
(19% van de Nederlandse export) en met € 750 miljoen aan R&D-uitgaven. 3
Het uitgangspunt voor de Topsector Chemie is het “Streefbeeld van de Nederlandse chemische sector in
2030” geformuleerd door chemische industrie (VNCI, NRK), kennisinstellingen (NWO en TO2) en de
topsector gezamenlijk. Dit streefbeeld 2030 omvat een ambitieuze visie op de doorgroei van de
chemiesector in Nederland. Uitgaande van deze ambities en grote maatschappelijke uitdagingen, die veel
met elkaar overlappen, worden met behulp van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek nieuwe
gebieden van wetenschap en innovatie ontsloten. De in 2015 opgestelde strategische Kennis en
Innovatie Agenda van de TKI Chemie is hier de invulling van voor de periode 2016-2019. Voor de
langere termijn, 2050, heeft de Topsector Chemie de volgende strategische doelen geformuleerd:
•

In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene en duurzame chemie.

•

In 2050 staat Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen met
een hoge toegevoegde waarde en slimme oplossingen.

•

Via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland worden
nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie ontsloten.

Om deze doelen te bereiken stimuleert de topsector innovatie en samenwerking tussen bedrijven en
kennisinstellingen langs vier hoofdlijnen:
•

Chemistry of Advanced Materials

•

Chemistry of Life

•

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

•

Chemical Nanotechnology & Devices.

Deze hoofdlijnen zijn gebaseerd op maatschappelijke uitdagingen, industriële sterktes en de
wetenschappelijke kennisbasis. Het zijn gebieden waarop Nederland het verschil maakt, waarbinnen
innovaties waardevolle nieuwe producten kunnen opleveren, en waarbinnen een bijdrage kan worden
geleverd aan verschillende (internationale) maatschappelijke uitdagingen.
De ambitie van de Topsector Chemie is om weer het derde chemieland van Europa te worden, direct na
Duitsland (omzet 5x Nederland) en Frankrijk (3x Nederland). Nederland heeft recent positie verwisseld
met Italië (vergelijkbare grootte), maar blijft nog voor landen als België en Spanje en Italië, die
momenteel bijna even groot zijn als Nederland. Belangrijker misschien nog wel in de internationale
context is dat Nederland samen met Noordrein Westfalen en Vlaanderen het grootste chemiecluster ter
wereld vormt. Als ergens kritische massa is voor de voor de chemie belangrijke transitie naar
klimaatneutraal opereren en deel zijn van de circulaire economie dan is het hier wel. Daarom is de
Topsector een belangrijke liaison tussen de innovatie in Nederland en de Trilaterale strategie van
Nederland/Noordrein Westfalen/Vlaanderen

3

VNCI jaarverslag & Responsible Care-rapport 2015.
6

De Topsector Chemie heeft de volgende algemene ambitie geformuleerd: “Nederland is het vierde
Chemieland van Europa. Daarmee levert de chemiesector een grote bijdrage aan de Nederlandse
economie. Ook qua kennis behoort Nederland op chemiegebied tot de top”. In deze ambitie staan
vernieuwing, kostenreductie en verduurzaming centraal. De beoogde ontwikkeling heeft niet alleen
positieve gevolgen voor de sector zelf maar ook voor de maatschappelijke transitie naar een low carbon,
high quality of life, circulaire economie.

1.2

Visie op rol TKI Chemie

Het TKI Chemie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het generieke chemiebeleid zoals vastgesteld
in het Topteam Chemie.
Het TKI Chemie wil:
•

de concurrentiekracht van de Nederlandse chemiesector helpen versterken en oplossingen
bieden voor maatschappelijke vraagstukken (markten van de toekomst) door een centrale
onderzoeksprogrammering die ruimte biedt aan vraaggestuurde initiatieven uit het brede veld,
inclusief de regio’s in Nederland;

•

verbindingen leggen voor betere samenwerking binnen de Topsector Chemie en met andere
topsectoren zoals Agri&Food, Energie, Life Sciences & Health, HighTech Systems and Materials
(HTSM);

•

goede relaties leggen en onderhouden binnen de ‘gouden driehoek’ van de topsector: bedrijven,
kennisinstellingen en overheden;

•

voorzien in een sectorbrede ondersteuning van het MKB.

Uitgangspunt van het besturingsmodel van het TKI Chemie is: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.
Het TKI Chemie biedt ruimte voor fundamenteel onderzoek en onderzoek- en innovatievoorstellen uit het
brede veld, inclusief de regio’s. Het zorgt voor betere aansluiting bij en in het innovatietraject van
fundamenteel onderzoek tot innovatie, vooral voor het MKB. Ook stuurt het TKI Chemie aan op goede
een aansluiting met Europa (waaronder Horizon 2020) en andere voor de industrie en innovatie
belangrijke landen. Tenslotte brengt het TKI Chemie door de uitvoering van een Human Capital Agenda
de krachten bijeen ter vergroting van de beschikbaarheid van talent met de benodigde vaardigheden.
Het verbindende karakter van de Topsector wordt in het bijzonder zichtbaar in de Communities of
Innovation (CoI’s). Deze centra stimuleren focus en excellentie en sluiten aan bij de hoofdlijnen van het
onderzoeksprogramma van het TKI Chemie. In de eerste jaren van het topsectorenbeleid hebben
bestaande gemeenschappen een transitie kunnen doormaken en hebben relatief nieuwe
gemeenschappen zich kunnen ontwikkelen. Als resultante kent de topsector nu drie CoI’s:
•

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) voor de procestechnologie, bestaande uit
meer dan 60 bedrijven en meer dan 10 kennisinstellingen;

•

Top Institute Comprehensive Analytical Sciences and Technology (TI COAST) voor de analytische
wetenschap en technologie, bestaande uit meer dan 45 bedrijven en ongeveer 30
wetenschappelijke groepen.

•

NIOK/VIRAN voor de katalyse community bestaande uit 14 bedrijven en ongeveer 35
onderzoeksgroepen

Deze competentiegerichte communities worden gedragen door grote én kleinere bedrijven van
verschillende topsectoren en versterken zo enkele van de fundamenten voor de innovatieve
slagkracht van de Nederlandse economie. Dat daarbij ook gedacht wordt aan de behoeften aan
goedgetraind personeel in de toekomst mag blijken uit het feit dat drie van de vier
talentenprogramma’s van de topsector door deze CoI’s georganiseerd worden (het vierde
talentenprogramma is van de Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie, VNCI).
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Andere belangrijke gemeenschappen waarmee het TKI Chemie nauwe banden onderhoudt, zijn:
•

Het cross-sectorale TKI Bio-Based Economy, waarin de topsectoren Chemie, Energie en
Agro&Food intensief samenwerken;

•

Het Dutch Polymer Institute (DPI); Een industrie gedreven polymeer onderzoeksplatform met
meer dan 25 industriele leden

•

Het Brightlands Materials Center (BMC), dat in 2015 in Geleen is van start gegaan, met
Brightlands en TNO als belangrijkste partners;

Het is belangrijk voor de Topsector Chemie om door te groeien in programmatische consortia. Er was
reeds het grote publiek-private consortiumAdvanced Research Center Chemical Building Blocks
Consortium (ARC CBBC), maar in 2018 is daar het Soft Advanced Materials bijgekomen. Ook het ECCM
initiatief heeft goed voeten aan de grond gekregen (zie verder hoofdstuk 2). Tot slot is ook het MKB/HBO
verbindende initiatief GO-CHEM eind 2018 officieel gelanceerd
De Topsector Chemie heeft de ambitie meer initiatieven, zoals ARC’s en CoI’s, het licht te doen zien. Zij
hebben een autonome positie en maken formeel geen onderdeel uit van de governance van het TKI
Chemie. Bij elk van deze initiatieven is het verbindende karakter van de Topsector Chemie evident.

1.3

Bestuur

De governance van de stichting TKI Chemie wordt gevormd door een Raad van Bestuur, vier
Programmaraden en een Strategy Board. De bestuurlijke organen werden ondersteund door een bureau,
dat bij NWO is gehuisvest. Bijlage 1 bevat een overzicht van de samenstelling van deze gremia.
Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestond in 2018 uit:
•
Prof. dr. Emmo Meijer, voorzitter (tevens Boegbeeld Topteam)
•

Prof. dr. ir. Bert Weckhuysen, vicevoorzitter (tevens Captain of Science Topteam)

•

Dr. ir. Bert Jan Lommerts, lid (tevens Captain of SME Topteam)

De heer drs. D. Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische
Zaken, woonde de vergadering van de Raad van Bestuur bij als waarnemer.
De bestuursleden en waarnemer vormen gezamenlijk het Topteam Chemie. Voor deze personele unie is
bewust gekozen om de bestuurlijke afstemming tussen strategievorming (Topteam) en uitvoering (TKI
Chemie) te vergemakkelijken. De heer Weckhuysen was bovendien lid van het NWO- adviesorgaan “Tafel
Chemie’ (Domein Exacte en Natuurwetenschappen).
De RvB vergaderde in 2018 8 keer. In Bijlage 18 is de volledige besluitenlijst van 2018 bijgevoegd.
Strategy Board en Programmaraden
De Raad van Bestuur heeft zich in 2018 laten adviseren door een Strategy Board en vier
programmaraden, die bestaan uit tientallen deskundigen uit het bedrijfsleven en de academische wereld.
Zie voor de gedetailleerde personele samenstelling bijlage 1.

1.4

Transparantie, efficiëntie en effectiviteit

Het TKI Chemie zet verschillende communicatiemiddelen in om zichzelf en zijn werk bekend te maken
(zie hoofdstuk 6). Korte verslagen van alle vergaderingen van de Raad van bestuur zijn te vinden op de
website van de Topsector Chemie. De besluitenlijst is toegevoegd in bijlage 2. Het TKI fungeert als
vraagbaak voor zijn huidige partners en staat open voor nieuwe partnerschappen. Het TKI heeft de
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projecten die het zelf uit TKI-toeslag financiert op de website geplaatst. Ze kunnen ook altijd via
www.volginnovatie.nl gevonden worden.
De projecten die NWO financiert ten behoeve van de Topsector Chemie vanaf 2018 uit het ENW-PPS
fonds (het voormalige Innovatiefonds Chemie is hierin opgegaan), staan vermeld op de website van
NWO 4. De rapportage van het vraaggestuurde programma en het early research programma van TNO
voor de Topsector Chemie is beschikbaar via : https://www.tno.nl/voortgangsrapportages2018/
De effectiviteit van het TKI Chemie blijkt uit een gestage groei van de private bijdragen die de grondslag
vormen voor PPS-toeslag. In 2018 groeide de private grondslag voor aan te vragen programmatoeslag
door van 19M€ naar ruim 20M€ (grondslagjaar 2017). Dit is een goede indicator voor de autonome groei
van alle private grondslag in PPS

1.5

Belemmeringen en Kansen

Er bestaan in de private sector én bij de kennisinstellingen die in de Topsector Chemie actief zijn zowel
enthousiasme over, als verwachtingen ten aanzien van het topsectorenbeleid. In de komende jaren is het
belangrijk om het geïnitieerde topsectorenbeleid te laten renderen, uit te breiden en te verfijnen.
Hieronder belichten we een aantal aspecten van dat beleid.
•

Mondiale grote uitdagingen
De topsector heeft zich de afgelopen jaren meer en meer gericht op de grote maatschappelijke
uitdagingen die veel overeenkomsten vertonen met onze mondiale uitdagingen. Het beleid
daarop was reeds uit de startblokken en dat moet nu uitgevoerd, begeleid en aangescherpt
worden. We zien dan ook dat vanaf 2019 de kennis en innovatieagenda’s helemaal naar de
maatschappelijke uitdagingen (thema’s) gekanteld worden aan de hand van missies. Zie ook
hieronder bij het kopje “nieuwe benadering KIA’s.

•

de Nationale WetenschapsAgenda (NWA): De NWA bevat thema’s die herkenbaar zijn voor de
Topsector Chemie en waarbij de topsector een belangrijke rol kan spelen in de realisatie.
Daarom moet de huidige organisatie van de topsectoren de komende jaren gehandhaafd blijven.
De NWA-routes kunnen ingezet worden als modi voor cross-sectorale verbinding. De topsector is
via zijn partners initiator van een aantal routes in de NWA. De topsector hecht er mede daarom
aan dat de rol van de routes in de calls van de NWA versterkt wordt (bijvoorbeeld door
passendheidsverklaringen voor voorstellen in de calls af te geven, zoals die ook vereist zijn in
het innovatiefonds).

•

Vergroting van de R&D-inspanningen: Het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) dat in november
2017 gesloten is voor de jaren 2018 en 2019, geeft mogelijkheden voor realisatie van een deel
van de ambitie van de Topsector Chemie. Reeds bij het sluiten van het KIC was duidelijk dat de
belangstelling van de private partijen in de Topsector Chemie de matching met
overheidsbijdragen stevig overtreft. Voor verdere optimalisatie van het topsectorenbeleid zijn
verdergaande investeringen van de overheid nodig om de belangstelling voor publiek-private
samenwerking bij de private partijen te beantwoorden. Verdere samenwerking tussen overheid,
kennisinstellingen en bedrijven in het kader van het topsectorenbeleid zal het rendement van die
extra investeringen vergroten tot veel meer dan de som der delen. Hierbij moet ook een balans
gevonden worden tussen sectorspecifieke, en cross-sectorale maatschappelijk geïnspireerde en
funderende competentiegerichte investeringen. Het vooruitzicht op de cross-over call die NWO in
dit kader heeft uitgeschreven is hierbij een goede aanzet maar lang niet voldoende om alle
ambities waar te kunnen maken.

4

Zie https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/enw+pps-fonds/projecten
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•

Sturing op de programmering. Hoewel al verbeterd ten opzichte van het vorige IC is da invloed
van de topsector bij de verdeling van de topsectorgelden binnen de beschikbare budgetten van
de Kennis- en Innovatieagenda nog te beperkt. Bovendien heeft de topsector significante
vertraging en zelfs annulering ondervonden bij de totstandkoming van IC 2018/19 programma’s
FMI en EBS, respectievelijk.

•

Integratie van de innovatieketen. De mate waarin de topsector kan programmeren over de
gehele innovatieketen is nog te beperkt. Dit vertraagt het innovatieve proces en maakt het erg
lastig om, indien nodig in het innovatieve proces, terug te grijpen van toegepast onderzoek naar
fundamenteel onderzoek. De topsector wil dit in het volgende Innovatiecontract beter aanpakken
en meer programmatisch dan projectmatig te werk gaan. In het in 2018 geïnitieerde GoCHem is
het mogelijk de krachten van fundamenteel wetenschappelijke partners met toegepast
wetenschappelijke partners op projectbasis te bundelen.

•

Nieuwe benadering van de Kennis- en Innovatieagenda’s. Afgelopen jaar is hard meegewerkt
aan nieuwe kennis-en innovatieagenda’s langs de lijnen van maatschappelijke uitdagingen en
sleuteltechnologieën in samenhang met de NWA en de departementale kennis- en
innovatieagenda’s. De topsector Chemie heeft actief de regie genomen voor het schrijven van
Maatschappelijke Uitdaging Circulaire Economie (#5) en Sleuteltechnologiën B. Geavanceerde
Materialen (B), Meet-en Detectietechnologie (I) en Electrochemische conversietechnologie (J).
Gedurende 2018 is de route ingezet naar een verdere kanteling van het topsectorenbeleid in de
richting van Missiegedreven innoveren. Dit is officieel in gang gezet met de kamerbrief dd 13-72018 “Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact”. Eind 2018 is de route van de
totstandkoming van de nieuwe KIA’s duidelijk geworden: Er zijn vier maatschappelijke thema’s
waar missies voor worden opgesteld:
o

Energietransitie en duurzaamheid

o

Gezondheid en zorg

o

Landbouw, water en voedsel

o

Veiligheid

Het vijfde thema betreft de sleuteltechnolgiën (gegroepeerd in 8 hoofdrichtingen, de meest
relevante daarvan voor TSC zijn chemical technologies en life-science technologies). Er zal ook
ruimte blijven voor economisch verdienvermogen voor zover nog niet afgedekt in de
sleuteltechnologien. Tevens is duidelijk geworden dat voor het subthema duurzaamheid
(circulaire economie) de topsector chemie de pen zal vast houden in het tot stand komen van de
KIA. Daarnaast coordineert de topsector aan tot standkoming van MMIP6 “Sluiting van
industriële ketens” van de IKIA (de kennis- en innovatie-agenda voor het subthema Klimaat)Het
voornemen om naar een agenda en contract voor vier jaar te gaan wordt toegejuicht door de
TSC
•

Aanpassing van de regelingen: De regeling van PPS toeslag is in gunstige zin aangepast door de
verhoging van de toeslag van25% naar 30%. Een gedeelte van de groei in toeslag (en dus een
deel van de incentive) is echter teniet gedaan door de percentuele korting die is geïntroduceerd
op TKI-relevante onderzoeksopdrachten en de kwalificerende in-kind bijdrage in samenwerking
met buitenlandse private partijen. Dit als gevolg van de toename van het gebruik van de
regeling (succes).

•

Stimulering van waardevolle initiatieven:
o

In de Topsector Chemie bestaat grote interesse voor bijvoorbeeld het (NWA-)thema
Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie. De chemie kan veel betekenen voor dit
cross-sectorale thema. Indien hiervoor middelen beschikbaar komen kunnen de bedrijfsen kennispartners in de chemie de noodzakelijke bijdragen leveren. De huidige
(overheids-) investeringen binnen de sector (KIC 2018/19) zijn daarvoor ontoereikend.

o

Onderzoekers en bedrijven uit de topsector Chemie hebben aan een veelheid van
andere routes bijgedragen, onder andere: Personalised medicine, Regeneratieve
geneeskunde, Oorsprong van leven – op aarde en in het heelal, Smart industry,
Duurzame productie van veilig en gezond voedsel, Energietransitie, Meten en
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Detecteren, Materialen en Big data. Voor de routes Meten en Detecteren en Circulaire
Economie zijn zelfs StartImpuls financieringen verkregen (2.5 resp. 2 M€)
o

Klimaatenvelopp: In het regeerakkoord is een envelop van 300 miljoen euro per jaar
(2018 t/m 2030) opgenomen op de aanvullende post van het ministerie van Financiën
ten behoeve van klimaat. De voorkeur gaat daarbij uit naar demonstratie- en
pilotprojecten die op termijn tot substantiële kosteneffectieve reductie kunnen leiden.
De topsector onderschrijft de noodzaak van het extra stimuleren van pilots en demo’s.
De deelonderwerpen waarop kan worden ingezet ten aanzien van CO2 reductie,
circulaire economie en kunsttofrecycling in het bijzonder, zijn uiterst relevant voor de
chemie. Een belemmering van de huiige regeling is echter dat hier alleen financiering
voor projecten wordt gegeven die nog binnen hetzelfde jaar kunnen worden afgerond.
De complexiteit en schaal van pilots en demo’s in de chemie lenen zich echter niet voor
deze benadering.

o

Bevordering van start-ups en scale-ups en versterking van kennis- en productketens:
Voor het verder ontwikkelen van het innovatie-ecosysteem is het van belang dat
businesspartners elkaar weten te vinden. Sectorale organisatie (topsectorenbeleid) biedt
daarvoor een goede uitgangspositie, omdat partijen binnen de sectoren elkaar door
intensieve samenwerking beter (leren) kennen. Omdat de chemie vaak leverancier is
voor productinnovaties in andere sectoren, is stabiliteit van beleid nodig om vanuit
bekende organisaties (Topsectoren, TKI’s en gemeenschappen) de elementen van
kennis- en productketens met elkaar te verbinden. Dat vraagt ook om meer aandacht
voor kennisverspreiding van fundamenteel onderzoek naar innovatief MKB. Een

•

belangrijke rol is daarin weggelegd voor toegepast onderzoek.
Schaalvergroting in de chemie, van laboratorium naar pilot of demo, is een bijzonder
kapitaalintensieve onderneming. Deze stap is echter wel noodzakelijk om ook de innovaties ten
behoeve van andere sectoren te kunnen verwezenlijken. Daarom is het belangrijk dat er in
samenwerking met regios gewerkt wordt aan een overzicht van beschikbare faciliteiten en dat er
met visie op de innovaties in de pijplijn en veranderende waardeketens en waardecirkels een
strategie ontwikkeld wordt voor uitbreiding en onderhoud van pilot- en demofaciliteiten.

1.6

Aanpak in 2018

Het TKI Chemie heeft de bovenstaande visie vertaald in activiteiten in vijf werkvelden:
1.

Kennis en Innovatie

2.

Ondersteuning MKB

3.

Human Capital Agenda (HCA)

4.

Internationalisering

5.

Programma-ondersteunende actviteiten

Voor de activiteiten binnen elk van de werkvelden heeft het TKI in 2018 middelen verworven:
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1.

Kennis en Innovatie  PPS-programma- en -projecttoeslag

2.

Ondersteuning MKB  MIT 5 Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars / MIT werkprogramma

3.

Human Capital Agenda (HCA)  Bijdrage uit werkbudget Topteam Chemie

4.

Internationalisering  Bijdrage uit werkbudget Topteam Chemie

5.

Programma-ondersteunende activiteiten  project “Programma-ondersteunende activiteiten”

MIT = Midden- en Kleinbedrijf Innovatiestimulering Regio en Topsectoren, een stimuleringsregeling van het

ministerie van Economische Zaken.
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In totaal kon het TKI Chemie in 2018 beschikken over ongeveer M€ 8 (waarvan 6,5M€ in te zetten PPS
toeslag en 1,5M€ aan de Human Cattial agenda, Versterking Innovatie in MKB, Internationalisering,
Communicatie en organiserend vermogen). De activiteiten die daarmee zijn uitgevoerd, worden
beschreven in de hoofdstuk 2 tot en met 6.

12

2. Kennis en innovatie
Met PPS-toeslag verkreeg TKI Chemie in 2018 zelf middelen om publiek-private samenwerking te
stimuleren en belonen. Voorts stelde NWO middelen beschikbaar via het Kennis en Innovatie contract
( ENW-PPS fonds, en geoormerkte bedragen voor programmatische initiatieven) en programmeert TNO
in zijn vraaggestuurd programma voor de Topsector Chemie. Bedrijven dragen in cash en in kind bij aan
projecten die uit het Fonds worden gefinancierd. Het ministerie van Economische Zaken stelt PPS-toeslag
beschikbaar op basis van de cash-bijdrage van private partijen aan samenwerkingsprojecten en TKIrelevante onderzoeksopdrachten.

2.1

Onderzoeksprogrammering

2.1.1 Onderzoeksthema’s
De Kennis- en Innovatieagenda van het TKI Chemie identificeert vier hoofdlijnen:
•

Chemistry of Advanced Materials;

•

Chemistry of Life;

•

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis; en

•

Chemical Nanotechnology & Devices.

Chemistry of Advanced Materials
Binnen Chemistry of Advanced Materials (CoAM) is in 2018 veel effort gestoken in het ontwikkelen van
het meerjarig programma Soft Advanced Matter conform reservering in de KIC. Het voorstel is in 2018
goedgekeurd door NWO met ruim drie miljoen NWO bijdrage aan een consortium van vier bedrijven en
acht kennisinstellingen actief in materialenonderzoek. Het multidisciplinaire consortium, onder leiding
van prof. Katja Loos (Rijksuniversiteit Groningen) gaat nieuwe, verbeterde en duurzame materialen
ontwikkelen. De bedrijven dragen gezamenlijk een miljoen euro bij aan dit project binnen de Topsector
Chemie. Ook heeft CoAM zich actief opgesteld in het opzetten van een consortium voor het NWO
Crossover programma door middel van
een voorstel Circular Society. Dit
voorstel is goedgekeurd voor 2e fase
doorontwikkeling tot een eindvoorstel in
mei 2019. Ook heeft de community
CoAM zich ingezet voor de ontwikkeling
van een breed samengesteld NWA ORC
2018 voorstel Circular Soft Matter in
samenwerking met de NWA routes
Circulaire Economie en Meten en
detecteren. Dit voorstel is helaas
afgewezen voor uitwerking in de 2e fase.
Tot slot heeft materialen veld zich nu
ook sterker georganiseerd rondom het

Composiet
Composieten oftewel vezelversterkte kunststoffen kunnen een
belangrijke rol spelen bij het vinden van oplossingen voor en
antwoorden op deze maatschappelijke uitdagingen,
zoals vermindering van de CO2-voetafdruk, circulariteit en
energietransitie. Composiettechnologie is
zeer waardevol vanwege de productkenmerken en de potentie om
deze kenmerken aan te passen en (slimme)
functionaliteiten toe te voegen. Door de ontwikkeling en het gebruik
van nieuwe materialen en technologieën
worden nieuwe functies mogelijk en kunnen oude functies blijven
bestaan met aanzienlijk lagere impact op de

subdomein van de compositieten (een kruisbestuiving tussen HTSM en Chemie). Met steun van de
topsector is Nationale Samenwerkingsagenda Composieten tot stand gebracht.
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Chemistry of Life
De hoofdlijn Chemistry of Life is gebouwd op drie pilaren: één voor chemie en gezondheid, één voor
chemie en voeding en één voor de fundamenten van het leven in brede zin.
Een groot aandeel van de
Sociale eiwit netwerken in de cel inzichtelijk gemaakt
In elke cel van ieder organisme bevindt zich een groot scala
van eiwitten, die met elkaar (en andere biomoleculen)
samenwerken om goed te kunnen functioneren. In dit
project wordt gestreefd, om meerdere geavanceerde biotechnieken verder te ontwikkelen, bij elkaar te brengen en
te integreren. We doen dit om uiteindelijk in staat te zijn dit
sociale netwerk van interacties volledig en dynamisch in
kaart te brengen en te visualiseren, om zo precies te

gehonoreerde chemie projecten in het
ENW PPS fonds betrof in 2018 Chemie
van Leven; 1 van de 2 TA’s, 3 van de 8
LIFTs en 1 van de 3 KIEMs.
Een voorbeeld is de TA van prof. Albert
Heck waarin met behulp van CryoElektronen Tomografie en Massa
Spectrometrie de interactie van
eiwitten in een cel in kaart gebracht
zullen worden (zie kader)

begrijpen hoe het leven in een cel werkt.
Partners: Utrecht University, Wageningen University and
Research Centre, ThermoFisher Scientific-FEI, Protein
Metrics

Chemical Nanotechnology & Devices
In 2018 is door de programmaraad CND hard getrokken aan het initiatief Evidence Based Sensing (EBS).
Dit initiatief is zoals eerder gemeld niet van start gegaan met de reservering in het KIC. Vanuit de CND
programmaraad een is voorstel ingediend in de cross-over call van NWO. Dit voorstel heeft een positief
advies gekregen, en er zal zodoende een volledig uitgewerkt voorstel worden ingediend in de NWO crossover call. Een gedeelte van de ambities van EBS wordt zodoende ingediend onder in de vorm van het
voorstel Sense of Sensing (EBS) en wordt getrokken door prof. dr. Maarten Honing (UM) in nauwe
samenwerking met onder anderen prof. dr. ir. Karin Schroen (WUR), prof. dr. Menno Prins (TU/e) en dr.
Henk-Jan van Manen (Nouryon).
De programmaraad CND zet zich
hard in om de verbinding met
andere sectoren te realiseren. Het
SoS voorstel wordt gesteund door
de Topsectoren LSH en Agro&Food
en heeft ook vele raakvlakken met
de Topsector HTSM. Voor dit
voorstel wordt ook nauw
samengewerkt met bijvoorbeeld TICOAST.
In 2018 is tevens een groot, door
NWO medegefinancierd project van
start gegaan dat door de CND raad
passend is bevonden, namelijk
UNMATCHED waarvan prof. dr.

Materialen begrijpen door betere scheiding en detectie
Veel materialen bestaan uit polymeren. Denk aan plastics, verven en harsen,
maar ook aan geavanceerde geneesmiddelen, biomaterialen, zonnepanelen en
computeronderdelen. Polymeren van vandaag en morgen bestaan vaak uit
zeer complexe moleculen met een grote structurele diversiteit. Er worden
steeds slimmere chemische reacties bedacht om steeds ingewikkeldere
polymeren te maken. Urgent probleem hierbij is dat de hedendaagse
meetmethoden niet toereikend zijn om de verkregen moleculaire diversiteit
bloot te leggen. Hierdoor is niet bekend of en waarom de gemaakte
polymeerstructuren leiden tot de gewenste functionele eigenschappen. In
UNMATCHED gaan de VU en UvA samen met DSM, AkzoNobel en BASF nieuwe
analytische methoden ontwikkelen om ingewikkelde (bio)polymeren veel beter
te scheiden en te detecteren. Dat maakt het mogelijk om op een efficiëntere
wijze nog betere polymeren te ontwikkelen.

Govert Somsen projectleider is.
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Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis
De roadmap van het programma chemische conversie, procestechnologie en synthese (CCPT&S) wordt
breed ingezet door academia, industrie en TO2. Dit blijkt ook uit de programma’s die gestart zijn en al
lopen die belangrijke overlap hebben met de roadmap CCPT&S. In 2017 werd de basis gelegd voor het
Electrochemical Conversion and Materials (ECCM) Initiatief, waar in 2018 meer vorm aan gegeven is,
onder meer door de inrichting van een zgn. Tenure track programma om het thema beter in te bedden in
de academische wereld.
Een groot gedeelte van het ARC Chemical Building Blocks Consortium (CBBC) is gericht op onderdelen
van de roadmap CCPT&S. (see also p16)
In 2018 zijn er bij de programmaraad CCPT&S 25 projecten ingediend voor passendheid met een totaal
budget van bijna 14 miljoen euro. Hiervan zijn 24 projecten passend gevonden binnen de roadmap
CCPT&S, met een totaal budget van ruim 13 miljoen euro.

2.1.2 Andere TKI’s en cross-overs naar andere topsectoren
De Topsector Chemie heeft als probleemoplosser binnen veel van de huidige grand challenges uit de aard
der zaak intensief contact met andere Topsectoren en hun TKI’s. Het TKI Chemie onderhoudt goede
relaties met het TKI LSH, het Holland High-tech (TKI HTSM),het TKI Logistiek, het TKI Agri&Food (o.a.
over Bio-based Economy), en met de cross-sectorale TKI BBE (waarvan de directeur in 2015 is
toegetreden tot de Strategy Board van TKI Chemie). In het bijzonder met de Topsector Energie
onderhoudt de Topsector Chemie een intensief contact. Er is periodiek overleg over gezamenlijke
thema’s, zoals elektrificatie, voortbouwend op en aanhakend bij het Shared Innovation Program
VoltaChem (zie kader). De cross-sectorale samenwerking vindt voorts plaats in de drie Communities of
Innovation van Topsector Chemie: het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT, vooral met
Topsector Energie), TI COAST (met tal van topsectoren, vooral HTSM en LSH) en NIOK/VIRAN.
2.1.3 Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 (realisatie)
Het kennis- en innovatiecontract (KIC) 2018-2019 is eind 2017 vastgesteld. In 2.1.1 werd bij de diverse
roadmaps reeds melding gemaakt van de diverse initiatieven. Hier volgt nog een overzicht van het totaal
voor de Topsector Chemie relevante thema’s en initiatieven in het innovatiecontract. Een aantal hiervan
is reeds van start gegaan een aantal anderen worden momenteel verder uitgewerkt, en van plan
omgezet in praktijk.
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Soft-Advanced Materials
In 2018 is dit voorstel tot een definitief consortium gekomen na 2 matchmaking rondes. Het
onderzoeksvoorstel is gefinaliseerd en nog in 2018 zijn door NWO en industrie de nodige middelen ook
daadwerkelijk toegekend. Hiermee zal op termijn een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke
vergroening van materialen worden geleverd.
Nieuwe materialen: evolutie voor een revolutie
De steentijd, de bronstijd, de ijzertijd: door de geschiedenis heen zien we keer op keer dat nieuwe
materialen technologische en maatschappelijke vooruitgang aanjagen. Vandaag zitten we in de tijd
van de
kunststoffen. Hoewel ook deze materialen Nederland en de rest van de wereld welvaart en gemak
gebrachthebben, zwelt de roep om betere materialen aan. Niet alleen materialen die sterker, lichter,
slimmer en goedkoper zijn maar ook materialen die groener zijn – duurzaam ingebed in natuurlijke
kringlopen. In het project Soft Advanced Materials bundelen Nederlandse materialenonderzoekers
uit alle disciplines hunkrachten met leidende industriële partners om die transitie mogelijk te
maken.
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Katja Loos, RUG
Consortium: ALTANA, BASF, Corbion, DSM, AMOLF, Eindhoven University of Technology, Leiden
University,University of Amsterdam, University of Groningen, University of Twente, Utrecht
University, Vrije,Universiteit Amsterdam

ECCM:
Naast de versterking/continuering van het TNO programma Voltachem, het Farady lab, ISPT MW test
centre stond in het KIC het specifieke voornemen om een ECCM tenure track programma te lanceren. De
voorbereidingen voor de call zijn in 2018 gerealiseerd. De call gaat in 2019 open. Er zijn tevens
voorbereidingen getroffen voor een graduate school op ECCM thematiek. Ook is een internationale
conferentie georganiseerd (zie bijlage 9)
Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC)
Het ARC-CBBC is een langlopend (10 jaar) publiek private partnership met een budget van 100M€. Het is
opgericht als een virtueel onderzoeksinstituut van meerdere universiteiten en de bedrijven BASF, Shell
en AkzoNobel (nu gesplitst in AkozNobel Coatings en Nouryon). Het ARC CBBC is in 2017 daadwerkelijk
begonnen met programmeren. De jaarrapportage van ARC CBBC verschijnt jaarlijks rond 1 mei. De
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rapportage over 2018 zal pas beschikbaar zijn bij het TKI jaarverslag van 2019. De rapportage over
2017 is bijgevoegd als PDF in bijlage 7 (korte samenvatting in inzetkader.
ARC- CBBC running full speed now
End of 2018, a total of 46 new positions for young university researcher (PhD and postdoc) were created
within the fields of small molecule activation, fundamentals of catalysis, and coatings and functional
materials. Research focus includes the exploration of new routes to activate carbon-oxygen and carbonhydrogen bonds via energy-and material efficient catalytic conversion routes that can yield base
chemicals via renewable and sustainable routes; fundamental studies and design of new characterization
methodologies for catalytically-active nanomaterials during their preparation and at work; and the
conversion of biomass for the production of advanced coating resins and polymer cross-linking
compounds based on renewable feedstock.
Approximately half of the research positions funded are part of the shared research compartment that is
jointly supported by all industrial partners and based at universities across the country. In this way, the
consortium works out its mission to make a great leap in the synthesis, conversion and processing of
sustainably produced chemical building blocks that may become pivotal to the future chemical industry.
ARC CBBC is the research consortium of the universities of Utrecht, Groningen, Eindhoven, and private
companies AkzoNobel, BASF, Nouryon and Shell. The consortium undertakes fundamental scientific
research to explore new routes for the sustainable production of chemical building blocks. Research
projects are carried out at ten universities across the Netherlands. Financial leverage is received from the
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), the Ministry of Economic Affairs and Climate
Policy, and TKI/Topsector Chemistry

GOCHEM
In 2018 is het GoCHEM programmatische initiatief tot wasdom gekomen resulterend in een kick-off met
staatsecretaris Mona Keijzer op CHIANS 2018. In bijlage 12 is de flyer bijgesloten die het programma
bondig samenvat.
Waarde uit biomassa
Hiervoor wordt de lancering van de call verwacht in het eerste kwartaal van 2019.
Future Medicine Iniatiative:
Het Future Medicines Initiative (FMI) heeft in 2018 op aanwijzingen van NWO gewerkt aan een in te
dienen programmavoorstel voor de gereserveerde middelen. Dit heeft ultimo 2018 helaas niet geleid tot
een voor NWO ontvankelijke aanvraag, met name vanwege de aard van de door FMI reeds vastgelegde
private committeringen. NWO heeft begin 2019 in overleg met FMI en de betrokken topsectoren Chemie
en LSH besloten de gereserveerde middelen toe te voegen aan het ENW PPS-fonds. Dit stelt het
consortium in de gelegenheid om delen van het initiatief via dit fonds te verwerven. FMI is in overleg met
beide topsectoren en NWO over de verdere ondersteuning van het initiatief en de mogelijkheden voor
toekomstige fondsenwerving.
Fotosynthese 2.0
Hiervoor wordt de lancering van de call verwacht in het eerste kwartaal van 2019.
Meerfase stroming
Twee consortia zijn volledig uitgewerkt en defintieve onderzoeksvoorstellen zijn ingediend ter
beoordeling. Het honoreringsbesluit van NWO wordt verwacht in Q1 2019
Evidence-based Sensing
Het EBS initiatief is uiteindelijk niet ingediend omdat geen passende vorm is gevonden in overleg tussen
de domeinen van NWO die de reservering hadden gemaakt (ENW en TTW) en de topsectoren Chemie en
HTSM. Een cash bijdrage van 50% werd (mede gezien de geldende, lagere, matchingseisen in de meer
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applicatiegerichte wetenschapsgebieden) door de betrokken private en publieke partijen als te hoog
beschouwd en NWO heeft de matchingseisen niet aangepast. De reservering is hierna door NWO deels
(1,5M€) toegevoegd aan ENW PPS fonds (compartiment Chemie) en deels (1,5M€) aan de HTSM call.
NWO Cross-over call
Met de Crossover call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op
maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. De call
staat open voor alle wetenschappelijke disciplines. Breed samengestelde interdisciplinaire consortia,
bestaande uit onderzoekers en publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een
samenhangend project indienen. De cofinancieringseis van deze call ligt op 30% en in de call die over de
gehele KIC periode heenloopt (en ook pas toekent in 2019) is 30 M€ te verdelen. In 2018 is
consortiavorming ondersteund door de strategy board van de topsector chemie en zijn diverse
crosssectorale verbindingen gemaakt. Het is zeker dat er meerdere expressions of interest zijn ingediend
die relevant zijn voor de Topsector Chemie Roadmaps. Zeker 2 van deze initiatieven hebben een positief
advies ontvangen om de aanvraag volledig uit te werken, zoals het hierboven genoemde voorstel Circular
Society. Het organiseren van een goede bijdrage over de gehele kenniskolom blijkt in de praktijk erg
lastig door de gestelde randvoorwaarden in de call. Met name een bijdrage vanuit TO2 en RKI is lastig te
realiseren door uitsluiting van ontvangst van subsidie door NWO. Voor komende KIA/KIC zal een
adequate ontschotting dit een extra aandachtspunt moeten zijn, de opties die NWA ORC biedt zijn
daarvoor wellicht goede richtingen.
NWO ENW PPS fonds (Chemie deel)
NWO stelt aan de Topsector Chemie voor de uitvoering van het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019
in totaal M€ 2,4 aan nieuwe middelen beschikbaar via het ENW-PPS fonds. Het Fonds heeft als doel
publiek-private onderzoeksactiviteiten financieel te ondersteunen. Van de voorloper van dit fonds, het
Innovatiefonds Chemie was nog 2,5M€ beschikbaar aan onuitgeputte fondsen. In de ronde in 2018 is M€
2,6 besteed, aangevuld met M€ 0,5 aan PPS-toeslag en M€ 0,7 aan cash private middelen. Daarmee is
het totaal van gehonoreerde projecten 12 (tegenover 28 in 2017)
Bijlage 4 bevat een overzicht van alle projecten die in 2018 uit het PPS fonds zijn gehonoreerd.
Voor de stimulering van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen had het Fonds vier
werkvormen. Bedrijfsleven en het Fonds dragen per werkvorm in andere verhoudingen bij aan de
financiering van de samenwerkingsprojecten:
1.

CHIPP (Chemical Industrial Partnership Programs): initiatieven van één bedrijf met tenminste twee
kennisinstellingen met een sterke focus op vragen van het bedrijf. De projectgrootte kan variëren
tussen tussen M€ 1,5 en M€ 2,0;

2.

TA (Technology Area): initiatieven van consortia van twee of meer bedrijven met enkele
kennisinstellingen waarin in samenhang de vragen van de deelnemende bedrijven worden
aangepakt. De projectgrootte kan variëren tussen k€ 750 en k€ 1.500;

3.

LIFT (Launchpad for Innovatieve Future Technologies): initiatieven van minstens één bedrijf met
minstens één kennisinstelling; projecten bestaan uit twee fases: in de eerste fase dragen bedrijven
relatief weinig bij, in de tweede meer. De projectgrootte kan variëren tussen k€ 150 en k€ 300.

4.

KIEM (Kennis-Innovatie Mapping) waarin MKB’s samen met universiteiten en/of HBO’s
onderzoeksvragen uit de praktijk kunnen beantwoorden. Maximale projectgrootte: € 50.000;

NWO onderwerpt onderzoeksaanvragen in het Fonds aan een kwaliteitsbeoordeling (peer review). Een
PPS-raad met vertegenwoordigers van zowel bedrijven als universiteiten komt vervolgens, mede op basis
van de peer review-rapporten, tot een honoreringsadvies aan het NWO-gebiedsbestuur Chemische
Wetenschappen. Beoordelingscriteria zijn: chemische innovatie, wetenschappelijke kwaliteit en innovatieen/of valorisatiepotentieel. Omdat het Fonds uit NWO-middelen bestaat, besluit het domeinbestuur ENW
over de inzet van die middelen. De bezwaarprocedure van NWO is van toepassing.
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Vanaf 1 januari 2016 toetst TKI Chemie vooraf aanvragen op de passendheid bij de roadmaps van het
TKI. Aan de opstellers van passende aanvragen verstrekt het TKI Chemie een passendheidsverklaring.
NWO neemt alleen aanvragen in behandeling die een passendheidsverklaring kunnen overleggen.
TNO programma’s in het Kennis en Innovatiecontract
De inzet van TNO in voor de Topsector Chemie relevante programma’s kan worden gevolgd via TNOVP/ERP voortgangsrapportages (dikgedruk rapporteert via TS-Chemie), waarvan de samenvattingen te
vinden zijn via https://www.tno.nl/voortgangsrapportages2018/:
-

Voortgangsrapportage Topsector Chemie:
o
VP Sustainable Chemical Industry.
o
VP Industrial Electrification and CCUS.
Voortgangsrapportage Topsector Energie:
o
VP Towards CO2 neutral industry
o
VP Towards CO2 neutral fuels and feedstock
Voortgangsrapportage duurzame leefomgeving:
o
VP Circular economy.
Voortgangsrapportage Early Research Programs:
o
ERP Energy storage and conversion (electrons- & photons-to-chemicals)
o
ERP Submicron composites

2.2 PPS-programma- en -projecttoeslag
Het TKI Chemie ziet PPS-toeslag als een beloning en stimulering voor bedrijven en kennisinstellingen die
samenwerken in PPS-projecten. Vandaar dat bijna alle PPS-toeslag terugvloeit naar degenen die de
grondslag hebben aangeleverd. Hiermee ziet het TKI er bewust vanaf de PPS-toeslag te gebruiken als
een instrument voor top-down-programmering. Het TKI Chemie probeert wel thematische focus aan te
brengen gezien de verschuiving naar meer missie-gedreven onderzoek en innovatie.
PPS-projecttoeslag
PPS-projecttoeslag levert direct ‘boter bij de vis’: voor iedere euro die een bedrijf investeert in het
project, krijgt het hele projectteam er meteen een 30 cent aan TKI-projecttoeslag bij. In 2018 vroeg het
TKI Chemie voor acht projecten projecttoeslag aan. Acht hiervan betroffen PPS-projecten met
financiering uit het NWO fonds en de NWO call Materials for Sustainability (KIC 16-17). Voor alle tien
projecten tezamen verleende RvO in 2018 ruim k€ 425 PPS-projecttoeslag.
PPS-programmatoeslag 2018 (grondslagjaar 2017)
TKI Chemie vroeg in 2018 ook PPS-programmatoeslag aan. Hiervoor leverden 14 partners gegevens aan
bij het TKI Chemie over hun PPS-samenwerkingsprojecten en TKI-relevante onderzoeksopdrachten.
Gezamenlijk meldden alle partners dat zij in 2017 van bijna 300 unieke bedrijven een financiële bijdrage
van ruim M€ 20 hadden ontvangen. Op basis van deze grondslag vroeg TKI Chemie bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RvO) ruim M€ 6 PPS-programmatoeslag aan.
De Raad van Bestuur van TKI Chemie kende de TKI-programmatoeslag 2018 toe volgens de
onderstaande tabel:

Partner

Grondslag

Toeslag op
basis van
grondslag

Toekennen
PT

voorwaardelijk toegekend:
LEI

€ 367.623

€ 112.287

€ 125.728
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PSP

€ 50.800

€ 20.320

€ 19.287

RUG

€ 814.611

€ 278.064

€ 263.933

TUD

€ 2.596.092

€ 841.990

€ 799.201

TUE

€ 1.775.478

€ 571.976

€ 542.909

UM

€ 380.625

€ 114.188

€ 108.385

UT

€ 132.300

€ 44.295

€ 97.972

UU

€ 2.361.998

€ 783.609

€ 743.787

UVA

€ 569.310

€ 181.293

€ 172.080

WHM

€ 169.353

€ 65.325

€ 62.006

€ 9.218.191

€ 3.013.347

€ 2.935.286

€ 6.045.745

€ 1.859.724

€ 1.688.839

WUR

€ 448.660

€ 134.598

€ 127.758

NWO

€ 1.612.980

€ 537.527

€ 512.622

Subtotaal

Defintief toegekend
DPI

TNO
Subtotaal
Eindtotaal
2018

€ 2.723.717

€ 830.325

€ 800.318

€ 10.831.102
€
20.049.292

€ 3.362.174

€ 3.129.536

€ 6.375.521

€ 6.064.822

Inzetprojecten PPS-programmatoeslag 2017 en eerder
TKI Chemie kent PPS-programmatoeslag in eerste instantie voorwaardelijk toe aan de partners. De
voorwaarde voor definitieve toekenning is de goedkeuring van projectplannen waarin de PPSprogrammatoeslag wordt ingezet, zogenoemde inzetplannen. Het TKI Chemie toetst de inzetplannen op
passendheid binnen de Topsector Chemie en behoudt zich het recht voor om een kwaliteitstoeting te
laten uitvoeren.
TKI Chemie keurde in 2017 13 inzetvoorstellen voor PPS-programmatoeslag goed met een totale waarde
van bijna 3 M€.
Projectmonitoring van ingezette project en programmatoeslag
In bijlage 15 is een overzicht gemaakt van alle projecten die in 2018 binnen de beheer en
voortgangsmonitorcyclus van het TKI vielen. Dit zijn in totaal 99 projecten. Let op, hierin telt de gehele
CBBC programmering als 1, en ook de jaarlijkse inzet van programmatoeslag van organisaties als TNO
en NWO tellen als 1 project terwijl deze ieder de toeslag in gemiddeld zo’n 3-4 projecten wegzetten. Van
de 99 projecten zijn er 24 in 2018 gestart en 11 projecten afgerond. In bijlage 16 is op verzoek van de
RvB ook een volledige lijst opgenomen van alle private partijen die in grondslag of toeslagprojecten van
de topsector Chemie een bijdrage hebben gedaan (inclusief uitsplitsing naar MKB).

Administratieve lasten en doorlooptijd
Het TKI Chemie probeert de administratieve last voor de inzet van PPS-toeslag zo licht mogelijk te
houden. Een passendheidsaanvraag voor een project past op 1,5 A4, voor de inhoudelijke beoordeling
maakt het TKI gebruik van de bestaande expertise van de partners zelf. De doorlooptijd vanaf het
moment dat RvO PPS-programmatoeslag verleent aan het TKI tot en met het besluit waarmee het TKI de
toeslag definitief toekent aan een partner was in 2018 gemiddeld vier maanden. Het TKI Chemie streeft
om de gemiddelde doorlooptijd nog iets te verkorten alhoewel dit in de praktijk met alle doorlooptijden
en de keten van besluitvormingsmomenten niet veel sneller lijkt te kunnen. Ongeveer de helft van de
doorlooptijd wordt bepaald door de snelheid waarmee de partners hun inzetplannen kunnen opleveren.
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2.3 Strategische verkenningen
2.3.1 Smart Chemical Industry
In 2018 is verkend of op het thema “Smart Chemical Industry’ voldoende aanleuiding en vraag voor PPS
consortiumvorming bestaat. Daartoe besloot de RvB een Quicksan te laten uitvoeren op dit thema. Het
resultaat hiervan is bijgesloten in Bijlage 11. Dit betreft een uitgestelde activiteit onder TKIOV1720.
2.3.2 Innovatieportfolio voor de klimaatdoelen Topsector Chemie (KlimaatPITCH)
Eerste verkenning is gefinancierd uit de POA middelen voor Kennis en Innovatie agenda ontwikkeling
bijgesloten in Bijlage 13 is de eerste aanzet tot een innovatieportfolio. In 2019 zal hier op worden
doorgebouwd om een semi-kwantitatieve (gap) analyse te maken van de bijdrage van de Chemie aan
het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050. (slides in bijlage 13 “KlimaatPITCH”). Door de
verschuiving naar een missiegedreven innovatiebeleid kon deze herijking niet volledig worden afgerond
en zal het TKI in 2019 nog verder ondersteuning bieden aan het Ministerie van EZK en het Ministerie van
INW voor de ontwikkeling van het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) 6 (IKIA
klimaat) en het missiethema (meerdere MMIPs) Circulaire Economie.
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3.
3.1

Ondersteuning MKB
MKB-steunpunt topsectoren Energie en Chemie: InnovatieLink

In 2018 is de overdracht van de Chemielink (de Chemie activiteiten van Innovatielink) activiteiten naar
Holland Chemistry in gang gezet. De verschillende functies van Chemielink zijn ondergebracht bij de
innovatiemakelaars die actief zijn voor Holland Chemistry en bij het GoChem programmateam (via de
MIT-IM subsidie van het TKI Chemie). Er zijn voorbereidingen getroffen voor een overdracht van de
bedrijfscontacten aan het TKI Chemie. De netwerkfunctie voor de CoCIs en ILABS die chemielink ook
vervulde wordt vooralsnog waargenomen in een samenwerking tussen het TKI bureau en de VNCI.
Hiervoor wordt een structurelere oplossing gezocht. In 2019 zal er een netwerkbijeenkomst van de CoCIs
en ILABS worden gehouden om de netwerkfunctie te bespreken.

3.2

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2018

Het TKI-bureau heeft in de eerste maanden van 2018 een bijdrage geleverd aan het MKBinnovatiestimuleringsplan voor de Topsectoren Chemie en Energie, inclusief BBE. Op basis van het MKBInnovatiestimuleringsplan konden MKB’s financiering aanvragen voor haalbaarheidsstudies en
innovatieadviesprojecten. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag waren nog niet alle cijfers en
samenvattingen van de toekenning beschikbaar. Voorlopige resultaten zijn na te lezen hieronder. Het
geschreven MIT stimuleringsplan is bijgesloten in bijlage 6

MIT subsidies met label Topsector Chemie 2018

Totaal gevraagde subsidie: 7.942.483
Toegewezen subsidie: 4.114.386
Opgesplitst naar instrument:
Haalbaarheidsprojecten: 1.218.042
R&D samenwerking: 2.896.344
Vouchers: 0
# MKB dat deelneemt aan MIT: 79
Opgesplitst naar instrument:
Haalbaarheidsprojecten: 51
R&D samenwerking: 32
Gemiddelde slagingspercentage voor chemie 46,3% (slaginspercentage over alle topsectoren
43,7%)

3.3

MIT-netwerkactiviteiten

Het TKI Chemie verwierf, mede ten behoeve van TKI BBE, in november 2017 uit de MIT-regeling
middelen voor netwerkactiviteiten. In 2018 voerden meerdere partners van TKI Chemie met MITmiddelen netwerkactiviteiten uit, namelijk Innovatielink, InnovationLab Chemie Amsterdam (ILCA),
federatie Nederlandse Rubber- en Kunststoffenindustrie (NRK) en COAST. In totaal zijn er 18 netwerk
evenementen georganiseerd waarmee zo’n 300 MKB’s zijn bereikt door bovengenoemde partijen. Voor
gedetailleerde verslaglegging verwijzen we naar de desbetreffende organisaties, en de in bijlage 8a
opgenomen rapportage voor de MIT regeling.

22

3.4

MIT-innovatiemakelaars

Het TKI Chemie verwierf, mede ten behoeve van TKI BBE, in november 2018 uit de MIT-regeling voor
het MKB middelen voor innovatiemakelaars. Innovatiemakelaars zijn bedoeld om MKB-ondernemingen te
ondersteunen bij hun innovatie, zodat zij nieuwe marktkansen kunnen benutten en hun positie in
Nederland én daarbuiten kunnen versterken. Via dit instrument zijn meer dan 215 MKB bedrijven
bediend. De verslaglegging van de innovatiemakelaars zijn opgenomen in bijlage 8b (rapportage
Innovatiemakelaars binnen MIT regeling).

3.5 NWO Innovatiefonds Chemie: KIEM
Het NWO ENW-PPS fonds heeft een speciale financieringsvorm gericht op MKB: KIEM (zie ook paragraaf
2.1). In een KIEM-project combineren een MKB en een universiteit, of een MKB en een
samenwerkingsverband van een universiteit en een HBO-instelling, de praktijkervaring van het MKB met
de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen om een fundamenteel probleem op te lossen of
om de kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen. Ook kan een
KIEM-subsidie gebruikt worden voor initiatieven van en met chemische start-ups. Het deelnemende MKB
is gevestigd in Nederland en betaalt een vijfde van de projectkosten, NWO vier vijfde. Dus voor iedere
euro inleg van het MKB, legt NWO via het Innovatiefonds Chemie er vier tegenaan.
•

De projectgrootte bedraagt maximaal € 50.000, opgebouwd uit € 10.000 cash bedrijfsbijdrage

•

KIEM-projecten beogen voor MKB’s de drempel te verlagen om bij kennisinstellingen binnen te

en een bijdrage uit het PPS fonds van maximaa € 40.000.
stappen met een innovatievraag. Een bijkomend doel is MKB te enthousiasmeren voor deelname
aan TA’s, LIFT-projecten en CHIPP’s.
•

KIEM kan ook bijdragen aan de ondersteuning van start-ups die vanuit het universitaire
onderzoek ontstaan.

•
•

De expertise van de kennisinstelling en van de MKB dienen complementair te zijn.
NWO stelt het aangevraagde projectbudget, inclusief de MKB/startup-bijdrage beschikbaar aan
een universiteit of HBO.

In 2018 werden 6 KIEM-aanvragen ingediend, waarvan er 4 werden gehonoreerd (zie bijlage 4 voor
details). Sinds de start van KIEM zijn in totaal al meer dan 59 KIEM-projecten toegekend.

3.6 Gouden KIEM: beste chemie startup van het jaar
In 2018 organiseerden NWO, Topsector Chemie en Innovatielink de Gouden de KIEM-competitie, de
competitie voor de beste chemische startup. De Gouden KIEM-competitie is één van de
programmaonderdelen voor de ‘industriële aansluiting’ tijdens de grote jaarlijkse chemieconferentie
CHAINS. Het doel is de jonge bedrijvigheid in de Topsector Chemie zichtbaar maken en de het meest
bijzondere voorbeeld daarvan belonen. De Gouden KIEM-competitie wil:
•

Een startup belonen die in het chemische domein een bijzondere verbinding laat zien tussen
valorisatie van (academische) kennis, innovatie van een product of dienst, en een groei-ambitie;

•

Bekendheid geven aan (het bestaan van) start-ups in het chemische domein;

•

Bekendheid geven aan het subsidieinstrument KIEM, dat samenwerking tussen startups (of
andere MKB-bedrijven) en universiteiten/HBO’s stimuleert.

Jury
De jury bestond dit jaar uit:
- Prof. dr. Floris Rutjes (RU; voorzitter)
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- Dr. Peter Berben (BASF, tevens lid ENW PPS raad)
- Dr. Cristianne Rijcken (Cristal Therapeutics)
- Dr. Koen Nickmans (Fresh Strips)
- Leon Joore (Millvision)
Secretaris: Dr. Joost Ballering (NWO)
Nominaties en selectie
In mei 2018 publiceerde NWO een ‘Oproep voor het nomineren van kandidaten voor de Gouden KIEM’.
Op de datum van de deadline, 2 oktober jl., ontving het bureau vier nominaties (11a_01). De juryleden
hebben iedervoor zich alle vier de nominaties gescoord op de vier criteria van de Gouden KIEMcompetitie (valorisatie, innovatie, ondernemersambitie en samenwerking). Dit resulteerde in een
preprioritering die de jury tijdens een telefonische vergadering op 15 oktober jl. heeft besproken. Tijdens
deze vergadering stelde de jury de top drie vast: Lusoco, Sponsh en Vertoro. Deze drie teams zijn
vervolgens uitgenodigd voor een interview op 5 november. Tijdens de interviews gaven
de kandidaten elk een presentatie van 10 minuten, waarna de jury 20 minuten vragen kon stellen. De
jury is onder de indruk van de drive en energie van deze drie startups, die hun verhaal goed hebben
kunnen overbrengen. De jury is dan ook verheugd dat alle drie de genomineerde teams een
prijzenpakket zullen ontvangen dat beschikbaar is gesteld door NWO-ENW en Holland Chemistry
bestaande uit een promotiefilm, exposure op CHAINS, publiciteit in relevante vakbladen en
ondersteuning bij het vinden van de juiste aansluiting bij innovatie communities.
•

de start-up en de kennisinstelling. NWO stelt de premie beschikbaar aan de kennisinstelling
voor de uitvoering van een project met en ten dienste van de start-up;

•

€ 5000, te besteden door de startup aan onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de Gouden
KIEM-premie) of aan publiciteit rondom de resultaten van de publiek private samenwerking
(bijvoorbeeld de productie van een filmpje of een ander communicatiemiddel onder de vlag van
Holland Chemistry;

•

Een artikel gewijd aan de startup op de websites van NWO en de Topsector Chemie, een artikel
in het chemiemagazine Elements, een artikel op de website van InnovatieLink en publiciteit in de
juiste vakbladen zoals Kunststof en Rubber, Laboratorium Magazine, Petrochem, Fluids
Processing, Solids Processing Europoort Kringen, Netwerk (NRK), Agro & Chemie, Afval! en
Sprout.

•

Startup coaching door ervaren innovatiemanagers uit het netwerk Holland Chemistry (20 uur).

•

Ondersteuning bij het vinden van de juiste financiering (20 uur).

•

Uitreiking van het beeld ‘De Gouden Kiem’ tijdens CHAINS2018, op dinsdagavond 4 december
2018 in Veldhoven.

Het pakket voor de beide ‘runners up’ bestond uit:
•

Een artikel gewijd aan de startup op de website van de Topsector Chemie, een artikel op de
website van ChemieLink en publiciteit in de juiste vakbladen zoals Kunststof en Rubber,
Laboratorium Magazine, Petrochem, Fluids Processing, Solids Processing Europoort Kringen,
Netwerk (NRK), Agro & Chemie, Afval! en Sprout.

•

Ondersteuning bij het vinden van de juiste aansluiting bij innovatie communities uit het netwerk
van bijvoorbeeld Chemielink of GoChem.

Bovendien ontvingen alle drie de finalisten het filmpje waarmee ze tijdens de prijsuitreiking op CHAINS
worden geïntroduceerd.
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Jury rapport Sponsh (TU/e)
Sponsh heeft een slim materiaal ontwikkeld dat vocht uit de lucht kan opnemen of
afgeven, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. De jury prijst deze relevante
toepassing van polymeerchemie. De jury vindt dat het bedrijf een mooi product op
de markt heeft gebracht, dat een oplossing biedt voor het belangrijke probleem van
droogte in de landbouw. De werking van het product werd goed uitgelegd tijdens het
interview en de pilots die Sponsh momenteel uitvoert geven een goed vooruitzicht
voor de implementatie van dit product. In de inhoudelijke discussie kwam het
product goed uit de verf en de jury is overtuigd dat dit bedrijf een goed team met
complementaire expertises in huis heeft. De jury is van mening dat dit bedrijf in een
jaar tijd al veel bereikt heeft en ziet goede mogelijkheden voor dit bedrijf om verder
uit te groeien. Daarnaast is de jury van mening dat er zeker ook nog hindernissen te
nemen zijn, maar de jury verwacht dat dit team met hun enthousiasme het ver zal
brengen.

_
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4.

Human Capital Agenda

Inleiding
1 januari 2017 is de nieuwe HCA van de Topsector Chemie van start gegaan
onder de benaming: “Chemicus 4.0: veelzijdig en excellenT” . Het betreft een
drie jarige HCA die zal lopen tot en met 2019.
In de HCA zijn de volgende zes werkgebieden benoemd:
1.

Arbeidsmarkt voor chemici (MBO-HBO-WO)

2.

Instroom- en uitstroom bevordering van chemische opleidingen

3.

Talentenprogramma’s hoger onderwijs (VNCI, COAST, ISPT, NWO)

4.

Link tussen CIVs, RIFs, COE’s en (chemisch) bedrijfsleven

5.

Onderwijsinnovatie. Leven lang ontwikkelen/ digital skills

6.

Sectorplan Natuur en Scheikunde

Het volledige HCA jaarverslag over 2018 is als bijlage 5 toegevoegd
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5.

Internationalisering

De internationale agenda van de Topsector bestaat uit drie onderdelen: R&D-samenwerking (kennis en
innovatie), handelsbevordering en strategische acquisitie. De focus van de internationale agenda is R&Dsamenwerking.
R&D-samenwerking
SusChem
In Europa betreft het vooralsnog samenwerking als onderdeel van de activiteiten van SusChem.
De SusChemNL initiatieven en -activiteiten zijn in lijn met de ambities en de roadmaps zoals vervat in de
Kennis en Innovatie Agenda. Doel is een betere benutting van de mogelijkheden die het Horizon2020
programma van de Europese Unie biedt. Op langere termijn door beïnvloeding van de opzet en invulling
van het programma’s en op korte termijn door het bevorderen van inschrijvingen op actuele calls voor
R&D-samenwerking. SusChemNL onderhoudt ook de relatie met het European Technology Platform (ETP)
SusChem. Jaarlijks worden samen met de RvO de Nederlandse inspanningen en resultaten geëvalueerd.
Het jaarverslag Suschem 2018 is toegevoegd als bijlage 14
Biobased Economy
Meer uitgebreide internationale samenwerking vindt plaats in het kader van de biobased economy. Met
name BioBased Delta is internationaal zeer actief. In Europa wordt in verschillende verbanden regionaal
(BIC-G cluster) en internationaal (3BI, Interreg Vlaanderen Nederland en IAR ) samengewerkt. Buiten
Europa betreft samenwerking in Brazilië ( Living Lab Brasil en BIC Canada).
China
Via NWO wordt invulling gegeven aan de R&D-samenwerking met China. NWO werkt daarvoor op
landelijk niveau samen met zusterorganisatie NSFC (Natural Science Foundation of China) en op
regionaal niveau met de Science & Technology Commission van de Chinese provincie Guangdong
(GDST). Met beide worden bilaterale projecten in de chemie gefinancierd. Met GDST betreft het publiekprivaat onderzoek in de chemie. Beide samenwerkingsprogramma’s dragen bij aan een gecombineerd
fundamenteel-publiek-privaat onderzoeksprogramma tussen Nederland en China, waarvan het doel is het
vormen van een community van onderzoekers en bedrijven waarin excellent onderzoek in beide landen
wordt gecombineerd, gericht op innovaties bij de bedrijven.
Trilaterale strategie
Onder aanvoering van Brightlands is een opzet, agenda en investeringsprogramma ontwikkeld voor de
interregionale samenwerking van de chemieclusters in de regio’s Rotterdam, Vlaanderen en NoordreinWestfalen gericht op een gezamenlijke aanpak voor de transitie van de chemieclusters als onderdeel van
de doelstellingen voor een duurzame economie in 2030 en 2050. Een uitgebreidere rapportage van deze
de totstandkoming van de innovatietafel rond de trilaterale strategie is opgenomen in bijlage 10. De
uitwerking van de trailaterale strategie is via de topsector gefinancierd met een bedrag van k€100.
Handelsbevordering
Algemeen
Aan collectieve handelsbevordering vanuit de topsector is weinig behoefte. De grote bedrijven in de
topsector zijn over het algemeen reeds in de relevante buitenlandse markten gevestigd,
vertegenwoordigd of gepositioneerd. Dit geldt niet of in mindere mate voor het MKB. Waar nodig of
gewenst wordt vanuit de topsector ad hoc-ondersteuning geboden. Er zijn stappen gezet om te komen
tot een meer gestructureerde aanpak.
Strategische beurzen
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Evenals voorgaande jaren is het Bio World Congres on Industrial Technology als strategische beurs
aangewezen. De beurs, waarvan de deelname voor het laatst werd gecoördineerd door Be Basic, werd dit
jaar gehouden in Philadelphia, USA. Bio-Based Delta is bereid gevonden om de coördinatie van Be-Basic
over te nemen. Deelname aan beurzen als topsector blijft een punt van aandacht. De financiële
ondersteuning die het strategische beurzen programma biedt blijft nog steeds deels onbenut. Dit
ondanks herhaalde inspanningen om hierin verbeteringen aan te brengen. Een deel van de financiële
middelen ten behoeve van de strategische beurzen is aangewend voor de internationale herprofilering
van de Topsector. Het eerste project heeft geresulteerd in een profileringsplan, een aangepast
beeldmerk, een nieuw Engels online platform, een print toolkit en nieuw beeldmateriaal. In vervolg
hierop is een tweede project opgestart dat gericht is op het ontwikkelen en maken van showcase video’s.
Missies
Er hebben geen missies plaatsgevonden.
Overleg Trekkers Internationaal
Deelgenomen werd aan het VNO NCW overleg van de Trekkers Internationaal van de topsectoren over de
relevante internationale topsector (beleids)aangelegenheden. Naast de reguliere onderwerpen, zoals de
strategische reisagenda van het Kabinet en het Koninklijk Huis en de landenlijst matrix topsectoren werd
overlegd gevoerd over de opzet van International Strategy Board, de verdere ontwikkeling van de
“Werkplaats”, “NL business” en “Holland Trade and Innovate” alsmede de evaluatie en aanpassing van
Holland Branding.
Strategische Acquisitie
De strategische acquisitie is belegd bij het Netherlands Foreign Investment Office (NFIA). Over inzet en
activiteiten van het NFIA in de chemie is een convenant afgesloten tussen de VNCI, topsector en het
NFIA. Halfjaarlijks vindt een evaluatie plaats. De aansturing van de chemie activiteiten geschiedt door
het Nationaal Acquisitie Team (NAT) Chemie. De inhuur van de senior economist van de VNCI is
beëindigd. TKI directeur en secretaris hebben wel bijgedragen aan presentaties en brochures die de NFIA
gebruikt in hun acquisitie.
Overige activiteiten
Reguliere en adhoc contacten met posten in het buitenland. Tevens deelname aan internationale
activiteiten in het kader van de jaarlijkse ambassadeursconferentie, de (halfjaarlijkse) terugkomdagen
van de handelsraden en de innovatieattaché’s. Met verschillende andere topsectoren werd bilateraal
overleg gevoerd over diverse gemeenschappelijke aangelegenheden.
De topsector heeft deelgenomen aan de workshop “Flexible Production” die gehouden werd tijdens
Achema 2018.

28

6.

Programmaondersteunende activiteiten

Het bureau van TKI Chemie betrok expertise uit verschillende geledingen van de Topsector
(bedrijfsleven, TNO, NWO, VNCI). Het is als volgt samengesteld:
•

Een directeur (0,5 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit de Koninklijke VNCI)

•

Een secretaris (0,45 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit NWO)

•

Vier programmamanagers (elk 0,2 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit NWO en TNO)

•

Eén secretaresse (totaal 0,9 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit NWO)

•

Een financieel-administratief medewerker (0,1 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit
NWO)

•

Een communicatieadviseur (0,4 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit NWO (1e helft 2018)
en daarna via externe inhuur)

•

Een communicatiemedewerker (0,6 fte, bij het TKI Chemie gedetacheerd vanuit NWO)

•

Een communicatieadviseur en een secretaris (coördinator HCA, secretaris Sectorraad) (totaal 0,4
fte, gedetacheerd vanuit Koninklijke VNCI)

•

Een coördinator internationalisering, in het bijzonder gericht op de EU (0,2 fte gedetacheerd
vanuit TNO)

•

Een ‘trekker internationaal’, in het bijzonder gericht op coördinatie van de internationale
aangelegenheden (externe inzet op declaratiebasis)

•

Een controller (inzet van externe expert op declaratiebasis)

•

Voor specifieke activiteiten huurt het TKI Chemie ook in (bijvoorbeeld een accountant, sprekers
(internationale) seminars, etc.)

Activiteiten:
•

Advisering Raad van Bestuur TKI Chemie en het Topteam Chemie.

•

Verantwoording afleggen over de bereikte resultaten en doelstellingen aan het topteam van een
topsector.

•

Monitoring van de resultaten die met de TKI-programma’s bereikt worden.

•

Ten behoeve van de financiering van de activiteiten van het TKI zorgt het TKI-bureau voor het
aanvragen, administreren en doorzetten naar de partners van TKI-programma- en TKIprojecttoeslag en andere financieringsinstrumenten (m.n. MIT en een deel van het werkbudget
van het Topteam).

•

Onderlinge afstemming werkzaamheden (eens per twee weken TKI-bureau-overleg).

•

Zorgdragen voor het bestuurlijk functioneren van de TKI-organen: organisatie van
vergaderingen en bijeenkomsten, de voorbereiding van het beleid en besluiten, de (financiële)
verslaglegging en verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de uitvoering van besluiten.

•

Communicatie en publiciteit over de activiteiten van het TKI en de Topsector, zowel richting de
eigen achterban als richting het brede publiek. Het TKI-bureau zorgt voor afstemming op
beleids- en uitvoerend niveau met aanpalende TKI’s (zoals BBE en ISPT), aanpalende
topsectoren (zoals Energie, LSH en HTSM), RvO en EZ.

De Topsector Chemie faciliteert Centres of open Chemical Innovation (COCI), InnovationLabs (iLabs),
Communities of Innovation (CoI’s), Centers of Expertise (CoE’s) en Centra voor Innovatief Vakmakschap
(CIV’s). Samen met de Topsector Energie heeft de Topsector Chemie het MKB-steunpunt InnovatieLink
(tot eind 2018). Het TKI-bureau adviseert het Topteam Chemie en ondersteunt de Sectorraad Chemie,
een breed samengesteld advieslichaam van het Topteam.
Ten behoeve van de financiering van de TKI-activiteiten zorgt het TKI-bureau voor het aanvragen,
administreren en doorzetten naar de partners van PPS-programma- en -projecttoeslag en andere
financieringsinstrumenten (met name MIT en een deel van het werkbudget van het Topteam).
De werkzaamheden van het TKI-bureau zijn ingedeeld in vijf werkvelden:
1.

Kennis en Innovatie
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2.

Ondersteuning MKB

3.

Human Capital Agenda (HCA)

4.

Internationalisering

5.

Programma-ondersteunende actviteiten

1. Kennis en Innovatie
Middelen/activiteiten:
•

TKI-programma- en projecttoeslag gebruiken om het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker te
maken in PPS te investeren.

•

Interactie tussen Topsector en TNO verder verbeteren.

•

Verdere afstemming van de overheidsinzet (TKI-toeslag, NWO, TNO,…) om voor bedrijven zoveel
mogelijk drempels weg te nemen om mee te doen aan PPS.

•

Bij bedrijven meer bekendheid geven aan voordelen van en mogelijkheden voor PPS; hiertoe
ontwikkeling communicatiestrategie; verbetering van website en elektronische nieuwsbrieven
Topsector; ontwikkeling andere communicatiemiddelen; organisatie van een jaarlijkse Topsector
Chemiedag en inbreng vanuit de Topsector in de jaarlijkse chemieconferentie CHAINS.

•

Monitoring van de resultaten die met de TKI-activiteiten bereikt worden.

•

De Programmaraden hebben 40 PPS-voorstellen getoetst op passendheid bij één of meer van de
vier roadmaps. Hiervan zijn 36 voorstellen passend bevonden. Daarvan hebben 32 projecten
uiteindelijk ook financiering verworven (Via NWO, TO2 of het TKI)

•

Ontwikkeling van een halfjaarlijks te actualiseren overzicht van alle lopen PPS-projecten en –
programma’s (het portfolio), zodat een beter inzicht ontstaat in de ontwikkeling van het veld.

•

Mede op basis van dit inzicht identificeren de Programmaraden onderwerpen voor de
(toekomstige) versterking van de lijnen die zijn uitgezet in de roadmaps, mede in voorbereiding
op het volgende innovatiecontract.

Ondersteuning MKB
Middelen/activiteiten:
•

In samenwerking met InnovatieLink (het MKB-loket voor de Topsectoren Chemie en Energie), de
Centres for Open Chemical Innovation (COCI), Innovation labs (iLabs), de Communities of
Interest (CoI’s), RvO en andere partijen beter zicht krijgen op het innovatieve MKB, zodat
gerichte benadering mogelijk wordt.

•

Mede vorm geven aan het grotere programmatische verbindende MKB/HBO/TO2/Universitaite
initiatief Go-CHEM voor duurzame chemie

•

Aanhalen van de contacten met relevante regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

•

Stimulering van deelname door chemisch MKB aan MIT-regeling.

•

In samenwerking met partners bij de organisatie van netwerkbijeenkomsten.

•

Door de inzet van innovatiemakelaars binnen de Topsetor Chemie en en in samenwerking met
TKI BBE de innovatiekracht van het MKB en het ondernemerschap versterken en het MKB
verbinden met de programmalijnen/roadmaps van de Kennis- en InnovatieAgenda.

3. Internationalisering
Middelen/activiteiten:
•

Bevordering van de interactie van de Programmaraden met het European Technology Platform
SusChem en de Europese brancheorganisatie Cefic, zodat de roadmaps de Europese agenda
beïnvloeden en andersom.

•
•

Afstemming binnen de Topsector over deelname aan strategische buitenlandse beurzen.
Bestaande samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners van bijv. NWO beter
bekendmaken bij potentiële belanghebbenden in de Topsector.

•

Voorbereiding Kennis & Innovatiemissies van Topteam Chemie

4. Human Capital Agenda
Middelen/activiteiten:
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•

Ten uitvoer brengen van de programma’s in de 6 werkgebieden van de vastgestelde Human
Capital Agenda van de Topsector Chemie, voor 2017 en de jaren daarna. Zie verder jaarverslag
in bijlage 5

5. Programma-ondersteunende activiteiten
Middelen/activiteiten:
•

Bestuurlijke ondersteuning: zie hierboven

•

Bijdragen aan andere kennisagenda’s: veel werk is gedaan voor de KlimaatTafels ten behoeve
van de totstandkoming van het Klimaatakkoord en de onderliggende IKIA (Min EZK). Ook is
meegebouwd aan de 5 transitieagenda’s van het grondstoffenakkoord en de daarmee
gekoppelde missie Circulaire Economie. Dit is onderdeel van de uitvoeringsagenda CE van het
Ministerie I&W.

•

Kennisoverdracht en kennisverspreiding en verdere communicatieuitingen:

Holland Chemistry
positionering
Interviews met een reeks stakeholders ten gunste van input om de positionering te bepalen van de
Topsector Chemie en het merk Holland Chemistry. In totaal 15 mensen zijn persoonlijk gesproken door
het adviesbureau GH+O. Op basis van de interviews is een adviesrapport geschreven met daarin
speerpunten die door de geïnterviewden worden gedeeld hoe de Topsector zich internationaal kan
onderscheiden. De adviezen zijn vervolgens meegenomen in een strategisch profileringsplan voor
Holland Chemistry. In het strategische profileringsplan staat aangegeven hoe het merk zich dient te
manifesteren om Nederland internationaal onderscheidend te presenteren, aangesloten op de
wereldwijde uitdagingen waar we voor staan. Zodoende dient dit project als basis en leidraad voor de
positioning van Holland Chemistry.
Herontwerp logo, rebranding
De strategische keuzes die zijn gemaakt voor de internationale positionering waren van invloed op het
beeldmerk van Holland Chemistry. Zowel wat betreft de grafische weergave als het onderschrift. Beiden
zijn onder handen genomen met als resultaat een nieuw icoon voor Holland Chemistry en een aangepast
onderschrift. Het ontworpen logo – dat aansluit op Holland Branding - zal begin 2019 worden toegepast
in alle uitingsvormen.
Online platform
De website hollandchemistry.com bestond nog niet voor aanvang van dit project. Alleen
topsectorchemie.nl legde in het Nederlands uit wat het oogmerk van de Topsector was en hoe men in
contact kon komen. Er is daarom een nieuwe website ontwikkeld; aangesloten op de nieuwe
positionering en profilering, in het Engels. Gebruiksvriendelijker en motiverender voor de bezoeker.
Toolkit print
De nieuwe positionering en het nieuwe logo zal worden toegepast in diverse uitingsvormen zoals in
brochures en banners voor op beurzen en andere middelen. Er is daarom een ‘style guide’ ontwikkeld die
duidelijk aangeeft op welke manier de uitingen dienen te worden vormgegeven. Dit document is zeer
praktisch van aard voor de mensen die de middelen, voor nationaal en internationaal gebruik, dienen in
te zetten.
Beeldmateriaal
Op basis van de interviews met de stakeholders, de positionerende merkstrategie en het nieuwe
onderschrift dienden een reeks aangepaste beelden te worden gezocht een aangekocht. Beelden die de
missiegedreven bestaansrecht van Holland Chemistry moeten uiten. Een lastige opgave omdat de chemie
zich moeilijk in beelden laat vangen, zeker als het gaat om innovatieve toepassingen met een
maatschappelijke relevantie. Er is een reeks nieuwe beelden geselecteerd om de komende jaren de
nieuwe profilering relevanter en inspirerend mee te kunnen verbeelden.
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Evenmenten
CHAINS
Ook in 2018 waren we een van de partners van NWO bij de organisatie van CHAINS, het jaarlijkse en
tevens grootste congres in de chemie. Tijdens het congres op 3, 4 en 5 december was Holland Chemistry
aanwezig met het Holland Chemistry Innovation Plaza, waar partners zich aan de meer dan 1500
bezoekers presenteerden; door een kleine stand op het paviljoen, focussessies in het plenaire
programma en korte sessies op het paviljoen zelf. Tijdens het avondprogramma op de plenaire dag (412) heeft Emmo Meijer de winnaars van de Holland Chemistry Studentencompetitie bekend gemaakt.
Tevens werd de Gouden KIEM uitgereikt.
Graduation and Granting (Versterking Human Capital Agenda)
Op 21 november kwamen meer dan 300 mensen samen in het Spoorwegmuseum in Utrecht om de
Granting en Graduation te vieren van de 60 Holland Chemistry talentstudenten van COAST, ISPT en
VNCI.
GoChem
TKI Chemie is nauw betrokken geweest bij de introductie van het nieuwe programma om innovatie in
groene chemie in het mkb te stimuleren. Tijdens CHAINS is GoChem gelanceerd door staatssecretaris
Mona Keijzer, in aanwezigheid van mkb’ers en parners.
ECCM internationale conferentie
De internationale ECCM conferentie heeft plaatsgevonden op 29 juni 2019. De resultaten van deze
conferentie zijn bijgesloten in Bijlage 9

Prijsuitreikingen:
•
Chemical Start-up of the Year competition (Gouden Kiem): Sponsh
•
Topsector Chemie Studentencompetitie: team Beads vs Beats
Workshop Circulaire Economie en Composieten
TKI Chemie heeft in samenwerking met NRK, CompositesNl en TI Coast een 1 daags workshop
gehouden rond circulaire economie en composieten op 31 mei 2018 te Veldhoven tijdens Materials
2018. Hierbij waren circa 100 geïnteresseerden aanwezig. De output is verwerkt in NWA en NWO
initiatieven alsmede de opzet van het CompositesNl.
Publicaties
Tabloid Holland Chemistry Times
Ter verspreiding op CHAINS en voor ander gebruik waaronder digital is er een krant gemaakt met een
serie artikelen over innovaties uit de chemie die in 2038 het nieuws zouden kunnen halen. Dit om te
verbeelden welke maatschappelijke impact chemische innovatie kan hebben. De tabloid is op papier
uitgebracht en is middels deze link aan te vragen: https://hollandchemistry.nl/news-2038-co2-joins-thecircular-economy/
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7.

Financieel jaarverslag

Financiële jaarstukken
Details over de financiën van TKI Chemie zijn te vinden in de financiële jaarstukken 2018, die zijn
gecontroleerd en gewaarmerktdoor Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs.

Samenvatting van de financiële resultaten
Een aantal activiteiten gepland voor 2018 hebben nog niet plaats kunnen vinden of zijn nog niet
afgerond. Dit betreft met name:
Activiteiten

Kosten

Herijking innovatieportfolio ten behoeve van klimaatakkoord

€ 60.0000

Follow up eerste internationale ECCM conferentie

€ 19.000

China missie topteam (reis 2018 is uitgesteld naar maart 2019 (reiskosten)

€ 13.500

Verder heeft NWO een lagere vergoeding ontvangen voor de inzet van personeel voor het TKI (onder de
geldende kostendeelovereenkomst. NWO was gedurende de 2e helft van 2018 niet in staat een
communicatieadviseur te leveren. Het TKI heeft daarom voor een aantal losse activiteiten waar inzet van
communicatieinzet gewenst was een ZZP’er ingehuurd, dit verklaar onder andere ook de besteding boven
begroting voor de themadagen van de Topsector Chemie.
Ook de accountantskosten zijn hoger dan begroot. 2018 was het eerste jaar waarin ook
controleverklaringen moesten worden voorbereid en afgegeven op de realisatie van programmatoeslag
2013. Er was hiervoor te conservatief begroot.
TKI Chemie heeft naast de PPS-programmatoeslag en de PPS-projecttoeslagen ook subsidies in 2018
verantwoord voor de onderdelen Ondersteuning MKB, Human Capital Agenda (HCA) en
Internationalisering. De kosten voor de uitvoering voor het onderdeel Ondersteuning MKB zullen echter
grotendeels in 2019 gerealiseerd worden, mede ook doordat de projectperiode grotendeels betrekking
heeft op 2018 (1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019).
Invulling personele functies
De personele functies binnen TKI Chemie zijn extern ingevuld in 2018 (zie hoofdstuk 6 voor details). Dit
geldt voor zowel het inhoudelijke personeel (directeur, secretaris, programmamanagers) als het
ondersteunend personeel (financiële functie en secretariaat). Het inhoudelijke personeel wordt ingehuurd
van diverse onderzoeksinstanties (NWO, TNO en VNCI).
De administratieve rol wordt vervuld door een medewerker van NWO, terwijl de controllersrol wordt
vervuld door bedrijfseconomisch adviesbureau Jac’s den Boer & Vink. In 2018 is de opdracht tot controle
van de jaarrekening gegeven aan Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs.
Fiscale zaken
Stichting TKI Chemie is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.
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BIJLAGE 1: Samenstelling governance
Per 31 december 2018
Raad van Bestuur
•

Prof. dr. Emmo Meijer, voorzitter

•

Prof. dr. ir. Bert Weckhuysen, vicevoorzitter

•

Dr. ir. Bert Jan Lommerts, lid

Waarnemer: Drs. D. Pappie
Secretaris: Dr. M. Goes (TKI Chemie)
De Raad van Bestuur vergaderde in 2018 op 8 januari, 19 februari, 3 april, 14 mei, 27 juni, 12 september,
13 november en 17 december
Strategy Board
•

Voorzitter Chemistry of Advanced Materials –nog in te vullen

•

Prof. dr. Katja Loos, Chemistry of Advanced Materials

•

Voorzitter, Chemistry of Life –nog in te vullen

•

Prof. dr. Arnold Driessen, Chemistry of Life

•

Prof. dr. Eelco Vogt, Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

•

Prof. dr. Sascha Kersten, Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

•

Prof. dr. Menno Prins, Chemical Nanotechnology & Devices

•

Prof. dr. Maarten Honing, Chemical Nanotechnology & Devices

•

Dr.ir. C.D. de Gooijer, directeur TKI Bio-based Economy

•

Ir. Peter Wolfs (TNO)

•

Dr. Oscar van den Brink, directeur TKI Chemie

Secretaris: Dr. M. Goes (TKI Chemie)
De Strategy Board vergaderde in 2018 op 26 maart, en twee maal telefonisch dit betrof ingelaste
vergaderingen met één agendapunt, nl. hoe vanuit Topsector Chemie in te steken op de aankomende
NWO Cross-over call in het kader van het KIC 2018-2019.
Het TKI kent de volgende programmaraden (*=MKB)
Programmaraad Chemistry of Advanced Materials
•

Prof. dr. Rolf van Benthem (DSM/TU/e), voorzitter (per 1-4-2019: dr. Andre den Linden)

•

Prof. dr. Andries Meijerink (UU), vicevoorzitter (aftredend > nu prof. dr. Katja Loos)

•

Dr. Keimpe van den Berg (Akzo Nobel)

•

Dr. Pascal Buskens (TNO)

•

Prof. dr. Jeroen Cornelissen (UT)

•

Dr. Jacco van Haveren (FBR)

•

Prof. dr. René Janssen (TU/e) (afgetreden 2018)

•

Prof. dr. Gijsje Koenderink

•

Prof. dr. Katja Loos (RUG)

•

Dr. Jan Noordegraaf (Synbra Technology) (afgetreden 2019)

•

Dr. Matthijs Ruitenbeek (DOW) (afgetreden 2018)

•

Gino van Strydonck (Hogeschool Zuyd)

•

Marcus Kremers (Airborne Composites)*

•

Dr. John Severn (DSM)

•

Dr. Maria Soliman (SABIC)

•

Dr. Kees Joziasse (Total-Corbion) *(waarnemend voorzitter 2018)
Programmamanager: Dr. ir. Ardi Dortmans (TKI Chemie)
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De Programmaraad Chemistry of Advanced Materials vergaderde 2018 op 10 april en 22 november.

Programmaraad Chemistry of Life
•

Dr. Oliver May (DSM), voorzitter

•

Prof. dr. Arnold Driessen (RUG), vicevoorzitter

•

Prof. dr. Albert Heck, Universiteit Utrecht

•

Prof. dr. Stan van Boeckel (Pivot Park)*

•

Dr. Marco Giuseppin (AVEBE)

•

Prof. dr. Harry Gruppen (WUR)

•

Prof. dr. Albert Heck (UU)

•

Prof. dr. Jan Knol (Danone)

•

Prof. dr. Huib Ovaa (NKI)

•

Prof. dr. Martine Smit (VU)

•

Dr. Peter van Dijken (TNO)

•

Prof. Claire Wyman (EUR)

Programmamanager: Dr. Maarten de Zwart (TKI Chemie)
De Programmaraad Chemistry of Life vergaderde in 2018 op 4 april en 22 november.
Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis
•

Prof. dr. Eelco Vogt (Albemarle), voorzitter

•

Prof. dr. Sascha Kersten (UT), vicevoorzitter

•

Dr. Sigrid Bollwerk (ECN)

•

Dr. Rinus Broxterman (DSM)

•

Prof. dr. Gerrit Eggink (WUR)

•

Prof. dr. Syuzanna Harutyunyan (RUG)

•

Prof. dr. Emiel Hensen (TU/e)

•

Prof. dr. ir. Martin van St. Annaland (TU/e)

•

Ir. Peter Jansen (Corbion)

•

Dr. Ed de Jong (Avantium)*

•

Prof. dr. Bert Klein Gebbink (UU)

•

Prof. dr. Mark van Loosdrecht (TUD)

•

Prof. dr. Floris Rutjes (RUN)

•

Dr. Robert Terörde (BASF)

•

Dr. ir. Jan Harm Urbanus (TNO)

•

Dr. Ton Vries (Syncom)*

Programmamanager: Dr. Koenraad Elewaut (TKI Chemie)
De Programmaraad Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis vergaderde in 2018 op 5 april
en 22 november.
Chemical Nanotechnology & Devices
•

Prof. dr. Maarten Honing (Maastricht University), voorzitter

•

Prof. dr. Menno Prins (TU/e). vicevoorzitter

•

Dr. Marco Blom (Micronit)*

•

Prof. dr. Volker Hessel (TU/e)

•

Dr. Willem Hoving (Anteryon B.V.)*

•

Prof. dr. ir. Jurriaan Huskens (UT)

•

Prof. dr. Michiel Kreutzer (TUD)

•

Ir. Henk Leeuwis (LioniX)*

•

Dr. Bennie Reesink (BASF)

•

Prof. dr. Karin Schroën (WUR)
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Programmamanager: Dr. Femke Tabak (TKI Chemie)
De Programmaraad Chemical Nanotechnology & Devices vergaderde in 2018 op 9 april en 22 november.

Bureau
•

Dr. Oscar F. van den Brink, directeur

•

Dr. Marijn Goes, secretaris

•

Elise Boukris, Coordinator SuschemNL and international TKI chemistry

•

Dili Hofland, financiële administratie

•

Jerry van den Broeke, communicatieadviseur

•

Martine Kors, communicatiemedewerker

•

Dr. Koenraad Elewaut, programmamanager Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

•

Dr. Maarten de Zwart > Bas van Schooten, programmamanager Chemistry of Life

•

Dr. ir. Ardi Dortmans, programmamanager Chemistry of Advanced Materials

•

Dr. Femke Tabak, programmamanager Chemical Nanotechnology & Devices

•

Isabelle Hulshof >Wia Snijder, secretaresse

•

Drs. Onno de Vreede MSc, coördinator Human Capital Agenda

•

Mr. Marius Weehuizen, trekker internationaal

•

Eric van der Wouden, RA controller

•

Tevens vindt met regelmaat afstemming plaats met Ronald Potjer, hoofd communicatie VNCI en
Topsector Chemie

Voor vergaderingen van het TKI-bureau hebben een standing invitation: drs. Koen Knol (RvO) Frerik van
de Pas (RvO), mr. Paul Vetter (EZ) Maaike Wijngaard (EZ)
Het TKI-bureau vergaderde in 2018 18 keer.
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BIJLAGE 2: Grafisch overzicht governance Topsector
Chemie
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BIJLAGE 3: Statutaire doelstelling stichting TKI Chemie
Uit de Statuten van TKI Chemie, van kracht vanaf 22 december 2015.
De stichting TKI Chemie heeft ten doel:
a.

de versterking van het vraaggestuurde onderzoek en innovatie en de valorisatie van de
uitkomsten daarvan ten behoeve van economische en maatschappelijke groei in de chemische
sector;

b.

het bevorderen van publiek-private samenwerkingen op vernieuwende wetenschappelijke
onderwerpen;

c.

het (doen) uitvoeren van hetgeen in het vigerende innovatiecontract van de Topsector Chemie is
overeengekomen met betrekking tot de TKI’s in de Topsector Chemie waarvan de activiteiten zijn
ondergebracht bij het TKI Chemie;

d.

het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
a.

het vraaggestuurd (doen) programmeren van kennis- en technologieontwikkeling in relatie tot het
vigerende Innovatiecontract van de Topsector Chemie, waarbij inhoudelijke afstemming wordt
gezocht met ondernemers, onderzoekers en overheid en waarbij in het bijzonder aandacht wordt
geschonken aan deelname van het MKB door het ontwikkelen van aantrekkelijke mogelijkheden
en faciliterende activiteiten;

b.

zorg te dragen voor het (doen) beoordelen van ingediende PPS-voorstellen;

c.

het samenbrengen van en voortbouwen op bestaande samenwerkingsverbanden voor zover deze
commitment hebben van bedrijfsleven en/of onderzoeksorganisaties;

d.

het verbinden met internationale netwerken en programma's;

e.

een Human Capital Agenda (HCA) op te stellen en deze adequaat uit te voeren;

f.

te communiceren over de activiteiten van de stichting en zorg te dragen voor de profilering van de
topsector in den brede;

g.

het (doen) maken van afspraken over het verspreiden en ter beschikkingstellen van kennis en
intellectuele eigendomsrechten, gericht op efficiënt gebruik van deze kennis en rechten binnen het
geldende staatssteunkader, gebruik makend van de raamwerken die hiertoe, mede binnen de
Topsector Chemie, zijn of worden ontwikkeld;

h.

het opstellen en (doen) uitvoeren van een meerjarig TKI-programma;

i.

het zorg dragen voor een goed functionerende administratie;

j.

het zorg dragen voor een goede voorlichting en communicatie met betrekking tot het TKI en het
TKI-programma;

k.

het zorg dragen voor een goede betrokkenheid van het MKB, onder meer door het inrichten van
een MKB-loket.

38

BIJLAGE 4: OVERZICHT GEHONOREERDE PROJECTEN NWO
INNOVATIEFONDS CHEMIE 2018

39

BIJLAGE 5: Jaarverslag Human Capital Agenda

40

BIJLAGE 6: Jaarverslag ARC-CBBC

41

BIJLAGE 8a&b: MIT-TKI regelingen verslagen

42

BIJLAGE 9: ECCM conferentie resultaten

43

BIJLAGE 10: Tilaterale strategie Innovatietafel

44

BIJLAGE 11: Quickscan Smart Chemical Industry

45

BIJLAGE 12: Flyer GoCHEM

46

BIJLAGE 13 Klimaat-PITCH

47

BIJLAGE 14: SUSCHEM in 2018

48

BIJLAGE 15 Alle private partijen in grondslag of
toeslagprojecten

49

BIJLAGE 16 Alle private partijen in grondslag of
toeslagprojecten

50

BIJLAGE 17 Volledige besluitenlijst van de RvB in 2018

51

Afkortingen
ARC CBBC

Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium

BBE

Bio-Based Economy

BPM

Bio-based Polymeric Materials

CCPTS

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

CE

Circulaire Economie

CHIPP

Chemical Industrial Partnership Program

CIV

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

CND

Chemical Nanotechnology & Devices

CoAM

Chemistry of Advanced Materials

TI COAST

Top Institute Comprehensive Analytical Sciences and Technology

COCI

Centre for Open Chemical Innovation

COE

Centre of Expertise

CoI

Community of Innovation

CoL

Chemistry of Life

CW NWO

Chemische Wetenschappen Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

DPI

Dutch Polymer Institute

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FOM

Fundamenteel Onderzoek der Materie

GB CW

Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen

GDST

Guangdong Science & Technology Commission

HCA

Human Capital Agenda

HTSM

High Tech Systems and Materials

IenW

Infrastructuur en Waterstaat

iLab

Innovation Laboratory

ILCA

InnovationLab Chemie Amsterdam

ISPT

Institute for Sustainable Process Technology

JTI

Joint Technology Institute

KIA

Kennis- en Innovatie Agenda

KIC

Kennis- en Innovatie Contract

KIEM

Kennis Innovatie Mapping MKB

KNCV

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

LIFT

Launchpad for Innovative Future Technologies

LSH

Life Sciences and Health

MIT

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

NIOK

Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse

NRK

Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie

NWA

Nationale Wetenschaps Agenda

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

PPS

Publiek-private samenwerking

PR

Programmaraad

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SAM

Soft Advanced Matter

SPM

Smart Polymeric Materials

TA

Technology Area

TKI

Topconsortium voor Kennis en Innovatie

TSC

Topsector Chemie

VIRAN

Vereniging Industriële Adviesraad NIOK

VNCI

Vereniging Nederlandse Chemische Industrie
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Twaalf toekenningen voor publiek-privaat onderzoek in
de Chemie binnen het ENW PPS-fonds 2018
Vier nieuwe KIEM-projecten
Nieuwe medicijnconjugaten voor een verbeterde opname
Dr. Thomas Boltje, RU
Consortium: Radboud Universiteit, PharmaCytics B.V.
De aanleiding voor dit project is de grote vraag vanuit de markt naar efficiëntere drug
delivery technologieën. Die moeten ervoor zorgen dat het lichaam orale medicatie beter opneemt
waardoor lager kan worden gedoseerd en bijwerkingen kunnen worden beperkt. Dit project
onderzoekt een nieuwe toedieningsvorm waarbij speciale medicijnconjugaten worden gemaakt die
de principes van voedingsstoffen benutten om de darmwand te kunnen passeren.
Polymeren van afvalwater
Dr. Adrie Straathof, TUD
Consortium: Technische Universiteit Delft, Greencovery B.V.
In een circulaire economie worden geen afvalstromen geproduceerd. Verschillende bedrijven willen
hun installaties op nul-emissie krijgen door de componenten uit hun reststomen op te waarderen.
Onze nieuwe technologie faciliteert de implementatie van dit concept. Middels deze technologie
worden carbonzuren gewonnen uit verdunde waterige oplossingen door ionenwisseling en CO2geexpandeerde alcohol. De technologie is minder intensief dan de huidige processen, omdat milde
condities worden gebruikt en geen nieuwe reststromen ontstaan. Met deze technologie kunnen we
afvalwater omzetten naar polymeren.
Kosteneffectieve eiwitafstotende coatings voor point-of-care diagnostiek
Prof.dr. Han Zuilhof, WUR
Consortium: Wageningen University & Research, Aquamarijn Micro Filtration BV
Ongewenste niet-specifieke adsorptie van eiwitten aan oppervlakken is een probleem voor
toepassing van medische hulpmiddelen. Dit proces treedt op zodra niet-lichaamseigen materialen
in contact komen met biologische vloeistoffen zoals bloed. Dit leidt tot problemen voor biomedische
toepassingen van bijvoorbeeld biosensoren. Er is daarom behoefte aan eenvoudige
polymerisatietechnieken voor het aanbrengen van eiwitafstotende polymeren op complexe
microfluïdische chips voor biomedische toepassingen. Dit project ontwikkelt een kosteneffectieve
en schaalbare aanpak voor het coaten van microfluïdische chips. De ontwikkelde coatings worden
vervolgens toegepast in point-of-care (POC) diagnostische tests.
Afgedankte elektrodes uit de staalindustrie als bron voor functionele nano-materialen
Prof.dr. Harry Bitter, WUR
Consortium: Wageningen University and Research, Graphinnovat B.V.
Afgedankte elektrodes die gebruikt zijn voor de productie van staal vormen een afvalbron die benut
kan voor de productie van chemisch gemodificeerd nano-grafiet. Door gebruik te maken van een
innovatieve chemisch-mechanische bewerking kan nano-grafiet op een efficiënte, duurzame en
opschaalbare manier geproduceerd worden. Het consortium gaat onderzoeken hoe de
eigenschappen van dit materiaal samenhangen met de condities van de chemisch-mechanische
bewerking. Gemodificeerd nano-grafiet heeft een groot potentieel aan hoogwaardige toepassingen
zoals in batterijen, zonnecellen, katalysatoren, (ad)sorptie materialen en (hoog)geleidende
coatings.

7 nieuwe LIFT projecten in de Chemie
Slimme stickers tegen voedselverspilling
Prof.dr. Albert Schenning, TUE
Consortium: Technische Universiteit Eindhoven, FreshStrips FnB B.V.
De hedendaagse geglobaliseerde bevoorradingsketen kampt met voedselverspilling dat zowel
economische als ecologische gevolgen heeft. Slimme monitoringtechnieken zijn de sleutel om
voedselverspilling tegen te werken en tegelijkertijd de versheid en veiligheid van gekoelde
producten te garanderen. In dit project worden batterij-loze sensoren ontwikkelt die van kleur
veranderen naargelang hun temperatuurgeschiedenis, zodat het makkelijk af te lezen is of het
product nog vers genoeg is en verspilling tegengaat.
Nieuwe materialen uit biomassa – kunnen we het groen maken?
Dr. Evgeny Pidko, TUD
Consortium: Technische Universiteit Delft, Croda International
Omzetting van vetzuren naar 'vetesters' en 'vetalcoholen' is een cruciale stap in de productie van
zogenaamde platformchemicaliën uit biomassa, welke gebruikt worden in vele hightech en
praktische materialen. Vetzuren kunnen gewonnen worden uit bijvoorbeeld biomassa of oud
frituurvet, wat deze productiemethode in principe CO2-neutraal maakt. Hoewel de techniek werkt,
is industriële toepassing moeilijk omdat er momenteel relatief veel katalysator, hoge drukken en
hoge temperaturen nodig zijn om de reactie goed te laten verlopen. We gaan deze reactie onder
realistische omstandigheden bestuderen om op groene- en CO2-neutrale wijze industriële productie
van vetesters en vetalcoholen mogelijk te maken.
Brandstof produceren vanuit omgevingslucht
Prof.dr.ir. Richard van de Sanden, DIFFER
Consortium: DIFFER, Toyota Motor Europe
Als we fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiebronnen, kan de broeikasuitstoot
teruggedrongen worden en klimaatverandering worden tegengaan. Maar de meeste duurzame
energietechnologie produceert elektriciteit, die lastig is op te slaan of transporteren. Door water te
splitsen met energie uit zonlicht kunnen we "zonne-waterstof" produceren als alternatief voor
fossiele brandstof. Bestaande ontwerpen gebruiken daarvoor vloeibaar water. Dit project
onderzoekt een ontwerp voor zonne-waterstof dat water uit de omgevingslucht gebruikt en
daardoor kan worden ingezet in afgelegen gebieden of langs wegen zonder stromend water.
Uitbreiden van de gereedschapskist van gist
Prof.dr.ir. Marco Fraaije, RUG
Consortium: Universiteit van Groningen, DSM, Syngenta
Gist wordt voor vele biotechnologische processen gebruikt op basis van het brede scala van
gistenzymen. Toch blijken bacteriën een klasse van enzymen te bevatten waarover gist niet
beschikt. Dit project ontwikkelt een gist waarin ook deze enzymen gebruikt kunnen worden. Dat
maakt gist nog breder inzetbaar voor biotechnologische processen.
Atomaire resolutie membraan receptor structuur in de cel
Dr. Gert Folkers, UU
Consortium: Universiteit Utrecht, Servier (Frankrijk)
Ongeveer de helft van alle beschikbare medicijnen is gericht tegen membraanreceptoren. Voor de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen is betrouwbare structuurinformatie essentieel. Het verkrijgen
van hoge resolutie membraanreceptorstructuren is complex omdat deze dynamische eiwitten lastig
te zuiveren zijn. Het consortium gaat deze eiwitten bestuderen in de native omgeving: het
celmembraan. Hierbij worden medicijnafhankelijke veranderingen in de structuur en bewegelijkheid
van membraanreceptoren met vaste stof NMR onderzocht. Deze kennis kan mogelijk verklaren hoe
receptoren signalen van buitenaf kunnen doorgeven. De ontwikkelde methoden bieden potentieel
mogelijkheden voor membraanreceptorstructuur-afhankelijke medicijnontwikkeling.

Lichtgevende moleculen als cruciale bakens bij het volgen van bloedstolling
Prof.dr. Floris Rutjes, RU
Consortium: Radboud Universiteit, Enzyre BV
Dit project gaat complexe detectiemoleculen identificeren waarmee de activiteit van enzymatische
reacties in de bloedstolling eenvoudig kan worden gemeten. Momenteel worden deze
detectiemoleculen, die meer licht geven naarmate een enzym actiever is, door een arbeidsintensief
proces stuk voor stuk gesynthetiseerd en getest. We stellen een innovatieve nieuwe
synthesemethode voor, waarmee grote aantallen detectiemoleculen parallel worden
gesynthetiseerd en tegelijk getest. Daarna kunnen geschikte moleculen verder worden
geoptimaliseerd voor toepassing in een diagnostische test.
Duurzame productie van aromatische chemische bouwstenen uit suiker
Prof.dr. Pieter Bruijnincx, UU
Consortium: Universiteit Utrecht, Klüber Lubrication, TNO/Biorizon
De groeiende vraag naar plastics, coatings en andere producten maakt dat we goed moeten kijken
naar hoe duurzaam we de chemische bouwstenen maken die gebruikt worden voor deze producten.
We ontwikkelen een nieuwe omzettingsroute die met behulp van katalyse de suikers in nieteetbare biomassa kan omzetten tot bio-aromaten, een belangrijke categorie van deze bouwstenen.

TA op het gebied Chemistry of Life
Sociale eiwitnetwerken in de cel inzichtelijk gemaakt
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Albert Heck, UU
Consortium: Bijvoet Center for Biomolecular Research and Utrecht Institute for Pharmaceutical
Sciences, University Utrecht, Wageningen University & Research, ThermoFisher Scientific-FEI,
Protein Metrics
In elke cel van ieder organisme bevindt zich een groot scala van eiwitten, die met elkaar (en
andere biomoleculen) samenwerken om goed te kunnen functioneren. Dit project gaat meerdere
geavanceerde biotechnieken verder ontwikkelen, bij elkaar brengen en integreren. We doen dit om
uiteindelijk dit sociale netwerk van interacties volledig en dynamisch in kaart te kunnen brengen en
te visualiseren, om zo precies te begrijpen hoe het leven in een cel werkt.
Bron: NWO

Voor meer informatie: www.nwo.nl/enwppsfonds

Jaarverslag HCA 2018 en activiteiten planning voor 2019 (DRAFT)
Van: Onno de Vreede (HCA coördinator van de Topsector Chemie)
Datum: 6 Feb 2019 (ter bespreking in Topteam 11 Feb)
Inleiding
1 januari 2017 is de huidige HCA van de Topsector Chemie van start gegaan
onder de benaming: “Chemicus 4.0: veelzijdig en excellenT” . Het betreft een
drie jarige HCA die loopt tot eind 2019.
In de HCA zijn de volgende zes werkgebieden benoemd:
1. Arbeidsmarkt voor chemici (MBO-HBO-WO)
2. Instroom- en uitstroom bevordering van chemische opleidingen
3. Talentenprogramma’s hoger onderwijs (VNCI, COAST, ISPT, NWO)
4. Link tussen CIVs, RIFs, COE’s en (chemisch) bedrijfsleven
5. Onderwijsinnovatie. Leven lang ontwikkelen/ digital skills
6. Sectorplan Natuur en Scheikunde
In deze memo zullen de resultaten van 2018 worden gepresenteerd en de
geplande activiteiten voor 2019. Voor een opzet van de HCA zie:
http://topsectorchemie.nl/uploads/userfiles/BL-17101%20TSC%20HCA%202017_19_v2.pdf

Human Capital Agenda van de Topsector Chemie
2008-2012: “Naar een bruisende chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven”

2015-2016: “Onderwijs en bedrijfsleven samen sterk”

2017-2019: “Chemicus 4.0: veelzijdig en excellenT”

Onno de Vreede, HCA coordinator
Goedgekeurd Topteam Chemie
12 December 2016
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Beschrijving HCA werkgebieden
1. Arbeidsmarkt voor chemici (MBO-HBO-WO)
Dit HCA onderdeel is bedoeld om facts and figures over onderwijs en
arbeidsmarkt up-to-date te houden, als basis voor human capital beleid.
Voortgang
- Medio 2017 is een onderwijs-arbeidsmarkt dashboard gelanceerd op
de websites van de Topsector Chemie en de VNCI. In 2018 is versie
3.0 van het dashboard geactiveerd, met daarin onder meer:
o Een update van de instroomcijfers van studenten in alle chemie
(en chemie gerelateerde-) opleidingen (MBO, HBO, WO en
scheikunde docenten)
o Een prognose van onderwijs uitstroomcijfers tot en met 2021
o vacature ontwikkeling van chemie functies en andere
technische functies voor de (chemische) sbi codes 19-21 (CBS)
o vervangingsvraag in sbi 19-21 tot en met 2050
o man/vrouw verhouding in chemie opleidingen en in bedrijven
o carrière perspectieven van chemici m.b.t. werkzekerheid en
salaris
Resultaten en conclusies (zie ook Bijlage 1)
- chemici hebben een maatschappelijke functie. De meeste chemici (8095%) komen terecht buiten de chemie sectoren 19-21. Ca 20% van
de chemici komt terecht in sectoren die niet chemie gerelateerd zijn
- De instroom in chemie opleidingen op mbo-4/hbo/ wo niveau is de
afgelopen 10 jaar met tientallen procenten gestegen, hetgeen meer is
dan bij niet-chemie opleidingen. Het cumulatieve aantal MBO (niveau
2+3+4) chemie studenten laat echter opnieuw een daling zien.
- Het aantal vacatures voor chemici is de afgelopen 5 jaar flink
gestegen, op alle onderwijsniveaus. De vervangingsvraag in de
chemiesectoren 19-21 neemt de komende jaren sterk toe. In 2030 zal
30% van de huidige werknemers in de chemische industrie met
pensioen zijn. In 2037 is dat 50%.
- Het binnen krijgen van voldoende goede chemici/ technici, met name
op MBO niveau, zal de komende jaren een toenemende uitdaging zijn
voor alle chemie sectoren
Planning
- In 2019 zal een update van het onderwijs-arbeidsmarkt dashboard
plaatsvinden met o.a. nieuwe onderwijscijfers, vacature statistieken,
deep dives m.b.t doorstroomprofielen vanuit individuele opleidingen,
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en verblijftijden van werknemers in de chemische industrie.
Daarnaast zal ook de grafische vormgeving van het dashboard
worden gemoderniseerd.
2. Instroom- en uitstroom bevordering van chemische opleidingen
Dit HCA onderdeel richt zich op het stimuleren van instroom- en uitstroom
van chemische opleidingen en op bemensing in de sector
Voortgang
- In 2018 heeft vanuit de HCA, net als in vorige jaren, financiële
support plaatsgevonden van Stichting C3, het Centrum Jongeren
Communicatie voor de Chemie, dat 25 jaar geleden is opgericht, en
wordt bestuurd door de VNCI, KNCV, DAS en OVP. Er hebben tal van
activiteiten bij C3 plaatsgevonden op het gebied van popularisatie
van chemie onder leerlingen en docenten van basisonderwijs en
voortgezet onderwijs zoals de Week van de Procestechniek voor het
VMBO, scheikunde lerarenconferenties e.d.
- Vanuit de VNCI is de Nationale Scheikunde Olympiade ondersteund
voor leerlingen van 5 VWO en 6 VWO, waarvan de eindronde dit jaar
plaatsvond bij CoSun.
- De VNCI heeft richting haar lidbedrijven een Human Capital “alert”
uitgevoerd rondom de arbeidsmarktkrapte (zie ook Bijlage 2).
- Het samenwerkingsverband VNCI-AWVN-OVP heeft subsidie
instrumenten ontsloten op het gebied van duurzame inzetbaarheid
voor chemische bedrijven. O.a is er een gesubsidieerde scan
uitgevoerd bij een 10 tal mkb bedrijven.
Conclusies
- Mede gezien de arbeidsmarktkrapte en verwachte demografische
krimp (12% in 2030) blijft dit HCA onderdeel belangrijk.
- C3 moet zich richten op het populariseren van de chemie(sectoren)
voor zowel (aanstaande) scheikundigen als voor andere technici.
- Ook de retentie van mensen in de sector en duurzame inzetbaarheid
van medewerkers blijven belangrijke thema’s
Planning
- C3 zal nauw gaan samenwerken met het nieuw opgerichte “Platform
Talent voor Technologie” (samensmelting van PBT, Tecwijzer en
TechniekTalent.nu) dat als doel heeft om de vijver voor technici te
vergroten, o.a. via programma’s als Jetnet en Technet.
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- Vanuit de VNCI zal er een bedrijven imago campagne gaan lopen,
alsmede ook een human capital programma voor stimulering van
regionale initiatieven m.b.t. de arbeidsmarktkrapte.
- Op 12 Feb zal er door de VNCI, KNCV, C3 en de Topsector Chemie een
“Global (chemistry) women breakfast” worden georganiseerd in het
kader van het jaar van het Periodiek Systeem.
3. Talentenprogramma’s in hoger onderwijs (VNCI, COAST, ISPT, NWO)
De talentenprogramma’s zijn inmiddels een gevestigd onderdeel van de
HCA van de Topsector Chemie. Sinds 2011 zijn er 5 talentenprogramma’s
ingericht bij vier verschillende organisaties: VNCI (MSc
Chemie/Chemische Technologie), COAST (HBO BSc Analytische chemie en
MSc Analytische chemie), ISPT (HBO BSc procestechnologie) en NWO
(studentencompetitie voor HBO en WO). Met 120 keur sponsorde de
Topsector Chemie in 2018 iets meer dan 10% van de totale kosten van
deze programma’s. De theoretische “PPS toeslag” voor deze programma’s
bedroeg daarmee ca 0.20 euro/ private euro.
Voortgang
- In 2018 zijn opnieuw ca. 70 nieuwe HBO-/ universitaire studenten
toegetreden tot een van de talentenprogramma’s.
- In Nov 2018 heeft een gezamenlijke Granting en Celebration van de
talenten programma’s van VNCI, ISPT en COAST plaatsgevonden in
het Spoorwegmuseum in Utrecht, met ca 300 aanwezigen. De
prijswinnaars van de NWO Studenten competitie zijn plenair
bekendgemaakt tijdens CHAINS 2018 in Veldhoven.
- In de talentenprogramma’s van ISPT en de VNCI zijn
studentencommissies in het leven geroepen om zelf (mede-) invulling
te geven aan de organisatie van hun eigen extra curriculaire
activiteiten
- Het talentenprogramma van ISPT is aangevuld met cursussen
rondom digitalisatie (sensoren, artificial intelligence) en een
challenge op het gebied van proces control.
- Een aantal studenten uit de talenten programma’s van VNCI en
COAST is actief geweest op de jaarlijkse Carbon Master dag van de
KNCV om Bachelor studenten kennis te laten maken met de wereld
van de (Topsector) chemie talenten programma’s
- Vanuit de KNCV zijn prijzen uitgereikt aan studenten met de beste
afstudeerscriptie in HBO en WO. In 2018 is voor het eerst ook een
prijs uitgereikt voor de beste MBO (“Gouden Vlam”) afstudeerscriptie,
met de Topsector Chemie in de jury.
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- Studenten van de talentenprogramma’s hebben in een challenge hun
visie op de innovaties van 2038 ontwikkeld en beschreven. Tien van
deze resultaten zijn gepresenteerd op de achterpagina van de Holland
Chemistry Times (4 dec 2038) die op CHAINS is ‘uitgegeven’.
Conclusie
- De talentenprogramma’s van de Topsector Chemie zijn en blijven een
belangrijke en unieke aanjager van topsportcultuur binnen het hoger
onderwijs voor chemieopleidingen in Nederland. De
talentenprogramma’s dragen bij aan versterkte kenniscirculatie
tussen de chemische kennis- (10 WO en 8 HBO) instellingen en naar
schatting 100 aangesloten bedrijven (Zie Bijlage 3).
Planning
- In 2019 zullen de talentenprogramma’s worden voortgezet en zal er
aan onderlinge synergie worden (verder) gewerkt, o.a. door “sharing”
van programma onderdelen.
- Geanalyseerd zal worden wat de doorstroomprofielen zijn van de
alumni van de talentenprogramma’s naar de arbeidsmarkt (ook t.b.v.
HCA werkgebied 2).
- Mogelijkheden voor MBO talentontwikkeling voor de chemie zullen
worden voortgezet (“Gouden Vlam”) en onderzocht (MBO
vakkanjerwedstrijd)
4. Versterken link tussen CIV’s, RIF’s, COE’s en (chemisch) bedrijfsleven
Dit HCA onderdeel is verbonden aan de activiteiten van “Katapult”, de
landelijke netwerk organisatie van (in totaal ca 150) CIV’s, RIF’s en COE’s
in Nederland. De HCA van de Topsector Chemie trekt met dit onderwerp op
met de andere topsectoren, als onderdeel van de gezamenlijke roadmap
2016-2020.
Voortgang
- In 2018 is door de VNCI een digitale “Chemiekaart” gemaakt met alle
chemische onderwijs PPS centra (5 CIVs, 6 RIFs, 5 COEs’) in
Nederland, naast de chemische innovatie hotspots van Chemielink
(10 ilabs, 6 Coci’s, 1 fieldlab) en de (6) chemische clusters (zie Bijlage
4).
- Het STC (ROC in Brielle) heeft met support van de Topsector chemie
en de VNCI, een beschikking van 1 M€ verkregen vanuit het
ministerie van OCW voor het RIF (“Factory-of-the Future”) project.
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Conclusie
- De actoren in het netwerk zijn self supporting maar het is belangrijk
om vanuit de Topsector Chemie regie te blijven voeren over het
netwerk en om nieuwe activiteiten te stimuleren, daar waar zinvol.
Planning
- Binnen de RIF “Factory of the Future” zal worden gewerkt aan
ontwikkeling van het eerste mbo “Practoraat” in de chemie. In dat
kader zal ook een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd met
alle CIVs en RIFs
- In 2019 zal binnen het GO-chem initiatief voor Praktijkgericht (HBO /
TO2) onderzoek, dat in december 2018 op CHAINS werd gelanceerd,
worden onderzocht in hoeverre ook een HCA component kan worden
vormgegeven.
5. Onderwijsinnovatie: Leven lang leren/ Digital skills
Dit HCA onderdeel is nieuw binnen de HCA van de Topsector Chemie. In het
kader van de roadmap 2016-2020 van de overkoepelende HCA wordt ook
voor dit onderwerp samengewerkt met andere topsectoren.
Voortgang van de strand “Chemicus van de Toekomst”
- Binnen de HCA is in 2017 het project “Chemicus van de Toekomst”
(2030-2050) gestart. Doel is om te komen tot een HR- en onderwijs
agenda voor alle (chemie-) opleidingsniveaus in relatie tot twee
hoofdtrends in de chemie: digitalisering en verduurzaming. In
samenwerking met AWVN en OVP hebben er in 2018 meerdere
werksessies plaatsgevonden om dit onderwerp vorm te geven, met
diverse stakeholders uit het chemieveld (TSC, VNCI, KNCV, DAS,
bedrijven). Er is o.a. een SWOT opgesteld voor de transitie 2050 m.b.t.
Human Capital, en er is een “transitie sketch” gemaakt, zie Bijlage 5.
- Resultaten van het Chemicus van de Toekomstproject zijn besproken
in het (MBO) marktsegment Procesindustrie en Laboratoria, en in het
(HBO) domein Applied Sciences, als basis voor onderwijsvernieuwing
(operator dossier MBO, data vaardige analisten in het HBO)
- Vanuit de VNCI is deel genomen aan de onderwijs visitaties van
Scheikunde gerelateerde Bachelor en Master opleidingen, aan alle
Nederlandse universiteiten
- Tijdens Woudschoten, de jaarlijkse conferentie voor Scheikunde
docenten, is een tweetal masterclasses gegeven over de docent van
de T2030ekomst.
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- Studenten van Hogeschool Leiden zijn met een Innovatiebus naar
Hoge School Zuyd gereden voor een workshop over de chemicus van
de Toekomst.
- ISPT heeft pilots uitgevoerd op het gebied van “Learning
Communities” binnen de proces technologie
Voortgang van de strand “digital skills”
- In 2017 is een subsidie verleend voor een arbeidsmarktstudie van
ICT-ers en ICT skills in een aantal topsectoren, waaronder de chemie
(250 k€). Deze studie heeft in 2018 twee tussenrapporten opgeleverd
vanuit Berenschot en CentERdata.
- Er is via ECEG en de VNCI een Europese studie gestart naar de
effecten van digitalisering voor werkgevers en werknemers in de
Chemische- en rubber en kunststofindustrie (500 k€). Deze studie,
uitgevoerd door Prognos, heeft in 2018 een tussenrapport opgeleverd
op basis van een enquête onder ca 400 mensen uit de Europese
industrie (waarvan 100 uit Nederland), dat tijdens een congres in
Tallin is gepresenteerd.
- ISPT heeft pilots uitgevoerd met “Learning Communities” binnen de
proces technologie
- Binnen de “Learning Community” voor Virtual/ Augmented Reality in
de chemie, opgericht door C3, ISPT en VNCI in 2017, is een aantal
applicaties ontwikkeld voor bedrijven en andere organisaties; en ook
richting de community van scheikunde docenten gecommuniceerd. Er
is een subsidieaanvraag ingediend door IPST en Campione voor het
oprichten van een “skill lab” digitalisering.
Conclusie
- Dit HCA werkgebied is volop in ontwikkeling. Het is de rol van de
Topsector om de discussie over de “Chemicus van de Toekomst”
breed aan te jagen binnen de gouden driehoek van bedrijven,
kennisinstellingen en overheid. Doel is om te komen tot curriculum
vernieuwing binnen onderwijsinstellingen, en tot HR agenda’s in
bedrijven die passen bij de transitie uitdagingen (verduurzaming en
digitalisering) waar Nederland voor staat. In een volgende HCA
(2020-2024) zal voortgezette aandacht aan dit onderwerp gegeven
moeten worden.
Planning
- Er zal in 2019 een white paper worden gemaakt rondom de
“Chemicus van de Toekomst” waarmee bedrijven en
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onderwijsinstellingen hun strategische HR/ onderwijs agenda
(verder) verder kunnen vormgeven.
- Beide studies rondom digitalisering (topsectoren en ECEG) zullen
worden afgerond. Voor de ECEG studie zal een slotcongres worden
georganiseerd in Den Haag.
- Bij goedkeuring van de ingediende subsidieaanvraag zal een Skill lab
digitalisering worden ingericht vanuit fieldlab Campione.
- Er zullen nieuwe beroepscompetentie profielen worden opgesteld
voor de chemie gerelateerde opleidingen in het MBO. Binnen de MBO,
HBO en universiteit zal worden gewerkt aan verdere curriculum
vernieuwing, o.a. ook op het gebied van veiligheid.
6. Universitair Sectorplan Natuur- en Scheikunde (SNS)
Dit onderwerp is in 2017 integraal onderdeel geworden van de HCA van de
Topsector Chemie. Het sectorplan richt zich op het continueren en
verbeteren van het huidige sectorplan Natuur- en Scheikunde t.b.v.
onderzoek en onderwijs aan Nederlandse universiteiten. De profilering van
dit HCA onderdeel heeft zich inmiddels verruimd van “Natuur en
Scheikunde” naar “Bèta & Techniek”.
Voortgang
- De Raad voor de Natuur- en Scheikunde, onder voorzitterschap van
Robbert Dijkgraaf, heeft een plan ingediend voor versterking van het
wetenschappelijk onderzoek & onderwijs op basis van een model van
“sectorale aanpak”. Dit heeft geresulteerd in een reservering in het
regeerakkoord van M€ 70 per jaar voor sectorplannen in
zogenaamde sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences &
Humanities (SSH), welke december 2018 zijn aangeboden aan het
ministerie van OCW (. Hierin is beschreven hoe de onderzoeksbasis
in Nederland verder kan worden versterkt met voornoemde
reservering in het regeerakkoord. De sectorbeelden vormen de basis
voor de invulling van de sectorplannen. NWO is nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van deze sectorbeelden.
- Van de €70 miljoen per jaar die beschikbaar is voor de sectorplannen
gaat €60 miljoen naar de domeinen Bèta en Techniek en €10 miljoen
naar het domein sociale en geesteswetenschappen. Van de middelen
wordt 20% via NWO in competitie uitgekeerd en gaat 80% direct
naar de universiteiten.
- Binnen de M€ 60 voor Bèta en Techniek is in samenspraak met de
decanen gekozen om M€ 40 aan het sectorplan Bèta en M€ 20 aan het
sectorplan Techniek toe te wijzen. Deze verdeling is goed te
rechtvaardigen op basis van de verhouding voor studenten- en
8

stafaantallen. De M€ 40 voor Bèta komt toe aan de disciplines
Informatica, Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde in een ratio
24:30:16:30.
- Bij een positieve evaluatie aan het einde van de eerste zesjarige
periode worden de middelen ingebed bij de kennisinstellingen en
NWO. De sectorplannen vormen daarmee een integrale benadering
om de onderzoekbasis kwalitatief te versterken en binnen het
wetenschappelijk veld samen te werken aan verbetering van
verbinding tussen onderwijs en onderzoek, diversiteit,
lerarenopleidingen, student-staf ratio’s.
- De middelen voortkomend uit het sectorbeeld Bèta & Techniek (M€
24 per jaar) voor Natuur- en Scheikunde komen bovenop de Breimermiddelen van M€ 20 per jaar (voortkomend uit het Sectorplan
Natuur- en Scheikunde), welke structureel zijn ingedaald in de 1e
geldstroom en bij NWO.
Conclusie
- Dit belangrijke HCA onderdeel moet worden voortgezet.
Planning
- Begin 2019 moeten de faculteiten hun faculteitsplannen indienen.
Hierin geven zij aan hoe zij de beschikbare middelen gericht willen
investeren, aansluitend bij de analyse uit het sectorbeeld. Ook NWO
moet zijn plannen indienen. In de zomer van 2019 besluit de minister,
daarover geadviseerd door twee nog in te stellen commissies, over de
toekenning van de middelen aan de faculteiten.
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Outlook HCA
2019 is het derde en laatste jaar van deze HCA periode. In het derde jaar
zullen de geplande activiteiten zoals beschreven bij de zes werkgebieden
worden uitgevoerd. Tevens zal in 2019 een nieuwe HCA worden opgesteld,
in samenspraak met de andere topsectoren, die parallel zal lopen aan de
nieuwe missie gedreven Kennis en Innovatie Agenda’s voor de periode
2020-2024.
Governance van de HCA
De HCA van de TSC heeft in 2018 onder regie gestaan van een HCA
kernteam bestaande uit afgevaardigden van de volgende organisaties:
- COAST
Oscar van den Brink
- DAS
Ellen Hilhorst
- ISPT
Frans van den Akker
- NWO
Mark Schmets
- VNCI
Onno de Vreede, HCA coördinator
De opzet en werkwijze van het HCA kernteam zal in 2019 worden
gecontinueerd. Een financiële rapportage van de HCA 2017-2019 is terug
te vinden in Bijlage 7. Uit deze rapportage blijkt dat de uitgaven in lijn zijn
met het vooraf gestelde budget.
Mapping HCA werkgebieden en organisaties
In onderstaande tabel is aangegeven welke (chemie gerelateerde)
organisaties betrokken zijn bij de werkgebieden en activiteiten van de HCA.
Werk MBO
gebied
27 ROC’s
1

HBO

WO

17 HBO’s
8 BSc/2 MSc opleidingen

11 universiteiten
23 MSc opleidingen

2

C3, Technet,
KNCV
-

C3, Jetnet
KNCV
COAST (ASTP)
ISPT (PTTP)

5 CIV’s/ 6 RIF’s

5 COE’s

C3, Jetnet, NSO
KNCV
COAST (MSc+),
VNCI (grants), NWO
(studentencompetitie)
-

SBB marktsegment
proces+laboratoria
AWVN/ OVP/ ECEG
C3/ ISPT/ VNCI
-

DAS

25 MBO opleidingen

3
4
5

6

AWVN/ OVP
C3/ ISPT/ VNCI
-

10

Vicedecanen/
Onderwijsdirecteuren
AWVN/ OVP
C3/ ISPT/ VNCI
Raad van Na+Sk

BIJLAGE 1: Arbeidsmarktanalyse- en dashboard Topsector Chemie
(www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl)
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BIJLAGE 2: Artikel over arbeidsmarkt krapte in de chemiesector
(chemie Magazine, Okt 2018)
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BIJLAGE 3: “Atomium” van Talenten programma(‘s) van de TSC
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BIJLAGE 4: Chemielandkaart met onderwijs- en innovatie hotspots
(www.vnci.nl)
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BIJLAGE 5: transitie sketch voor de Chemicus van de Toekomst
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BIJLAGE 6: Rapport Sectorplan Bèta en Techniek, Nov 2018
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BIJLAGE 7: Financiële rapportage HCA
HCA 17-19

A2017

2018 ETC

B2019

1 Arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt Dashboard TSC

20

23

40

30

2 Instroom/ uitstroom
C3
NSO
Global Woman's breakfast

10

3 Talentenprogramma's
VNCI
ISPT
COAST
NWO
granting + celebration event
Studenten challenge
Moodle

120

4 Chemielink CIVs/ RIFs/ COEs
Bijdrage O-HCA topsectoren
RIFs ondersteunen/ landkaart

25

5 Onderwijsvernieuwing
Bijdrage O-HCA topsectoren
ICT onderzoek Topsectoren
Chemicus van de toekomst

25

6 SNS

0

0

0

0

200

181

177

177

TOTAAL (kEUR)

8

127

5

18

5

119

5
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A2017

2018ETC

B2019

23

40

30

5
3
0

5
0
0

5
0
1

20
20
20
44
20
2
1

24
24
24
27
20
0
0

24
24
24
29
20
0
0

5
0

5
0

5
5

5
12
1

5
0
3

5
0
5

181

177

177

6

121

10

10

Goedgekeurd budget Topteam Dec 2016: jaarlijks 150 keur uit het
werkbudget van EZ, aangevuld met max. 50 keur vanuit TKI binnen de
randvoorwaarden van de TKI regeling (“netwerk activiteiten”).
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Foreword
On behalf of the Executive Board, I hereby present
the ARC CBBC Annual Report. The report will provide
you with an overview of the activities undertaken and
the further development of our research programs
throughout the second ofﬁcial year of our research
center.
Our community has gathered several times. During
these meetings, inspiring discussions brought us to a
more deﬁnite formulation of our research topics. They
have been reviewed by our Scientiﬁc Advisory Board
in two rounds, one in April 2017 and the other quite
recently, in April 2018.
The ﬁrst projects of ARC CBBC have already started.
PhD candidates and one postdoctoral fellow have
been appointed on some of our bilateral projects.
Furthermore, our ﬁrst two ﬂagship projects, on
bio-based coatings and bimetallic catalysts, have
been approved and will start soon. With those we are
further deﬁning the Strategic Agenda of ARC CBBC.
This public version of ARC CBBC’s Annual Report
2017 will be accessible to everyone interested in our
work.
Prof. Bert Weckhuysen
Scientiﬁc Director
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ARC CBBC in a nutshell
The Advanced Research Center Chemical
Building Blocks Consortium (ARC CBBC) is a
national research center ofﬁcially launched in
May 2016, based on strategic, long-term,
public-private partnerships in the ﬁeld of
chemistry, physics, materials science and

BILATERAL
BUSINESS PULL

PRIVATE PARTNERS
ARC CBBC MEMBERS

engineering. It brings together scientiﬁc

MULTILATERAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY PUSH

PRIVATE PARTNERS
ARC CBBC MEMBERS
ASSOCIATE PRIVATE
PARTNERS

excellence and leading industrial companies
in a unique and powerful public-private
partnership.
ARC CBBC facilitates scientiﬁc and technological
breakthroughs with regard to its three main themes:
Energy carriers, Functional materials & specialties, and
Coatings. We expect to play a leading role in research into
issues, such as the circular economy, sustainable chemical
processes and clean energy.

Figure 1: ARC CBBC Program Lines. They consist of Bilateral and
Multilateral Programmes, each with their own characteristics, such as
IP regulations.

BILATERAL

ARC CBBC RESEARCH PROGRAM
COMPANY

Program lines

The Bilateral Program Line consists of bilateral projects.
Within each bilateral project, one of the full private partners
participates with one or more of the selected academic
researchers. Only partners that are directly involved in a
particular project, have access to the results. Each bilateral
project includes one or more PhD/PD positions.
The Multilateral Program Line exists of Flagships. Flagship, in
turn, contains several multilateral projects which are larger
in scope and scale than bilateral projects, providing private
partners with the opportunity to collaborate with a
multidisciplinary group of selected academic researchers.
Flagships address long-term

SELECTED CHALLENGES

Project proposals
PROGRAM DIRECTORS

We distinguish two Program Lines: a Multilateral Program
Line and a Bilateral Program Line, as shown in Figure 1.

MULTILATERAL

Suggestions
MULTIDISCIPLINARY TEAM OF
EXPERTS
Agree on research plan
PEER-REVIEW SAB
Advice
EXECUTIVE BOARD DELEGATION
Go/No go decision
PROJECTS

EB invites Members to
come up with proposals
MULTIDISCIPLINARY TEAM OF
EXPERTS
Agree on research plan
PEER-REVIEW SAB
CONTRIBUTION INDUSTRY ‘TICKETS’
Advice
EXECUTIVE BOARD
Go/No go decision
PROJECTS

Figure 2: Process of ARC CBBC project selection. In the Bilateral
Program Line, ‘company’ refers to a Full Private Partner. Both Full
Private Partners and Associate Private Partners can participate in the
Multilateral Program Line.
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Highlights of 2017

17 February 2017
First ARC CBBC
community event

joint scientiﬁc interests. They aim to provide new knowledge
and to increase our fundamental understanding with longterm application perspectives. All partners have access to
the results acquired within Flagships. A multilateral project
typically includes ﬁve to ten PhD/PD positions.

Project selection
Project proposals are ﬁrst evaluated by the Executive
Board (EB) and then by the Scientiﬁc Advisory Board (SAB).
The process of project selection is outlined in Figure 2.
The allocation of projects further involves advice of the
Supervisory Board (SB), and the procedures are described in
the Strategic Plan of ARC CBBC.

The research center got off to a ﬂying
start at the University Hall Utrecht,
when partners and members meet for

Formulating project
proposals

the ﬁrst time to discuss their plans and
ambitions regarding the Flagships
“Small molecule activation” and
“Fundamentals of catalysis”.

16 March 2017
Second ARC CBBC
community event

The Flagship “Coatings and functional
materials” is discussed in-depth at this
separate community event at the
Sikkens Experience Center in
Sassenheim, hosted by AkzoNobel.
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Projects within the Multilateral as well as the Bilateral
Program Line are formulated by a multidisciplinary team of
academic and industrial researchers. All project proposals
are conﬁdential and include:
• Scientiﬁc description both at the level of a coherent
project and at the level of speciﬁc PhD/Postdoc positions.
• Composition of the project team, including project leader
(a scientiﬁc member, employed by an academic partner),
project managers (researcher of an industrial partner,
responsible for the valorization process) and other
members of the project team.
• Project objectives, milestones, deliverables and related
planning.
• Involvement of industrial partner(s).
• Economic and societal impact.

“This consortium is different from other consortia. Whereas
typically this type research collaborations are built around
solving a particular scientiﬁc problem, ARC CBBC ﬁrst of
all brings together 37 excellent scientiﬁc members.
Initially, the research subjects for the consortium were in
that stage very broadly described. It was only together
with these members that we started to explore the
possibilities of having this unique combination of skillsets,
and to select the challenges that we wanted to tackle. This
was a very exciting process in which, as an industrial
partner, we did not know on beforehand to what it would
lead exactly.”

Out-of-the-box
“We are interested in both the multilateral and the bilateral
projects. The bilateral projects are closest to our direct
commercial interests. The multilateral projects, on the
other end, address long term, precompetitive topics. In
these projects, scientists can think out-of-the box and
share their wild ideas for research on socially relevant
themes. It is the challenge to match those ideas with
industrial interest. The academic partners use fundamental
techniques that we, as a company, do not possess. It is
their specialism to develop the methodology. For us, it is
great to be able to cooperate with the worldwide
specialists in their ﬁeld.”

Future talent
“Another important reason for us to participate in ARC
CBBC is the recruitment of future talents for our company.
In the end, the consortium educates people to do research
in chemical topics that are very relevant to us. Moreover,
the cooperation within such a research project is very
natural and a good way to get to know each other. From
other consortia, too, we have been able to recruit great
colleagues. We expect to be able to do the same with the
young researchers from ARC CBBC.”

Robert Terörde
(BASF)
on cooperating within
ARC CBBC
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“Within ARC CBBC, industries and universities really
reinforce each other. Industries often tend to follow
empirical approaches. If a certain chemical compound
makes a product successful, it stays in the loop.
Sometimes it is not always certain exactly what makes a
speciﬁc product a success or how to solve a problem
which may appear later. However, this information could
be very useful for the optimization of materials. That is for
example, where academic researchers can help, as we
have more freedom and time to dedicate to the in-depth
scientiﬁc investigation of such aspects. The main purpose
of universities is to gain fundamental scientiﬁc knowledge.
We do not necessarily have to deliver a new product
ready for the market, but we enable industries to do so.
The knowledge that we gain in our ﬂagship programs, will
be interesting to all the industrial partners involved.”

Try out new scientific pathways
“In companies, it generally takes many years before
research will lead to a product that can be taken to the
market. At universities, the ﬁrst part of the process can go
faster as academic researchers are not restricted to certain
topics. We can try out new scientiﬁc pathways more easily.
That is why, in these ﬁrst ﬁve years, we can provide
industries with the tools to take the next step. Our
consortium will thus impact the knowledge economy in
several ways. In 2026, when ARC CBBC is ﬁnished, our
publications and literature could be useful to companies
outside the consortium as well. Further than that, the
companies will also have young doctorate researchers
with experience in the ﬁeld which they can directly hire to
reinforce their teams.”

Catarina Esteves
(Eindhoven University
of Technology)
on cooperating within
an ARC CBBC ﬂagship

Interdisciplinary team
“What is also special about ARC CBBC, is that within the
academic ﬁeld, relatively many disciplines are involved.
We can work on the whole process of designing new
building blocks. Take for example new molecules for
paints and coatings. As a materials scientist, I try to add
new properties to the starting molecules. Other team
members are for example engineers, who are improving
the ﬂow of the paint or upscaling it to larger batches. And
process technologists will for instance try to make the
production process more efﬁcient and environmentally
safe.”

8
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Research projects’ progress
Multilateral Program Line
Our Multilateral Program Line currently consists of
three Flagships:
• Coatings and functional materials
• Small molecule activation
• Fundamentals of catalysis

They were all invited to pitch their project ideas.
Based on these ideas, project teams consisting of
different members as well as representatives from the
participating industries were created by the EB. In
interactive sessions, these project teams wrote
proposals for each of the Flagships.

Each of the Flagships has been initiated by and
broadly discussed within the community. The ideas
have been shaped by the EB, which in turn has
composed three executive summaries on the starting
points of the Flagships. All principal investigators were
then given the opportunity to show their interest in
one or several Flagships.

Table 1: (Pre)proposed multilateral projects in each of the three ARC
CBBC Flagships. Each multilateral project is coordinated by two EB
members, whose names are indicated in the table. The titles of the
pre-proposed multilateral projects need to be confirmed.

Coatings and functional materials

Small molecule activation

Fundamentals of catalysis

Multilateral project
proposals
(approved)

Crosslinking in waterborne coatings
with new building blocks
Lead: Ben Feringa and
André van Linden

Pyrolytic upgrading of methane to
ethylene, aromatics and carbon
materials
Lead: Hans Kuipers and
Adrie Huesman

Ultimate control over nanoparticle
structure, composition, size, and
location in supported bimetallic
catalysts
Lead: Bert Weckhuysen and
Robert Terörde

Multilateral project
preproposals
(under review and
therefore not speciﬁed
in this report)

Functional coatings and materials
Lead: Ben Feringa and
André van Linden

Catalyst engineering and process
intensiﬁcation
Lead: Hans Kuipers and
Marcel Schreuder Goedheĳt

Photo and redox catalysis: from
catalyst to reactor
Lead: Bert Weckhuysen and Marcel
Schreuder Goedheĳt
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The SAB meets in Utrecht to discuss
(and provide ARC CBBC’s partners with
valuable input about) the ﬁrst round of
bilateral project proposals (ten in total)
and the three Flagship preproposals.

18 April 2017
Public Associate
Partners conﬁrmed
The EB conﬁrms the accession of
seven Public Associate Partners to the

Highlights of 2017

12-13 April 2017
Scientiﬁc Advisory
Board meeting

Flagship
Coatings and functional
materials
Coatings are one of the pillars of ARC CBBC: the
consortium has the intention to enable a ‘greener’
approach to the design and manufacturing of paints and
coatings, thereby aiming for a more sustainable future.
By rethinking the way chemical building blocks could
be applied in future coatings, the consortium will
explore new chemistries for the purpose of product
enhancement, making the polymer ﬁlms more durable
and easier curable, adding functionalities as fouling
prevention. Furthermore, it will enhance the purpose of
enhancing the sustainability proﬁle of paints and
lacquers. This will also enable the replacement of crude
oil-based chemicals for renewable resources, using
environmentally-benign and human-friendly
components.

research center:
• Delft University of Technology
• Leiden University
• Radboud University
• University of Amsterdam
• University of Twente
• VU Amsterdam
• Wageningen University & Research

21 June 2017
Third ARC CBBC
Community event

This meeting, held at Utrecht Science

Proposal multilateral project ‘Crosslinking in
waterborne coatings with new building blocks’
Aim
The project aims at the replacement of fossil-based
feedstock with bio-based materials and at the further
development of water-based paints, thereby reducing
the market share of the traditional solvent-based paints
and lacquers. Additionally, the project aims at improved
product properties. AkzoNobel Paints and Coatings,
BASF, and AkzoNobel Specialty Chemicals all contribute
with their product knowledge on coatings and are
hopeful that the expertise in chemical synthesis, chemical
conversion and catalysis, colloid chemistry, and biobased materials, all particular strengths of the academic
research groups in the Netherlands, will contribute to
design the coatings of the future.

Park, aims to take the next step
towards the creation of the three
Flagships “Small molecule activation”,
“Fundamentals of catalysis” and
“Coatings and functional materials”. In
a plenary session, three possible ideas
for future (multilateral) projects are
presented and discussed.
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Approach and scientiﬁc ambition
This multilateral project proposal will explore routes
towards novel sustainable binders for use in paints, inks
and lacquers that can be obtained by chemical
conversion of bio-based polymers such as carbohydrates
including cellulose, humins and chitins. These can be
turned into active and functional oligosaccharides and
related chemical building blocks that, in turn, will be

“At this moment, there is no large-scale application of
bio-based compounds in the coatings industry. Such
materials would have to meet two basic conditions:
they will have to be both stable during the functional
lifetime of the coating and fungi should not be able
to affect them. Right now, we don’t know which
reactions we can use to make such a durable
product. To be able to come up with really innovative
solutions instead of compromises, it would be best
to start from scratch. How can we selectively modify
the bio-based polymers and produce a compound
in which the natural variations in feedstock quality
will not pose a problem?”

Two candidates
“We are aiming to investigate two groups of polymers.
Our ﬁrst candidates are lignins, the organic polymer
that gives the cell walls of vascular plants their
strength. However, the stability of lignin strongly
depends on the weather conditions during growth.
Another group of candidates are chitins, the
building block of the exoskeleton of animals like
insects and spiders. This polymer may be more
stable than lignin, but less favorable on the large
scale as its resources are smaller.”

Basic set of possibilities
“We hope to have a basic set of possibilities within
ﬁve years, the term of this ﬂagship programme.
Afterwards, several companies may be interested to
set up bilateral projects with those scientiﬁc results.
So, within the total ten years that our consortium will
last, we may together be able to deliver several fullgrown products within various types of industry.”

Prof. Wesley Browne
(University of Groningen)
on bio-based coatings
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converted into functional coating polymers. For this
to work, new processes as well as new catalysts will
be designed. Furthermore, we will explore novel
approaches for high quality coating ﬁlm formation and
novel chemistry for cross-linking of polymer coatings,
both important to durable and functional coating.
Advanced spectroscopy and microscopy will be
exploited to follow the building block conversion
processes in detail from the intramolecular level of
functional chemical groups to the supramolecular
level of waterborne coatings and the resulting coating
ﬁlms. With this multilateral project proposal, we aim
for new concepts of design and synthesis for more
sustainably produced water-based coatings.
The research project will also facilitate knowledge
transfer from academia to industry and vice versa: the
Dutch universities have an internationally renowned
reputation in many of the ﬁelds covered in this

program. Without any doubt, the industry will beneﬁt
from the insights and knowledge as well as from the
infrastructure and research facilities in the academia.
Currently, knowledge on coatings is, with a few
exceptions, not widely available in the Dutch
academic research community. At the same time
world-leading groups in synthesis, catalysis, polymer
chemistry, renewable chemistry and supramolecular
chemistry are present. This Flagship will connect the
two worlds and aims to bring valuable knowledge on
coating science to the academic researchers in order
to challenge them to come up with novel approaches
on topics such as crosslinking reactions, coalescence,
resin (polymer) synthesis, formulation science, and ﬁlm
formation. Furthermore, the expanding R&D capability
in coating-related industries (from SMEs to big
international companies) may become an increasingly
interesting job market for young scientists.

Table 2: The multilateral project proposal ‘Crosslinking in
waterborne coatings with new building blocks’ and its sub-projects.

PI

Afﬁliation

Sub-project

Wesley Browne

University of Groningen

Chemically switchable carbohydrate-based polymers

Bas de Bruin

University of Amsterdam

Novel cross-linking protocols for waterborne paint curing

Ben Feringa

University of Groningen

New reactions and cross-linking in water / photoactivation

Adri Minnaard

University of Groningen

Building blocks preparation through the selective catalytic oxidation of
oligosaccharides

Bert Weckhuysen

Utrecht University

Controlled catalytic breakdown of humin and chitin to waterborne
building blocks including spatially-resolved spectroscopy of ﬁlm
formation and drying processes

Catarina Esteves

Technical University Eindhoven

Inorganic nanoparticles for robust waterborne ﬁlms

Nathalie Katsonis

University of Twente

Particle-enhanced coalescence and ﬁlm formation

Wiebe de Vos and
Jasper van der Gucht

University of Twente
Wageningen University & Research

Hydrophilic-hydrophobic transitions using complexation chemistry
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Small molecule activation refers to the technology to
drive a process of chemical conversion of abundantly
available small molecules with rather inert bonds such
as N2, CO2 and CH4, to build up more complex and
functionalised molecules of higher added-value to the
chemical industry. The process yields basic chemicals in
an opposite way that typical petrochemical conversions
do. In the latter, non-renewable feedstock containing
large molecules is catalytically cracked to the desired
smaller molecules that form the feedstock of the chemical
industry. The activation of small molecules involves
running processes with signiﬁcant energy barriers for
which suitable catalysts, reactor technology and heat
management are all required.

Highlights of 2017

Flagship
Small molecule activation

1 September 2017
First PhD student
Lukas Wolzak (UvA)
starts his work
From this date on PhD and Postdoc
candidates are being recruited to
work on ARC CBBC’s bilateral
projects.

16 October 2017
First ARC CBBC
ﬂagship team
meeting
Selected principal investigators

Proposal multilateral project ‘Pyrolytic
upgrading of methane to ethylene, aromatics
and carbon materials’

gather at the Utrecht University Hall to
discuss and explain their desired
contribution to the “Coatings and
functional materials” Flagship.

Aim
Finding direct routes for the energy- and atom-efﬁcient
conversion of methane into chemical building blocks is
one of the ‘Holy Grails’ in the ﬁeld of chemistry. Methane
is a molecule with one carbon atom for which it is
challenging to activate the C-H bonds with high
selectivity. It is a tremendous challenge to design
methane pyrolysis such that there is full control over the
products. Managing the harsh process conditions is
crucial; the main focus in this proposal, however, is on
developing improved catalysts and on increasing our
fundamental understanding on active sites and related
reaction mechanisms by using advanced characterization
methods. Therefore, there is a clear link to the ARC CBCC
multilateral project proposal ‘Fundamental understanding
of catalyst preparation processes’, where catalyst
synthesis is being studied via advanced in situ
characterizations.

1 November 2017
New SAB members
and vice chairman
appointed
The EB appoints two new members of
the Scientiﬁc Advisory Board:
Professor Bettina Frohnapfel
(Karlsruher Institute of Technology)
and Professor Rodney Fox (Iowa State
University). Professor Guy Marin, who
was already a SAB member, is
appointed as vice chairman of the
SAB, to assist Professor Mathias Beller
in his duties as chairman.

Approach and scientiﬁc ambition
Within this multilateral project, suitable solid catalysts
for the pyrolytic conversion of methane into oleﬁns,
aromatics and structured carbons will be explored. Not
only do we wish to design new or improved catalyst
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“The activation of methane over a catalyst happens at
very high temperatures, but at this moment, the
conversion of methane into products cannot be
done efﬁciently. One of the reasons is that the exact
chemical pathways at those high temperatures are
not well known yet. We plan to observe this catalyst
at work during the activation of methane.”

Chemical fingerprint
“With the use of Raman spectroscopy, we can make
chemical bonds within molecules visible by probing
the vibrations within those molecules. It will result in
a chemical ‘ﬁngerprint’ of the molecules and their
bonds present at a certain point in time. If we apply
Raman spectroscopy to a working catalyst on its
support material, we will be able to view the
presence and the activity of chemical conversions at
the catalyst surface while the reactions are in
progress.”

Zeolite and gold nanoparticles

Prof. Alfons van
Blaaderen
(Utrecht University)
on spying on active
catalysts

14
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“We are trying this for zeolite catalysts in a framework
of gold nanoparticles that are shaped like rods.
Those gold rods are typically 70 x 20 nm in length
and the zeolite catalyst particles are present in
between layers of these rods. With Raman
spectroscopy, we are able to intensify the presence
of light at the ends of the gold nanoparticles and
make the light intensity a few hundred times
stronger there. By doing this, we can greatly
enhance the detection on those speciﬁc locations of
the zeolite catalysts and the reactions taking place
within them. If we learn more about the activity of
the catalyst, we are optimistic that we will learn how
to better control the activation of methane.”

materials, we also seek to increase our fundamental
knowledge on active catalytic sites and reaction
mechanisms, the underlying principles by which
activity can be steered, the product selectivity and
catalyst stability as well as effective catalyst-reactor
design combinations. For this purpose, new
characterization tools will be developed that allow for
evaluating the catalytic performance in real time. This
will provide understanding of the activation
mechanisms of methane and allows us to follow the
chemical conversion chemistry under severe reaction
conditions, including its time- and composition
dependency. The initial structure and composition of
the newly developed catalyst will be related to (timedependent) actual structure, surface composition and
performance under reaction conditions. The proposed
project will speciﬁcally explore the activation and
chemistry of methane as a ﬁrst and signiﬁcant step in
energy transition efforts, preceding work on other
small and stable molecules, notably CO2 and N2.
Methane has tremendous potential as chemical
feedstock as it is an abundant and relatively cheap
carbon source with a lower negative environmental
footprint than other fossil resources, such as crude oil
and coal. Despite the clear potential of methane,

efﬁcient and industrially applicable direct methaneto-products conversions are not yet available for the
chemical industry. Disruptive scientiﬁc results for such
conversions are expected to have a substantial impact
on the companies involved in ARC CBBC: it would
open up new outlets for methane (natural gas)
resources, as well as price-competitive manufacturing
routes for important bulk chemicals (e.g. lower
oleﬁns), and on top of that, the market for the catalysts
that enable this conversion can be substantial itself.
The product ‘carbon’ has its own appeal: not only
does the production yield virtually ‘CO2 neutral’
hydrogen, but novel carbon products are relevant in
a more CO2 neutral world, for instance as part of
replacement of construction material: manufacturing
of concrete is a very CO2 intensive process. Also, highvalue added products such as carbon nanotubes and
carbon ﬁbers ﬁt well, e.g. in electric mobility as they
have applications in batteries, light material (reduced
mass for electric cars, planes, etc.), and have the
potential for improved catalysts – as support and
direct catalytically active material – pivotal for
improving the energy and material efﬁciency of
chemical processes.

Table 3: The multilateral project proposal ‘Pyrolytic upgrading of methane
to ethylene, aromatics and carbon materials’ and its sub-projects.

PI

Afﬁliation

Sub-project

Topic

Emiel Hensen

Technical University Eindhoven

Catalyst design and testing for tailoring the
reaction selectivity and intermediate formation,
including in situ characterization of the solid-phase

Bert Weckhuysen

Utrecht University

Catalyst design and testing for tailoring the
selectivity of reactions, including in situ
characterisation of the solid- and gas-phase

Alfons van Blaaderen

Utrecht University

Development of surface enhanced Raman
spectroscopy for product analysis

Krĳn de Jong

Utrecht University

Nanoscale study of methane decomposition at the
metal surface using in situ TEM

Petra de Jongh

Utrecht University

Design of nickel-based bimetallic catalysts and
insight into the inﬂuence of catalyst composition
and morphology on carbon yield and structure

Hans Kuipers

Technical University Eindhoven

Proof of concept and modelling of a gas-ﬂuidized
bed reactor

Selective conversion of
methane into ethylene
and aromatics

Decomposition of
methane to hydrogen
and solid carbon
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The teams selected for the “Small
molecule activation” and
“Fundamentals of catalysis” Flagships
meet in Utrecht to prepare for joint
proposals for both ﬂagships.

15 March 2018
The ARC CBBC Hub
laboratories of
Utrecht University are
ready to be equipped

Highlights of 2017

1 December 2017
Second and third ARC
CBBC ﬂagship team
meetings

Flagship
Fundamentals of catalysis
Catalysts are highly complex, multi-scale and multicomponent materials, which have to be precisely
designed and manufactured to obtain their proper
functionality. This Flagship will bring together
principal investigators from various disciplines
ranging from heterogeneous catalysis and
supramolecular chemistry to organic chemistry,
transport modelling and colloidal science. It aims to
increase our knowledge on the fundamentals of
catalyst preparation, design, application and catalytic
reactor technology.

Proposal multilateral project ‘Ultimate
control over nanoparticle structure,
composition, size, and location in supported
bimetallic catalysts’
Aim

The ﬁrst dedicated laboratories of the
ARC CBBC Hub at Utrecht University
was turned over to us by the Utrecht
University Real Estate department.
The two newly appointed lab
technicians of the Utrecht Hub can
now start to equip the lab, in close
consultation with the ARC CBBC
researchers at Utrecht University, and
with the lab technicians of our other

It is important to acquire detailed fundamental insights
into and full control over the structure, composition,
size and location of bimetallic nanoparticles on porous
support oxides. By bringing together different
disciplines that are covered by the selected principal
investigators of ARC CBBC, together we aim to
make signiﬁcant steps forward in the synthesis of
supported bimetallic nanoparticles for important
catalytic reactions, including but not limited to the
hydrogenation of CO2. By including the latter catalytic
reaction as a model test reaction, we actively link this
multilateral project to another research theme, namely
energy carriers, and in particular the Flagship “Small
molecule activation”.

two Hubs at the Technical University of
Eindhoven and University of
Groningen. According to the current
time path, the lab and ofﬁce spaces
will be ready for use in September
2018. The recruitment of the two
tenure track positions at Utrecht
University has also started.

16
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Approach and scientiﬁc ambition
The focus will be on the preparation of supported
bimetallic catalysts, such as silica-supported Pd-Ni
systems, with the main objective to make these catalysts
as uniform as possible at all length scales. Such catalyst
systems will be made by using conventional methods
(i.e. impregnation, drying, calcination and reduction)
as well as by entirely new synthesis routes. The latter
will make use of well-deﬁned supraparticles and
organometallic clusters, for which the chemical
composition per particle can be controlled more

precisely. Detailed insights into the various preparation
steps will be obtained by using a combination of
electron, laser and X-ray methods that covers different
length scales; i.e., on the one hand the length scales of
atoms and atom clusters present in the pores of oxide
supports; and on the other hand the length scales of
single catalyst grains and extrudates, which are of the
order of (sub)millimeters. The materials prepared will
be tested in three showcase hydrogenation reactions,
known to be dependent on the bimetallic nanoparticle
composition and structure; namely the hydrogenation
of substituted phenolics, cinnamaldehyde as well
as CO2.

allows small amounts of expensive metal to be
dispersed at atomic scale in a metallic environment,
leading to a more efﬁcient use of that metal.
By focusing on the synthesis and in-depth
characterization of new or improved bimetallic
hydrogenation catalysts in combination with the
selective hydrogenation of CO2 into either methane,
methanol or CO/H2 as well as the hydrogenation of
more complex organic molecules such as guaiacol
and cinnamaldehyde we can translate the obtained
physicochemical insight as well as synthesis protocols
into a wide variety of catalytic applications of interest
to the involved chemical companies.

Current and future energy and chemical industries rely
on a portfolio of highly active, selective and stable
catalyst materials. Bimetallic catalysts are interesting
because the presence of a second metal can add a
wide range of additional functionalities to the catalytic
surface, usually bringing about synergies in catalysis.
Such synergies can lead to fundamentally different
catalytic performance which by itself already may have
value as it may lead to more product and less byproducts. Such extraordinary performance also allows
to partially replace expensive noble metals by base
metals. In addition, the concept of bimetallic catalysis

Table 4: The multilateral project proposal ‘Ultimate control over nanoparticle structure,
composition, size, and location in supported bimetallic catalysts’ and its sub-projects.

PI

Afﬁliation

Sub-project

Krĳn de Jong

Utrecht University

Catalyst synthesis studied in real-time with spatially-resolved TEM and
EDX

Bert Weckhuysen

Utrecht University

Characterization of bimetallic catalysts: size, structure and composition
during synthesis and at work

Emiel Hensen

Technical University Eindhoven

Active phase genesis in supported bimetallic nanoparticle catalysts:
following drying, calcination and reduction in real-time with surfacesensitive spectroscopy

Hans Kuipers

Technical University Eindhoven

Catalyst preparation modeling: ﬂow, diffusion and adsorption

Joost Reek

University of Amsterdam

Nanosphere complex-mediated synthesis of bimetallic particles

Nathalie Katsonis

University Twente

Light-responsive ligands controlling bimetallic catalyst formation

Alfons van Blaaderen

Utrecht University

Binary Supraparticles: using self-assembly to control the supramolecular
structure in bimetallic catalysts
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“The overall idea of this ﬂagship program is to pioneer
routes to synthesize bimetallic catalysts with unmatched
catalytic performance. Catalysts that are composed of
two metals carry potential to not only combine the
activity of both individual metals, but ultimately to bring
around an emergent catalytic behavior. Our mutual goal
is to decipher the process of the catalyst growth and its
catalytic activity by looking at these bimetallic particles
with an atomic resolution and in real time. This will give
us ultimate control over the structure, size, and
composition of the catalysts.”

Stimulate unconventional approaches
“This ﬂagship brings together two communities that have
different sets of expertise. One group seeks to achieve a
holistic insight into the formation and operation of
nanoparticulate catalysts, so the functioning of each
atom can be deciphered eventually. Next, there are
researchers from the ﬁelds of colloidal and
supramolecular chemistry – I belong to the latter.
Traditionally these two communities do not overlap so
much, but the challenge we took up here, is to work
together, as to stimulate unconventional approaches for
the design and synthesis of new bimetallic catalysts that
cannot be accessed by traditional synthetic methods.”

Control the molecule instead of its
environment

Prof. Nathalie Katsonis
(Utrecht of Twente)
on exploring the full
potential of bimetallic
catalysts

18
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“When making nanoparticulate catalysts, we have to
control their composition, structure and growth. In the
conventional way, you achieve this control by adjusting
the environment, like the temperature and acidity of the
solution, the concentration of the organometallic
precursors, and the solvents. I want to explore how to
reach beyond this level of control. Instead of controlling
the environment, I would like to bring the control to the
molecular level. More speciﬁcally, by using molecular
switches that respond to light. This is not much different
from the strategies that nature has developed, in
different settings, to form some of its most exquisite
nano-sized mineral structures. With such a strategy, I
hope to readily inﬂuence the number of atoms on a
nanoparticle and how fast it grows. If you can achieve
this level of control, you will be able to effectively
modulate the catalytic activity to your best liking.”

Bilateral Program Line

Polyester synthesis using novel and efﬁcient
esteriﬁcation catalysts

The ﬁrst round of bilateral projects has been

Bilateral project 2016.002
Aim of this project is to develop new catalysts for
polyester syntheses with an attractive environmental
and economic proﬁle. These catalysts will lead to more
eco-friendly processes and will broaden the scope of
raw materials (including renewable-based raw
materials) that can be used in polyester syntheses.

evaluated by the SAB in 2017. The program
directors made the ﬁnal decisions, allocating
eight bilateral projects in 2017. In 2018,
this process has run again. Along with two
multilateral projects, ﬁve bilateral projects
have been allocated.

Project leader:

Adri Minnaard (University of Groningen)

Project manager: Keimpe van den Berg (AkzoNobel Coatings)
PhD candidates: Lukas Wolzak (University of Amsterdam)

One PhD student to be appointed (University of
Groningen)

Allocated projects
In the ﬁrst round, eight bilateral project proposals
were ﬁnalized and allocated, consisting of thirteen
four-year PhD positions and three two-year Postdoc
positions in total. Of those, eight PhD and two PD
candidates were appointed in 2017.

Cobalt-free curing of alkyds and of
vinylester-styrene coatings
Bilateral project 2016.001
Many coatings dry via chemical crosslinking reactions,
which are catalyzed by transition metal complexes.
The toxicity of some of these metals is under review
currently. In this project, we will search for alternative
catalysts based on transition metals that avoid
potential toxicity.
Project leader:

Wesley Browne (University of Groningen)

Project manager: Jitte Flapper (AkzoNobel Coatings)
PhD candidates: Johan Bootsma (University of Amsterdam)

Linda Eĳsink (University of Groningen)

Perovskite crystallization for stable and
large-scale printable solar cells
Bilateral project 2016.003
The project aims at obtaining fundamental insights in
the processes that govern perovskite thin ﬁlm
formation and crystallization for photovoltaic
applications. Crystallite size, crystallite orientation,
surface coverage, surface roughness and interaction
with the receiving surface are crucial parameters that
determine the solar cell performance. One of the
principal issues in perovskites currently revolves
around stability. The signiﬁcant strides made in recent
time provide the opportunity to comfortably think of
large scale deployment.
Scale-up of printing technology to GWp/a scale,
necessary to impact global energy systems, requires
intimate knowledge on the crystallization processes
and their dependence on process conditions. Using a
range of in-situ spectroscopic and X-ray diffraction
techniques the mechanisms and kinetics of
crystallization of organometal perovskite layers will be
investigated in real time during ﬁlm formation. This
will provide guidelines to develop large scale and fast
roll-to-roll printing processes for this promising new
energy technology.
Project leader:

René Janssen (Eindhoven University of Technology)

Project manager: Sipke Wadman (Shell)
PhD candidates: One PhD student to be appointed

(Eindhoven University of Technology)
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The re-use of the by-product hydrochloric
acid to generate valuable compounds

Unravelling structure sensitivity in CO2
hydrogenation over nickel

Bilateral project 2016.004
For AkzoNobel, the project concerns the re-use of the
by-product hydrochloric acid to generate valuable
compounds, thereby aiming to close the raw material
loop, to reduce the carbon footprint and to support
the circular economy approach. To be able to do this
in an economically viable process, new chemistry and
catalysts will need to be developed.

Bilateral project 2016.006
Efforts in the ﬁelds of materials science have allowed
us to create smaller and smaller metal nanoparticles,
creating new opportunities to study catalytic
properties that depend on the metal particle size.
Structure sensitivity is the phenomenon where not all
surface atoms in a supported metal catalyst have the
same activity. Understanding the structure sensitivity
can assist in the rational design of heterogeneous
catalysts allowing to control mechanisms, activity and
selectivity.

Project leader:

Bert Weckhuysen (Utrecht University)

Project manager: Coert van Lare (AkzoNobel Chemicals)
PhD candidates: Bas Terlingen (Utrecht University)

Fundamentals of reduction of Ni-based
catalysts
Bilateral project 2016.005
Heterogeneous metal catalysts are amongst the most
important industrial catalysts. During catalyst
preparation it is of high interest to yield a stable and
highly dispersed active metal phase. The reduction of
these catalysts is a vital step in the catalyst preparation
as it determines the dispersion and thereby activity.
There has been a wealth of investigations on the
mechanism of reduction, however, most studies were
performed either ex-situ or with model systems.

By making use of advanced characterization methods
and a set of well-deﬁned silica-supported Ni clusters
(ranging from 1 Ni atom to ~ 10 nm Ni nanoparticles),
we wish to investigate how structure sensitivity
inﬂuences hydrogenation catalysis by taking CO2
reduction as a showcase. These ﬁndings may bring
new understanding in selective reactant adsorption
(e.g. H2, CO2 and oleﬁns) and allow controlling both
activity and selectivity hydrogenation catalysis over
supported Ni catalysts, which can be a means for CO2
emission abatement.
Project leader:

Bert Weckhuysen (Utrecht University)

Project manager: Peter Berben ( BASF)

This project focuses on gaining insights into the
reduction mechanisms of nickel catalysts. In that
respect, it is vital to study the evolution of the active
phases of typical catalysts with a combination of
complementary techniques. Along with the
understanding thus generated, the project aims at
improving the synthesis of current catalysts by
inﬂuencing the reduction processes and beyond that
leading to new and improved catalyst properties.
Project leader:

Krĳn de Jong (Utrecht University)

Project manager: Bennie Reesink ( BASF)
PhD candidates: Savannah Turner (Utrecht University)

Postdoc:

Matteo Monai (Utrecht University)

Exploration of non-commodity zeolite
frameworks for small molecule activation:
acidity, reactivity and coke formation
Bilateral project 2016.007
Zeolites are widely used solid catalysts. Although
there are more than 235 zeolite frameworks reported,
almost all zeolite-based catalytic processes are
performed by a limited number of frameworks. These
are the so-called Big Five: FAU, MFI, FER, MOR and
BEA. More recently, SAPO-34 and SSZ-13 with the
CHA structure became important catalysts in e.g.
methanol-to-hydrocarbon process and selective
catalytic reduction of NOx.
Since industry wishes to develop more sustainable
conversion processes, it is crucial to explore the
properties of less conventional zeolite frameworks. In
this research project, several non-commodity zeolite
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“Bilateral projects within ARC CBBC are typically
initiated by the industrial partners. They may in some
cases be using certain catalytic processes for years
already, but may not have scientiﬁc explanations for
the success of these processes. Why do some
reactions work, while others fail? The input of
academic researchers is to provide fundamental
knowledge on those reactions. Both science and the
involved industrial partner will be able to proﬁt from
the knowledge that we gain within our bilateral
projects.”

Lower temperature
“For example, in the project that I am in, we are trying
to ﬁnd a new catalyst that can make the production of
a coating more sustainable. Currently, this is done at a
temperature of at least 200, maybe even 300 degrees
Celsius. We would like to bring this down to 100 to
150 degrees Celsius. The alternatives that have been
suggested in the past, are not ideal: apart from being
active at a lower temperature, our catalyst also has to
be colourless.”

Strongly connected
“The industries may have already had some ideas
about the course that their projects would take.
Members from the ARC CBBC consortium were
involved based on these ﬁrst ideas. Last year, we
spoke with them in various interactive sessions. The
projects were set up based on the outcomes of those
discussions. During the various PhD projects of which
some have already started, the industries will remain
strongly connected.”

Industrial experience
“To the PhD candidates, bilateral projects may be
particularly interesting as they get to know the
industrial environment, too. To them, it may be nice to
see what their work could eventually lead to. They
even get the chance to work in the industrial labs for a
certain period of time and experience the ambiance
there. The PhD candidates see the direct relevance
and application of their, sometimes very fundamental,
work.”

Moniek Tromp
(University of Amsterdam*)
on cooperating within
a bilateral project
* As of 1 July 2018, Moniek Tromp will be employed as a
professor of Materials Chemistry at University of Groningen.
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In museum Catharĳne Convent in
Utrecht, a mini symposium for all
principal investigators, Postdocs, PhD
students and other invitees from e.g.
the participating industries proceeds
the second SAB meeting. Three
members of our SAB give
presentations on the link between
their own work and the research
within ARC CBBC. Furthermore, our
academic and industrial researchers
once more get a chance to exchange
their ideas.

13 April 2018
SAB meeting

The consortium’s international
Scientiﬁc Advisory Board meets in
Utrecht to discuss and give their
advice on the second round of
bilateral projects and the ﬁrst three
Flagships “Coatings and functional

Highlights of 2017

12 April 2018
First ARC CBBC
symposium

framework structures are investigated as examples of
small molecule activation processes. To gather
detailed physicochemical insights of these materials,
a wide variety of bulk and local characterization
methods will be used, while their performance is
studied in the methanol-to-oleﬁns (MTO) process as
showcase. The latter allows making comparisons with
current MTO catalysts.
Project leader:

Bert Weckhuysen (Utrecht University)

Project manager: Lukasz Karwacki ( BASF)
PhD candidates: Sophie van Vreeswĳk (Utrecht University)

Chuncheng Liu (Delft University of Technology)

Electrochemical CO2 conversion: elucidating
the role of catalyst, support and electrolyte
Bilateral project 2016.008
Producing a solar fuel, by reaction of water and CO2
captured from the environment is an attractive option
to store cheap intermittent renewable electricity in a
fuel that can be directly introduced to the market, with
net zero CO2 emissions.
This project aims to develop electrochemical
technology for this application by fundamental
investigation (both computationally and
experimentally) of catalysts, including metal alloys and
innovative supports, and organic electrolytes. In order
to screen materials and to rationalize the effect of
each interplaying factor, a new testing unit will be
developed wherein materials and operating
conditions can be varied, mass transfer can be
controlled, and in-situ analysis (both quantitatively and
qualitatively) of the products of electrochemical CO2
reduction is possible.

materials”, “Small molecule activation”
and “Fundamentals of catalysis”.

Project leader:

Wilson Smith (Delft University of Technology)

Project manager: Emanuela Negro (Shell)
PhD candidates: Akanska Goyal (Leiden University)

Postdocs:
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Sobhan Neyrizi (University of Twente)
Sanjana Chandrashekar (Delft University of
Technology)
One more PhD student to be appointed (Utrecht
University)
Christoph Bondü (Leiden University)
One more Postdoc to be appointed (Delft University
of Technology)

Scientiﬁc excellence
Considerable progress has been made in building the scientiﬁc program of ARC CBBC and
setting up and starting the ﬁrst projects in collaboration between academia and industry. As
the majority of research projects is still being shaped, we would like to draw attention to
some results of the community so far.

Publications
The Art of building small:
From molecular switches to motors
(Nobel Lecture)
B.L. Feringa
Angew. Chem. Int. Ed. 2017
DOI: 10.1002/anie.201702979
Dynamic control of chirality and
self-assembly of double-stranded
helicates with light
D. Zhao, T. van Leeuwen, J. Cheng and
B.L. Feringa
Nat. Chem. 2017, 9
DOI: 10.1038/nchem.2668
Eight-coordinate ﬂuoride in a silicate
double-four-ring
M.G. Goesten, R. Hoffmann,
F.M. Bickelhaupt and E.J.M. Hensen
Proc. Nat. Acad. Sci. 2017, 114
DOI: 10.1073/pnas.1615742114
Manufacture of highly loaded silicasupported cobalt Fischer–Tropsch
catalysts from a metal organic
framework
X. Sun, A.I. Olivos Suarez, M. Meĳerink,
T. van Deelen, S. Ould-Chikh,
J. Zečević, K.P. de Jong, F. Kapteĳn
and J. Gascon
Nat. Commun. 2017, 8
DOI: 10.1038/s41467-017-01910-9

Prestigious Research
Grants
Interfacial water reorganization as
a pH-dependent descriptor of the
hydrogen evolution rate on platinum
electrodes
I. Ledezma-Yanez, W.D.Z. Wallace,
P. Sebastián-Pascual, V. Climent,
J.M. Feliu and M.T.M. Koper
Nat. Energy 2017, 2
DOI:10.1038/nenergy.2017.31
Rational Optimization of
Supramolecular Catalysts for the
Rhodium Catalyzed Asymmetric
Hydrogenation Reaction
J. Daubignard, R.J. Detz, A.C.H. Jans,
B. de Bruin and J.N.H. Reek
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56
DOI: 10.1002/anie.201707670
Interfacial engineering of
metal-insulator-semiconductor
junctions for efﬁcient and stable
photoelectrochemical water oxidation
I.A. Digdaya, G. Adhyaksa, B.J.
Trzesniewski, E. Garnett and W.A. Smith
Nat. Commun. 2017, 8
DOI: doi:10.1038/ncomms15968
Structure-activity relationships in
hydrogenation reactions over
supported nickel nanoparticles
C. Vogt, E. Groeneveld, G. Kamsma,
M. Nachtegaal, L. Lu, C.J. Kiely,
P.H. Berben, F. Meirer and
B.M. Weckhuysen
Nat. Catal. 2018, 1
DOI:10.1038/s41929-017-0016-y

• ERC Advanced Grant for Detlef
Lohse (April 2017)
• ERC Advanced Grant for Sĳbren Otto
(April 2017)
• Vici Grant for Syuzanna Harutyunyan
(February 2018)
• ERC Advanced Grant for Bert Meĳer
(April 2018)

Scientific Awards
• Moniek Tromp wins NWO Athena
Prize
• Syuzanna Harutyunyan receives the
Homogeneous Catalysis Award by
the Royal Society of Chemistry
• Detlef Lohse receives the Fluid
Dynamics Prize
• Freek Kapteĳn awarded with the
Hoogewerff Gold Medal
• Nathalie Katsonis awarded the KNCV
Gold Medal
• Krĳn de Jong receives the François
Gault Lectureship Award
• Bert Weckhuysen wins the Tanabe
Prize for Acid-Base Catalysis and
Robert B. Anderson Award in
Catalysis
• Bert Meĳer awarded the Nagoya
Gold Medal and Chirality Medal
• Ben Feringa receives the ﬁrst
European Chemistry Gold Medal by
the European Chemical Society
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Visibility and collaboration
During the year, we increased our visibility with various events. At this moment, we aim to
become known by the scientiﬁc community in particular.

Mission to China

VSNU Impact Festival

CHAINS Conference

12-17 November 2017

23 November 2017

5-7 December 2017

ARC CBBC participated in an
innovation mission to China,
organised by the Top Sector
Chemistry, in cooperation with the
Netherlands Ministry of Economic
Affairs and Climate (EZK), NWO
and two other national innovation
initiatives for the chemical industry.
The mission visited Shanghai and
Beĳing, and met with several of the
highest-ranked universities within
China, as well as policy makers.
At the moment, discussions are
ongoing for a collaboration
between public bodies of the
Netherlands and the Ministry of
Science and Technology of China
(MoST) and, in particular, to
establish a joint program of
research on chemical building
blocks in which ARC CBBC and a
Chinese public private partnership
can take part.
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At this annual NWO chemistry
event, ARC CBBC was present at
the Innovation Platform. With a
stand, we aimed to inform the
scientiﬁc community and other
interested parties about our
activities.

Visit to Utrecht
University by Members
of Parliament
19 January 2018

At the yearly conference of the
Association of Universities in the
Netherlands (VSNU), ARC CBBC
performed as an expert on publicprivate partnerships. In 2017, this
topic was high on the agenda of
universities throughout the
Netherlands. ARC CBBC gave a
presentation and an interactive
workshop on the cooperation
between fundamental science,
industries and governmental
organizations.

ARC CBBC’s Scientiﬁc Director Bert
Weckhuysen received those
Members of the Dutch Parliament,
who are responsible for policy on
Education, Culture and Science.
The delegation was informed
about the research on, among
others, sustainable materials and
energy.

Organization and governance

ARC CBBC’s organization and management
structure remains unchanged with respect to
the Strategic Plan and arrangements
underlying the Consortium Agreement.

ARC CBBC is led by the Executive Board (EB), with
Chairman Ben Feringa (RUG) and Scientiﬁc Director
Bert Weckhuysen (UU). The center is supported by the
ARC CBBC Support Ofﬁce. The EB meets four to six
times a year and is responsible for the management of
the research programs. The Supervisory Board (SB)
meets at least twice a year and decides on intended
decisions regarding project allocations prepared by

Figure 3: ARC CBBC Organization
Chart, including the role of the
Supervisory Board, Executive Board
and Scientific Advisory Board as
well as that of the Program and
Innovation Directors.

the EB, monitors program progress, advises the EB
concerning long-term strategy and safeguards the
national character of the research center.
So far, the SB has had three meetings: on 13 January
2017, to discuss the progress of the research center,
and on 3 July 2017 (teleconference) to discuss the
future partnership growth model, and on 27 November
2017. The next two meetings are scheduled for
28 May 2018 and 19 November 2018.
The EB has held four meetings in 2017 and (at the
moment of writing) two in 2018. There are three other
meetings planned in 2018. Besides the formal
meetings, the EB has frequently teleconferenced or

SUPERVISORY BOARD

CHAIRMAN AND SCIENTIFIC DIRECTOR
ARC CBBC EXECUTIVE BOARD

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ADVISORY BOARD
EDUCATION COMMITTEE

SUPPORT OFFICE

PROGRAM DIRECTOR

PROGRAM DIRECTOR

PROGRAM DIRECTOR

Homogeneous
catalysis, materials and
synthesis

Heterogeneous
catalysis, materials and
synthesis

Process technology,
materials and chemical
engineering

INNOVATION DIRECTORS
Energy carriers, Functional materials & specialties, Coating
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met in person. Additionally, its members have met at
several community events and are actively involved in
the intensive processes of writing Flagship proposals.
All SB and EB meetings are formally announced and
the minutes are recorded for reference and archival
purposes.
As of 1 December 2017, Floris Rutjes stepped down
as NWO-observer in the Executive Board after
accepting the ARC CBBC membership. Initially NWO
suggested to point out a successor but conﬁrmed
later in a letter of 13 December 2017 that this position
will not be continued. On behalf of NWO, Mark
Schmets has been appointed as liaison and attend all
Executive Board meetings.

Supervisory Board (SB)
LLM. Marjan Oudeman, Chair (Utrecht University)
Prof. Anton Pĳpers (Utrecht University)
Prof. Jasper Knoester (University of Groningen)
Ir. Jan Mengelers (Eindhoven University of Technology)
Prof. Stan Gielen (Netherlands Organisation for Scientiﬁc Research,
NWO)
Prof. Emmo Meĳer (Holland Chemistry)
Drs. Michiel Sweers (Ministry of Economic Affairs and
Climate Policy)
Drs. Yuri Sebregts (Shell)
Dr. Peter Nieuwenhuizen (AkzoNobel)
Dr. Klaus Harth (BASF)

Executive Board (EB)

Scientiﬁc Advisory Board (SAB)

Prof. Bert Weckhuysen, Scientiﬁc Director (Utrecht University)

Prof. Matthias Beller, Chair (Leibniz-Institut für Katalyse, Germany)

Prof. Ben Feringa, Chair (University of Groningen)

Prof. Guy Marin, Chair (Ghent University, Belgium)

Prof. Hans Kuipers (Eindhoven University of Technology)

Prof. Markus Antonietti (Max-Planck Institute of Colloids and

Ir. Adrie Huesman (Shell)

Interfaces, Germany)

Ir. André van Linden (AkzoNobel Decorative Paints)

Prof. Ib Chorkendorff (Technical University of Denmark, Denmark)

Dr. Marcel Schreuder Goedheĳt (AkzoNobel Specialty Chemicals)

Prof. Christophe Copéret (ETH Zürich, Switzerland)

Dr. Robert Terörde (BASF)

Dr. Tanja Cuk (University of California at Berkeley, CA, USA)

Drs. Mark Schmets (Liaison NWO)

Prof. John Dennis (University of Cambridge, UK)
Prof. Rodney O. Fox (Iowa State University, USA)
Prof. Bettina Frohnapfel (Karlsruhe Institute of Technology, Germany)
Prof. Matthew Gaunt (University of Cambridge, UK)
Prof. Joseph Keddie (University of Surrey, UK)
Prof. Martin Möller (Leibniz Institute for Interactive Materials, Germany)
Prof. Ferdi Schüth (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Germany)
Prof. Timothy Swager (Massachusetts Institute of Technology, USA)
Prof. Klavs Jensen (Massachusetts Institute of Technology)
until 1 April 2017
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Associate Public Partners
In 2017, seven universities have been approached to
become Associate Public Partners and all seven have
signed the Accession Agreement. Together with the
three Full Public Partners Utrecht University, University
of Groningen and Eindhoven University of
Technology, the consortium has now reached
nationwide presence. In addition to that, Associate
Public Partners Delft University of Technology and
University of Amsterdam have expressed their interest
to become a Full Public Partner of ARC CBBC. The
Chair and the Scientiﬁc Director are discussing the
terms in consultation with the SB.

Associate Public Partners

Delft University of Technology
Leiden University
Radboud University Nĳmegen
University of Amsterdam
University of Twente
Free University Amsterdam
Wageningen University & Research

Fig. 4: All current ARC CBBC partners

homogeneous catalysis, materials and synthesis

heterogeneous catalysis, materials and synthesis

process technology, materials and chemical engineering
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Education committee
The Education Committee will have the task to set up
an education program that meets the ambition of the
research center. In addition, the committee will
exchange knowledge with the Education Committee
of the two gravitation programs MCEC (mcecresearchcenter.nl) and FMS (fmsresearch.nl) to ﬁnd out
how collaboration can be beneﬁcial. The EB discussed
the focus of ARC CBBC’s education program on 3
April 2018, led by Hans Kuipers (Chair of ARC CBBC
Education Committee). The Education Committee will
be formed by the summer of 2018, based on the
proposals of each EB member and led by Hans
Kuipers. During the second half of 2018 the ARC
CBBC Education Committee will start planning the
educational activities.

Disciplinary courses

The aimed PhD training program contains the
following aspects:

Training in multidisciplinary and multiscale
science approaches

Learning by doing
A major part of the training of the PhDs and PDs is
through learning-by-doing. Their research project is
conducted in a multidisciplinary environment in which
they develop their academic skills:
• through experienced and expert research guidance
by the promotor and involved supervisor(s);
• through expert guidance by senior R&D
researcher(s) of an industrial partner;
• in an excellent research environment in
multidisciplinary teams and international
collaborations;
• using state-of-the-art facilities, equipment and
research setups;
• with support from highly qualiﬁed research support
staff to learn a broad range of techniques.

Each PhD is enrolled in the local graduate program of
the host university. In addition, ARC CBBC expects its
PhDs and PDs to make use of the broad set of courses
that have been developed in the framework of the
KNAW accredited interuniversity research schools (if
there is one in their ﬁeld of disciplines). Finally, each
PhD and PD will participate in at least one summer or
winter school in his/her scientiﬁc ﬁeld. To this end,
each PhD and PD receives a personal schooling
budget (part of the tariff as agreed in the ARC CBBC
Consortium Agreement). The ARC CBBC PhDs and
PDs are required to take courses outside their own
discipline to broaden their knowledge; paving the
way for multidisciplinary project collaborations.

To be able to work in the Flagships and multilateral
projects as well as in the bilateral projects with their
multidisciplinary approach, PhDs and PDs need to
obtain knowledge on more than just their ﬁeld of
expertise. To this end, ARC CBBC will developed
several activities.
• ARC CBBC Summer School for each Flagship
• Lab tours at the three hub-locations: which can be
combined with a mini symposium and expanded to
visit other locations.
• Personal development and transferable skills:
additional to the courses that the universities
provide, ARC CBBC will (co-)organize additional
workshops and activities related to transferrable
skills that are speciﬁcally needed to work in or
participate with the industry. Examples are
entrepreneurship, IP rights and conﬁdentiality,
valorization possibilities, patent applications, startup
possibilities, open access of publications and data,
and storytelling. To gain more insight into the work
of related industries, ARC CBBC will organize
excursions and company visits.
• Industrial secondment
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ARC CBBC Membership

Support Office

ARC CBBC strives to create an active, well-connected
community; a multidisciplinary network based on
sharing information and insights concerning
fundamental research and technology development
between various scientiﬁc disciplines and industrial
partners.

The ARC CBBC Support Ofﬁce is formally
accommodated by Utrecht University. The current
composition of the Support Ofﬁce is:

In December 2016, the ﬁrst group of 39 members
have been appointed, after careful review by the SAB
of applications of interested researchers within the
Netherlands. In 2017, all of the appointed members
were able to participate in ARC CBBC as their seven
research institutions that were not founding partners
joined the consortium as public associate partners.
The members participated in several events and
represented sufﬁcient ﬁelds of expertise for the
current bilateral projects and Flagships. The EB
decided not to open a new call for member
applications, in order to provide all current members
the opportunity to be involved in projects before
further expanding the community. In the future, ARC
CBBC expects to open new membership application
rounds, aiming in particular or the new generations of
researchers.

Support ofﬁce
Drs. Emke Molnar, Managing Director
Dr. Maurice Mourad, Program Coordinator
Drs. Anne-Claire Hoenson, Ofﬁce Manager
Drs. Tjitske Visscher, Communication Ofﬁcer
Ron Gunneweg, Financial Ofﬁcer

New Full Private Partners
ARC CBBC aims to take up new Full Private Partners.
Several large companies have expressed their interest
in joining the consortium. ARC CBBC is now
discussing options with those potential Full Private
Partners. In this matter, the ARC CBBC Chair and
Scientiﬁc Director operate in close coordination with
the SB, that has developed a proposal in which the
conditions of Private Partnership are outlined. During
the next months, this proposal will be discussed in
both the EB and the SB.

Terminated memberships
Jorge Gascon left his appointment at Technical
University Delft to take up a new position at the
Catalysis Center of KAUST in Saudi Arabia. As a
consequence, his membership is terminated as of 1
January 2018.
Volker Hessel left Eindhoven University of Technology
to take up a position a Deputy Dean Research and
Level E academic in the School of Chemical
Engineering at the University of Adelaide in Australia.
As a consequence, his membership is terminated as of
15 April 2018.
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Associate Private Partners
The EB decided on guidelines for enabling Small and
Medium sized Enterprises (SME) to become an
Associate Partner to the consortium. It is foreseen that
SME will directly be involved in the research projects.
Project participation is currently being discussed with
several SMEs. The EB has provided for private
companies, including SMEs, to become future
Associate Private Partners of ARC CBBC through
participation in both the Bilateral as well as the
Multilateral Program. The EB has decided on the
accession procedure and ways new partners can be
involved which should be acceptable to both
candidates and the consortium.

List of abbreviations

EB

Executive Board

EZK

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
(www.government.nl/ministries/ministry-ofeconomic-affairs-and-climate-policy’)

FMS

Research Center for Functional Molecular
Systems
(www.fmsresearch.nl)

MCEC

Netherlands Center for Multiscale Catalytic
Energy Conversion
(www.mcec-researchcenter.nl)

NWO

Netherlands Organisation for Scientiﬁc Research
(www.nwo.nl/en)

OCW

Ministry of Education, Culture and Science
(www.government.nl/ministries/ministry-ofeducation-culture-and-science)

PD

Postdoc

PI

Principal Investigator

SAB

Scientiﬁc Advisory Board

SB

Supervisory Board

TU/e

Eindhoven University of Technology

UU

Utrecht University

RUG

University of Groningen
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Contact details
ARC CBBC Support Office
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht
The Netherlands
+31 (0)30 253 5202
info@arc-cbbc.nl

ARC CBBC is co-founded and co-ﬁnanced by the Netherlands Organisation for Scientiﬁc Research (NWO) and the Ministry of Economic Aﬀairs and Climate Policy.
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VERDELING VAN DE BUDGETEN OVER DE SECTOREN: CHEMIE, BIO-BASED EN ENERGIE

1. Inleiding
Via dit document dienen de beide Topsectoren Chemie en Energie (incl. Biobased Economy) één
gezamenlijk plan in voor de MKB-stimuleringsregeling. Zij doen dit samen; enerzijds vanwege de vele
raakvlakken in hun programmering en anderzijds vanwege hun gedeelde visie over de aanpak
richting MKB innovatie en valorisatie.

2. Doelstelling
Onze invulling van de MIT-regeling voor chemie en energie heeft als doel de innovatiekracht van het
MKB en ondernemerschap in deze sectoren te versterken en te ondersteunen in het verlengde van
de programmalijnen van de betrokken TKI’s uit deze twee topsectoren. Door deze regeling kan
sneller en effectiever worden bijgedragen aan de noodzakelijke innovaties en aan het versterken van
de industrie op het gebied van chemie en duurzame energie, energiebesparing en de Biobased
Economy, zoals beschreven in de innovatiecontracten van de beide topsectoren. De innovaties,
evenals het werkterrein van de betrokken MKB bedrijven, beperken zich veelal niet tot een enkele
sector. Daarom willen beide topsectoren ook aandacht geven aan de voorstellen op de raakvlakken
van de sectoren chemie, energie en de Biobased economy.
Met de instrumenten uit de MIT-regeling wordt MKB-ondernemingen de mogelijkheid geboden om
innovatieprojecten te starten binnen de reikwijdte van de actuele programmalijnen zoals deze
oorspronkelijk zijn geformuleerd bij de totstandkoming van de innovatiecontracten. De regeling is
bedoeld om MKB-ondernemingen een faciliteit te bieden gericht op nieuwe marktkansen waarmee
zij op basis van de innovaties hun positie in Nederland én daarbuiten kunnen versterken.
Doelstellingen voor 2018:
1) MKB-ondernemingen te ondersteunen om technische haalbaarheidsstudies uit te voeren.
Hieraan is in beide sectoren veel behoefte, mede gezien de vele technische ontwikkelingen.
Tevens biedt deze haalbaarheidsstudie de mogelijkheid om de geziene kansen in de markt
voor nieuwe producten, processen en diensten te toetsen door een stuk marktkennis op te
bouwen.
2) Ondernemers te ondersteunen om R&D-samenwerkingsprojecten te starten waarbij
minimaal 2 MKB bedrijven betrokken zijn.
3) Ondernemers te ondersteunen door de mogelijkheid om hooggekwalificeerd (universitair of
hbo-geschoold) personeel in te huren.

3. Inhoudelijke inkadering: uitwerking thema’s
In de innovatiecontracten van de Topsectoren Chemie en Energie worden zogenaamde
innovatiethema’s onderscheiden die hieronder verder worden beschreven. Binnen deze thema’s
worden technische haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en vouchers, ondersteund.
Ondersteuning vindt niet plaats voor projecten die al gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is
ingediend. De onderwerpen die voor ondersteuning binnen de MIT Chemie, Energie en de Biobased
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Economy in aanmerking komen, moeten vallen binnen de hieronder genoemde programmalijnen van
de verschillende TKI’s binnen de Topsectoren Chemie en Energie.

De verzamelde sectoren stellen de voorwaarde dat aanvragers van middelen uit MIT als deel van hun
aanvrage een samenvatting ter beschikking stellen die bij honorering van het voorstel door RVO of
door de TKI gepubliceerd kan worden.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de programmalijnen en de inhoudelijke aspecten die
in de aanvragen voor ondersteuning van de MIT-regeling Chemie en Energie moeten worden
geadresseerd ter toetsing door de beoordelingscommissie. Voor een uitgebreidere tekstuele versie
wordt verwezen naar de beschrijvingen zoals deze in de innovatiecontracten zijn gehanteerd (let op
dat niet alle thema’s uit de innovatiecontracten zijn meegenomen in onderstaand overzicht voor de
MIT-regeling, dit o.a. met het oog op relevantie voor het MKB).

4. De innovatiethema’s binnen de Topsector Chemie
De topsector Chemie heeft vier programmatische hoofdlijnen gedefinieerd: “Chemistry of Advanced
Materials”, “Chemistry of Life”, “Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis” en “Chemical
Nanotechnology and Devices”. Voor elk van deze hoofdlijnen volgt hieronder een aantal thema’s (10
in totaal). BBE heeft 4 thema’s gedefinieerd. Deze volgen na die van de Chemie.

Chemistry of Advanced Materials
Binnen dit thema gaat het om innovaties die gericht zijn op de productie van materialen (zoals
kunststoffen of bioplastics), en/of de verwerkingsprocessen, en/of de toepassing in een breed scala
van producten in diverse toepassingsgebieden en/of het hergebruik hiervan.

Programmalijn 1 C- Biobased materials
Deze programmalijn richt zich op innovatie met biobased polymere materialen, gemaakt van
biobased grondstoffen. Biobased grondstoffen bieden kansen om onze afhankelijkheid van fossiele
grondstoffen te verminderen en een bijdrage te leveren aan duurzaamheid.
Belangrijke thema’s zijn:
o inzet van groene bouwstenen/polymeren met betere/andere eigenschappen
o inzet van biobased hulpstoffen, coatings en componenten van composieten
o biologisch afbreekbare materialen (bijv. PLA, PHA) voor functionele materialen
o biobased alternatieven voor vermeend toxische additieven
o nieuwe of aangepaste verwerkingsprocessen die door de inzet van andere polymeren
noodzakelijk worden

Programmalijn 2 C- Superieure materialen
Deze programmalijn is gericht op een viertal speerpunten:
o Duurzamer: duurzame producten die resulteren in een lagere milieu‐impact.
o Slimmer: materialen die bijdragen aan nieuwe functionaliteiten of combinaties van bestaande
functionaliteiten.
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o
o

Effectiever/efficiënter: materialen die leiden tot minder materiaalgebruik met vergelijkbare
prestaties of tot betere prestaties bij gelijkblijvend materiaal gebruik.
Gezonder/veiliger: Inzet van inzet van nieuwe additieven en stabilisatoren.

Programmalijn 3 C- Sluiten van de keten
Door de toenemende schaarste van grondstoffen is afval een luxe die de wereld zich steeds minder
kan veroorloven. Afval wordt en is grondstof. In eerste instantie is het sluiten van de keten gericht op
hergebruik van materialen op basis van fossiele/conventionele grondstoffen, maar ook het sluiten
van de keten voor niet‐biodegradeerbare biobased materialen is van toenemend belang.
Belangrijke thema’s zijn:
o Recycling van kunststoffen
o Verbetering van scheidingstechnieken
o Toepassen van recyclaat in hoogwaardige toepassingen
o Onderzoek gericht op optimalisatie van eigenschappen na recycling
o Verbetering van efficiency in de materiaalkringloop

Chemical Conversion, Process technology & Synthesis
Programmalijn 4 C - Energie-efficiëntie
Energie-efficiëntie in de Chemie betreft optimalisatie van de procesmatige verwerking van
materialen in de breedste zin van het woord.Het programma Energie-efficiëntie betreft het
ontwikkelen van processen en systemen die leiden tot besparing van energie in de procesindustrie,
onder meer de chemie, olie & gas, voedingsmiddelen, farma en biotechnologie. Daarbij kan gedacht
worden aan gebruikmaking van nieuwe grondstoffen, maar ook aan gebruik van andere
energiebronnen. Daarnaast maken nieuwe snelle sensoren en regelsystemen dynamische
processturing mogelijk aan de hand van input van veel actuele procesdata.
Veel winst kan ook gehaald worden uit electrificatie van productieprocessen die nu middels andere
energiebronnen gevoed worden. Electrochemische productie maakt daar deel van uit.
Ten behoeve van echt duurzame businessmodellen moeten nieuwe kosten- en risicoschema’s voor
beoordeling van de doelmatigheid van nieuwe technologieën ontwikkeld worden. Zulke
inspanningen kunnen deel van een project uitmaken.

Programmalijn 5 C – Grondstofefficiëntie
Grondstofefficiëntie richt zich op:
o het ontwikkelen van processen waarin het direct rendement van de materiaalstromen hoog is
o processen voor een hoge zuiverheid van (half)producten zodanig dat verder op in de keten
efficiënter met het product kan worden omgegaan
o het gebruik van CO2 voor nieuwe productieroutes voor bulkmaterialen
o het winnen van mineralen uit zoute processtromen en proceswater van shale gas
o het selectief scheiden van waardevolle componenten uit complexe processtromen
Hieronder vallen ook het verlengen van de Levensduur van installaties en ombouw van installaties
voor hogere energie- en materiaalefficiëntie en voor het gebruik van CO2 in nieuwe productieroutes
voor bulkmaterialen.

Programmalijn 6 C - Biobased economy
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Binnen de Biobased economy ligt het werkveld op de processen voor het ontsluiten, verwerken,
scheiden en zuiveren van biobased grondstoffen en producten voor de voeding, farma en chemie.
Ontwikkelingen aan met name deze onderdelen gebeuren in sterk verband met de programmalijnen
bioraffinage en conversietechnologieën van het TKI Biobased Economy onder meer voor complexe
moleculaire scheidingen en winnen van eiwitten, biobased productieprocessen, snelle routes van
bio- tot grondstoffen en het procesmatig verwerken van algen en natte biomassa. Belangrijke
onderdelen zijn het ontwikkelen van hygiënische condities voor raffinage en conversieprocessen en
het opschalen van deze processen ten behoeve de van productie van materialen en grondstoffen.

Programmalijn 7 C - Katalysatoren & biomassa
De chemie heeft de ambitie om de koolstofketen te sluiten door vernieuwbare uitgangsmaterialen te
gebruiken. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van belang om nieuwe zeer actieve katalysatoren
en processen te ontwikkelen voor stabiele en selectieve vorming van producten uit biomassa. Hierbij valt
te denken aan zowel chemo- als biokatalytische routes en eventuele combinaties. Een belangrijk
resultaatgebied is nieuwe bouwstenen voor de chemische en maakindustrie; een ander is "drop-in" van
bestaande bouwstenen zodat ze direct ten behoeve van materialen gebruikt kunnen worden.

Chemistry of Life
Programmalijn 8 C - Chemie van Leven
Binnen dit thema gaat het om innovaties die zijn gericht op:
o Personalized Health – a) Analyse, diagnostiek, gerichte moleculaire behandeling en monitoring
van ziekten. b) Het creëren en verbeteren van medische moleculen en probes. c) Ontwikkeling
van biomedische materialen voor verbeterde functionaliteit in het menselijk lichaam.
o Voeding – a) Verbetering van het inzicht in de biochemie van processen gedurende de
productie van voedsel en voedingsingrediënten. b) Verbetering van het inzicht in de relatie
tussen voeding en gezondheid door begrip van verteringsprocessen. c) Duurzame productie en
consumptie.
o Faciliterende (technologische) ontwikkeling ten behoeve van –a) begrip van cellulaire
processen van molecuul tot organisme, b) constructie van moleculen en cellen.

Chemical Nanotechnology & Devices
Programmalijn 9 C - Chemische Nanotechnology
Moderne nanotechnologieën maken het inmiddels mogelijk op atomair niveau slimme systemen te
fabriceren. De steeds verdergaande miniaturisatie en integratie van elektronische systemen biedt
nieuwe mogelijkheden voor sensoren en informatieverwerking en -opslag. De micro -en
nanotechnologie biedt vooruitstrevende oplossingen op het gebied van medische diagnostiek,
behandeling en drug delivery, energieconversie, transport, de opslag van gegevens en de
ontwikkeling van duurzame processen en producten. Analytisch chemische inzichten en technieken
spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van sensoren en meet- en analyseapparatuur. De
integratie van nanomaterialen en systemen op nanoschaal met (gemodificeerde) biologische
systemen kan helpen de levensverwachting van toekomstige generaties te verlengen. Vanuit de
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topsector chemie zullen nanotechnologie en devices cruciale bijdragen leveren aan oplossingen voor
deze uitdagingen.

Programmalijn 10 C - (Chemische) Analyse
(Chemische) Analyse wordt in vele economische sectoren gebruikt en is onmisbaar voor
technologische innovatie. Het meten met hogere resoluties (chemisch, in tijd en spatieel) is daarin
van groot belang. Tegelijkertijd bestaat er een behoefte om meer analyses ter plekke uit te voeren.
Innovatie in (chemische) analyse wordt bereikt langs drie thema’s:
o Breng het lab naar het monster [het gaat er hierbij om de analyse te doen waar die nodig is; in
een reactor/proces/fabriek, in het milieu, naast het bed van een patiënt];
o Het analyseren van intacte systemen [het gaat hier om non-destructieve analyse, analyse op
afstand etc.];
o Revoluties in resoluties [het verbeteren van plaats- tijds- en chemische resolutie.
Miniaturisering van analytische technieken en de ontwikkeling van gevalideerde sensoren spelen bij
deze thema’s een belangrijke rol.

5. De innovatiethema’s binnen Biobased Economy
Biobased Economy (4 programmalijnen)
Programmalijn 11 – B – Biobased – Raffinage en Thermische conversie van Biomassa
De programmalijn 'Thermische conversie van biomassa’ richt zich op technologieën waarmee
biomassa bij verhoogde temperatuur, al dan niet in aanwezigheid van zuurstof, wordt omgezet naar:
-

Elektriciteit en, of warmte.
Hoogwaardige energiedragers die geschikt zijn voor de productie van elektriciteit en, of warmte.

Dit omvat enerzijds voorbehandeling, torrefactie, pyrolyse en andere voorbehandelingstechnieken
om laagwaardige biomassa geschikt te maken voor de opwekking van energie en warmte, en
anderzijds Bij- en meestoken: het geschikt maken van installaties voor hogere percentages bij- en
meestook biomassa.

Programmalijn 12-B-Biobased - Raffinage en Chemisch katalytische conversietechnologie.
'Chemisch katalytische conversietechnologie' betreft de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde
technologieën voor de omzetting van -al dan niet voorbewerkte- biomassa naar groene materialen,
chemicaliën en brandstoffen via chemokatalytische routes. Conversieprocessen worden bij voorkeur
vooraf gegaan door bioraffinage. Bij bioraffinage worden plantaardige en dierlijke grondstoffen op
efficiënte, ecologisch verantwoorde en economische wijze ontrafeld, zodat de volledige potentie van
haar inhoudsstoffen benut kan worden. Het streven is daarbij om bestaande functionaliteiten en
koolstofskeletstructuren in de moleculen zo veel mogelijk te behouden. Conversieprocessen worden
gevolgd door energie-efficiënte scheidingstechnieken, alsook de ontwikkeling van processen voor
eindproducten (e.g. polymerisatie en materiaalontwikkeling). Dit is inclusief verwerking
lignocellulose, conversie van pyrolyse-olie naar biobrabndstof en chemicaliën, en productie
biobrandstoffen en chemicaliën uit vaste biomassa via vergassing.
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Programmalijn 13-B-Biobased - Raffinage en Biotechnologische conversietechnologie.
'Biotechnologische conversietechnologie' betreft ontwikkeling van nieuwe geavanceerde
technologieën voor de omzetting van -al dan niet voorbewerkte- tweede generatie biomassa naar
groene materialen, chemicaliën en brandstoffen via biotechnologische routes (met aandacht voor
biotechnologie/genomics). Conversieprocessen worden bij voorkeur vooraf gegaan door
bioraffinage. Bij bioraffinage worden plantaardige en dierlijke grondstoffen op efficiënte, ecologisch
verantwoorde en economische wijze ontrafeld, zodat de volledige potentie van haar inhoudsstoffen
benut kan worden. Het streven is daarbij om bestaande functionaliteiten en koolstofskeletstructuren
in de moleculen zo veel mogelijk te behouden. Conversieprocessen worden gevolgd door energieefficiënte scheidingstechnieken, alsook de ontwikkeling van processen voor eindproducten (e.g.
polymerisatie en materiaalontwikkeling).

Programmalijn 14-B-Biobased – Zonne-energie-opslag in chemische bindingen & biomass
production.
Zonne-energie-opslag in chemische bindingen (Solar Capturing) & biomass production omvat teelt,
veredeling en de directe omzetting van CO2 en zonlicht in een scala aan eindproducten, in microorganismen of via chemokatalytische processen. Bij Solar Capturing gaat het in essentie om het
direct (met zonne-energie of warmte als input) of indirect (met op duurzame wijze opgewekte
electiciteit als input) opslaan van zonne-energie in chemische bindingen van een, afhankelijk van de
gekozen benadering, breed spectrum aan verbindingen met een koolstofskelet die interessant zijn
vanuit economisch perspectief. Veelal starten de omzettingen met koolstofdioxide en water als input
en dit draagt bij aan het sluiten van de koolstofcyclus. Het gaat hierbij om Biosolar cells, Aquatische
plantaardige bronnen, en Genen en gewassen voor groene grondstoffen.

6. De innovatiethema’s binnen de Topsector Energie
De energie-agenda en de uitwerking van de 5 transitiepaden van het ministerie van EZK onderkennen
het belang van innovatie voor onze energietoekomst. De Topsector Energie onderschrijft dit belang
en draagt met de beschikbare middelen en netwerken bij aan die innovaties, die voor de
energietransitie het verschil maken.
Innovatie wordt vooral gestimuleerd door het verbinden van initiatieven en partijen:
kennisinstellingen met bedrijven, internationale netwerken aan Nederlandse innovaties, verbinding
met regionale initiatieven en MKB, innovators met financiers. Naast het koppelen van budget aan
kansrijke initiatieven is het bieden van een netwerk een belangrijke activiteit van de Topsector
Energie.
Met de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 en de voorbereidingen voor de Kennis- en
Innovatieagenda voor de periode 2018-2021 hebben we een samenhangend portfolio van
activiteiten voor de komende jaren opgesteld. Vanuit de kracht van de huidige organisatie kunnen
we verder bouwen aan cross-overs met andere topsectoren en nieuwe onderwerpen oppakken die
nodig zijn voor de energietransitie en het verdienvermogen.
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1. TKI Energie en industrie
Verduurzaming van de procesindustrie tot een sector die geen netto CO2 uitstoot heeft vraagt om
een systeemverandering, die impact heeft op infrastructuur, economische structuren en ook gedrag.
Daarvoor zijn nieuwe technologische opties essentieel, maar net zo belangrijk is de inbedding van die
opties in business cases, in het industrie-systeem en de grotere complexiteit van het toekomstige
energiesysteem.
Daarom is naast technologisch onderzoek behoefte aan haalbaarheidsstudies en verkennende
studies. De activiteiten moeten in lijn zijn met onderstaande programmalijnen van het TKI Energie en
Industrie.

Programmalijn 15-E-Energie & Industrie: Warmte
Meer dan 70% van het NL industriële energiegebruik is warmte, vaak in de vorm van stoom. Het
hoofddoel van deze programmalijn is een sterke verlaging van de netto CO2 uitstoot voor de
warmtevraag van de (energie-intensieve) proces industrie door: a) Duurzame productie van warmte
en koude, warmtemanipulatie en opslag; b) Verhoging van de proces efficiency.
Vanuit een systeembenadering van industriewarmte kunnen de belangrijkste besparingen en de
raakvlakken met andere sectoren worden bepaald. Daarbinnen gelden de restwarmtekoppeling van
industriegebieden en de integratie van warmtepompen in industriële warmtesystemen als
belangrijke onderdelen.

Programmalijn 16-E-Systeemintegratie: Elektrificatie en flexibilisering
Elektrificatie van industriële processen met hernieuwbare elektriciteit is een van de opties om te
komen tot een netto CO2-neutrale industrie. De potentie is enorme wanneer gebruik gemaakt wordt
van de hoge exergetische waarde van elektriciteit. Voorbeelden van zulke technologieën zijn
elektrisch gedreven warmteopwekking voor hoge temperatuur en directe elektrochemische
conversie. Elektrificatie kan worden ingezet als een baseload optie gericht op maximale CO2
emissiereductie, of als flexibel vermogen gericht op inpassing van fluctuerend hernieuwbare
elektriciteitsaanbod in het energiesysteem. Welke infrastructuur hiervoor noodzakelijk is en wat de
impact is van industriële elektrificatie zijn relevante vraagstukken.

Programmalijn 17-E-Energie & Industrie: Circulariteit
Sluiten van kringlopen van grondstoffen en het opwaarderen van afvalstromen zijn essentiële
stappen om de CO2 uitstoot door grondstofgebruik terug te dringen. Regiobenadering van
stofstromen en van infrastructuur zijn hiervoor belangrijke elementen. Systeemmodellering voor
industrieclusters kan hiervoor ondersteuning bieden, naast symbiose studies naar regionale energieen grondstoffenstromen. Concepten die circulair gebruik van koolstof in de koolstof-intensieve
industrie mogelijk maken liggen in het hart van deze programmalijn.
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Vraagstukken per programmalijn
1. Warmte





Systeembenadering van industriewarmte
Integratie van warmtepompen
Restwarmtekoppeling industriegebieden
Systeembenadering efficiënte productieprocessen; efficiënte scheidings- en droogprocessen

2. Systeemintegratie



Infrastructuur voor industriële systeemintegratie
Impact van industriële elektrificatie

3. Circulariteit




Systeemmodellering voor industrieclusters.
Industriële symbiose in industrie regio’s
Circulaire koolstof: afval als grondstof voor koolstof-intensieve industrie

2. TKI Nieuw Gas
De gassector beschikt over veel kennis, ervaring, expertise en ‘assets’ (zoals infrastructuur,
installaties, opslagen, platforms) die ten behoeve van de energietransitie kunnen worden ingezet.
Belangrijke vragen die hierbij spelen betreffen de mate van geschiktheid van bestaande kennis en
assets voor de energietransitie, de aanpassingen en ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn, de
(maatschappelijke) kosten en opbrengsten die dit met zich meebrengt, het CO2-effect hiervan en
eventuele andere voordelige en nadelige effecten. Ook vinden veel ontwikkelingen plaats in het
‘nieuwe gasdomein’, zoals de productie en toepassing van hernieuwbare gassen, waterstof en CO2.
Het gebruik van de ondergrond voor nieuwe doeleinden, zoals energieopslag, is hier ook onderdeel
van. Het TKI Nieuw Gas stimuleert en faciliteert innovaties die zich op de ontwikkeling van nieuwe
gassen, nieuwe toepassingen en het gebruik van gasassets ten behoeve van de energietransitie
richten.
Naast technologisch onderzoek is er behoefte aan haalbaarheidsstudies en verkennende studies.
Deze moeten binnen de programmalijnen van het TKI Nieuw Gas passen. Dit zijn de volgende:

Programmalijn 18-E-Nieuw Gas: Groen Gas
Deze programmalijn richt zich op drie onderwerpen, te weten de vergistingsroute (biologische
conversie van biomassa), de vergassingsroute (thermochemische conversie van biomassa) en
superkritische vergassing (omzetting van biomassa onder hoge temperatuur en druk). Zowel
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biomassavoorbehandeling, productie, gasbehandeling en –opwerking, infrastructuur en toepassing
maken onderdeel uit van de programmalijn. Eindproducten zijn biogassen, synthesegas, productgas,
groengas, waterstof (zie ook volgende programmalijn), CO2 etc. Deze programmalijn wordt in
samenwerking met TKI BBE en TKI E&I ontwikkeld.

Programmalijn 19-E-Nieuw Gas: Waterstof
Deze programmalijn richt zich op de ontwikkeling van klimaatneutrale en/of duurzame
waterstofketens, van productie tot en met toepassing. Opslag en infrastructuur zijn hier onderdeel
van. Wat toepassingen betreft richt de programmalijn zich op de industrie (waterstof als brandstof
en grondstof), mobiliteit, gebouwde omgeving en elektriciteitsopwekking. Deze programmalijn wordt
samen met het TKI E&I ontwikkeld.

Programmalijn 20-E-Nieuw Gas: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
In dit thema staat afvang, hergebruik en opslag van CO2 centraal. Naast technologie zijn veiligheid,
maatschappelijk draagvlak, juridische aspecten en regelgeving van belang. Het toepassingsgebied is
breed, variërend van elektriciteitsopwekking, afvalverbranding (avi’s), chemische/energie-intensieve
industrie, glastuinbouw etc. Vanwege de sterke link met de industrie wordt op deze programmalijn
met het TKI E&I samengewerkt.

Programmalijn 21-E-Nieuw Gas: Geo-energie
Dit thema richt zich op het gebruik van kennis en assets over de ondergrond ten behoeve van de
energietransitie. De meest voor de hand liggende onderwerpen zijn de ontwikkeling van geothermie
en energieopslag. M.b.t. de mogelijkheden van CO2-opslag ligt er een verbinding met de
programmalijn CCUS. Door de focus op warmte ligt er een verbinding naar het TKI Urban Energy (lage
temperatuurwarmte) en E&I (hoge temperatuurwarmte). Nieuw Gas richt zich op de productiekant,
de toepassingen zijn bij de beide andere TKI’s opgenomen.

Programmalijn 22-E-Nieuw Gas: Systeemintegratie op de Noordzee
Hierbij staat de ontwikkeling van assets op de Noordzee en de integratie met offshore-wind centraal,
zoals het delen van faciliteiten en diensten en hergebruik van de infrastructuur op de Noordzee. De
programmalijn richt zich op het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten, tools en diensten
die het integreren van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk
maken tegen lage maatschappelijke kosten. Hierbij spelen zowel transport van energie, opslag als het
afstemmen van vraag en aanbod een rol. De horizon voor implementatie ligt tussen 2020 en 2040.
In het programma systeemintegratie worden deze aspecten geadresseerd. Dit is een gezamenlijke
programmalijn van TKI Nieuw Gas en TKI Wind op Zee.
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3. TKI Urban Energy

Energiegebruik en de invulling van die vraag met veelal lokaal opgewekte duurzame energie zijn van
invloed op hoe de gebouwde omgeving er uit ziet, op techniek en infrastructuur en ook op gedrag en
vice versa. Daarvoor zijn nieuwe technologische opties essentieel, maar net zo belangrijk is de
inbedding van die opties in business cases, in opschaling naar grotere volumes, in de gebouwde
omgeving en gebruikersgedrag en in de grotere complexiteit van het toekomstige energiesysteem.
Daarom is naast technologisch onderzoek behoefte aan haalbaarheidsstudies en verkennende
studies. Deze moeten in lijn zijn met de programmalijnen van het TKI Urban Energy.

Programmalijn 23-E-Urban Energy: Zonnestroomsysteemcomponenten (PV)
wafergebaseerde kristallijn silicium-, dunne film- en hybride- PV-technologieën, en
systeemcomponenten & diensten. Ambities: verlagen van de productiekosten, verhogen van de
omzettingsrendementen en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten op het niveau
van een PV-systeem.

Programmalijn 24-E-Urban Energy: Warmte- en koude installaties
Warmtepompen, warmteafgifte, warmtapwaterinstallaties, zonnecollectoren, ventilatie, warmte- en
koudeopslag, integratie componenten. Ambities: verhoging van de energie- en kostenefficiency,
comfort en gezondheid, installatiegemak en compactheid.

Programmalijn 25-E-Urban Energy: Integratie in de bouw
Integratie en industrialisatie van energiefuncties in bouwelementen en (ver)bouwconcepten, voor
utiliteit, woningen, civiele infra en vervoersmiddelen. Ambities: kostprijsverlaging, efficiënt
ruimtegebruik, aantrekkelijkheid verhogen, snelheid en gemak, esthetica, rendementsverhoging en
prestatiegaranties.

Programmalijn 26-E-Urban Energy: Flexibele energie-infrastructuur
Tools voor (her)ontwerp, monitoring & control; duurzame warmte & koude netten, ondergrond voor
opwekking en opslag van warmte, informatie- & datamanagement. Ambities: inzicht in en
optimalisering van kosten en baten, inzicht in de conditie, flexibele componenten, beheersbare
verstoringen en investeringen voor een duurzame energievoorziening, betaalbare betrouwbare
producten en methoden voor snelle duurzame warmtetransitie in bestaande bouw.
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Programmalijn 27-E-Urban Energy: Energieregelsystemen en -diensten
(Zelflerende) intelligente regelsystemen en diensten, inzet van opslag, prijsmechanismen. Ambities:
optimalisering van opwekking, opslag en gebruik (incl. van elektrisch vervoer), rekening houdend met
gezondheid en comfort, energiebesparing en verhoging van de flexibiliteit van het systeem met
opslagtechnologieën en dynamische verrekeningen van energie.

Vraagstukken per programmalijn
Verlagen van de kostprijs, verbeteren van de toepasbaarheid, en verbeteren van de business case
van zonnestroomsystemen en warmte- koude- installaties.
Verhogen van de aantrekkelijkheid (denk aan comfort, gezondheid, gemak, esthetica, ruimtelijke
inpassing, business case) van energierenovaties in de gebouwde omgeving.
Concepten voor energie en gezondheid (m.n. fijnstof) in gebouwen: noodzakelijke maatregelen en
innovaties; voorkomen van verontreinigingen en bieden van handelingsperspectief voor gebruikers
ook in panden waarin nog niet direct wordt geïnvesteerd.
Optimale lokale (gemeente) energie infrastructuur o.a. in relatie tot de omschakeling van aardgas
naar andere vormen van warmtevoorziening en ontwikkelingen rond elektrisch vervoer.
Digitalisering en kennis voor opschaling: snelle bereikbare kennis voor energietransitie nodig bij
partijen in uitvoering. Is kennis via bijv. BIM heel dicht bij de uitvoerende partijen te krijgen via
semantische algoritmes.

4. TKI Wind op Zee

Offshore windenergie is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland.
Het staat voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. De offshore windenergie sector
kan in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende
elektriciteitsvraag. Het draagt zo bij aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare
energievoorziening.
Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van grootschalige offshore windenergie liggen in
een doorgezette kostenreductie, de ruimtelijke planning en integratie in het energiesysteem. Met de
invulling van die voorwaarden levert offshore windenergie niet alleen de benodigde duurzame
energie, maar ook een belangrijke bijdrage aan omzet en werkgelegenheid voor de Nederlandse
industrie. Het R&D en Innovatieprogramma van het TKI Wind op Zee is daar op gericht. Binnen dit
programma is naast technologisch onderzoek ook behoefte aan haalbaarheidsstudies en
verkennende studies. Deze studies passen ook binnen de programmalijnen:
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Programmalijn 28-E-Wind op Zee: Kostenreductie en optimalisatie
Ondanks de recente kostendaling voor wind op zee, blijft inzet op kostenreductie door innovatie van
belang met het oog op het verder verlagen van de maatschappelijke kosten, nieuwe locaties en
risico’s van externe factoren. Daarnaast zullen de inpassing in het energiesysteem (bijvoorbeeld
energieopslag) extra kosten met zich meebrengen. Optimalisatie is noodzakelijk om de benodigde
schaalsprong te kunnen maken, in windturbines, fundaties, kabels, installatiewerk en beheer en
onderhoud. Innovatie richt zich op optimalisatie & versnelling en ook op nieuwe technologie &
materialen.

Programmalijn 29-E-Wind op Zee: Integratie in het energiesysteem
Grootschalige opwekking van offshore windstroom betekent dat inpassing in het energiesysteem
steeds meer van belang wordt. Hierbij spelen vraagstukken als ketenafstemming, forecasting,
balancering, opslag en conversie, interconnectie, het net-op-zee en net-ondersteunende services
(ancillary services) een rol. Hierbij is zowel de benodigde technologie als marktmodellen onderwerp
van onderzoek.

Programmalijn 30-E-Wind op Zee: Wind op Zee en de omgeving
De energietransitie vraagt een grote bijdrage van offshore windenergie. Dit heeft invloed op de
ecologie en het ruimtegebruik op zee, zowel beperkend als versterkend. Samenwerking met andere
gebruikers en onderzoek naar de interactie tussen de technologie en ecologie zijn onderwerp van
onderzoek en innovatie.

5. TSE-breed Programma Systeemintegratie

Het thema Systeemintegratie richt zich, als doorsnijdend thema binnen de Topsector Energie, op de
systeemveranderingen die essentieel zijn om de transitie naar een geïntegreerd en flexibel
energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken. Het huidige systeem is zeer stabiel, veilig en
betaalbaar. De Nederlandse maatschappij wil dat deze eigenschappen behouden blijven. Dit wordt
echter een forse uitdaging; de veranderingen die het energiesysteem zal ondergaan, zijn namelijk
zeer ingrijpend en erg onzeker.

Programmalijn 31-E-Systeemintegratie: Management van een robuust, adaptief en geïntegreerd
energiesysteem
Op welke wijze ontwerpen en managen we gedurende en na de energietransitie het geïntegreerde
energiesysteem, met behoud van de huidige betrouwbaarheid, veiligheid (ook cyber secure) en
betaalbaarheid en hoe zorgen we tevens voor een maatschappelijke acceptatie van het nieuwe
systeem? Welke gereedschappen, instrumenten, configuraties, concepten, testbanks enz. zijn hierbij
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nodig en welke kennisleemtes en innovatiebehoeftes horen hierbij, zowel op technisch als niet
technisch niveau?

Programmalijn 32-E-Systeemintegratie: Geïntegreerde warmtesystemen
Hoe realiseren en beheren we in Nederland op korte en lange termijn, voor verschillende
gebruiksgroepen en schaalniveaus, geïntegreerde duurzame warmtesystemen die alle transitiepaden
ondersteunen en efficiënt gebruik maken van alle beschikbare bronnen (restwarme industrie,
geothermie enz.) en componenten voor transport, opslag, opwaardering en conversie? Wat zijn
kennisleemtes en innovatiebehoeftes, zowel op technisch als niet technisch vlak?

Programmalijn 33-E-Systeemintegratie: Grootschalige opslag en conversie
Welke grootschalige opslag- en conversieconcepten van duurzame energie vanuit een technisch en
economisch perspectief zijn in Nederland mogelijk? Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
chemische opslag en conversie (bezien vanuit een geïntegreerde visie op de productie van
grondstoffen en energie) en mechanische opslag, zoals ‘Compressed Air Energy Storage’ (CAES).
Voor deze 3 programmalijnen zullen in 2018 vier hoogwaardige en breed gedragen (innovatie)
roadmaps worden ontwikkeld. Deze roadmaps bevatten de exacte milestones in de tijd voor de te
ontwikkelen kennis, componenten en producten, inclusief op te leveren deliverables proeftuinen en
demonstratieomgevingen die noodzakelijk zijn om innovaties succesvol te laten zijn.
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Bijlage A: Overzicht van de programmalijnen
Programmalijn
1 – C – Polymeren - Biobased materials
2 – C – Polymeren - Superieure materialen
3 – C – Procestechnologie - Sluiten van de keten
4 – C – Procestechnologie - Energie-efficiëntie
5 – C – Procestechnologie - Materiaalefficiëntie
6 – C – Chemische innovaties - Biobased economy
7 – C – Chemische innovaties - Katalysatoren & biomassa
8 – C – Chemie van Leven
9 – C – Chemische Nanotechnologie
10 – C – (Chemische) Analyse
11 – B – Raffinage en Thermische conversie van biomassa
12 – B – Raffinage en Chemisch katalytische conversietechnologie
13 – B – Raffinage en Biotechnologische conversietechnologie
14 – B – Zonne-energie-opslag in chemische bindingen & biomass production
15 – E – Energie & Industrie: Warmte
16 – E – Energie & Industrie: Systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering
17 – E – Energie & Industrie: Circulariteit
18 – E – Nieuw Gas: Groen Gas
19 – E – Nieuw Gas: Waterstof
20 – E – Nieuw Gas: CCUS
21 – E – Nieuw Gas: Geo-energie
22 – E – Nieuw Gas: Systeemintegratie op de Noordzee
23 – E – Urban Energy: Zonnestroomsysteemcomponenten (zon-PV)
24 – E – Urban Energy: Warmte- en koude installaties
25 – E – Urban Energy: Integratie in de bouw
26 – E – Urban Energy: Flexibele energie-infrastructuur
27 – E – Urban Energy: Energieregelsystemen en -diensten
28 – E – Wind: Kostenreductie en optimalisatie
29 – E – Wind: Integratie in het energiesysteem
30 – E – Wind: Wind op zee en de omgeving
31 – E – Systeemintegratie: Management van een robuust, adaptief en geïntegreerd energiesysteem
32 – E – Systeemintegratie: Geïntegreerde warmtesystemen
33 – E – Systeemintegratie: Grootschalige opslag en conversie
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Eindrapportage MIT-Innovatiemakelaars
Bijlage bij aanvraag subsidievaststelling

NB: VERTROUWELIJK!

1. Algemene gegevens
Referentienummers: MTILA17007
• Projecttitel:
Ondersteuning door Innovatiemakelaars MKB innovatiestimulering in de topsectoren, thema
Biobased resp. topsector Chemie.
• Penvoerder en contactpersoon: Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Chemie
• Begin- en einddatum van de projecten: 01.10.17-30.09.18
• Datum van inzending: 31 januari 2019
2. Behaalde Resultaten (maximaal 1 pagina)
Zoals aangegeven in de aanvraag MIT 2017 die door de TKI Chemie is ingediend, zijn innovatiemakelaars bedoeld om
MKB ondernemingen te ondersteunen bij hun innovatie zodat zij nieuwe marktkansen kunnen benutten en hun positie
in Nederland én daarbuiten kunnen versterken.
De innovatiemakelaars hebben in de periode 1/10/2017 tot 1/10/2018 de volgende activiteiten verricht:
a) Ondersteuning bij innovatieprojecten, – vragen en netwerkvorming
Hiervoor zijn innovatiemakelaars ingezet, die inhoudelijk zijn verbonden aan één of meer van de inhoudelijke thema’s
binnen de Chemie en Biobased (zie ook de aanvraag), en die zich hebben gericht op:
• Het beantwoorden van innovatievragen van ondernemers al/niet gebruik makend van het (inter) nationale netwerk
binnen de chemie. Het gaat hier om zogenaamde 3de lijns-vragen die inhoudelijk behoorlijke expertise vereisen.
• Het helpen opstarten van innovatieprojecten door ondernemers te begeleiden bij het formuleren van hun innovatie,
bij het identificeren van potentiële innovatiepartners, bij het identificeren van relevante bedrijfspartners of bij het
maken van onderlinge afspraken.
Over de betreffende periode zijn meer dan 215 ondernemers ondersteund. Deze support heeft onder andere tot de
volgende resultaten geleid:
Creatie van nieuwe samenwerkingsverbanden voor projecten
Projecten die gestart zijn, soms met, maar vaker zonder subsidie
Nieuwe business mogelijkheden die zijn geïdentificeerd
Nieuwe innovatie partners die zijn gevonden
Andere vormen van specifieke inhoudelijke technische of zakelijke kennis die is gevonden of overgedragen
b) Valorisatie van kennis
Via een innovatiemakelaar op het gebied van chemie en materialen heeft kennisvalorisatie plaatsgevonden vanuit
kennisinstellingen door contacten te maken met ondernemers, gebruik makend van een groot (inter)nationaal netwerk
van bedrijven en kennisinstellingen gespecialiseerd in Chemie en/of Biobased. In totaal zijn meer dan 26 ondernemers
betrokken geweest bij deze valorisatie initiatieven.
c) Stimuleren van nieuwe bedrijvigheid
Aan startende bedrijven is ondersteuning verleend in de vorm van business-coaching en het vinden van expertise via
het netwerk. Deze ondersteuning gebeurt met inschakeling van ervaren ondernemers en ervaren mensen uit de sector.
In de betreffende periode is in totaal aan 50 startups en/of startende ondernemers ondersteuning verleend.
Heeft u alle aspecten, die per onderdeel genoemd dienen te worden de eindrapportage, behandeld?
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In de meeste gevallen lijkt deze ondersteuning qua inhoud veel op die onder a) staat omschreven, maar dan specifiek
toegespitst op de situatie van de startende ondernemer of startup. Bijvoorbeeld:
Technische en/of economische haalbaarheid van een nieuwe technologie
Samenwerking met een groot bedrijf: hoe ga ik de onderhandelingen hiermee voeren?
Welke marktpositionering moet ik kiezen?
Hoe kan ik mijn product/dienst aantrekkelijk maken voor grote bedrijven?
Waar vind ik de juiste vorm van financiering en hoe kan ik deze verwerven?
Hoe kan ik internationaal gaan opereren?
Geef aan in hoeverre de mkb-ondernemers waarbij de innovatiemakelaars zijn ingezet tevreden zijn met de behaalde
resultaten.
Uit de kwalitatieve feedback blijkt de tevredenheid van de ondernemers, alsmede het feit dat zij blijven terugkomen en
aanbevelingen doen aan andere ondernemers voor de geleverde diensten.
3. Uitvoering van het project
Zie hiervoor de bijlages met de projectomschrijvingen van de innovatiemakelaars van het NRK, Green serendipity ,
COAST en ILCA en details van de bediende MKB’s en de gedissemineerde kennis
4. Financiën
Zie hiervoor de bijlages met de projectomschrijvingen van de innovatiemakelaars van het NRK en ILCA met
urenbesteding en facturen, en details van de bediende MKB’s .
Cumulatief voor het totaal uitgesplitst naar innovatiemakelaar:
50% van
Uurloon (incl
BTW)

Periode

NRK

Q4-2017 tm Q3-2018 Martin van Dord/ Erik de Ruiter /W schutjes

€

80.079,01

Green serendipity
Green serendipity

Q4-2017 tm Q2-2018 Caroli Buitenhuis
Q3 2018
Caroli Buitenhuis

€
€

15.125,00 €
16.713,13 €

75,63
75,63

COAST
ILCA

Q4-2017 tm Q3-2018 Peter Munk
Q4-2017 tm Q3-2018 Eva Wijma

€
€
€

347,88 €
635,25 €
-

69,58
45,38

Beschikbaar in regeling
Totalen

Makelaar

totaal
subsidiabel

Partner

82,28

Uren
gerealiseerd

ref factu(u)r(en)

MKB'ers bediend
(ondergrens)

973 20180175; 20180346

200 GS-1825; GS-1829; GS-18133
221 GS-18136; GS18140

5 FC-18-140
14 18500609

125

80

2
9

€ 112.900,26

5. Communicatie
De projectresulaten van de projecten waarin de innovatiemakelaar van NRK actief ‘makelt’ worden
geregeld
gepubliceerd
via
de
nieuwsberichten
van
de
NRK.
Zie
bijvoorbeeld:
https://www.nrk.nl/nieuws/nieuws-detail?newsitemid=2993586176
Partner ILCA communiceert via https://www.matrixic.nl/news/
Green Serendipity communiceert via: http://www.greenserendipity.nl/
Zie voor de communucatie per MKB project de URL links in de bijlage met vraagstellingen.
COAST communiceert via: https://www.ti-coast.com/news-events/latest-news.html
Vanaf 2019 kunnen resultaten ook via de nieuwe website van de Topsector Chemie
worden gecommuniceerd: www.hollandchemistry.com
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Model eindrapportage MIT-Netwerkactiviteiten
Bijlage bij aanvraag subsidievaststelling

1. Algemene gegevens
Referentienummers: MITNLA17007
• ProjecttitelNetwerkactiviteiten Chemie.
• Penvoerder en contactpersoon: Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Chemie
• Begin- en einddatum van de projecten: 011017-01108
• Datum van inzending: 31 januari 2019
2. Behaalde Resultaten (maximaal 1 pagina)
Hiertoe zijn afzonderlijke bijlagen (gebundeld in bijlage 2) bijgesloten met de gerealiseerde
netwerkactiviteiten waarvoor de volgende partijen zijn ingezet:
 Innovatielink
 Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK)
 Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA )
 TI-COAST
 TKI Chemie
3. Uitvoering van het project
In totaal zijn er 18 netwerk evenementen georganiseerd waarmee 298 MKB’s zijn bereikt
door bovengenoemde partijen. Details daarvan zijn uitgewerkt in bijgevoegde
rapportages. Daarin staat tevens beschreven op welke wijze de resultaten van de
netwerkactiviteiten verspreid zijn onder en toegankelijk gemaakt voor mkb-ondernemers
in het algemeen. Uit onderstaande tabel kan worden afgeleid dat de limiet van max.
1000€/MKB niet wordt overschreden.

partij

NRK: meerdere

Innovatielink: meerdere

periode

Q4-2017 tm Q3 2018

Q4-2017 tm Q3 2018

bedrag
ingediend(incl
BTW)

activiteit(en)

€

NKC; ESEF; CE/CIRCO;
Materiales; Masterplan;
70.703,93 kunststoffen2018

€

CHAINS 2017, BANC
voorlichting 2x, BANC
36.770,15 investor

TKI Chemie: Materials event

Q4-2017 tm Q3 2018

€

Circular economy;
composites (plenary and
5.767,45 breakout; 31 mei 2017)

ILCA: ChemTogether

Q4-2017 tm Q3 2018

€

ChemTogether (11-94.621,26 2018)

COAST: Watersymposium
Totalen

Q4-2017 tm Q3 2018

€
€

Watersymposium (29-34.065,64 2018)
121.928,43

Controle gesubsidieerde kosten per unieke MKB:

# mkb's
(doel)

€

# mkb
# unieke
gerealiseerd mkb's

1320

333

333

110

42

42

100

50 (al geteld bij

20

14

14

20
1570

17
456

17
406

155,25 €

267,39 €

300,32

Heeft u alle aspecten, die per onderdeel genoemd dienen te worden de eindrapportage, behandeld?
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4. Financiën
Zie ook bovenstaande tabel. Voor de afzonderlijk gemaakte kosten wordt verwezen naar
de bijgesloten facturen (gebundeld in bijlage 1). Kosten zijn aan het TKI gefactureerd
door de organisatie van de netwerkactiviteiten op basis van een opdracht. Voor de
netwerkactiviteit die TKI Chemie zelf organiseerde zijn alleen out-of-pocket kosten
opgevoerd.
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Netherlands conference on Electrochemical
Conversion & Materials (ECCM)
Summary and results

Friday 29 June 2018, The Hague – NH Hotel
www.c02neutraalin2050.nl
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Electrochemical
Conversion & Materials
Towards a CO2-neutral energy supply in 2050
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Presentations that have been
released for publication can
be found here:
www.co2neutraalin2050.nl
/presentations.html

Introduction
The Electrochemical Conversion and Materials (ECCM) conference took place on
29 June 2018. This conference was organized by the ECCM advisory committee that was
established by the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the top sectors
for HTSM, Energy and Chemistry. The Ministry asked the advisory committee to organize
the conference as a way to take the first steps towards establishing an ECCM knowledge
platform. The current document provides a summary of the conference’s most important
conclusions and the suggested next steps.

Opportunities
The opportunities for using hydrogen in the
future energy supply will be strengthened by a
rapid rollout of renewable energy solutions,
required to achieve the targets of the Paris
climate agreement. The reduction in costs of
renewable energy sources over the past few
years will help make this more feasible. For
example, the costs of offshore wind fell from
€0.16/kWh in 2009 to €0.0545/kWh in 2016.
Costs of solar power (PV) will fall to 1 cent/kWh
in the foreseeable future. This is equivalent to

less than US$20 for a barrel of oil. These
predictions for wind and solar exclude the
costs to connect new capacity to the grid.

Challenges
‘Energy systems cannot be decarbonized,
they can be defossilized.’ Our final goal must
be a closed carbon cycle. Consumers will use
more electricity directly, but not everything
can be electrified. The biggest challenge for
companies which are heavily dependent on

fossil fuels for most of their income, is to
make the transition from a molecule-based
to an electron-based business model, and
also to invest in green hydrogen so that they
can deploy more electricity in those sectors
where molecules will continue to play an
important role. At the same time, chemicals
and materials companies will need to start
obtaining their carbon from renewable
sources, which will also require the
deployment of green hydrogen.

Outline of the Dutch climate agreement (in Dutch). The scheme highlights the major CO₂ reduction goals (in megatons reduction
by 2030) of sectors involved: Electricity, Mobility, Industry, Agriculture and land use, Society and the Built Environment.

ECCM
Meer dan 100 partijen verlagen de
CO2- uitstoot van Nederland met
49% ten opzichte van 1990 via het

Elektriciteit

Klimaatakkoord

Bedrijfsleven

20,2 Mt
minder CO uitstoot

Overheden Maatschappelijke
organisaties

7,3 Mt

Mobiliteit

Bedrijfsleven

minder CO uitstoot

Overheden Maatschappelijke
organisaties

Reductieopgave is

48,7 Mt

Klimaatberaad

Maatschappelijke
organisaties

Bedrijfsleven

Overheden

14,3 Mt

Industrie

minder CO uitstoot

Bedrijfsleven

minder CO uitstoot

Overheden Maatschappelijke
organisaties

Samenleving
De samenleving doet mee. Meer dan 200
bedrijven en organisaties praten mee, aan tafel
of op een andere manier. Mensen kunnen ook
bijeenkomsten in het land bijwonen en zelf
ideeën insturen via de site.

PLANNING

ZOMER ’18

Afspraken
op hoofdlijnen

ZOMER ’18

Doorrekening
afspraken door PBL

Landbouw en
landgebruik

Bedrijfsleven

V.A. SEPT ’18
Uitwerking
afspraken

minder CO uitstoot

Overheden Maatschappelijke
organisaties

Gebouwde
omgeving

Bedrijfsleven

3,5 Mt

3,4 Mt
minder CO uitstoot

Overheden Maatschappelijke
organisaties

V.A. JAN ’19

Start uitvoering
Klimaatakkoord

Electrochemical conversion & materials

Innovation
Innovations will be required to achieve this
closed carbon cycle. Various short-term
options and long-term visions of innovation
were presented during the conference, for
example in the fields of system integration,
chemical conversion, electrolysis, materials
and modelling. Among these were:

year will be required for R&D for fundamental
mission-driven research, the development of
a stronger knowledge base and further
development of knowledge and technology.
Resources will also be required for upscaling
and demonstration projects.

Upscaling

• replacing iridium as anode material in acid
electrolyzers and researching and
developing various anode/cathode
materials, membranes and new cell designs
• modelling the distribution of water, gas
bubbles and pH gradients in an electrolyzer
• controlling product specificity with electricity
• improving our understanding of interfaces
(essential to improve the performance of
electrochemical processes)
• oxygen catalysis (for electrolyzers) and
oxygen reduction (for fuel cells)

Innovation will also require upscaling, most
importantly the upscaling of electrolyzer
technology from the MW to the GW scale, and
eventually the TW scale. The current
commercial electrolyzers have a capacity of
1-2 MW and are installed in 40 foot containers,
which is also the scale of the planned ECCMISPT/EnTranCe demonstration project in
Groningen. The long-term ambition is to scale
up to 1 GW within 10 years. The major
technical challenges for scaling up to high
capacity electrolyzers are:

The integrated vision of good governance for
energy technologies was discussed as well,
including how to deal with controversies such
as populism, technocracy, social acceptance,
exclusivity and ethical aspects.

• finding and modelling the right electrode
materials
• finding the optimal membrane
• building the perfect electrochemical cell
• carrying out electrolysis under high
temperatures

Europe has the capacity to play a strong role
and compete with countries like China and
the United States, but this will require
intensification and acceleration of the
innovation agenda. To develop a robust
position in this field and make the most of the
opportunities for the Netherlands, an
innovation fund of some €20-30 million per

Some of the projects in the planning phase
have a capacity of 10-20 MW, and €80 million
has been invested in an integrated pilot project
at the Karlsruhe Institute of Technology’s
‘Energy lab 2.0’, where in addition to
electrolysis, solar PV, CCU and the production of
fuels using the Fischer–Tropsch process are

being studied. Eventually, 10,000 TWh of
electrolyzers will be required, which amounts
to a capacity of > 1000 GW, i.e. > 1 TW.

Human dimension
In order to successfully implement the ECCM
agenda, it will be important to foster more
trust between the stakeholders in the value
chain, just as in the semiconductor industry,
international cooperation is essential, and it
is important to involve the public and
maintain close ties with society in general.
A programmatic long-term public-private
approach will be required, and the use of
scenarios and roadmaps is recommended.

Next steps
Inspired by the lectures held throughout the
day, a working session was held with the
international plenary speakers at the end of
the conference during which the Netherlands’
strengths in the field of ECCM were discussed
and how they can be deployed to develop a
robust position.
Building on the Netherlands’ strengths
The Netherlands has a strong reputation in
multidisciplinary cooperation. The Netherlands
has highly educated and knowledgeable
experts in many fields, in particular process
intensification, catalysis, CO/syngas chemistry,
basic electrochemical engineering,
nanotechnology, high-tech materials science,
solar/PV technology, membrane technology

(including Proton Exchange Membranes
- PEM), fluid mechanics and smart/green
mobility. The Netherlands is home to many
global leaders in the manufacturing and
chemicals industries, who often conduct their
R&D activities here too. It also has a strong
SME sector (e.g. Evoqua, HyET, Nedstack and
Avantium), relevant start-ups (e.g. Elestor and
Hydron), many integrated engineering
companies (e.g. Frames and MTSA) and
there are plenty of highly skilled metalworkers.
The ECCM website has an extensive list of
active companies and SMEs:
www.co2neutraalin2050.nl/bedrijven.html.
Invest in the future!
It is important to build on the top sectors
policy, whereby the climate targets for 2030
and 2050 are an ambitious social challenge.
This policy is already paying attention to
urgent matters such as the lack of technically
trained employees, social innovation, social
support and international cooperation.

-- electrolyzer/battery product stability; to
be able to deploy this variable efficiently
based on variable production of
renewable energy sources
-- cell design; involving managing the
variability of load, pressure and
temperature (electrode design,
membrane design, fluid mechanics,
electrolysis and electrocatalysis of
anodes and cathodes)
-- hydrogen storage, technology and
conversion
-- CO2 capture (CCAS or directly integrated
with the electrolysis process)
-- CO2 conversion, production of energy
carriers, converting hydrogen into
hydrocarbons for non-electric
applications
-- system integration (total process =
industry 4.0)

• Investments in advanced analysis equipment
(€2-5 million/year) are required to support
this fundamental and applied research.
In addition to resources for mission-driven
research, it is also essential to reserve
resources for upscaling and demonstration
facilities. The ECCM advisory report proposes
making a budget available of €200 million/
year to this end through the existing
investment programmes (RVO JIPs, SDE+/HER,
DEI, SBIR, MIA-VAMIL, Next Level Investment
Fund), supplemented by private contributions
of €150-200 million.

By annually investing some €20-30 million in
research and development, the Netherlands
can build a solid position in the field of ECCM
to help meet the social challenges put before
us by the energy transition. Knowledge can
be made to flow, and applications can be
developed, by making sure to distribute the
funding throughout the innovation chain and
encouraging strong cooperation between the
various actors. Taking into account the
recommendations produced by the working
session with the keynote speakers, we
recommend the following:

Written by Robert Kleiburg, based on contributions from:

• Blue Sky/fundamental research (€3-5
million/year) is required in the field of
membrane technology, new non-scarce and
recyclable catalysis materials and Direct Air
Capture & Conversion (improved
absorption, efficiency, radical new
concepts, process intensification and new
upscaling concepts).
• Applied research and development (€15-20
million/year) is required for continued
development, particularly in the fields of:
-- catalysis; by establishing a central
national laboratory for testing catalysis
materials and scaling up the production
of these materials
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Trilaterale strategie Innovatietafel
In september 2017 presenteerden de Ministeries Economische Zaken van
Nederland, Vlaanderen en Noord-Rijn Westfalen de Trilaterale Strategie Chemie,
gericht op de duurzaamheid transitie van de chemische procesindustrie.
Om aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen te voldoen en de duurzaamheid
transitie van energie en grondstoffen mogelijk te maken zijn technische innovaties en
digitalisering noodzakelijk. Noodzakelijk om het concurrentievermogen te verbeteren
en randvoorwaarde om innovatie en grensoverschrijdende samenwerking te
verbeteren. Voor de realisatie van een rigoureuze energie en grondstof transitie is
het Sustainable Technology Team vanuit Brightlands Chemelot Campus (BCC)
aanvang 2017 aan het werk gegaan om vanuit een industrie breed perspectief
onderliggende thema’s en alternatieve oplossingen in beeld te brengen en relevante
samenwerkingsverbanden te analyseren.
Namens de trilaterale strategische Initiatiefnemers en in het bijzonder het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Nederland is einde 2017 BCC officieel
verzocht de Trilaterale Innovatietafel voor te zitten. Bert Kip, CEO van BCC heeft
vervolgens een stuurgroep ingericht om het innovatie tafel trilateraal te organiseren.
Op 13 april 2018 organiseerde we de eerste grootschalige innovatieworkshop in
trilateraal verband. Met een aantal probleemgerichte thema’s en technologieën als
onderlegger werd samen met een selecte groep van vertegenwoordigers uit de
chemie industrie, kennisinstellingen en andere stakeholders aan de discussie
deelgenomen. Insteek van de workshop was een bottom-up, vraaggerichte met de
industrie in the lead approach. Elke workshop werd voorgezeten door een expert uit
de chemische industrie.
De trilaterale innovatieworkshop richtte zich op de volgende vraagstelling aan de
deelnemers:
•
•
•
•

Werk de verschillende thema's uit door te praten over innovatieve
technologieën en hun potentieel in de trilaterale regio;
Bespreek concrete gezamenlijke stappen binnen de verschillende thema's;
Versnel de voortgang door trilaterale projectconsortia op te zetten;
Stel knelpunten vast en leg oplossingen voor stap te zetten om tot verdieping
te komen.

Deze eerste innovatieworkshop in trilateraal verband was zeer succesvol. Hier is de
basis gelegd voor de grensoverschrijdende trilaterale innovatieagenda zoals
hieronder weergegeven.

In vervolg op de algemene workshop in april zijn in de loop van 2018 ter verdieping
op de thema’s next step innovatieworkshops georganiseerd. Steeds met de industrie

in the lead. Deze hebben plaatsgevonden in juli, september en oktober gericht op het
vormen van consortia op basis van de thematiek. De verslagen van deze
bijeenkomst zijn beschikbaar. Daarnaast is een start gemaakt met het mappen van
de nationale agenda’s als ook het in kaart brengen van Europese relevante
netwerken en subsidiemogelijkheden, communicatie ed.. De totale kosten 2018van
het trilaterale innovatieproces kwam neer op 225.000 euro, waarvan 125.000 door
BCC is gedekt en een bijdrage van 100.000 euro van het Ministerie EZK /TSC is
ontvangen.
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Management summary
Innovatie speelt in de hedendaagse samenleving een prominente rol. Veranderingen op dat vlak
vinden, aangejaagd door de vierde industriële revolutie, steeds sneller plaats. Waar de digitale
revolutie eerst vooral de dienstensector raakte, begint die in toenemende mate door te dringen
in de industriële economische sector. In reactie daarop startte in 2014 een triple helix consortium
uit de (metaal)elektro sector, onder het label Smart Industry, met een programma om bedrijven
te informeren en prepareren. Nu, een aantal jaar later, ontstaat er ook steeds meer aandacht
voor de impact van digitalisering en slimme technologieën op procestechnologische industrieën.
Met andere woorden: wat betekent smartification voor bedrijven die geen discrete producten
maken, maar die voornamelijk (bio)chemische, mechanische en/of fysische processen gebruiken?
De chemie is zo'n procestechnologische sector. Een industrie waarin ICT en automatisering, twee
vooraanstaande thema's in de revolutie, van oudsher al belangrijke onderwerpen zijn. Toch is de
overtuiging dat de doorontwikkeling en toepassing van smart technologies cruciaal zal zijn om de
arbeidsproductiviteit in Nederland competitief te houden. Om qua programmering the first time
right te handelen is een quickscan uitgevoerd naar relevante innovaties met betrekking tot de
transitie naar een smart chemical industry. De verkenning heeft daarbij rekening gehouden met
sectorspecifieke eigenschappen, zoals het belang van veiligheid, de focus op optimalisatie én
innovatie en ambities op het gebied van verduurzaming. Het aansluiten van de achterban in de
volgende fase richting programmering is immers alleen mogelijk als zij de uitkomst herkennen.
De resultaten van de quickscan bestaan uit drie delen: een gemeenschappelijk beeld bij de smart
chemical industry, een analysekader -gestaafd met voorbeelden- om relevante ontwikkelingen en
innovaties (ook ten opzichte van elkaar) te duiden en een initiële doorkijk naar kansen, hiaten en
dwarsverbanden in het veld. Het voornaamste inzicht met betrekking tot het collectieve beeld
(hoofdstuk 4) is het onderscheid tussen de smart en intelligent chemical industry. Kortweg: de
digitalisering van chemie en moleculen vs. digitalisering dankzij chemie en moleculen. Die invalshoeken verschillen wezenlijk wat betreft (o.a.) doelgroep, kansen en aanpak. Daarnaast is het
begrip smart chemical business geïntroduceerd om de bedrijfskundige kant van smartification
(customer-intimacy, maar ook business modellen in circulaire systemen) te beschrijven.
Bij de andere twee delen is de nadruk gelegd op de smart chemical industry (hoofdstuk 5 ev.). Uit
de analyse bleek dat bedrijven al bezig zijn met smartification, maar dan vooral ten behoeve van
optimalisatie van bestaande processen binnen de eigen fabrieksmuren. Materiele samenwerking
in de keten, die benodigd is voor de realisatie van een circulaire economie en door digitale technologieën ondersteund zou kunnen worden, is (nog) minder vanzelfsprekend. Om daar versneld
stappen in te zetten, is verdere verkenning van enabling technologies (smart chemical sensing &
analysis en digital twinning), inzet op smart materials en innovatieve productieconcepten en een
verbinding met het Smart Industry ecosysteem (o.a. IT-randvoorwaarden) raadzaam. Aandachtspunten daarbij zijn oog houden voor de toepassing in de chemie en door MKB-bedrijven.
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1 Inleiding
De vierde industriële revolutie die eerst alleen service-gebaseerde sectoren als de retail (opkomst
webwinkels) en financiële sector trof, lijkt nu ook definitief haar weg gevonden te hebben naar
meer traditionele maakindustrieën. Zo wordt onder het label Smart Industry al jaren hard
gewerkt aan de digitale toekomst van de metaal(elektro) sector en leidt de zoekterm 'smart
farming' tot bijna 80 miljoen resultaten. Ook de chemische industrie zal zeer spoedig wereldwijd
te maken krijgen met de definitieve doorbraak van het Industriële Internet der Dingen (IIoT) en
gerelateerde technologieën zoals 3D-printen, unarmed aerial vehicles (o.a. drones) en big data.
Gevestigde bedrijven zullen een (inhaal)slag moeten maken om te voorkomen dat zij door
zogenaamde game changers –denk aan Uber in de taxibranche, AirBnB in de hotellerie en
WhatsApp in de telecomsector– op den duur buitenspel worden gezet….
Het maken van de slag naar een smart chemical industry is geen eenvoudige opgave. De snelheid
van technologische veranderingen maakt dat (ook) gevestigde chemiebedrijven het traject van
idee naar product niet langer alleen kunnen vormgeven: open innovatie is het nieuwe paradigma,
samenwerking een must. Samenwerking met jonge, innovatieve bedrijven (zoals startups en
scale-ups), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en overheden is nodig om de bron van
technologische vernieuwing krachtig te houden en daarmee duurzame werkgelegenheid en groei
te creëren. Nu is het voornemen om samen te werken veelbelovend, maar met teruglopende
middelen voor bijvoorbeeld (fundamenteel) onderzoek is de keuze ‘waarop’ cruciaal. Wat doe je
als sector zelf en waar haak je elders op aan? En hoe zorg je daarbij op voorhand dat de kans op
samenhang en synergie tussen programma's en instrumenten zo groot mogelijk is? Kortom: wat
is de beste oplossing bezien vanuit het perspectief van het ecosysteem in de sector?
Om daar (meer) zicht op te krijgen besloten de Topsector Chemie en het TKI Chemie tot het laten
uitvoeren van een quickscan naar de smart chemical industry. KplusV verwierf deze opdracht en
deed een aantal maanden onderzoek: veelal achter het bureau om artikelen, rapporten en blogs
grondig te bestuderen, maar geregeld ook door geanimeerde discussies te voeren met een -voor
deze quickscan samengestelde- begeleidingscommissie. Het exacte doel, de achtergronden en
resultaten van de quickscan staan in dit rapport. Het document beoogt overigens geenszins het
einde van een proces te zijn, eerder een gemeenschappelijk startpunt voor discussie en actie.
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2 Opdracht quickscan
2.1 Doelstelling
De opdrachtformulering met betrekking tot het onderzoek door de Topsector Chemie en TKI
Chemie was als volgt:
"Het doel van deze opdracht is het uitvoeren van een lean en dedicated verkenning van noodzakelijke (radicale) innovaties op het gebied van smart chemical industry. Het beoogde resultaat
is een quickscan in de vorm van een rapport en een aantal presentaties. Het streven is dat de
quickscan de basis legt voor een nieuw PPS-programma, dat zou kunnen starten in 2019/ 2020."
Daarbij werden de volgende zes concrete vragen gesteld:
1.

Hoe kan, met in acht name van bestaande definities en de ambities van chemische
bedrijven, het begrip smart chemical industry worden gedefinieerd?

2.

Wat is het analytische beeld dat ontstaat wanneer bestaande, internationale bronnen
op gebied van smart chemical industry worden geprojecteerd op de Nederlandse
situatie?

3.

Welke bestaande PPS-en (projecten, fieldlabs, etc.) zijn er in Europa (incl. NL) op het
gebied van smart chemical industry? Welk inzicht geeft een analyse van die lijst wanneer
gekeken wordt naar onderwerp, stakeholders en budgetten?

4.

Met welke bestaande programma’s/ PPS-en van topsectoren (incl. chemie) zou het
gebied van smart chemical industry mogelijk kunnen interacteren?

5.

Welke wetenschaps- en technologiegebieden zouden betrokken (o.a. binnen de huidige
KIC) en doorontwikkeld (o.a. in het kader van de nieuwe KIC) moeten worden om de
smart chemical industry tot een succes te maken?

6.

Welk initieel commitment zijn bedrijven (getoetst via relevant bedrijvenplatforms en
communities of innovation) bereid om af te geven voor de mogelijke toepassing van de
quickscan-resultaten in een PPS-programma?

2.2 Aanpak
De aanpak van KplusV voorzag in het opdelen van het onderzoek in een (beperkt) aantal stappen,
ieder met een eigen doorlooptijd en duidelijk resultaat. Hoewel het proces daarmee lineair oogt,
waren er meerdere iteraties (figuur 1). Daarnaast vonden er gedurende het onderzoek meerdere
interactieve sessies met een begeleidingscommissie plaats waarin tussentijdse bevindingen zijn
gepresenteerd en getoetst. Het doel van de sessies was om ervoor te zorgen dat het onderzoek
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zo goed mogelijk aan zou (blijven) sluiten bij de praktijk en belevingswereld van chemiebedrijven.
Dat neemt niet weg dat het definiëren van concrete thema's voor een PPS op het gebied van
smart chemical industry een traject is dat in samenspraak met relevante partijen uit het veld
moet plaatsvinden. Denk aan chemiebedrijven, communities of innovation en wetenschappers.
Dit rapport, het resultaat van stap 5, dient als onderlegger voor die gesprekken (stap 6).

Figuur 1: Aanpak quickscan Smart Chemical Industry

2.3 Afbakening
Een quickscan is in beginsel een exploratief proces: het verzamelen -en vervolgens bundelen- van
zoveel mogelijk relevante informatie. Toch was enige vorm van afbakening ex ante gewenst: de
digitale revolutie raakt immers alle facetten van een chemiebedrijf. De succesvolle implementatie
van slimme technologie vraagt ook om aandacht voor de menselijke en zakelijk kant van
verandering (resp. smart working en smart business). Binnen BOOST, hét Smart Industry netwerk
in Oost-Nederland, werd daarvoor het implementatiewiel ontwikkeld (figuur 2). Volgens het
model dient een bedrijf de fasen van kennismaking, toepassing en verdieping te doorlopen voor
alle drie de bedrijfsfacetten om uiteindelijk tot succesvolle verandering te komen.
Deze quickscan naar de smart
chemical industry heeft zich
primair gericht op het in kaart
brengen van relevante smart
technologies voor chemiebedrijven. Daarbij is wel oog
geweest voor het bedrijfsperspectief. Veranderen als bedrijf
-leert de ervaring- gaat immers
makkelijker als er sprake is van een
duidelijk en lonkend vooruitzicht
op commercieel vlak.

5 oktober 2018. Ons kenmerk 1018102-010/mgi/aha

Figuur 2: Het SI-implementatiemodel (BOOST, 2017)

8

3 Stand van zaken
3.1 De chemische industrie
De chemische industrie, een geavanceerde en steeds kennisintensievere industrie, speelt een
centrale rol in de Nederlandse economie. Met ruim 44.000 werknemers is de industrie goed voor
16% van de productie, 17% van de export, 15% van de investeringen en 13% van de uitgaven aan
R&D. De omzet van € 50 miljard per jaar maakt het de vierde van Europa en tiende wereldwijd.1
Maar niet alleen cijfermatig speelt de chemie een belangrijke rol. De chemie is een sector die het
werk en ontwikkelingen in tal van andere sectoren mogelijk maakt. De grondstoffen die chemiebedrijven verwerken zijn in veel alledaagse producten terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan
kleding, smartphones en verpakkingsmaterialen. En nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
materialen en productieprocessen zijn in de maak: de Nobelprijs voor de Scheikunde in 2016 voor
prof. dr. Ben Feringa voor zijn werk aan 'moleculaire motors' is daar hét voorbeeld van.
Toch staat de toegevoegde waarde die de chemische industrie biedt niet altijd even scherp bij
consumenten en burgers op het netvlies. Vaker gaat het over de uitstoot van broeikasgassen
door en de veiligheid van chemiebedrijven. Aan die onderwerpen -zoals ook aan hoogwaardige
innovatie- wordt door de sector hard gewerkt. Dit gebeurt in een nationaal triple helix verband:
de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven trekken intensief samen op. Leidraad zijn
collectief gestelde ambities die stellen dat in 2050 Nederland…
▪

hét land van de groene en duurzame chemie is;

▪

te vinden is in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen en oplossingen;

▪

in staat is via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek nieuwe gebieden
van wetenschap en innovatie te ontsluiten.

Kortom, innovatie, veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen voor de chemische
industrie. Een focus op die drie elementen in combinatie met de uitgangspositie die de sector van
oudsher (o.a. ligging, opleidingen) heeft, zou chemiebedrijven in staat moeten stellen om hun
concurrentiepositie te behouden –en samen met de overheid en wetenschap te zorgen voor een
gezonde, veilige én duurzame toekomst voor de chemische sector in Nederland.

3.2 De vierde industriële revolutie
De huidige doorbraak van ICT en daarop gebaseerde technologieën en producten wordt -na
stoom, elektriciteit en automatisering- de vierde industriële revolutie genoemd (figuur 3). Een
revolutie die volgens Klaus Schwab, oprichter en CEO van het World Economic Forum, de fysieke,
digitale en biologische wereld bijeen zal brengen. Cyber-fysieke systemen zullen ontstaan, zowel
in de zakelijke als persoonlijke wereld. Een revolutie die zich, volgens experts, onderscheidt van
de voorgaande revoluties vanwege de snelheid van ontwikkelingen en de (verwachte en reeds

1

www.vnci.nl
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gerealiseerde) impact op
wereldwijde schaal. Door
ontwikkelingen als (I)IoT,
robots, machine learning/
artificial intelligence, en 3D
printen ontstonden -en
ontstaan nog immer- nieuwe
economische mogelijkheden
die ook maatschappelijk
uiteindelijk gevolgen hebben.
Bedrijven die het eerste te

Figuur 3: Overzicht industriële revoluties (DFKI, 2011)

maken kregen met de gevolgen van digitalisering waren veelal ondernemingen die diensten en
goederen leveren (tertiaire sector). Vaak door 'vraag en aanbod' in een markt via een IT-oplossing
slimmer te verbinden bleken innovatieve bedrijfjes -zogenaamde game changers- in staat hele
sectoren op hun kop te zetten. Gevestigde bedrijven die niet wendbaar genoeg waren, kwamen
onder grote druk te staan -en sommigen bezweken zelfs. Denk bijvoorbeeld aan het succes van
Coolblue vs. de teloorgang van Scheer & Foppen.
Na de doorbraak in de dienstensector begon de digitale revolutie ook de industriële of secundaire
economische sector serieus te raken. Duitsland was een van de eerste landen die de kansen én
uitdagingen voor hun (maak)industrie inzag en startte met beleid onder de noemer 'Industrie
4.0'. Nederland volgde al snel: een consortium met o.a. de KvK, FME, TNO en het Ministerie van
Economische Zaken verbreedde de scope door, naast digitalisering, ook slimme, nieuwe ITgebaseerde technologieën te includeren (zoals additive manufacturing en drones) en ging onder
het label 'Smart Industry' aan de slag met de metaal(elektro) sector. Ondertussen ontstaat er
binnen de industriële sector ook steeds meer aandacht voor de impact van digitalisering en
slimme technologieën op de procestechnologische industrieën. Met andere woorden: wat
betekent de transitie voor bedrijven die geen discrete producten (machines, transportmiddelen,
etc.) maken, maar waarin voornamelijk gebruik gemaakt wordt van chemische, biochemische,
mechanische en/of fysische processen?

3.3 De voorbode en opkomst van de smart chemical industry
De chemie is, net zoals de farmaceutisch, voedingsmiddelen en papierindustrie, een procesindustrie. Bedrijven in die sectoren houden zich bezig met de omzetting op industriële schaal van
grondstoffen in halffabricaten en producten. Kenmerkend daarbij is dat de omzetting meerdere
processtappen/ deelbewerkingen omvat en plaatsvindt in een hoog geautomatiseerde omgeving.
Automatisering en ICT, twee vooraanstaande thema’s in de huidige Industry 4.0/ Smart Industry
beweging, zijn daarmee van oudsher al belangrijke onderwerpen in de chemische industrie. Het
besef wordt echter steeds sterker dat doorontwikkeling en toepassing van nieuwe 4.0digitaliseringstechnieken -denk aan robots, drones en 3D printers, maar ook digital twinning,
simulatie en modellering- ook voor de chemische industrie van cruciaal belang zijn. Bijvoorbeeld
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om de arbeidsproductiviteit in Nederland op een competitief niveau te houden. De vergrijzing
van de beroepsbevolking zet immers onverminderd door.
Het belang van het adopteren wordt onderstreept door het World Economic Forum. Het forum
stelt in haar value-at-stake analyse dat de economische cumulatief toegevoegde waarde van de
Europese chemische industrie (incl. geavanceerde materialen) in de periode 2016- 2025 tussen
$310 en $550 miljard zal liggen wanneer invulling wordt gegeven aan de smart revolutie. Met
betrekking tot niet-economische voordelen berekent het World Economic Forum dat de huidige
revolutie de potentie heeft om de uitstoot van CO 2 te verminderen met 60- 100 miljoen ton, 20
tot 30 fatale ongelukken te voorkomen en 2000- 3000 letselgevallen te voorkomen. Daarbij
verschaft het de chemie een belangrijke sleutel om de circulaire economie concreet vorm te
geven. Tegenover die voordelen staat dat, wanneer uitgegaan wordt van een verhoogde
arbeidsproductiviteit en gelijk- blijvende productie, door digitalisering maximaal 670 duizend
banen zouden kunnen verdwijnen. De verwachting is echter dat bestaande banen in de chemie
interessanter worden (slimme technologieën nemen zware en monotone taken over), de
vergrijzing zal zorgen voor een afname van beschikbare medewerkers en er door verregaande
integratie van de chemie in de waardeketen meer banen zullen ontstaan bij partnerbedrijven.
Het forum stelt daarbij dat alle cijfers -vanwege het grote aantal aannames en variabelen- vooral
bedoeld zijn om de orde van grootte te duiden en kansrijke gebieden voor de chemie te wijzen.
Maar de voorbode is duidelijk: de potentie en impact van de industriële revolutie zijn enorm.
Het is dan ook niet verrassend dat er in Nederland al de nodige activiteiten ontplooid zijn. Zo is er
een industrie breed (kennisuitwisselings)platform MoleculesMeetDigits dat zich bezighoudt met
operational excellence (bijeenkomst in 2017) en new business models (bijeenkomst 2018) in de
gedigitaliseerde economie, is de chemiesector aangesloten bij het nationale Smart Industry
platform (waarbinnen het fieldlab Campione, gericht op just-in-time maintenance, is ontstaan) en
werkt de VNCI samen met World Class Maintenance aan een 'I+M Safety deal' op het gebied van
‘corrosion under isolation’. Op het gebied van sociale innovatie wordt binnen de Human Capital
Agenda van de topsector aandacht besteed aan de digital skills van chemici op alle onderwijsniveaus als ook aan IT’ers in de chemische arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er binnen de sector
ook andersom geredeneerd: transities (digitaal, sociaal en duurzaam) dankzij moleculen en
chemie. Zo organiseerde de VNCI tijdens het congres ter ere van haar 100-jarige bestaan (25 juni
2018) een creation lab 'digitalisering door de chemie'. Tijdens een interactieve sessie gingen
ongeveer 50 deelnemers met elkaar in discussie over de vraag op welke manier -Power-to-X,
nieuwe materialen en/of bio-economie & duurzame chemie- de sector het beste zou kunnen
bijdragen aan de wereldwijde transities. Het antwoord was niet eenduidig: nieuwe materialen,
Power-to-X en de optie 'alle drie' scoorden circa 30%. Het achterblijven van de bio-economie &
duurzame chemie werd verklaard door dat die transitie al 'als vanzelfsprekend' werd ervaren.
Waar de aanwezigen het wel direct met elkaar over eens waren, was dat nauwe samenwerking
tussen bedrijven, overheden en kennis-/onderwijsinstellingen van eminent belang is om de
potentiële toegevoegde die de chemie kan bieden ook te verzilveren. Kortom, synergie in de
Triple Helix is noodzakelijk om smartification van én dankzij moleculen vorm te geven.
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4 Bevindingen bestaande bronnen
4.1 Inleiding
Ten behoeve van de quickscan zijn ruim 50 rapporten, blogs en andere bronnen van informatie
geraadpleegd: een rijke mix van (o.a.) onderzoeksresultaten, beleidskaders en beschrijvingen van
concrete voorbeelden. Toch is de bronnenlijst niet uitputtend: er zullen ongetwijfeld artikelen
aan de aandacht zijn ontsnapt. Daarom ook dat dit document de status living document heeft:
elke verrijking is waardevol, zowel door nieuwe inzichten vanuit de literatuur als door experts uit
de praktijk (pag. 7). Dit hoofdstuk behandelt de verworven informatie over de volle breedte van
het onderwerp dat centraal staat in deze quickscan. Om lange, gefragmenteerde opsommingen
te voorkomen is ervoor gekozen om de informatie te presenteren aan de hand van vijf dimensies.
Het volgende hoofdstuk zoomt verder in op het onderwerp smart chemical industry.

4.2 Data van materialen
Binnen de vierde industriële revolutie wordt data gezien als het nieuwe goud. Beter inzicht in de
input, het proces en de output biedt bedrijven ruimte voor optimalisatie. Voorraadbeheer
(minimale hoeveelheden dankzij just in time delivery) en distributie zijn voorbeelden van
gebieden waarop bedrijven veelal hun eerste digitaliseringsslag slaan. Zo digitaliseerde Dow
Chemical haar transportation riskmanagement: door de inzet van RFID-tags en gps is het
chemiebedrijf beter in staat de dagelijkse verscheping van circa 7000 pakketten te monitoren. De
event management software stuurt -waar nodig- automatisch het logistieke proces bij door mails
en sms-berichten te sturen. Met betrekking tot het (productie)proces is het thema predictive
maintenance in opkomst. Het niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat, plegen van onderhoud
aan productiefaciliteiten is een grote kostenbesparing voor chemiebedrijven. BASF en Evonik
zetten op dit vlak al grote stappen. Toch blijft er een interessante bron van data onderbelicht.
Het hart van de chemische industrie is de bewerking van grondstoffen tot ca. 60.000 producten.
Daarvan is een overgroot deel geen discreet eindproduct: bedrijven als Biosolve (o.a. reagentia,
formuleringen) en GreenGran (met agro-vezels versterkt PE/PP-granulaat) kunnen nu onmogelijk
monitoren hoe hun producten zijn verwerkt en ingezet. Toch is juist die traceerbaarheid -met het
oog op de circulaire economie en de verschuiving van 'well-defined uniform' naar 'ill-defined
pluriform' materiaalstromen- van groot belang. Chemiebedrijven moeten op moleculair niveau
weten wat als grondstof binnenkomt. Kortom, de optimalisatie door middel van digitalisering van
en datavergaring over discrete productstromen en productiefaciliteiten is slechts een deel van de
oplossing. Het traceer- en meetbaar maken van materialen is de echte uitdaging.

4.3 Smart én intelligent
Een uniek kenmerk van de chemie is dat het een enabling industry is. Als basisindustrie innoveert
en transformeert zij niet alleen zelf, maar maakt ook (digitale) veranderingen mogelijk in andere
sectoren. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe materialen voor sensoren en dataverbindingen, maar
ook het opwerken van reststromen tot chemicaliën -zoals een bedrijf als Waste2Chemical dat
doet- waarmee de circulaire economie dichterbij komt. Het gros van de rapporten gaat echter
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over de transformatie die de chemische industrie zelf zal (moeten) ondergaan: de weg naar de
smart chemical industry. Aan het creërende aspect wordt veelal voorbijgegaan. Interessante
uitzonderingen daarop vormen een artikel van hoogleraar Whitesides (tabel 1) als ook de
rapporten van VCI/ Deloitte en World
Economic Forum/ Accenture. Daarin

Tabel 1: Uitdagingen voor de chemische sector

worden ook trends en thema's benoemd
waaraan de chemie enorm kan bijdragen.
Onderwerpen als e-mobiliteit (o.a. met
lichtgewicht materialen t.b.v. logistieke
sector), connectiviteit (o.a. ultra-puur
glas ten behoeve van de IT-sector) en
gepersonaliseerde medicijnen vragen om
onderzoek en ontwikkeling van publieke
en private spelers in de chemie. Om deze
invalshoek goed te (blijven) agenderen en te zorgen dat deze niet in het gedrang
komt binnen de smart chemical industryis het voorstel om de term intelligent te
gebruiken. Met andere woorden: het
streven is een smart én intelligent
chemical industry (zie pag. 14).

4.4 Technologie én business
De smart revolutie raakt alle facetten van een bedrijf: de technologie (product + proces), mensen
(management + medewerkers) en organisatie (bedrijfsmodel + financiën). De aanschaf van een
3D-printer is een overbodige investering als er intern niet mee gewerkt kan worden en/of het
bedrijfsmodel niet uitgaat van de nieuwverworven mogelijkheden. Deze quickscan heeft zich met
name gericht op slimme technologie, waarbij wel aandacht was voor een lonkend business
perspectief (pag. 7). Bedrijven moeten het commerciële nut van een transitie wel inzien om in
beweging te komen. Die koppeling wordt in de bestudeerde bronnen minder expliciet gemaakt.
Enerzijds zijn er adviesrapporten (van partijen als Roland Berger, KPMG en EY) die zich vooral
richten op verandering van het bedrijfsmodel van chemiebedrijven. Daarin staan kreten centraal
als het vergroten van customer intimacy, de positie in het ecosysteem en herdefinitie van de
waardeketen. Anderzijds zijn er rapporten van (o.a.) de VNCI, EZK/ RVO en CEFIC die vooral
ingaan op de kansen die technologieën als slimme sensoren, digital twinning en robotica bieden.
Die tweedeling is begrijpelijk gezien de achtergrond van de opstellers, maar verbinding is
cruciaal. Vooral bezien in het licht van de -van oudsher relatief sterke- scheiding tussen
research/technology en business/market binnen chemiebedrijven. Een (digitale) strategie die
zowel het management als de (technische) medewerkers snapt én omarmt, is essentieel om de
transitie vorm te geven. Die gedachte moet meer worden gevoed. Met andere woorden: smart
chemical industry gaat over de combinatie van smart technology én smart business- daargelaten
welke eenieder laat prevaleren- die mogelijk gemaakt wordt door slimme mensen (zie pag. 14).
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INTELLIGENT CHEMICAL INDUSTRY
De producten en materialen van de chemische industrie vinden in veel andere
sectoren hun toepassing. Innovatie in de chemie werkt dan ook door in grote
delen van de economie. Zo maken lichtere materialen transport duurzamer, zijn
met witte biotechnologie efficiëntere productieprocessen mogelijk en helpt de
lab-on-a-chip ontwikkeling de gezondheidszorg verbeteren. Deze bijdrage -via
de inzet van moleculen en chemie- aan de mondiale transities (digitaal, energie
en participatie) is wat de intelligent chemical industry beoogt. De kracht als
enabling sector komt daarin maximaal tot zijn recht. Door kennisinstellingen en
bedrijven wordt hier van oudsher al op ingezet: individueel, maar ook in nauwe
samenwerking zoals in de vier chemie-roadmaps, communities of innovation en
initiatieven als het Brightlands Materials Center, Biorizon en VoltaChem.
Voorbeeld
Resultaten van het National Graphene Institute in Manchester en de universiteit
van Antwerpen laten zien aan dat grafeen -waarvoor André Geim, eerder hoofddocent aan de Radboud Universiteit en Konstantin Novoselov, die daar bij hem
promoveerde, de Nobelprijs kregen- het internet mogelijk 10.000x sneller kan
maken. Een ontwikkeling die de industriële revolutie verder zal versnellen.
[bron: dutchitchannel.nl/590697/glasvezelinternet-kan-tienduizend-keer-sneller-worden-dankzij-grafeen.html]

SMART CHEMICAL BUSINESS
De vierde industriële revolutie biedt chemiebedrijven ook op businessvlak veel
nieuwe kansen. De beschikbare digitale technologieën maken het mogelijk om
op een interactieve manier contact te houden met de klant en hem/haar veel
meer op maat te bedienen. De omslag van operational excellence naar customer
intimacy zullen bedrijven (moeten) gaan maken. Daarin staat de behoefte van
de klant centraal: die wordt doorlopend gemonitord en de resulterende big data
geanalyseerd en vertaald in acties. Daarbovenop zullen chemiebedrijven meer
en meer nieuwe manieren gaan verkennen om waarde te creëren in complexe
en vaak circulaire ecosystemen. Het startpunt voor die ontwikkeling zal liggen in
het ontwerp en de toetsing van een circulair business model.
Voorbeeld
Eastman Chemical biedt haar klanten een online solvent comparison tool en
web-based resin calculator. Met deze service verrijkt het bedrijf haar eigen
product en vergroot het de toegevoegde waarde voor klanten. De ontwikkeling
van business modellen in complexe ecosystemen krijgt geleidelijk steeds meer
aandacht: het Molecules meet Digits congres in 2018 gaat hierover en recent
werd een lectoraat Smart Business aan de HAN gelanceerd.
[bron: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html]
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4.5 Data (ver)delen
De grote hoeveelheid digitale data die beschikbaar komt ten gevolge van de vierde industriële
revolutie biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerking. Het inzicht dat een
bedrijf verkrijgt in het (productie-) proces is mogelijk ook zeer interessant voor andere partijen.
Denk aan digitaal voorraadbeheer: een (automatisch gegenereerd) signaal naar de toeleverancier
op het moment dat zijn onderdeel opraakt, voorkomt veel transacties (bellen, bestellen, etc.).
Toch brengt het delen van data vraagstukken op het gebied van data-eigendom, cyber security en
standaardisatie (/ontologie) met zich mee. Onderwerpen waar het programmabureau Smart
Industry al sinds de oprichting aandacht voor vraagt en intussen ook verschillende projecten en
Fieldlabs op heeft weten te starten. Een overzicht van een aantal activiteiten in Nederland:
Standaardisatie laat zich het eenvoudigste uitleggen via een stekker-metafoor: de stekker die uit
ene bedrijf komt (o.a. type file, IT-programma, codering) moet wel passen in het stopcontact bij
het andere bedrijf. Is dat niet het geval -denk aan de communicatie tussen sensoren waarvan er
een meet in Kelvin en de ander in Fahrenheit- dan is een datastroom niet vanzelfsprekend. De
'Actieagenda standaardisatie' (2016) en het fieldlab 'Smart Connected Supplier Network' (met
meer dan 15 partners waaronder de NTS Group en TNO) richten zich actief op dit vraagstuk.
Cyber security spreekt voor zich: het veilig delen van data is essentieel, zeker in de context van
de chemische industrie. Een hack van essentieel operating system is een doemscenario. Het
thema komt in diverse Fieldlabs aan bod; het meest concreet gebeurt dat binnen 'The Garden'
(met o.a. Thales en Apollo Vredestein als partner). Daarnaast is er voor ondernemers een Cyber
Security Scan beschikbaar, werd in juni 2018 het Digital Trust Center gelanceerd en is er steeds
meer aandacht (o.a. via het Agentschap Telecom) voor het werken via de zgn. BIV-classificatie.2
Data-eigendom is vraagstuk dat in toenemende mate aandacht krijgt. De verklaring is dat steeds
meer het besef ontstaat dat op basis van data heel nieuwe bedrijfsmodellen te bouwen zijn. Dat
werpt automatisch de vraag op: van wie is data? Het maken van afspraken daarover is essentieel
om tot digitale samenwerking te komen. Het programmabureau Smart Industry heeft, in nauwe
samenwerking met de FME en met input van (o.a.) TNO, NL ICT, Siemens en Thales, een gratis te
downloaden3, generieke samenwerkingsovereenkomst 'Dare-2-Share' opgesteld.
Tot slot is, naast deze drie thema's, de IT-infrastructuur een laatste item dat onmisbaar om tot
goede datadeling te komen. Denk daarbij aan transportmedia (bijv. glasvezelkabels) en netwerkcomponenten (bijv. routers), maar ook datacentra ten behoeve van dataopslag. In Nederland is
de IT-infrastructuur goed op orde, al blijven investeringen en innovaties nodig volgens een recent
position paper van de stichting Digitale Infrastructuur Nederland.4 Op innovatiegebied lijkt daarin
een rol weggelegd voor de intelligent chemical industry: zowel grafeen (sneller internet; p. 14) als
organisch materialen voor fotonica (energiebesparing dataopslag) zijn kansrijke onderwerpen.
2

Beschikbaarheid-Integriteit-Vertrouwelijkheid; zie o.a. deze link van het ministerie van BZK

3

www.smartindustry.nl/data-delen

4

www.dinl.nl/wp-content/uploads/2018/08/Stichting-DINL-Nederland-als-digitale-mainport.pdf
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4.6 Profit verschuift naar purpose
Radicale innovatie wordt vaak gezien als hét antwoord voor de Europese chemische industrie om
in de toekomst competitief te blijven.5 Die overtuiging neemt de noodzaak voor incrementele
innovatie echter niet weg: in een volwassen sector zoals de chemie blijft procesoptimalisatie ten
behoeve van kostenreductie immer een belangrijk thema. Want alleen een chemiebedrijf dat nu
(ook) winst maakt, is in staat om aan de (middel)lange termijn te denken en te innoveren. Blijft
de winst achter bij de wensen en verwachtingen van aandeelhouders, dan ligt een (vijandige)
overname -en daarmee gepaard gaand verlies van zeggenschap- zomaar opeens op de loer. Het
belang van profit is daarmee duidelijk. Toch is een tendens waarneembaar dat in toenemende
mate de opsomming people-planet-purpose (in plaats van people-planet-profit) wordt gebruikt.
Er is, maatschappelijk gezien, meer en meer interesse in het doel waaraan men als organisatie of
individu bijdraagt. Daarbij wordt vaak een koppeling gemaakt met de Sustainable Development
Goals (SDG's) voor de periode 2016-2030 van de Verenigde Naties (figuur 4).

Figuur 4:
De SDG's van de
Verenigde Naties

De doelstellingen van de VN geven de brede transitie weer die wereldwijd plaatsvindt: niet alleen
in het economisch domein, maar ook op klimaat en sociaal gebied. Vernieuwend -en verwoord in
de trend 'van profit naar purpose'- is dat, vanuit een individuele organisatie, gekeken wordt naar
de bijdrage aan alle drie typen doelstellingen. Met andere woorden: een bedrijf kijkt bijvoorbeeld
niet langer naar alleen de economische bijdrage, maar ook wat het toevoegt aan de transities op
klimaat en sociaal gebied. Voor chemiebedrijven ligt, gezien het enabling karakter van de sector,
een bijdrage aan meerdere doelstellingen voor de hand (pag. 14). De EU heeft al aangekondigd
dat zij de 17 SDG's als kapstok zal gebruiken voor haar nieuwe Multi-Annual Financial Framework,
dat wil zeggen de opvolger van Horizon2020. Ook de Nederlandse overheid is bezig om de doelstellingen als raamwerk te implementeren; de stichting SDG Charter -met DSM als één van de
initiatiefnemers speelt daarin een verbindende rol. Om in de transitie naar een smart chemical
industry gebruik te kunnen (blijven) maken van publieke gelden -bijvoorbeeld voor nieuwe PPSprogramma's- is het meenemen en expliciteren van de bijdrage aan de SDG's van belang.

5

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals_en
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5 De smart chemical industry
5.1 Inleiding
De dimensies uit het vorige hoofdstuk tonen de breedheid aan onderwerpen die gerelateerd zijn
aan het begrip smart chemical industry. Dimensies waarop een onderscheid nodig is (smart vs.
intelligent, technologie vs. business) en/of waarmee rekening gehouden moet worden (data van
materialen, data delen, SDG's) wanneer de transitie wordt versneld via de realisatie van een PPS.
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op sec de smart chemical industry. Met andere woorden: de
transitie die de chemische industrie ondergaat ten gevolge van de vierde industriële revolutie.
Het gaat dus niet over de bijdrage die de chemiesector kan hebben aan de transitie in andere
sectoren (de intelligent chemical industry). Verder ligt de nadruk op technologie; smart chemical
business aspecten worden slechts daar genoemd waar ze ontwikkelingen helpen duiden. Er
wordt gestart met een definitie voor smart chemical industry, direct gevolgd door een raamwerk
voor analyse. Tot slot worden een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk beschreven.

5.2 Definitie
De definitie voor de smart chemical industry is tot stand gekomen na een aantal iteraties. Hierbij
is gebruik gemaakt van kennis en ervaring vanuit diverse invalshoeken: bedrijfsleven, overheid,
wetenschap en intermediairs. Toch wordt de definitie gezien als een werkdefinitie. Pas na
afronding van de toets met het veld (stap 6; pag. 7) is de definitieve formulering mogelijk. De
definitie luidt:

The smart chemical industry comprises companies that produce chemical products and
have -by using smart industry technologies*- a proven capability of production flexibility,
adaptive innovation and/or new business model implementation. This clever capability
strengthens a company's competitive advantage, accelerates its innovation pace and
enables it to contribute to the UN's sustainable development goals.

*(I)IoT, digital twinning, sensoring and advanced process control (i.e. modeling,
simulation & forecast), artificial intelligence, machine learning, data architecture
and infrastructure, 3D printing, augmented/virtual reality, drones and robotics.
Met deze definitie is ervoor gekozen om de smart chemical industry duidelijk neer te zetten als
het begrip dat de smartification van moleculen en chemie -en in een breder perspectief bezien
de hele chemische industrie- omschrijft. Met als resultaat bedrijven die een sterke concurrentiepositie hebben, sneller innoveren en uitstekend scoren op SDG-/kerndoelstellingen als veiligheid
en duurzaamheid. In het realiseren daarvan speelt een clever capability, op basis van de inzet van
bovenstaande 'Industry 4.0 technologieën', een centrale rol. Hoewel die competentie nog nader
onderzoek behoeft, is er een duidelijke relatie met het smart industry implementatiewiel (pag. 7)
om deze te verwezenlijken binnen een chemiebedrijf.
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5.3 Analyse raamwerk
Om de (aanzienlijke hoeveelheid) beschikbare informatie over de smart chemical industry goed
te kunnen analyseren is kadering nodig. Met andere woorden: hoe zijn de bestaande activiteiten
binnen individuele bedrijven, PPS-en en ecosystemen te relateren ten opzichte van elkaar? Zo'n
kader is nodig om de (eerste) verdiepingsslag wat betreft raakvlakken en hiaten in het veld -als
opstap naar de vaststelling van de inhoudelijke richting voor een nieuwe PPS- te maken. Het
volgende kader is daarvoor ontwikkeld en gebruikt (figuur 5):

Figuur 5: Analyse raamwerk Smart Chemical Industry

Dit kader -dat een verfijning is van bijvoorbeeld de indelingen van het World Economic Forum en
CEFIC- gaat uit van twee dimensies waarop bestaande activiteiten ingedeeld kunnen worden. De
eerste dimensie betreft een onderscheid naar de hoeveelheid partijen die betrokken zijn: betreft
het een ontwikkeling die volledig binnen de muren van een bedrijf plaatsvindt of zijn er meerdere
partijen in de supply (toelever) of demand (vraag) chain bij betrokken? Op dit moment wordt op
beide vlakken al actief gewerkt binnen de industrie. De tweede dimensie leunt in de basis op het
aloude onderscheid tussen chemie en chemische technologie. Het beschrijft het verschil tussen
enerzijds het werken met reactanten (synthese) en anderzijds fysieke apparatuur die nodig is om
producten te maken (technologie). Met andere woorden: de ingrediënten vs. potten/pannen.
Beide dimensies -aantal betrokken partijen, onderwerp van aandacht- voldoen niet volledig aan
het GOGO-principe6 en hebben dan ook vooral als doel om een initieel onderscheid te maken.

5.4 Overzicht van activiteiten
De vier kwadranten worden in deze paragraaf verrijkt met voorbeelden uit praktijk. Er is voor
gekozen om zo concreet mogelijke voorbeelden te beschrijven: casussen die, naast het bieden
van een interessante illustratie, bijvoorbeeld ook de 'grootheden vs. eenheden'-discussie voeden.
Want gemeenschappelijke terminologie is naast een collectief beeld noodzakelijk om stappen te
zetten richting een nieuwe PPS. Ook voor dit overzicht geldt dat het niet uitputtend is.

6

GOGO staat voor 'Geen Ontbrekenden, Geen Overlappingen' (in het Engels: 'Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive')
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5.4.1 Product of a single firm
De smart revolutie stelt individuele chemiebedrijven meer en meer in staat om te modelleren en
simuleren wat betreft hun producten. Een fysiek experiment is niet altijd (direct) meer nodig. Dat
biedt chemiebedrijven de mogelijkheid om de balans 'kwaliteit van het product' vs. 'kosten van
vervaardiging' verder te optimaliseren. Het voorbeeld van BASF (zie hieronder) geeft een indruk
wat er bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing door simulatie mogelijk is. Maar er zijn,
naast de optimalisatie van de synthese, ook mogelijkheden op het gebied van digitaal ontwerpen
van nieuwe materialen voor bestaande toepassingen. Zo wordt bij het voorbeeld van Zymergen
vaak verwezen naar microben die ontworpen zijn voor de productie van standaard plastics. Een
derde vlak is de detectie en analyse van producten, een thema dat direct raakt aan analytische
chemie. Hoewel het PolyImage voorbeeld goed past, strekt de reikwijdte van dit onderzoeksveld
zich verder uit. Het onderwerp slimme 'detectie- en meetmethodiek' speelt in meer kwadranten:
van de karakterisering van advanced products tot die van ill-defined pluriform grondstoffen (bij
een circulaire supply chain) en van het real-time volgen van een proces (sensors ín de reactor) tot
het monitoren van de reactor zelf (predictive maintenance). Het analytische vakgebied verbindt
de virtuele (/simulatie) en fysieke (/experimentele) wereld met elkaar. Slimme technologie biedt,
tot slot, bedrijven ook mogelijkheden op (incrementele) verbeteringen aan bestaande producten;
denk bijvoorbeeld aan hogere opbrengsten en verbeterende eigenschappen.

Zymergen – Ontwerp van microben ten behoeve van industriële biotechnologie
De Zwitserse startup Zymergen benadert het ontwerp van microben als een big data
probleem. Het combineert biotechnologie, software, machine learning en robotica
om op digitale wijze sneller tot het ideale ontwerp voor een microbe te komen. De
startup bedient enkele van de grootste multinationals ter wereld.
bron: www.zymergen.com

BASF – Reactieoptimalisatie met behulp van computermodellen
Chemiebedrijf BASF zet op haar R&D-afdeling in op de combinatie 'experimenteren
én modelleren'. Op basis van een berekening met een gedetailleerd (digitaal)
kinetisch model naar de optimale procesomstandigheden werd in de praktijk een
vermindering van 30% in batchtijd -en bijbehorende energiebesparing-gerealiseerd.
bron: World Economic Forum (2017)

PolyImage – Massa spectometrie voor (bio)polymeren en slimme materialen
Binnen TI-COAST loopt een PhD-project waarin onderzoek naar massa spectroscopie
van (bio)polymeren en slimme materialen centraal staat. Uniek is dat de analyse van
intacte grote en kleine moleculen op het oppervlakte van de polymeren en slimme
materialen plaatsvindt onder omgevingscondities en zonder monsterpreparatie.
bron: www.ti-coast.com
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5.4.2 Factory of a single firm
De instandhouding van leidingen, reactievaten, tanks en andere procesinstallaties is cruciaal in de
chemische industrie. Die fysieke faciliteiten of assets vertegenwoordigen in de regel namelijk een
enorme waarde voor chemiebedrijven. Wanneer apparatuur niet functioneert, ligt de productie
(gedeeltelijk) stil –en dat heeft economische gevolgen. Maar ook het milieu- en veiligheidsaspect
speelt een significante rol. Inspectie van assets is dus essentieel. De digitale revolutie biedt een
nieuwe manier om dat doen: predictive in plaats van time-based. Door de onderhoudsstaat van
fysieke faciliteiten continu te meten -via sensoren in combinatie met de inzet van (o.a.) drones en
augmented reality- en te analyseren wordt het mogelijk om pas dán in te grijpen als het nodig is.
Een manier van werken die voor het analysedeel nog een stap voorwaarts behoeft op het vlak
van digital twinning (pag. 22), maar wel de belofte draagt van grote kostenbesparingen voor de
chemiebedrijven. Grote concerns zijn dan ook volop bezig met dit onderwerp (voorbeeld Evonik).
Naast het onderhoud van bestaande assets vinden er ook op het gebied van nieuwe, slimme(re)
faciliteiten ontwikkelingen plaats. Het gaat dan om apparatuur die flexibele productie mogelijk
maakt (zie voorbeeld Consens), nieuwe productieconcepten (zie voorbeeld Flowid) en apparatuur
die beide aspecten combineert (additive manufacturing/ 3D-printing). Een aanzienlijke uitdaging
voor nieuw ontwikkelde, innovatieve procesonderdelen en apparaten is de daadwerkelijke implementatie binnen bestaande productieprocessen gebleken (pag. 24).

Consens – Duurzame en flexibele productie van hoogwaardige producten
Binnen het EU-project Consens werken chemiebedrijven en kennisinstituten samen
aan de (door)ontwikkeling van flexibele, continue installaties voor hoogwaardige
chemische producten. Daarin spelen nieuwe, online sensorapparatuur, closed-loop
aansturing van belangrijke productparameters en miniaturisatie een centrale rol.
bron: www.cosens-spire.eu

Flowid – Spinning Disc Reactor ('SpinPro R300')
De TU/e-startup Flowid ontwikkelde een innovatief reactorconcept: de spinning disc
reactor. Ten opzichte van een traditioneel reactor vat heeft de spinning disc -een set
schijven die met hoge snelheid ronddraaien in een nauw aansluitende behuizingdiverse voordelen. Op Chemelot draait een proeffabriek op basis van deze techniek.
bron: www.flowid.nl/spinpro-reactor

Evonik – Predictive Maintenance
Chemiebedrijf Evonik zet op haar (productie)locatie in Marl te Duitsland ferm in op
predictive maintenance. Een team onderzoekt of het mogelijk is om met digitale data
efficiëntere en flexibelere onderhouds- en reparatieroutines te realiseren. Daarbij
wordt specifiek gekeken naar machines die vatbaar zijn voor aankoekingen.
bron: www.chemicalprocessing.com
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5.4.3 Product and multiple firms
De materiaalketen biedt goede houvast voor de analyse van smart chemical industry kansen als
het gaat om de combinatie product en meerdere bedrijven. Het toevoegen van waarde door een
chemiebedrijf vindt, naast in het productieproces dat het bezit, deels ook plaats binnen de supply
en demand chain. Het eerste subject komt ruwweg neer op de aanvoer van grondstoffen, het
tweede gaat over de distributie en logistiek van producten. Efficiëntere processen geven minder
kosten en zorgen ook voor de juiste voorwaarden voor het productieproces: te weinig aanvoer
kan de productie bijvoorbeeld remmen. Digitale technieken (o.a. gps, RIFD) bieden chemiebedrijven de mogelijkheid om hun keten te optimaliseren, zowel wat betreft de aanvoer (zie
voorbeeld SABIC) als de distributie (zie voorbeeld BASF) en logistiek (zie voorbeeld DOW; pag.
13). Het voorbeeld van de Materials Marketplace past in die trend (lijn der verwachting is dat
zulke initiatieven ook in de demand chain zullen ontstaan), maar raakt tevens de materialiteit van
chemische producten. Beschouwend over de lijnen 'af- en aanvoer' gaat het dan veel meer over
wat je in- en verkoopt (in plaats van hoe). De circulaire economie zal op den duur bij chemiebedrijven teweegbrengen dat ze te maken krijgen met 'verontreinigde' grondstoffen. Om die
goed te kunnen verwerken is het continu meet- en analyseerbaar maken (kortom traceability)
van materialen zelf noodzakelijk. Een uitdaging waarin analytische chemie, naast de materiaaltechnologie, een grote rol zal spelen via verbeterde sensing en analyse methoden.

The Materials Marketplace – Cloud-based platform voor track en trace materialen
Een Amerikaans consortium heeft de materialen marktplaats opgericht om het
hergebruik van materialen tussen bedrijven te verbeteren. Via een cloud-gebaseerd
samenwerkingsplatform wordt hergebruik van overtollige grondstoffen, industriële
bijproducten en verpakkingen tussen bedrijven gefaciliteerd (o.a. via matchmaking).
bron: www.pathway21.com

SABIC – Continu zicht op het transport van potentieel gevaarlijke goederen
Het chemiebedrijf SABIC heeft haar circa 500 railtankwagens uitgerust met een gpsapparaat. In samenwerking met startup Ovinto is een rapportagetool ontwikkeld en
geïmplementeerd die 24/7 voor een volledig zicht op de locatie en omstandigheden
van elke railtankwagen, waarmee grondstoffen worden aangevoerd.
bron: European Petrochemical Association (2018)

BASF – Massa maatwerk van zeep
Chemiebedrijf BASF beschikt op haar locatie in Kaiserslautern over een slimme
proeffabriek waarin gewerkt wordt volgens het concept mass custimization. De
apparatuur op de productielijn wordt per verpakking via een RFID-tag -dus zonder
tussenkomst van de mens (!)- geïnformeerd over gewenste zeepsamenstelling.
bron: Elsevier (2017)
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5.4.4 Factory and multiple firms
Een thema dat wordt benoemd door (o.a.) het World Economic Forum en Deloitte, maar niet in
veel detail uitgewerkt, is het werken als chemiebedrijf in een innovatie ecosysteem. Met andere
woorden: de constellatie van bedrijven, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen waarin
wordt samengewerkt aan de realisatie van nieuwe producten, processen en/of diensten. In zo'n
ecosysteem gaat het niet uitsluitend over de producten die jij als deelnemer hebt, maar ook veel
meer over de competenties en middelen waarover je beschikt. Dat kader sluit naadloos aan bij de
analyse van smart chemical industry kansen wanneer het gaat om de combinatie (fysieke) assets
en meerdere bedrijven. Het daarvoor benodigde herleiden van individuele bedrijven tot een set
fysieke faciliteiten en competenties is exact wat ze gedaan hebben in het Chemie Cluster Bayern.
Chemiebedrijven bieden daarbinnen niet primair hun producten aan, maar gaan in gesprek met
andere sectoren op basis van hetgeen ze zouden kunnen realiseren met hun kennis en middelen.
Op vergelijkbare wijze werd een consortium van partners (o.a. Akzo Nobel) gevormd dat besloot
samen een nieuwe waste-to-chemical faciliteit te gaan realiseren. Een tastbaar voorbeeld van de
overgang van waardeketens naar waardenetwerken. Het NISP-programma beschikt over tools en
software die gericht zijn op het vaststellen van dergelijke industriële symbiose. Smart technieken
(online platform, cloud collaboration, etc.) zijn potentieel een versneller voor digital partnerships
en ecosysteem-samenwerking, maar alleen als de ICT-randvoorwaarden goed ingevuld zijn.

Chemie Cluster Bayern – Value creation partnership
De kennis van de 130 leden van het Chemie Cluster Bayern biedt voldoende basis
voor nieuwe oplossingen. De leemte tussen chemische toeleveranciers en industriële
OEM-ers voorkwam echter dat nieuwe cross-sectorale producten ontstonden. Het
cluster faciliteert het ontstaan van de benodigde waarde creërende partnerships.
bron: www. chemiecluster-bayern.de

Akzo Nobel – Geavanceerde waste-to-chemistry faciliteit
Een consortium van bedrijven met o.a. Akzo Nobel, Renewi en Enerkem werkt samen
aan het ontwikkelen van een geavanceerde waste-to-chemical faciliteit in de
Rotterdamse haven. De faciliteit zal de eerste in zijn soort zijn in Europa die een
duurzame, alternatieve oplossing biedt voor niet-recyclebare afvalstromen.
bron: www.akzonobel.com

NISP – Industriële symbiose als uitgangspunt
Het National Industrial Symbiosis Program startte in 2003 in het Verenigd Koninkrijk
als eerste, wereldwijde programma op industriële symbiose. Sindsdien heeft het in
ruim 20 landen (o.a. model/ software) bijgedragen aan het creëren van symbiose. De
provincie Zeeland werd onlangs benoemd als hotspot voor symbiose in Nederland.
bron: www.nispnetwork.com
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6 Synthese bevindingen en bestaande kennisvelden
6.1 Inleiding
De mogelijkheden om te werken aan de transitie naar een smart chemical industry zijn, zoals uit
het vorige hoofdstuk bleek, legio. Dat is een aangenaam gegeven, maar vraagt wel om het maken
van keuzes: wat doe je als sector zelf en waar zoek je aansluiting op andere initiatieven? Het is
immers niet mogelijk om alles zelf te doen. In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op evt. denkbare
raakvlakken met bestaande partners en/of mogelijke synergiën met lopende initiatieven. Om tot
logische dwarsverbanden te komen, wordt eerst het kennisveld met betrekking tot ICT en Smart
Industry beknopt geïntroduceerd. Het kennisveld in de chemie wordt daarna beschreven aan de
hand van drie domeinen: materialen, processen en analyse. Tot slot volgt de synthese van de
observaties met betrekking tot relevante ontwikkelingen (§ 5.4) en de diverse kennisvelden.

6.2 De bestaande kennisvelden
Het kennisveld in de chemie is als basisindustrie breed, maar goed georganiseerd -o.a. dankzij de
topsector structuur- en overzichtelijk. Voor ICT was dit niet altijd het geval. Initieel was het thema
onderdeel van de topsector Creatieve Industrie; sinds enkele jaren is het (ook) gepositioneerd als
een dwarsdoorsnijdend thema voor alle (top)sectoren.
6.2.1 Smart Industry en ICT
Het kennisveld rond het thema ICT kent twee hoofdmoten: enerzijds het onderzoek naar en de
ontwikkeling van nieuwe technologieën (o.a. blockchain, artificial intelligence) en anderzijds de
digitalisering en toepassing van ICT-gerelateerde oplossingen (o.a. mass customization, predictive
maintenance) binnen bedrijven. Beide velden hebben een eigen focus, doelgroep en dynamiek,
maar zijn organisatorisch (o.a. via personen) wel verweven.
Dutch Digital Delta (DDD)
DDD heeft als doel om binnen haar PPS-en en initiatieven innovaties met ICT te realiseren en die
te verspreiden over alle sectoren. De bijbehorende actieagenda's (topkennis en innovatie, human
capital) vallen onder de verantwoordelijkheid van het Team ICT. In de KIA ICT 2018-2021 zijn vijf
speerpunten benoemd: artificiële intelligentie & autonome systemen, big data, blockchain, cyber
security en complexe systemen. Daar vindt onderzoek op plaats, mede gefinancierd door NWO.
Het thema digitalisering beperkt zich nu nog enkel tot de topsector Creatieve Industrie.
Smart Industry
De Smart Industry organisatie (team + bureau) richt zich op het inspireren, stimuleren en ondersteunen van maakbedrijven om de explosieve groei van nieuwe technologieën en digitalisering
tot te passen voor nieuwe business kansen. Het beschikt over diverse tools (o.a. scans, digitaal
loket) en werkt nauw samen met regio's aan de ontwikkeling van het innovatie landschap (pag.
30). Daarin vormen ruim 30 fieldlabs en 5 regionale Digital Innovation Hubs samen het kloppend
hart. De implementatieagenda uit 2018 voorziet in de uitbouw van het instrumentarium.
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6.2.2 Chemie
Hoewel de topsector chemie diverse keren opnieuw is georganiseerd (van Regiegroep Chemie tot
topteam en leading technological institutes tot TKI Chemie) blijven drie stromingen door de jaren
heen goed herkenbaar. Die stromingen 'beschikken' ieder over een aantal PPS-en voor toegepast
en fundamenteel onderzoek, een eigen -doch vaak onderling gedeelde- achterban en meerdere
instanties, zoals de communities of innovation, die de samenhang van het veld versterken.7
Materiaaltechnologie
Onderzoek, ontwikkeling en toepassing van innovatie materialen. Denk aan slimme
eigenschappen zoals zelfhelend, combinatie sterk & lichtgewicht, supergeleidend,
geschikt voor dynamische 3D-printtechnieken t.b.v. gepersonaliseerde producten, etc.
Stakeholders (niet uitputtend)
DPI: The Polymer Research Platform, Brightlands Chemelot Campus/ Materials Center,
ARC CBBC, roadmaps 'Chemistry of Advanced Materials' en (deels) 'Chemistry of Life',
NIOK/VIRAN, GreenPAC, TNO, iLAB Biobased Products, (vrijwel) alle topsectoren, etc.

Procestechnologie
Onderzoek, ontwikkeling en toepassing van nieuwe en betere productieconcepten voor
industriële procesinstallaties. Denk aan gasscheiding en -behandeling, droging en
ontwatering, advanced process control, procesintensivering en -engineering, etc.
Stakeholders (niet uitputtend)
ISPT, Biotech Campus Delft, roadmaps 'Chemical Conversion, Process Technology &
Synthesis' en (deels) 'Chemical Nanotechnology & Devices', TNO, NIOK/ VIRAN, iLAB
Utrecht, VoltaChem, topsectoren energie/ agri&food/ BBE/ LSH/ water, etc.

Detectie- en meettechnologie
Onderzoek, ontwikkeling en toepassing van nieuwe en betere detectie-/meetmethoden
en apparatuur. Denk aan het analyseren van de chemische samenstelling, structuur en
morfologie van ill-defined pluriform materials, gesynthetiseerde moleculen, etc.
Stakeholders (niet uitputtend)
TI COAST, Brightlands Chemelot Campus, Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA),
PPS 'Evidence based sensing', roadmaps 'Chemistry of Life' en 'Chemical Nanotechnology
& Devices' (beiden deels), TNO, topsectoren LSH/ agri&food/ water/ energie, etc.

7

Binnen de Topsector Chemie verenigen en vertegenwoordigen Communities of Innovation (COI's) bedrijven en kennisinstellingen voor een chemische discipline. Op dit moment zijn COAST (analytische chemie), ISPT (procestechnologie) en
NIOK/VIRAN (katalyse) de COI's in de topsector chemie. Zie verder: www.topsectorchemie.nl
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6.3 Doorkijk raakvlakken
Een initiële koppeling tussen de observaties met betrekking tot relevante ontwikkelingen per
kwadrant en de geschetste kennisvelden leidt tot de volgende raakvlakken.
Single Firm | Product: digitalisering van de ontwerp- en synthesefase, de noodzaak van slimme
detectie- en meetmethodieken en advanced products werden benoemd als kansen. Bedrijven
omarmen vooral het eerste onderwerp vanuit optimalisatie-oogpunt; (kleine) verbeteringen aan
bestaande producten vinden plaats achter gesloten deuren. Ontwikkelmogelijkheden liggen bij
detectie- en meetmethoden als ook bij smart products (raakvlak intelligent chemical industry).
✓

Voor het boosten van de bedrijfsinterne ontwikkelingen is verwijzing naar het Smart Industry
kennisveld interessant; inzet op meet-/detectietechnologie en materiaaltechnologie versnelt
de ontwikkeling van het enabling smart chemical sensing & analysis en smart products.

Multiple Firms | Product: aandacht voor de optimalisatie -via smartification- van de supply en
demand chain is er bij chemiebedrijven. Wel gaat dat over het hoe in de keten: het wat is minder
prominent in beeld. De overgang naar een circulaire economie maakt dat dit thema aan urgentie
zal winnen. Materialen en detectie-/meetmethoden die continu meten, analyseren en ingrijpen
mogelijk maken zijn noodzaak. Die thema's bieden kansen op verbinding en ontwikkeling.
✓

Inzet op meet-/detectietechnologie versnelt de ontwikkeling van smart chemical sensing &
analysis, benodigd voor het continu meten en analyseren van 'verontreinigde' grondstoffen.
Inzet op materiaaltechnologie helpt de traceability van materialen over de keten vergroten.

Single Firm | Factory: het thema predictive maintenance staat hoog op de lijst bij veel grote(re)
chemiebedrijven. Ferme stappen worden gezet, zowel individueel als binnen PPS-verband. De
volgende doorbraak lijkt digital twinning te worden: een virtuele kopie van een fysieke installatie.
In de SI-roadmap wordt de chemie opgeroepen om hieraan mee te doen. Ook het andere thema
(slimme en/of gedigitaliseerde productieconcepten) biedt mogelijkheden voor samenwerking.
✓

Om predictive maintenance te boosten is verbinding met het Smart Industry veld (digital
twinning) en inzet op meet-/detectietechnologie (sensors) nodig. Het production concepts
thema behoeft inzet op procestechnologie én betere verbinding in het chemie ecosysteem.

Multiple Firms | Factory: het thema digitale samenwerking en innovatie ecosystemen wint aan
interesse in de chemie. Enerzijds wordt dat geconcretiseerd in termen van digital partnerships,
anderzijds in het cross-sectoraal verbinden van assets op basis van industriële symbiose. Digitale
technieken spelen een cruciale rol in het versnellen van die samenwerking, maar vraagt wel dat
de ICT-randvoorwaarden goed geregeld zijn; het Smart Industry bureau zet daar al stevig op in.
✓

Voor het boosten van digitale samenwerking tussen (assets van) verschillende bedrijven is
inzet op procestechnologie nodig om industriële symbiose te identificeren verbinding met
het Smart Industry veld, ten aanzien van de IT-randvoorwaarden, wenselijk.
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7 Conclusie en aanbevelingen
Het doel van de quickscan was een eerste verkenning van noodzakelijke innovaties op het gebied
van de smart chemical industry. De verworven inzichten zouden de basis moeten leggen voor een
nieuw PPS-programma dat zou kunnen starten in 2019/2020. De praktijk wees uit dat, hoewel de
scan was afgebakend, het creëren van een gezamenlijk beeld ten aanzien van het onderwerp de
eerste uitdaging was. Informatie is daartoe verzameld, gebundeld en iteratief bediscussieerd. Dat
leidde (o.a.) tot het onderscheid tussen de smart chemical industry, intelligent chemical industry
en smart chemical business. Daarbij is steeds oog geweest voor wat hype-proof zou zijn in de
chemie: de no-nonsense cultuur in deze procesindustrie met veel aandacht voor innovatie, veiligen duurzaamheid maakt dat een kreet als 'doorpakken op blockchain' zonder onderbouwing
geen draagvlak zou krijgen. En juist dat draagvlak is essentieel om tot een nieuwe PPS te komen.
Dit rapport beoogt, door het overzichtsbeeld dat het verschaft, de onderlegger te zijn voor de
discussies die daartoe leiden. Een set conclusies en aanbevelingen tot besluit:
1. Verdiepen en beleggen
Een volgende stap naar een PPS-programma is het uitdiepen van een aantal aangestipte punten,
zowel op het vlak van technologische als niet-technologische (sociaal, business) innovatie. Het
gaat daarbij om concrete, hands-on verdiepingen (diepte in plaats van breedte).
Technology roadmap
De huidige quickscan geeft aanleiding om een aantal enabling technologiegebieden vanuit een
chemieoogpunt (!) nader te verkennen. Het gaat dan om digital twinning als bouwsteen voor
predictive maintenance en smart chemical sensing & analysis als essentieel ingrediënt voor de
smartification van de materialiteit in de sector als ook de bredere transitie naar een circulaire
economie. Wat betreft onderwerpen als additive manufacturing, IT-randvoorwaarden (vgl. cyber
security, standaardisatie/ ontologie en data-eigendom) en industrial robotics wordt aangeraden
vooral te verdiepen op basis van bronnen en initiatieven die al beschikbaar zijn (zie punt 2).
Intelligent en business
De begrippen intelligent chemical industry en smart chemical business zijn in deze quickscan kort
aangestipt. Beide termen representeren echter grote onderzoeksvelden. De intelligent chemical
industry sluit aan bij wat de chemie al jaren doet: andere sectoren helpen innoveren. De vier TKIprogrammaraden zijn dé plek om (pre-competitieve onderzoek i.h.k.v.) de intelligent chemical
industry verder vorm te geven; idealiter in cross-sectorale verbinding met andere topsectoren als
HTSM, energie, agri&food en ICT (Dutch Digital Delta). Het onderwerp smart chemical business is,
gezien het praktische en bedrijfskundige karakter, wellicht te beleggen bij hogescholen.
Social skills en smart working
Het bestuderen van het veld 'social skills en smart working' behoorde niet tot deze quickscan. Op
dit gebied lopen op dit moment meerdere initiatieven (binnen de Human Capital agenda, vanuit
het Smart Industry programma, bij provincies/ hogescholen, etc.). Het is van groot belang dat er
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enerzijds een overzicht komt, anderzijds dat relevante inzichten geregeld teruggekoppeld worden
aan de verdiepingen op technologiegebied, zoals o.a. gebeurt in de lopende Social Dialogue van
ECEG en IndustriALL (werknemers moeten het ook kunnen; pag. 8).
2. Verbreden en verbinden
De huidige industriële revolutie is een fenomeen dat impact heeft op een heel ecosysteem. Alle
partijen krijgen er mee te maken. In de bestudeerde bronnen voor de quickscan werd de adoptie
van smart technologies vooral gelinkt aan grote chemieconcerns en born-digital chemie startups.
Het MKB als ook analyses voor verknoping op ecosysteemniveau ontbraken grotendeels.
Praktische routing voor het MKB
Het midden- en kleinbedrijf is met ruim 2200 bedrijven een essentiële bron van innovatie voor de
chemische industrie. In tegenstelling tot grote(re) chemiebedrijven zijn zij niet bij machte om een
complete afdeling vrij te maken om te werken aan smartification van het bedrijf. Investeringen in
smart technologies moeten bij hen in 1x raak zijn -en beslissingen worden vaak genomen op basis
van een beperkte verkenning van de mogelijkheden. Om die tijdbegrensde exploratie/exploitatie
zo optimaal mogelijk uit te voeren -en geen tijd verloren te laten gaan aan zoeken- is het cruciaal
om ondersteuningsmogelijkheden overzichtelijk aan te bieden. Met andere woorden: een smart
chemical industry 'wegenkaart' waarop MKB-ers zelf hun route kunnen uitstippelen is wenselijk.
Gemeenschappelijke Smart Industry strategie
De topsector chemie heeft een uitgebreide innovatie infrastructuur, waarmee het traject van
idee tot product is afgedekt. Ook de (metaal)elektro sector beschikt, mede dankzij de inspanning
van het Smart Industry bureau, over een uitgebreid netwerk van fieldlabs en hotspots (pag. 30).
Om de transitie voor chemiebedrijven te versnellen is wenselijk dat beide netwerken actief met
elkaar verbonden worden. Daarin zouden de inhoudelijke chemie stromingen en bestaande
communities (pag. 24) kunnen dienen als backbones voor cross-sectorale verbinding én routing.
3. Informeren en luisteren
De introductie van de sustainable development goals door de VN markeert de overgang naar een
wereld waarin sociale en duurzame belangen minstens zo zwaar wegen als economische groei. In
navolging daarop gaf de Europese Unie bijvoorbeeld al aan dat de SDG's de kern vormen van de
opvolger van het huidige Horizon2020 programma (pag. 15).
Interactie met de maatschappij
De opkomst van iedere industriële revolutie is gepaard gegaan met tegenstellingen op sociaal
vlak. Bij de huidige technologische kentering is dat niet anders: de komst van robots kost gewone
mensen hun baan en robots zijn gevaarlijk vs. banen worden interessanter en de krapte op de
arbeidsmarkt wordt minder (pag. 11). En zo zijn meer voorbeelden van verschillen in duiding te
noemen (o.a. op gebied van artificial intelligence, big data). Het bewust omgaan met die tegenstellingen en proactief op zoek gaan naar gezamenlijke antwoorden is volgens Schwab (2017) dé
manier om als sector succesvol te kunnen (blijven) opereren in de toekomstige maatschappij.
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Landkaart innovatieve hotspots: chemie en metaalelektro
Topsector Chemie
De Topsector Chemie heeft sinds de
presentatie van het businessplan
'Sleutelgebied Chemie zorgt voor groei'
(Regiegroep Chemie, 2006) geïnvesteerd in
haar innovatie infrastructuur. Het resultaat is
dat het traject van idee tot product enerzijds
volledig is afgedekt met fysieke locaties zoals
(o.a.) Centers of Expertise, Centra voor
Innovatief Vakmanschap/ RIFs, Innovation
Labs, Chemieclusters, Centres for Open
Chemical Innovation (zie links) -en anderzijds
virtuele initiatieven kent gericht op onderzoek
& ontwikkeling, zoals (o.a.) Communities of
Innovation, vier programmalijnen en publiekprivate gremia zoals het Polymer Research
Platform (voortzetting DPI) en VoltaChem.
bron: www.vnci.nl/Content/Files/file/Downloads/VNCI_A4_handout_HR2-LANDKAART.pdf

Smart Industry
Het consortium met o.a. de KvK, FME, TNO en
het Ministerie van Economische Zaken bouwt
sinds de lancering in 2014 bottom-up aan het
innovatie landschap voor de (metaal-)elektro
sector. De belangrijkste hotspots zijn de 32
fieldlabs. Binnen deze ‘praktijkomgevingen
waarin bedrijven en kennisinstellingen nauw
samenwerken’ staan vaak één Smart Industry
onderwerp centraal. Denk bijvoorbeeld aan
het Fieldlab Industriële Robotica bij AWL in
Harderwijk. Daarnaast werkt het Smart
Industry bureau hard aan de installatie van
regionale SI-hubs die fungeren als eerste
landingsplaats voor MKB-bedrijven. Zo kent
Oost-NL het publiek-private netwerk BOOST
dat deze rol vervult en is SMITZH het loket in
de provincie Zuid-Holland.
bron: www.smartindustry.nl/wp-content/uploads/2018/02/SI-Fieldlabposter-A2-2018-NL-LR.pdf

NB: het fieldlab Campione (condition-based maintenance) staat op beide kaarten.
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Onze contactgegevens
KplusV
Vestiging Arnhem
Postbus 60055
6800 JB Arnhem
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
T +31 (0)26 355 13 55

Vestiging Amsterdam
Postbus 74744
1070 BS Amsterdam
Science Park 402
1098 XH Amsterdam
T +31 (0)20 669 90 66

E info@kplusv.nl
I www.kplusv.nl

Thema's
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GoChem - de Innovatieversneller voor groene chemie in het mkb
Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving,
reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen kunnen hierin een
belangrijke rol spelen en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Deze partijen
weten elkaar echter nog niet altijd te vinden. GoChem wil hier verbetering in brengen. Het
programma GoChem ondersteunt mkb-ondernemingen in de brede chemie en de chemieverwerkende industrie bij groene innovatie.
Hoofdthema

Sub-onderwerpen

Bronnen en grondstoffen

CO2, grondstoffen uit recycling, grondstoffen uit
landbouw, tuinbouw en aquacultuur, biomassa
procesflow, intensificatie, elektrificatie, katalyse,
nanotechnologie, bioraffinage, flexplants, opschaling
bio-composieten, -polymeren, -monomeren, aromaten, fibers, coatings, additieven, plastics, textiel,
bouwmaterialen
ontwerp, verwerking, verpakking, bouw, kleuring,
modificatie, (thermo)moulding, additive manufacturing,
3D-printing
levenscyclusanalyse, waardeketens,
businessmodellen, systeeminnovatie, afzetmarkten
scheidingstechnologie, chemische recycling,
reststromen

Chemie: proces en technologie
Moleculen en materialen
Verwerking en toepassing
Keten en business model
Hergebruik en recycling

Activiteiten
De activiteiten van GoChem richten zich op twee deelgebieden:
Netwerkersterking
GoChem verbindt ondernemers met kennis en talent van hogescholen, universiteiten,
Wageningen Research en TNO. Er wordt daarbij zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de
bestaande regionale en landelijke initiatieven op het gebied van innovatiesamenwerking en de
activiteiten van de topsectoren Chemie en Biobased Economy zoals innovatiemakelaars.
Financiering voor projecten
KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming
samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research). De
projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en
vallen binnen de hierboven genoemde thema’s. De doelgroep van de regeling is breder dan
uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten
van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling
en bedraagt maximaal € 40.000 per project.
Organisatie
GoChem is een initiatief vanuit de Topsector Chemie. Andere partners zijn: NWO, het ministerie
van EZK, de TKI’s Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en
kennisinstellingen (hogescholen, organisaties voor toegepast onderzoek en universiteiten). Het
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is penvoerder van het
programma GoChem en uitvoerder van de KIEM Gochem regeling.

Februari 2019

www.gochem.nl

WORK IN PROGRESS
/ NOT
FOR REDISTRIBUTION (yet)
WORK
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Klimaat - PITCH
Portfolio Innovatie Topsector Chemie

Sustainable Strategies

Inhoud
1. De impact van de chemie op het klimaat
2. Noodzakelijke technologieën
3. Inventarisatie van huidige onderzoek- en innovatieprogramma’s
4. Voorlopige conclusies
5. Discussie: gebeurt er genoeg en wordt er ingezet op de relevante onderwerpen?

1. De impact van chemie op het klimaat
De chemiesector is zowel een veroorzaker van klimaatopwarming als een leverancier van oplossingen

I. Energetische emissie
26 Mt CO2-eq / jaar (2005)

II. Niet-energetische emissie
36 Mt CO2-eq / jaar (2005)

-49-59% (2030)
-80-95% (2050)

SCOPE 3

SCOPE 2

-80-95% (2050)

SCOPE 1

inkoop van stroom
en warmte

Energie opwekking

Chemie

Chemicaliën

Producten

Technologie en materialen

11 Mton CO2-eq /jaar
Niet toegerekend aan chemie

Fossiele

III. Emissiereductie
in andere sectoren

Gebouwde omgeving
Agri & food
Hernieuwbare energie
Mobiliteit en transport

feedstocks

Up- & midstream

End of life

Ca. 65 Mt CO2-eq/ jaar

Toekomstig reductiepotentieel

Emissiedata I en II: C4C
III: Eigen schatting
Raffinaderijen: NEA

1. Emissies scope 1 (aan de schoorsteen)
Emissie dalen tov productie; 3 chemieclusters domineren
Productiestijging van 17%
(2005-2017)

Emissiedata: Emissieregistratie
Productiecijfers (CBS)

Emissies CO2-eq (2015)

1. Voorbeeld: Chemelot
Beperkt aantal hoofdoorzaken broeikasgasemissies

I. Energetische emissie
6 Mton CO2-eq / jaar

Brandstoffen

N2O
Elektriciteit

II. Niet-Energetische emissie
10 Mton CO2-eq / jaar

HT
verwarming

Waterstof
voor
ammonia

Kunststoffen

Towards a climate-neutral chemical industry
E. Appelman, Brightlands Chemelot Campus August 2018

1. Bijdragen chemie aan andere sectoren
Innovatie-agenda TKI chemie draagt positief bij aan klimaatdoelen andere sectoren

Landbouw

Potentiele CO2 besparing 13,5 Mt/jaar
Reductie methaanemissies

Voedingssupplementen
Betere verpakkingen

Reductie van
voedselverspilling

Sluiten kringloop
verpakkingsplastics

Efficiënt gebruik van
kunstmest

Technieken om tijdelijke
overdosering te voorkomen

CO2 uit verwarming en
motoren

Bio- of CCU-brandstoffen voor het
transportgedeelte

Gebouwde omgeving

Potentiele CO2 besparing 10 Mt/jaar (2030)
Klimaatneutrale
bouwmaterialen

Besparing

Alternatieve materialen op kunststofbasis voor
daken, gevelbekleding.
Isolatiemateriaal.
Warmte-opslag (phase-change materials)

Mobiliteit en transport

Potentiele CO2 besparing 25 Mt/jaar (2050)
Klimaat-neutrale hoogenergie brandstoffen

Brandstoffen op basis van biomassa en
CCU

Energie-efficiency

Lichtgewicht materialen, banden met
lage rolweerstand, isolerende coatings.

Electrificatie

Batterijen

Elektriciteit

Potentiele CO2 besparing 15 Mt/jaar
Composieten en coatings voor megaMaterialen voor productie
windmolenbladen, smeermiddelen, antivan hernieuwbare energie
reflectiecoatings voor zonnecellen, etc.
Ontwikkeling PV
Nieuwe materialen voor efficiëntere fotozonnecellen
voltaische cellen

Demand/Response

Demand-repsonse in de chemische industrie.
Geschikt vanwege de enorme schaal en het
beperkte aantal installaties, en omdat andere
sectoren niet altijd kunnen responderen.

1. Potentiele CO2 emissiereductie bijdragen in alle scopes
Top-7 In Mt CO2-eq per jaar

scope 1
Aan de schoorsteen

scope 2
Ingekochte elektriciteit en warmte

scope 3
Ketenemissies grondstoffen en producten

25

1. Brandstof voor lucht- en scheepvaart

20

2. Circulair gebruik van kunststoffen

15

3. Hoge-temperatuur warmte
4. Energiebesparing in de gebouwde omgeving

10

5.Materialen voor productie van hernieuwbare energie

10
7

6. Waterstof als grondstof
7. Demand/response mechanismen

5

2. Een systeemoplossing voor 2050
De contouren van een toekomstig klimaatarm energiesysteem zijn bekend, de weg ernaartoe is onbekend

I. Energietransitie

II. Grondstoftransitie

a. Energie efficiency
b. Biobased brandstoffen
c. Waterstof als brandstof
d. Elektrificatie met groene stroom
e. CCU/CCS

a. Circulaire economie & industriële symbiose
b. Biobased grondstoffen
c. AVR-CCS

III. Key enabling technologies

inkoop van stroom

Hernieuwbare
opwekking

en warmte

Chemie

Chemicaliën
Recycling

Waterstof

feedstock met kortcyclische koolstof
Reststromen (CCU)

CCU/CCS

Producten

Vergassing

2. De innovatiepijplijn
Toelichting op de visualisatie
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr
M€ 1 à 2

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

Pilots

4 jr

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

Efficiency
Verlaging van de
energievraag

Warmte
• Horizontale as: Technology Readyness Levels (TRLs)
• Gemiddelde tijd tussen fases is: 4 jaar
• Bedragen zijn orde-groottes voor de ontwikkeling van 1
technologie tot een commerciële plant

LINEAIRE PRODUCTIE
CIRCULAIRE ECONOMIE

Indeling in 3 niveau’s
• Lineaire productie (energietransitie, klimaatdoelen)
• Circulaire economie (grondstoffentransitie, kringloopsluiting)
• Key enabling technologies (doorsnijdend)
Technologieën gegroepeerd per thema (legenda)
Key enabling technologies

Op basis van hernieuwbare
energiedragers

Waterstof
Power-2-chemicals en productie
van groene en blauwe waterstof

CCS
CCU
Biobased

Grondstoffen op
basis van biomassa

Recycling
Het sluiten van de keten

KEY ENABLING TECHNOLOGIES
KET
Key enabling technologies

2. Noodzakelijke technologieën
Synthese van routekaarten (C4C, VEMW, DECHEMA)
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

M€ 1 à 2

Pilots

TRL 7-8

4 jr

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

Efficiency

Procesinnovaties
Power2Heat

UDG

Steam recompression
Methane pyrolysis

Electrolyse

H2 en CO2 product-routes (CCU)
LINEAR PRODUCTION
Foto- en elektrochemische CO2 conversie
CIRCULAR & BIOBASED ECONOMY
Cascadering

Biofuels / Bioheat

Biobased Chemistry

Waterstof
Power-2-chemicals en productie
van groene en blauwe waterstof

CCS

Carbon Capture &
- Storage (CCS)

CCU

- Usage (CCU)

Grondstoffen op
basis van biomassa

Mechanische recycling
Chemische recycling

Op basis van hernieuwbare
energiedragers

Biobased

Aquatische BM
Circulair design

Verlaging van de
energievraag

Warmte

CCS
Met duurzaam
opgewekte
elektriciteit

Efficiency

Industriële symbiose

Recycling
Het sluiten van de keten

KEY ENABLING TECHNOLOGIES
Waterzuivering*

(Bio-)katalyse*

Scheidingstechnologie

Materialen & coatings

Energieopslag

Measurement, modeling & sensing

Procestechnologie

Energy Carrier Management*

KET
Key enabling technologies

3. Grafische samenvatting
Onderzoek- en innovatieprogramma’s per thema
Efficiency

Biobased

Warmte

Waterstof
Recycling
Key enabling technologies
CCS

CCU

Programma(lijn)

3. Wat gebeurt waar

i

Het innovatie landschap
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr
M€ 1 à 2

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

4 jr

Pilots

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

Efficiency
Verlaging van de
energievraag

LINEAIRE PRODUCTIE
ARC-CBBC
TKI Chemie CCPT&S
Evidence based sensing
TNO CO2 neutral industry
ISPT PI-APC, BL, DR
TKI E&I (warmte)

DOW-YARA H2
BioMCN
AVEBE

Lyondell –
circularie stoom

3
Koole terminals

i concrete projecten

Programma(lijn)

3. Wat gebeurt waar

i

Het innovatie landschap
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr
M€ 1 à 2

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

Pilots

4 jr

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

i concrete projecten

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

Warmte

LINEAIRE PRODUCTIE

Op basis van hernieuwbare
energiedragers

Mat4Sus
TNO CO2 Neutral Industry
TKI gas geoenergie
TKI E&I warmte
ISPT oa UH
Pilots ultradiepe
geothermie

Empyro

Programma(lijn)

3. Wat gebeurt waar

i

Het innovatie landschap
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr
M€ 1 à 2

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

Pilots

4 jr

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

i concrete projecten

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

LINEAIRE PRODUCTIE
TNO CO2 Neutral Fuels & Feedstock

ARC-CBBC

Waterstof / ECCM
Power-2-chemicals en productie
van groene en blauwe waterstof

NWA conversie & opslag
Tenure Track ECCM

CCS

NWO crossover

Carbon Capture and Storage

TNO Sust. Chem. Ind.
TNO additionele investeringen Waterstoftransitie

Voltachem
ISPT System Integration
TKI E&I elektrificatie
TKI gas -waterstof
2

Faraday Lab
TNO CO2 neutral industry 1 MW Electrolyser
TKI gas CCU/CCS

Porthos

Programma(lijn)

3. Wat gebeurt waar

i

Het innovatie landschap
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr
M€ 1 à 2

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

Pilots

4 jr

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

i concrete projecten

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

CIRCULAR & BIOBASED ECONOMY
ARC-CBBC

Biorizon
Brightlands material center

SAM

TKI BBE microbiologische conversie

Building blocks of life

WR BBE oa BPM
Waarde uit biomassa
TKI Chemie Advanced Materials

Biobased

TKI BBE solar capture

Grondstoffen op
basis van biomassa

TKI BBE chemische katalyse
TNO Sust. Chem. Ind.
TNO CO2 Neutral fuels & feedstocks
TKI groen gas vergassing
Peelpioneers
Bio-HArT

2

Lowlands Methanol
Corbion bioraffinage
Waste-2-Chemicals
Beyond Oil

TKI groen gas vergisting
Zambezi
o.a. BioBTX
Mekong
Pulp2Value 7
Chaincraft
Chembeet
XTL

3

4

Programma(lijn)

3. Wat gebeurt waar

i

Het innovatie landschap
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

M€ 1 à 2

Pilots

4 jr

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

i concrete projecten

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

CIRCULAR & BIOBASED ECONOMY
ARC-CBBC

Solar-2-products
TNO ERP Energy Conversion & Storage

VoltaChem

CCU

TNO CO2 Neutral Industry
ISPT CO2 to energy & products

ArcelorMittal pilot installatie

Recycling

TKI Chemie Advance Materials

Het sluiten van de keten

TNO Circular Economy
TKI E&I Recycling
Waste2Aromatics
Syngip

2

Ioniqa Circulae

Black Bear
Carbon

2

Quality Circular Polymers
Bin2Barrel

Programma(lijn)

3. Wat gebeurt waar

i

Het innovatie landschap
TRL 1-2

Theoretisch 4 jr
M€ 1 à 2

TRL 3-4

TRL 5-6

M€ 1 à 2

± M€ 10

Toegepast 4 jr

4 jr

Pilots

TRL 7-8

Opschaling 4 jr
M€ 25-50

i concrete projecten

TRL 9

Uitrol

M€ 100 - ?

KEY ENABLING TECHNOLOGIES
ARC-CBBC
Mat4Sus
TKI Chemie
CCPT&S, CND & Adv. Mat.
Evidence based sensing
Brightlands Materials Center
ISPT o.a. Water processing
GoChem
TKI E&I (niet-chemie)

KET
Key enabling technologies

3. Fieldlabs
Onderdeel van het innovatie-ecosysteem in Nederland (TRL5-6 en TRL 7-8)
Initierend
Draaiend

1.Chemport
Industry Campus

Fieldlab

Thema’s

1. Chemport Industry
Campus (initierend)
Delfzijl

Recycling, biobased, elektrificatie, digitalisering, ketenintegratie,
energie-innovatie

2. Green PAC
Emmen
2.Green Pac

3. S/Park (initierend)
Deventer
4. Prodock
Amsterdam

4.Prodock
3.S/Park
5.Bioprocess
Pilot Facility

5. Bioprocess Pilot Facility
Delft

6.Biotech
Campus Delft
7.Plant One Rotterdam
8. Fieldlab Rotterdam/Moerdijk

9.Green Chemistry
Campus

10.Brightlands
Chemelot Campus

KET
Overig

7. Plant One Rotterdam
Rotterdam
8. Fieldlab RotterdamMoerdijk (initierend)
Rotterdam/Moerdijk

Thema’s
Efficiency
Warmte
Waterstof
CCU
Biobased
Recycling

6. Biotech Campus Delft
Delft

Groene chemicaliën uit biomassa en hernieuwbare energie . Faciliteren van
innovaties die opgeschaald kunnen worden.

Met name materialen
Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels
en composieten. Ze initiëren en faciliteren ‘businessdriven‘
kennisontwikkeling.

Waterstof, digitalisering (KET) (programma’s in ontwikkeling)
Innovatie ecosysteem op het gebied van hoogreactieve chemie en
technologie. Veiligheid, scalability, sustainability en slimme fabrieken.

O.a. recyling, biobased, energietransitie
Innovatie hub van de Amsterdamse haven waar ondernemers hun
producten, processen en propositie snel en doeltreffend kunnen
ontwikkelen en uitrollen.

Biobased
Opschalen industrieel biotechnologische processen, verwaarden
biomassastromen.

Biobased
Applicatie van levende cellen en/of hun producten in industriële processen,
bijv. bio-fuels, kleurstoffen.

Efficiency, recycling, CCU, biobased
Testfaciliteiten voor duurzame procesinnovaties en oplossingen voor
procesverbeteringen.

Waterstof, warmte, CCU
Technologieën op industrieel relevante schaal in een praktijkomgeving
testen. Innovatie met Power-2-X.

9. Green Chemistry
Campus
Bergen op Zoom

Biobased, materialen (KET)

10. Brightlands Chemelot
Campus
Geleen

Biobased, waterstof, CCU, recycling, efficiency, warmte

Opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de
bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie.
Ontwikkeling van slimme materialen (voor de biomedische, automotive en
verpakkingsindustrie) en duurzame chemische productieprocessen
(hernieuwbaar, efficiënt en biobased).

Bron: Bijeenkomst innovatiecampussen/fieldlabs chemie-energie, 29-10-2018

4. Voorlopige conclusies en opmerkingen
Wat ons is opgevallen ten aanzien van de klimaatagenda van de chemie

Waarnemingen innovatiepijplijn
• Haalbaarheid CO2 emissiereductie kent grote onzekerheden en uitdagingen –
meerdere routes noodzakelijk.
• Er zit spanning tussen de haalbaarheid van de doelen voor 2030 en die van de doelen
voor 2050.
• Voor verwaarding van de innovatie-inspanningen in de chemie is
portfoliomanagement cruciaal – zowel horizontaal (dóórlopen van de innovatieketen)
als verticaal (balans tussen thema’s en balans tussen KETs).
• CCU en recycling zijn nog onderbelicht en behoeven dus extra investeringen/aandacht.
Grote stappen nodig voor behalen klimaatdoelen:
• Verduurzaming hoge-temperatuurwarmte
• Het circulair maken productketens (85-99% kringloop gesloten)
• Inzetten op operational excellence (tbv 2030)

Contact voor verdere vragen
MSG Sustainable Strategies
George Wurpel
george@msgstrategies.nl
+31(0)6 48 42 38 11

Jaarverslag 2018
SUSCHEM

NTP Suschem-NL
Dutch Technology Platform for Sustainable Chemistry aligns activities related to innovation in
Chemistry in Europe (ETP-Suschem)to activities in The Netherlands (TKI-Chemie) = Long arm of
TKI-Chemie in Europe.
Vision: In 2050 Holland will be the country of green and sustainable chemistry, will be in the top
3 of producers of smart materials with high added value and smart solutions, and will provide
high-quality frontier-expanding academic research [TopsectorChemie vision]
Mission: To stimulate innovation and collaboration between companies and research institutions
through European collaboration.
Activities: European policy lobby through Suschem, Aligning European Strategic Agenda (SIRA)
with Dutch Knowledge & Innovation Agenda (KIA), H2020 Brokerage, Initiate collaboration with
other European regions (through NTP’s).

Activities 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Build the network
Provide useful information to the network
Provide the network possibilities to influence the international agendas
Organise information sessions to the network
Extent the capacity of the network

Build the network
• Create an overview of relevant stakeholders for sustainable chemistry in an
international context
• Organise meetings with these relevant stakeholders
•
•
•
•
•
•
•

Meetings program boards, Topteam, TKI, civil servants of ministries, TNO
Meetings EU Suschem
Meetings Brightlands, chemistry campus and Trilateral strategy
Meeting ICS3 germany
Meetings to be held with the COI’s
Identify whether Emmen network is relevant
Meeting Suschem Germany and Suschem Belgium

Provide useful information to the network
• Extent overview of the international funding possibilities for sustainable chemistry in an
international context, add concrete calls and deadlines
• Extent the overview of the relevant agendas
• Provide tips and tricks on obtaining international funding
• Update the Suschem website add useful infromation
• Overviews of funding possibilities received from Suschem, TNO and RVO, how to communicate
these overviews?
• Input gathered for agenda from the identified stakeholders
• Meeting held by RVO at the ‘materialenbeurs in Eindhoven’
• Short presentation at the Suschem stakeholder event, informing stakeholders on the possibilities
to influence in the Netherlands
• News items added to the topsector newsletter to the Topsector network
• Information session organised by Maarten
• Update the Suschem website add useful information yet to be done

Provide the network possibilities to influence the
international agendas
• Ask the network for input on agenda’s e.g. FP9 and share this with Suschem
international
• Provide information on relevant conferences and meetings to influence the
international sustainable chemistry agendas
•
•
•
•

Several emails send to ask input on agenda’s
Provided input at the brokerage event
Created and international agenda
Newsletter of Topsector will be used to provide information on relevant conferences and
meetings, until now 1 newsletter has been send

Organise information sessions to the network
• Organise at least one event bringing the network together on concrete international
sustainable chemistry funding opportunities in an international context of the Arra
region on electrification (next year the topic will be different)
• As part of the workshop organised by Ardi, John presented information on plastics
• Earlier it has been decided that electrification is already covered by many other
events
• One meeting to be organised around concrete calls? When is the best time to
organise this? Let set a date

Extent the capacity of the network
• Look out for opportunities to participate as partner of a consortium in H2020 calls on
networks relevant for sustainable chemistry
• No relevant call identified yet

Hoofdlijn (Roadmap)

TKIbureau_nummer

Soort project

Projectleider

Titel project

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2016.004

TKI (inzet programmatoeslag)

Schenning, A.P.H.J.

Smart Photonic Polymer Coatings

Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry

CHEMIE.PGT.2016.009
CHEMIE.PGT.2017.002
CHEMIE.PGT.2017.006
CHEMIE.PGT.2017.011

TKI
TKI
TKI
TKI

Joosten, J.G.H.
Paulusse, J.M.J.
Topp, M.D.C.
Joosten, J.G.H.

2 Calls for Proposals: Performance Polymers en Polyolefins and Coatings Technology
Hyperpolarized Silicon Nanoparticles in Targeted Magnetic Resonance Imaging
Powder Coating on Plastics and Composites”
Call for proposals Technology Areas Polyolefins and Coatings Technology

of
of
of
of

Advanced
Advanced
Advanced
Advanced

Materials
Materials
Materials
Materials

(inzet
(inzet
(inzet
(inzet

programmatoeslag)
programmatoeslag)
programmatoeslag)
programmatoeslag)

Penvoerder voor TKRVO volgnumme status project
Technische
5075 2. Loopt
Universiteit
Dutch Polymer
5080 2. Loopt
Universiteit Twente
5785 2. Loopt
Windesheim
5788 2. Loopt
Dutch Polymer
2. Loopt
Technische
5795 2. Loopt
Universiteit
Dutch Polymer
2. Loopt
Rijksuniversiteit
2. Loopt
Groningen
Technische
2. Loopt
Universiteit
Eindhoven

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2017.013

TKI (inzet programmatoeslag)

Anderson, P.D.

Rheology and microstructure of concentrated polymer blends with viscoelastic components

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.001

TKI (inzet programmatoeslag)

Joosten, J.G.H.

Call for Proposals Technology Areas Polyolefins en Performance Polymers

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.004

TKI (inzet programmatoeslag)

Loos, K.U.

Closing the loop of the Electrochemical Machining Process

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.006

TKI (inzet programmatoeslag)

Tuinier, R.

Drying of colloid-polymer mixtures and the role of interactions and phase stability

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.010

TKI (inzet programmatoeslag)

Meijerink, A.

HiBriDLight: High Brightness Diode Pumped Light Concentrators

Universiteit Utrecht

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.011

TKI (inzet programmatoeslag)

Topp, M.D.C.

Industrieel hergebruik van End of Life thermoharde composieten

Windesheim
Polymer Science
Park
TNO
Dutch Polymer
Institute
Wageningen
Research (FBR
deel)

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.012

TKI (inzet programmatoeslag)

Willemsen, G.

3DPrintHuge

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.014

TKI (inzet programmatoeslag)

Wolfs, P.M.

Inzetprojecten TNO programmatoeslag 2018

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.015

TKI (inzet programmatoeslag)

Joosten, J.G.H.

Call for Proposals Technology Areas Polyolefins en Performance Polymers (PT2018)

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PGT.2018.016

TKI (inzet programmatoeslag)

Zee, van der M.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2015.002

NWO CHIPP PPS

Mugele, F.G.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2015.003

NWO TA PPS

Buma, W.J.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2015.005

NWO TA PPS

Voets, I.K.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2016.001

NWO TA sub-call

Sprakel, J.H.B.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2016.002

NWO TA sub-call

Schenning, A.P.H.J.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2016.003

NWO TA sub-call

Veen, M.A. van der

Chemistry of Advanced Materials
Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2016.005
CHEMIE.PJT.2016.006

NWO TA sub-call
Universitair PPS direct

Otto, S.
Rastogi, S.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2016.007

NWO TA sub-call

Dankers, P.Y.W.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2016.008

NWO TA sub-call

Meijer, E.W.

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2017.008

NWO TA PPS

Sijbesma

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2017.010

Universitair PPS direct

Wagemaker, M.

Chemistry of Advanced Materials
Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2017.012
CHEMIE.PJT.2018.002

NWO CHIPP PPS
NWO Thematische PPS

Loos, K.U.
Donoeva, B.

Inzet PPs-programmatoeslag 2016, 2017, 2018
Rock-on-a-Chip: Salt-controlled wettability alteration in oil-water-solid systems for applications in
enhanced oil recovery
Development of a Vibrational Optical Activity analysis toolbox
Synthesis, self-assembly, structure and stability of sequence controlled polyurethanes in water
(PUSYNSTAB)
Photonic supralatices for pigment-free colour in waterbased coatings (SUPRALATICE)
CHEMIE.PJT.2016.01
Responsive Commodity Polymers (ReCoPol) CHEMIE.PJT.2016.02
Towards flexible memories with coordination polymers with polar rotors (RotorMOF)
CHEMIE.PJT.2016.03
Self-Synthesizing Hydrogels (SelfSyntHGels) CHEMIE.PJT.2016.05
Synthesis of Polymers for Healthcare applications CHEMIE.PJT.2016.06
Supramolecular Biomaterials with Antimicrobial and Regenerative Activity (SuperActive)
CHEMIE.PJT.2016.07
Supramolecular Biomaterials with a Dual Network Architecture for Stem Cell Expansion (SupMat)
CHEMIE.PJT.2016.08
Dynamic Polymer Materials for Additive Manufacturing
The interaction of sustainable aqueous coating solvents with electrode materials, enabling next
generation high energy densitt Li-ion batteries
Nanostructured self-assembled functonal materials
CO-TECH: CO-Tolerance for Electrochemical Compression of Hydrogen
A combined computational and experimental approach to the design of colorful, low-cost,
environment friendly, and efficient electroactive materials for redox flow batteries
Two-dimensional semiconductors for highly efficient ultrathin photovoltaics
SPEAR - Solid and Polymer Electrolyte Advanced Research
Advanced multi-mineral technologies for controlling iron – phytochemical interactions

Chemistry of Advanced Materials

CHEMIE.PJT.2018.003

NWO Thematische PPS

Er, S.

Chemistry of Advanced Materials
Chemistry of Advanced Materials
Chemistry of Advanced Materials
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis

CHEMIE.PJT.2018.004
CHEMIE.PJT.2018.005
CHEMIE.PJT.2018.006

NWO Thematische PPS
NWO Thematische PPS
NWO TA PPS

Siebbeles, L.D.A.
Wagemaker, M.
Shahidzadeh, N.

CHEMIE.PGT.2016.001

TKI (inzet programmatoeslag)

Bommel, M.R. van

Chemistry of Light-induced degradation - A feasibility study (COLD)

CHEMIE.PGT.2016.002

TKI (inzet programmatoeslag)

Shiju, N.R.

Design of heterogeneous catalysts for chemo-selective synthesis of cyclohexylamines (Catamine)

CHEMIE.PGT.2016.005

TKI (inzet programmatoeslag)

Deelman, B.J.

Metal Initiators for Controlled Emulsion Polymerization (MI-CEP)

CHEMIE.PGT.2016.006

TKI (inzet programmatoeslag)

Louwerse, M.

CHEMIE.PGT.2016.007

TKI (inzet programmatoeslag)

CHEMIE.PGT.2016.008

TKI (inzet programmatoeslag)

CHEMIE.PGT.2016.012

Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis

totaal project budget

hoogte tki toeslag

€ 157.269,00

€ 136.269,00

€ 2.200.000,00
€ 108.593,00
€ 192.700,00
€ 1.919.656,00

€ 1.990.260,00
€ 98.593,00
€ 15.100,00
€ 1.919.656,00

€ 84.000,00

€ 73.000,00

€ 1.521.676,00

€ 1.521.676,00

€ 250.000,00

€ 147.810,00

€ 680.000,00

€ 400.000,00

2. Loopt

€ 165.000,00

€ 120.000,00

2. Loopt

€ 663.700,00

€ 18.595,00

2. Loopt

€ 61.030,00

€ 16.630,00

2. Loopt

€ 788.128,00

€ 788.128,00

2. Loopt

€ 1.688.839,00

€ 1.688.839,00

2. Loopt

€ 0,00

€ 262.465,00

NWO

5007 2. Loopt

€ 2.961.000,00

€ 355.000,00

NWO

5008 2. Loopt

€ 858.160,00

€ 30.750,00

NWO

5010 2. Loopt

€ 741.680,00

€ 47.500,00

NWO

5021 2. Loopt

€ 257.292,00

€ 19.792,00

NWO

5022 2. Loopt

€ 257.292,00

€ 19.792,00

NWO

5023 2. Loopt

€ 257.292,00

€ 19.792,00

NWO
Universiteit

5025 2. Loopt
5026 4. Afgerond

€ 257.292,00
€ 320.417,00

€ 19.792,00
€ 50.000,00

NWO

5027 2. Loopt

€ 257.292,00

€ 19.792,00

NWO

5028 2. Loopt

€ 257.292,00

€ 19.792,00

NWO

5634 2. Loopt

€ 2.377.050,00

€ 91.250,00

NWO

5636 4. Afgerond

NWO
NWO

5782 2. Loopt
2. Loopt

NWO

2. Loopt

€ 313.988,00

€ 12.500,00

NWO
NWO
NWO
Universiteit van
Amsterdam
Universiteit van
Amsterdam

2. Loopt
2. Loopt
2. Loopt

€ 954.170,00
€ 590.188,00
€ 1.026.195,00

€ 37.500,00
€ 26.250,00
€ 47.075,00

€ 15.975,00
€ 250.000,00
€ 20.000,00

€ 87.595,00

€ 39.334,00

5073 4. Afgerond

€ 112.029,00

€ 93.529,00

Universiteit Utrecht

5076 4. Afgerond

€ 83.500,00

€ 74.100,00

Modeling Ion Diffusion during Preparation to Improve Catalyst Selectivity (MIDPICS)

Universiteit Utrecht

5077 2. Loopt

€ 199.400,00

€ 175.400,00

Weckhuysen, B.M.

Towards Structure-Activity-Morphology Relationships in Ziegler-Natta Catalysis (POLYCATMORPH)

Universiteit Utrecht

5078 2. Loopt

€ 153.263,00

€ 128.063,00

Weckhuysen, B.M.

New Insights in the Working Principles of tri-ethyl boron as co-catalyst in Cr/SiO2 Phillips catalysis

Universiteit Utrecht

5079 2. Loopt

€ 142.800,00

€ 135.900,00

TKI (inzet programmatoeslag)

Weckhuysen, B.M.

4 CATCHBIO-projecten

CatchBio

5083 4. Afgerond

€ 132.003,00

€ 132.003,00

CHEMIE.PGT.2017.005

TKI (inzet programmatoeslag)

Koper, M.

Synthesis of catalytic metallic and bimetallic nanoparticles by cathodic corrosion”

Universiteit Leiden

5789 4. Afgerond

CHEMIE.PGT.2017.007

TKI (inzet programmatoeslag)

Jong, K.P. de

Bifunctional zeolite catalyst for selective hydrocarbon conversion

Universiteit Utrecht

5790 2. Loopt

CHEMIE.PGT.2017.008

TKI (inzet programmatoeslag)

Weckhuysen, B.M.

New insights in the working principles of tri-ethyl boron as co-catalyst in Cr/SiO2 Phillips catalysis

CHEMIE.PGT.2017.009

TKI (inzet programmatoeslag)

Esch, J.H. van

Bio-based rheology modifiers for coatings

CHEMIE.PGT.2017.010

TKI (inzet programmatoeslag)

Swinkels, P.J.L.

Innovation by Product and Process Design: For life sciences & health, energy conversion & storage,
circular economy

CHEMIE.PGT.2017.016

TKI (inzet programmatoeslag)

Geld, C. van der

Smart design of emergency relief systems

CHEMIE.PGT.2017.018

TKI (inzet programmatoeslag)

Loo, S. van

Ontwikkeling Elektrochemische Reiniging Waswater Rookgassen

CHEMIE.PGT.2018.003

TKI (inzet programmatoeslag)

Deuss, R.W.J.M.

Aromaten uit garnalen doppen

CHEMIE.PGT.2018.005

TKI (inzet programmatoeslag)

Deen

Stofoverdracht in waterelektrolyse

CHEMIE.PGT.2018.007

TKI (inzet programmatoeslag)

Jong, K.P. de

Noble-metal/zeolite bifunctional catalysts with ultra-low metal loading

CHEMIE.PGT.2018.009

TKI (inzet programmatoeslag)

Weckhuysen, B.M.

CHEMIE.PJT.2015.001

NWO CHIPP PPS

Hensen,E.J.M.

New insights in the working principles of tri-ethyl boron as co-catalyst in Cr/SiO2 Phillips catalysis
A holistic catalysis and reaction engineering approach to methane dehydroaromatization into
chemicals
Multi-scale Chemical Imaging of Multi-component Catalyst Materials: New Opportunities to
Understand Catalytic Activity and Related Deactivation Phenomena of Ziegler-Natta Catalysts
(CHEMCATLIVE)
Electrochemical, catalytic and process engineering aspects of gas-forming electrolysis
(ELECTROGAS)

Universiteit Utrecht
Technische
Universiteit Delft
Technische
Universiteit Delft
Technische
Universiteit
ECN
Rijksuniversiteit
Groningen
Technische
Universiteit
Eindhoven
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht

5072 2. Loopt

€ 122.026,00
€ 2.137.499,00
€ 553.032,00

€ 50.400,00

€ 30.400,00

€ 111.957,00

€ 111.957,00

2. Loopt

€ 85.000,00

€ 75.000,00

5792 2. Loopt

€ 960.000,00

€ 450.000,00

5793 2. Loopt

€ 533.000,00

€ 250.000,00

5798 2. Loopt

€ 193.000,00

€ 130.000,00

2. Loopt

€ 99.367,00

€ 99.367,00

2. Loopt

€ 72.077,00

€ 60.077,00

2. Loopt

€ 96.000,00

€ 81.000,00

2. Loopt

€ 121.551,00

€ 121.551,00

2. Loopt

€ 108.000,00

€ 81.000,00

NWO

5041 2. Loopt

€ 523.124,00

€ 62.500,00

NWO

5012 2. Loopt

€ 868.096,00

€ 59.687,00

NWO

5016 2. Loopt

€ 1.046.600,00

€ 60.875,00

CHEMIE.PJT.2015.007

NWO TA PPS

Weckhuysen, B.M.

CHEMIE.PJT.2015.013

NWO TA PPS

Koper, M.

CHEMIE.PJT.2015.016

Universitair PPS direct

Schaaf, J. van der

High Gravity High Shear for Intensified Chemicals Production

5019 2. Loopt

€ 6.094.495,00

€ 820.500,00

CHEMIE.PJT.2016.004

NWO CHIPP PPS

Sanden, M.C.M. van
de

Technische
Universiteit

Syncat at DIFFER: Electricity to Chemistry, Catalysis for Energy Storage CHEMIE.PJT.2016.04

NWO

5024 2. Loopt

€ 1.603.125,00

€ 187.500,00

Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Chemical Conversion,
Process Technology and Synthesis
Chemistry of Life

CHEMIE.PJT.2017.002

NWO Thematische PPS

Lefferts, L.

Catalytic pyrolysis of methane to ethylene and aromatics

NWO

5628 2. Loopt

€ 289.250,00

€ 22.250,00

CHEMIE.PJT.2017.003

NWO Thematische PPS

Gascon, J.

Metal Organic Framework catalysts for the gas phase direct synthesis of Methanol from Methane

NWO

5629 2. Loopt

€ 289.250,00

€ 22.250,00

CHEMIE.PJT.2017.004

NWO Thematische PPS

Mul, G.

Photography inspired activation of natural gas

NWO

5630 2. Loopt

€ 289.250,00

€ 22.250,00

CHEMIE.PJT.2017.005

NWO Thematische PPS

Groot, I.M.N.

Bridging the pressure and materials gaps in methanol steam reforming

NWO

5631 2. Loopt

€ 289.250,00

€ 22.250,00

CHEMIE.PJT.2017.007

ARC of vergelijkbaar

Weckhuysen, B.M.

Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium

Advanced Research
Center Chemical

5633 2. Loopt

€ 99.419.158,00

€ 6.262.000,00

CHEMIE.PJT.2017.011

NWO TA PPS

Groot, I.M.N.

Promoter and poison effects in heterogeneous catalysis: Novel tools to shed fundamental insight

NWO

5781 2. Loopt

€ 793.490,00

€ 55.250,00

TKINCI.2015.0002

NWO CHIPP PPS

Lefferts, L.

Non-oxidative Coupling of Methane via Plasma Catalysis

NWO

2486 2. Loopt

€ 523.124,00

€ 62.500,00

TKINCI.2015.0003

NWO CHIPP PPS

Hensen,E.J.M.

Structure sensitivity of supported nickel catalysts for (de)hydrogenation of alkanes and alkenes

NWO

4008 2. Loopt

€ 523.124,00

€ 62.500,00

TKINCI.2015.0005

TKI (inzet programmatoeslag)

Vogt, E.T.C.

Understanding the physicochemical interactions between phosphate and the active sites within
zeolite ZSM-5 with the aim to boost the propylene production in fluid catalytic cracking

Universiteit Utrecht

4429 4. Afgerond

€ 112.375,00

€ 97.375,00

TKINCI.2015.006.1

NWO LIFT PPS

Maarseveen, J.H. van Transition-metal catalyzed epimerization-free peptide C-terminal activation and fragment coupling

NWO

4. Afgerond

€ 175.750,00

€ 66.500,00

TKINCI.2015.007

TKI (inzet programmatoeslag)

Weckhuysen, B.M.

CatchBio 4e fase (deelprojecten 053.70.441 t/m 053.70.444) (PGT 2013+2014)

CatchBio

4. Afgerond

€ 0,00

€ 409.000,00

5787 2. Loopt

€ 43.193,00

€ 34.693,00

2. Loopt

€ 10.982,00

€ 9.482,00

2. Loopt

€ 101.542,00

€ 94.042,00
€ 32.500,00
€ 80.000,00

CHEMIE.PGT.2017.004

TKI (inzet programmatoeslag)

Kros, A.

Chemistry of Life

CHEMIE.PGT.2018.002

TKI (inzet programmatoeslag)

Braakman, L.J.

Chemistry of Life

CHEMIE.PGT.2018.008

TKI (inzet programmatoeslag)

Heck, A.J.R.

Chemistry of Life
Chemistry of Life

CHEMIE.PJT.2015.004
CHEMIE.PJT.2015.006

NWO TA PPS
NWO TA PPS

Mecinovic, J.
Gros, P.

Liposomal Targeting of Dendritic Cells in Human Skin Using Hollow Microneedles”
Universiteit Leiden
Defining the folding properties of chimeric CFTR reporter constructs for testing (pre)clinical
Universiteit Utrecht
compounds in cell surface expression assays
Combining crosslinking mass spectrometry and structural modelling to interrogate the architecture of
Universiteit Utrecht
Tau interaction networks within neuronal cells
Targeting Histone Lysine Methyltransferases for Cancer Therapy
NWO
Targeting membrane proteins (TAMP)
NWO

5009 2. Loopt
5011 2. Loopt

€ 634.700,00
€ 1.302.000,00

Chemistry of Life

CHEMIE.PJT.2015.011

NWO TA PPS

Zhang, H.

Preclinical Intraoperative Image-Guided Surgery and Postoperative Radiotherapy of Tumours (PIPR) NWO

5014 2. Loopt

€ 780.900,00

Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry

CHEMIE.PJT.2015.012
CHEMIE.PJT.2018.001
CHEMIE.PJT.2018.008
TKINCI.2015.0001
TKINCI.2015.0004

NWO
NWO
NWO
NWO
NWO

Abrahams, J.P.
Bonn, D.
Voets, I.K.
Wezel, G.P. van
Kros, A.

A high speed revolution in 3D analysis of (supra-)molecular structures (MOL3DEM)
Molecular aspects of biopolymers defining food texture perception and oral digestion
Localisation of biomacromolecules in food matrices
Synthetic Biology and Genomics Platform for New-to-Nature Bioactive Peptides
Supramolecular peptide amphiphile nanoparticles as a novel allergy vaccine platform

5015 2.
2.
2.
4072 2.
4037 2.

of
of
of
of
of

Life
Life
Life
Life
Life

Chemistry of Life

TKINCI.2015.006.2

Chemistry of Life

TKINCI.2015.006.3

TA
TA
TA
TA
TA

PPS
PPS
PPS
PPS
PPS

NWO
NWO
NWO
NWO
NWO

Loopt
Loopt
Loopt
Loopt
Loopt

4. Afgerond

€ 581.000,00
€ 665.900,00
€ 1.111.000,00
€ 1.360.000,00
€ 766.136,00

€ 30.000,00
€
€
€
€
€

25.000,00
40.175,00
55.000,00
92.500,00
45.432,00

NWO LIFT PPS

Leurs, R.

Third generation antihistamines: Computer aided drug design of dual-action H1R/H4R antagonists.

NWO

NWO KIEM PPS

Poelarends, G.J.

Efficiënte synthese van selectieve remmers van glutamaat transporteiwitten

NWO

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PGT.2016.003

TKI (inzet programmatoeslag)

Schoenmakers, P.J.

Analytische onderzoeksprojecten in het kader van het talentenprogramma

TI-COAST

5074 2. Loopt

€ 112.110,00

€ 56.110,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PGT.2017.001

TKI (inzet programmatoeslag)

Segerink, L.I.

Nanotechnology for early cancer diagnostics”

Universiteit Twente

5784 2. Loopt

€ 132.000,00

€ 132.000,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PGT.2017.014

TKI (inzet programmatoeslag)

Reek, J.

Scalable synthesis of high-efficiency organic dyes for colourful Building integrated photovoltaics

Universiteit van
Amsterdam

5796 2. Loopt

€ 204.000,00

€ 72.000,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2015.008

NWO TA sub-call

Buydens, L.M.C.

Outfitting the Factory of the Future with ON-line analysis (OFF/ON)

NWO

5013 2. Loopt

€ 796.467,00

€ 15.000,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2015.009

NWO TA sub-call

Verpoorte, E.M.J.

High-end Analytical Detection coupled to a Gut-on-a-Chip (Guttest)

NWO

5020 2. Loopt

€ 605.811,00

€ 24.500,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2015.014

NWO TA sub-call

Kentgens, A.P.M.

Hyphenation of supercritical fluid chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy

NWO

5017 2. Loopt

€ 630.851,00

€ 26.250,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2015.015

NWO TA sub-call

Schoenmakers, P.J.

Making Analytically Incompatible Approaches Compatible (MANIAC)

NWO

5018 2. Loopt

€ 832.350,00

€ 39.000,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2017.001

NWO TA PPS

Hall, R.D.

Chemosense: data-driven approaches for food products with superior sensorial properties

NWO

5780 2. Loopt

€ 1.211.000,00

€ 75.000,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2017.006

NWO TA sub-call

Duynhoven, van

Microfluidic-Microcoil NMR Hyphenation for Molecular Identification and Quantification

NWO

5632 2. Loopt

€ 832.688,00

€ 35.500,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2017.009

NWO TA sub-call

Somsen, G.W.

Higher Order Structure Analysis

NWO

5635 2. Loopt

€ 528.948,00

€ 21.000,00
€ 187.500,00

4. Afgerond

€ 285.000,00

€ 66.500,00

€ 18.750,00

€ 18.750,00

Chemistry of Nanotechnology and Devices CHEMIE.PJT.2018.007

NWO CHIPP PPS

Somsen, G.W.

Understanding Materials by Characterizing Essential Distributions

NWO

2. Loopt

€ 1.687.500,00

Meerdere

CHEMIE.PGT.2016.010

TKI (inzet programmatoeslag)

Wolfs, P.M.

Inzetplan 2016 TNO-Sustainable Chemical Industry voor TKI Chemie programmatoeslag (excl BBE)

TNO

5081 2. Loopt

€ 674.687,00

€ 674.687,00

Meerdere

CHEMIE.PGT.2016.010.BBE

TKI (inzet programmatoeslag)

Wolfs, P.M.

Inzetplan 2016 TNO-Sustainable Chemical Industry voor TKI Chemie programmatoeslag (excl BBE)
BBE Deel

TNO

2. Loopt

€ 930.225,00

€ 930.225,00

Meerdere

CHEMIE.PGT.2016.011

TKI (inzet programmatoeslag)

Vertegaal, L.B.J.

NWO CW Innovatiefonds inzet 2015

Meerdere
Meerdere
Meerdere
Meerdere
Meerdere

CHEMIE.PGT.2016.013
CHEMIE.PGT.2017.003
CHEMIE.PGT.2017.015
CHEMIE.PGT.2017.017
CHEMIE.PGT.2018.013

TKI
TKI
TKI
TKI
TKI

Wolfs, P.M.
Wolfs, P.M.
Steenbruggen, G.
Steenbruggen, G.
Steenbruggen, G.

TNO Inzetproject PPS-programmatoeslag 2016
TNO Inzetproject PPS-programmatoeslag 2017
NWO Innovatiefonds Chemie inzet 2016
NWO Innovatiefonds Chemie inzet 2017
Inzetprojecten (ENW PPS fonds) programmatoeslag 2018

(inzet
(inzet
(inzet
(inzet
(inzet

programmatoeslag)
programmatoeslag)
programmatoeslag)
programmatoeslag)
programmatoeslag)

NWO Chemische &
Exacte
TNO
TNO
NWO
NWO
NWO

5082 2. Loopt

€ 498.787,00

€ 415.656,00

5783
5786
5797
5799

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2.
2.
2.
2.
2.

Loopt
Loopt
Loopt
Loopt
Loopt

788.158,00
541.598,00
612.848,00
563.522,00
510.211,00

788.158,00
541.598,00
460.788,00
423.701,00
510.211,00

Private Partijen

MKB

Achmea
Advanced Research Center Chemical
Building Blocks
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Rumal

3DPPM B.V.

SAINT-GOBAIN RECHERCHE

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV

Abundnz B.V.

Sappi Netherlands Services B.V.

AKZO NOBEL CAR REFINISHES BV

ACIB GmbH

Sasol

Akzo Nobel Functional Chemicals B.V.

Aduro Biotech Europe B.V.

SCG Chemicals Co. Ltd.

Akzo Nobel Nederland B.V.
AKZO NOBEL PULP AND
PERFORMANCE CHEMICALS AB

AEB Exploitatie BV

Schaepman

Aliancys

Schelling Services

Albemarle Catalysts Company

AON UK Ltd.

SERVIA CANTO SA

Altana AG

Aquila Biosciences Ltd

SESAM-BIOTECH GMBH (SSB) GMBH

Amsterdam Scientific Instrument B.V.

Archivolt architecten BV

Singapore Technologies Electronics

Archer Daniels Midland Company

AREVA S.A.

SINGLE QUANTUM BV

Arkema

Atlas Copco Airpower NV

SKF Engineering & Research Centre

Ashe Morris Ltd

Avalon Industries AG

Skytree

ASM

AVANZARE TECNOLOGICA SL

SNF Floerger

ASML NETHERLANDS BV

BaseClear B.V.

Spectris-dot B.V.

ATTANA AB

Beekadvies BV

Sphagnum

AVEBE u.a.

Bender

SPIKE RENEWABLES SRL

AZUR SPACE SOLAR POWER GMBH

Bender Analytical Holding BV

Spinterest

BASF Nederland BV

Beutech

Surface Preparation Laboratory

Bayer Technology Services

Bicycle Therapeutics

Surfix

BP International Limited

Big Tools Inc.

Surfix B.V.

Braskem S.A.

BiinC

SyMo-Chem B.V.

Bruker Biospin

Bijl Profielen

Synbra technology BV

Bruker Daltonik GmbH

BioFaction KG

Syncom

Cargill BV

BioNovion B.V.

Syncom BV

CatchBio

BIOPETROLIA AB

Syngascherm B.V.

CE Delft
China Petrochemical Technology
Company Limited
Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH

BioVolt B.V.

T.E. Laboratories

Bootjessloperij 't Harpje

Teamplast BV

Borealis Polyolefine GmbH

TECHNIP BENELUX BV

Continental

Bork Recycling

Teer Coatings Limited

Covestro Deutschland AG

Boverhoff

TEMAS AG TECH AND MGT

croda europe limited

Brimos

Testing Machines, Inc.

CSE

CBMM Technology Suisse SA

TORRECID SA

Daiichi Sankyo Company

Certion

TropIQ Health Sciences B.V.

Danone Nutricia Research

CH Energy

Twence BV

Diverse Bedrijven (UITZOEKEN)

Chanel Parfums Beaute

UbiQ Bio BV

Dow Benelux BV

ChemStream BVBA

UK CF Trust

DOW Nederland

Chiralix B.V.

Umicore Rechargeable Battery

DPI

Clearspark LLC

U-Protein Express B.V.

DSM

c-LEcta GmbH

Van Werven

DSM R& D BV

Compakboard Heerenveen BV

Veolia

DSM AHEAD

Cristal Therapeutics

Vijfhoek Recycling Flevoland

DSM Ahead B.V.

CS Process Engineering

VMI

DSM Chemical Technology R&D B.V.

CTC

VMT Products

DSM Coating resins

C-TECH INNOVATION LIMITED

Welex

DSM Dyneema

Cystic Fibrosis Therapeutics

Wilgenhaege Services B.V.

DSM Dyneema B.V.

David Reay & Associates

Williams Industrial Services

DSM FOOD SPECIALTIES BV (DFS) BV

DELFLUENT SERVICES BV

Xilloc

DSM Innovative Synthesis B.V.

DELMIC B.V.

ZoBio BV

DSM Resolve

Deltalinqs

ZuidPlus V.O.F.

Dutch Polymer Institute

Demacq

E.I. du Pont de Nemours

Dispoltec BV

Eastman

Diversey Europe Operations BV

edilon)(sedra

Drentea

Elson Technologies

Dutch DNA Biotech

EuroChem Agro GmbH

Dyadic Nederland B.V.

European Petroleum Refiners

DYNAMIC & SECURITY COMPUTATIONS SL ANALISIS DSC

Evonik Creavis GmbH

EcoStyle B.V.

ExxonMobil Chemical Holland BV
ExxonMobil Research & Engineering
Co

EOC Belgium NV

Fraunhofer

ETD&C bv

Friesland Campina

ETHNIKO DIKTYO EREVNAS TECHNOLOGIAS AE

FrieslandCampina Nederland BV

Eucaryo Beheer B.V.

GE Healthcare AS

EUROATOMIZADO,S.A.

GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA

Europroxima BV

Guangdong Association of

EVIDES WATERBEDRIJF N.V.

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Evocatal GmbH

Havenbedrijf Rotterdam NV

EVOLVA AG

HEINEKEN SUPPLY CHAIN BV

Excytex BV

Hitachi, Ltd.

Exterior Coatings

HONEYWELL SAFETY PROD

FATER S.p.A.

HongKong Land

Fatol

Huizhou YingFan Corporation Ltd.

Fgen GMBH

HYSYTECH SRL

Flamco

IAN HARROW CONSULTING LTD

FORWARD TECHNOLOGIES AB

Infraspeed Maintenance BV

Freddy verkoopt

IWE

Freeman Technology Ltd

Janssen Biologics

Generation of Change VOF

Janssen Pharmaceutica NV

GeniSys

Janssen Vaccines

Genmab B.V.

JOHNSON MATTHEY PLC

GENSORIC GMBH

Koninklijke DSM NV / 9910

Genzyme Corporation

LATI INDUSTRIA TERMOPLASTI

Geochem Research BV

Lawter Maastricht BV

Givaudan Nederland BV

LentiKat's a.s.

Givaudan Suisse S.A

LUNA SAS

HAL Allergy

Lundbeck Fonden

Hall Allerby B.V.

M.T.M. SRL

HENKEL KGaA

Magenta

Hessels Zeefbanden

MBN NANOMATERIALIA SPA

HIQ-NANO SRL

Monsanto Europe NV/SA (3155)

Holland Colours NV

NANO INDUSTRIES AISBL

Hybrid Catalysis BV

Natuurmonumenten

Hycult Biotechnology BV

Océ

Icopal BV

Petróleo Brasileiro S.A.

InCatT B.V.

Philips
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND
BV

INNOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL I SOSTENIBLE SL

Philips Medical Systems

Inovyn

PNO

INTEGREX Research

E-Stone Batteries

INOTEX SPOL SRO

Polymer Science Park

INTEMATIX

Postnova Analytics GmbH

ISOGENICA

Reverdia V.O.F.

ITT ITALIA Srl

Rotterdam Airport B.V.

Kerneos SA

Royal Haskoning DHV

KNN Bioplastics

Sabic

KRAJATE GMBH

Sabic Global Technologies B.V.
Sabic Innovation Plastics

Laboratorios Almirall S.A.
Lanthio Pharma (Gouden KIEM
2014)

Sabic Innovative Plastics B.V.

Lanthiopep BV

Sabic Petrochemicals B.V.

Leiden Probe Microscopy

SANOFI-AVENTIS GROUPE

Lintire

Seaborough Research B.V.

Maastricht Instruments

Sekisui Chemical Co. Ltd.

Maastricht Instruments BV

Shell

Magneto Special Anodes

Shell Global Solutions

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Shell Global Solutions BV

MAPPER LITHOGRAPHY BV

Shell Global Solutions Int. (Rijswijk)

Mercachem Process Research BV

Shell Global Solutions Int. B.V.

MICROINNOVA ENGINEERING GMBH

SHELL GLOBAL SOLUTIONS INT. BV
Shell Global Solutions International
B.V.

Micronic
Moba

Shell Global Solutions International BV Msc Software Belgium Sa
SoliQz BV

NANOGAP SUB-NM-POWDER

Solvay SA

NANOLYTICS GMBH

Solvay Specialty Polymers

Netherlands Translational Research Center B.V.

Stichting BioBased Delta

NEW MEDIA DESIGN SRO

Stichting DAKlabel

Nichia Corporation

Sulzer

Nomacorc

SURFSARA BV

NovioSmart

Tata Steel

NX Filtration B.V.

Teijin Aramid

Oasen N.V.

Teijin Aramid BV
Tetra Pak Cheese and Powder
Systems B.V.

Oerlemans Packaging B.V.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Omics2Image

TI-COAST

Orgaworld Nederland BV

Total

Outotec (Finland) Oy

Total Corbion

Oxford Nanopore Technologies

Total Research & Technology

Pansynt BV

Total research technology Feluy

PEPSCAN

TOTAL S.A.

Pepscan Therapeutics

Total SA

Pepscope B.V.

Toyota

Pharmaceutical Research Associates Group BV

Toyota Motor Europe NV/SA

PharmaCytics BV

Unilever

PINEXT BV

Unilever R&D Vlaardingen

PLASMACHEM GMBH

van Wijhe verf BV

Poly Products

Vereniging Afvalbedrijven

Promens Zevenaar BV

VolkswagenStiftung

Protein Labelling Innovation

Vrije Universiteit

Protinhi Therapeutics

Wavin

Provalor

Wavin T&I

PYHASALMI MINE OY

Okklo Life Sciences B.V.

Windesheim

Raith B.V.

Yara AB

Reimert Bouw en Infra

Yara Sluiskil BV

Reliance

Yarden Vastgoed BV

Robert Bosch GmbH
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Conceptbesluitenlijst Raad van Bestuur TKI Chemie (vanaf 1-1-2018)
Besluit

Datum

N.a.v. de 29ste vergadering
29.01 De Raad van Bestuur past de begroting 2019 aan en stelt hiermee ook een nieuwe begroting voor de POA aanvraag 2019 vast

17-12-2018

29.02 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit € 6.064.822 van de TKI-programmatoeslag 2018 deel voorwaardelijk, deels definitief toe te
kennen volgens de kolommen in de onderstaande tabel:

17-12-2018

Partner

Grondslag

Toeslag op basis
van grondslag

95% hiervan
toe te kennen

nabeschikki
ng ANBI

Toekennen
PT

Toekennen
POA
middelen

voorwaardelijk toe te kennen:
LEI

€ 367.623

€ 112.287

€ 106.581

PSP

€ 50.800

€ 20.320

€ 19.287

€ 19.287

RUG

€ 814.611

€ 278.064

€ 263.933

€ 263.933

TUD

€ 2.596.092

€ 841.990

€ 799.201

€ 799.201

TUE

€ 1.775.478

€ 571.976

€ 542.909

€ 542.909

UM

€ 380.625

€ 114.188

€ 108.385

€ 108.385

UT

€ 132.300

€ 44.295

€ 42.044

UU

€ 2.361.998

€ 783.609

€ 743.787

€ 743.787

UVA

€ 569.310

€ 181.293

€ 172.080

€ 172.080

WHM

€ 169.353

€ 65.325

€ 62.006

€ 62.006

€ 9.218.191

€ 3.013.347

€ 2.860.211

Subtotaal

€ 19.147

€ 55.928

€ 75.075

€ 125.728

€ 97.972

€ 2.935.286
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Definitief toegekend
DPI

€ 6.045.745

€ 1.859.724

€ 1.765.214

€ 1.688.839

WUR

€ 448.660

€ 134.598

€ 127.758

€ 127.758

NWO

€ 1.612.980

€ 537.527

€ 510.211

€ 2.411

€ 512.622

TNO

€ 2.723.717

€ 830.325

€ 788.128

€ 12.190

€ 800.318

€ 10.831.102

€ 3.362.174

€ 3.191.310

€ 14.601

€ 3.129.536

€ 20.049.292

€ 6.375.521

€ 6.051.521

€ 89.676

€ 6.064.822

Subtotaal
Eindtotaal
2018

€ 76.375

€ 76.375

De RvB keurt hiermee met dit besluit tevens het inzetplan van de WUR goed en maakt daarmee de reeds voorwaardelijk toegekende
programmatoeslag 2016 en 2017 , zijnde resp. € 42.418 en € 92.289 voor deze partner ook definitief
29.03 de Raad van Bestuur van TKI Chemie mandateert de directeur van het Bureau TKI Chemie om uit de volgende lijst maximaal zeven personen
te benoemen tot lid van de programmaraad Chemistry of Life: Dr. ir. Mirjam Kabel, Prof. dr. Dirk-Jan Slotboom, Dr. Christianne Rijcken, Prof.

17-12-2018

dr. ir. Hans-Gerd Janssen, Prof. dr. Richard van Kranenburg, Dr. Peter Boogaart, Dr. Hans de Nobel, Dr. Menzo Havinga, Prof. dr. Clemens
Lowik, Olivier Heyning, Dr. Gerrit Sitters, Dr. Mattijs de Groot
29.04 de Raad van Bestuur van TKI Chemie benoemt per 17 december 2018 Gino van Strydonck en Marcus Kremers als leden van de
programmaraad Chemistry of Advanced Materials en mandateert de TKI directeur om nog vier additionele leden te benaderen om de balans

17-12-2018

weer terug te brengen in de samenstelling van de raad.
29.05 De Raad van Bestuur van TKI Chemie geeft –volgend op de behandeling van het VP programma TNO Research 2019 tbv de Topsector door de
programmaraden - een positief advies aan het Ministerie van EZK ten aanzien van de financiering

17-12-2018

N.a.v. eerdere vergaderingen
28.01 De Raad van Bestuur stelt de begroting 2019 vast

13-11-2018

28.02 Besluit: De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit € 6.051.521 van de TKI-programmatoeslag 2018 deel voorwaardelijk, deels definitief toe
te kennen volgens laatste kolom in de onderstaande tabel:

13-11-2018

Partner

Grondslag

Toeslag op basis van
grondslag

95% hiervan toe te
kennen

voorwaardelijk toe te kennen:
DPI

€ 6.045.745

€ 1.859.724

€ 1.765.214
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LEI

€ 367.623

€ 112.287

€ 106.581

PSP

€ 50.800

€ 20.320

€ 19.287

RUG

€ 814.611

€ 278.064

€ 263.933

TUD

€ 2.596.092

€ 841.990

€ 799.201

TUE

€ 1.775.478

€ 571.976

€ 542.909

UM

€ 380.625

€ 114.188

€ 108.385

UT

€ 132.300

€ 44.295

€ 42.044

UU

€ 2.361.998

€ 783.609

€ 743.787

UVA

€ 569.310

€ 181.293

€ 172.080

WHM

€ 169.353

€ 65.325

€ 62.006

WUR

€ 448.660

€ 134.598

€ 127.758

€ 15.712.595

€ 5.007.669

€ 4.753.182

Subtotaal

Reeds definitief toe te kennen:
NWO

€ 1.612.980

€ 537.527

€ 510.211

TNO

€ 2.723.717

€ 830.325

€ 788.128

Subtotaal

€ 4.336.697

€ 1.367.852

€ 1.298.339

€ 20.049.292

€ 6.375.521

€ 6.051.521

Eindtotaal 2018

28.03 de Raad van Bestuur van TKI Chemie benoemt per 13 november 2018: Dr Marco Giuseppin (Avebe) als voorzittervan de programmaraad
Chemistry of Life

13-11-2018

27.01 de Raad van Bestuur van TKI Chemie benoemt per 12 september 2018:

12-9-2018

Prof. Dr. Maria Loi, prof. Dr. Sabeth Verpoorte, Dr. Timothy Noel en Wim Genuit als lid van de programmaraad Chemical Nanotechnology and
Device
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26.01 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit € 1.082.458 PPS-programmatoeslag 2017 en €58.249 programmatoeslag 2016 definitief toe te
kennen aan de Universiteit Utrecht, Windesheim, TU Delft, Polymer Science Park, en RU Groningen voor de uitvoering van het inzetproject

27-6-2018

opgenomen in bijlage 18 RTC 03a. Hierbij wordt opgemerkt dat de inzetplannen van RUG gebruik maken van een combinatie van
programmatoeslag 2016 en 2017. Na deze toekenning ziet de uitputting programmatoeslag 2017 er alsvolgt uit:

Programmattoeslag 2017
Voorwaardelijk
DPI
TUD
TUE
UU
RUG
UL
WUR
TI-COAST
UvA
Windesheim
Polymer Science Park
TNO
NWO
Totaal

€ 1.521.628
€ 1.025.465
€ 665.625
€ 416.594
€ 149.638
€ 133.170
€ 92.289
€ 50.921
€ 31.079
€ 18.595
€ 16.632
€ 541.598
€ 423.701
€ 5.086.934

Defintief toegekend
€ 1.521.628
€ 481.000
€ 416.594
€ 149.638

€ 18.595
€ 16.632
€ 541.598
€ 423.701
€ 3.569.385

Openstaand budgetPMT 2017 Opmerking
€0
€ 1.025.465
€ 184.625
€0
€0
€ 133.170
€ 92.289
€ 50.921
€ 31.079
€0
€0
€0
€0
€ 1.517.549

(let op tevens niet passend project PMT 2016 teruggetrokken)

vergelijkbare budgetten eerdere jaren ook nog niet ingezet

24.01 De Raad van Bestuur van TKI Chemie stelt de Jaarrapportage 2017 vast en verleent het TKI-bureau mandaat om de besproken wijzigingen
door te voeren.

3-4-2018

24.02 De Raad van Bestuur van TKI chemie stelt de financiële jaarstukken, inclusief de jaarrekening, 2017 vast en verleent de directie décharche van 3-4-2018
het in 2017 gevoerde beleid.
24.03 De Raad van Bestuur van TKI Chemie benoemt per 3 april 2018 NIOK/VIRAN tot Community of Innovation en mandateert de TKI directeur tot

3-4-2018

het daartoe afhandelen van de administratieve formaliteiten
24.04 De RvB benoemt vervolgens per 3 april 2018:
- Dr John Severn (DSM/TU/e) als lid van de programmaraad Chemistry of Advanced Materials

3-4-2018
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24.05 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit schriftelijk op 19/4/2018 € 1.521.628 PPS-programmatoeslag 2017 definitief toe te kennen aan
het DPI voor de uitvoering van de Call for Proposals Technology Areas Polyolefins en Performance Polymers.

19-4-2018

23.01 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit € 9.482 PPS-programmatoeslag 2016 definitief toe te kennen aan de Universiteit Utrecht voor de 19-2-2018
uitvoering van het inzetproject opgenomen in bijlage 18 RTC 07a.
23.02 de Raad van Bestuur van TKI Chemie benoemt per 19 februari 2018: Dr. Ir.Theo Noij, (Charles River/Avans), Dr. Ingeborg Kooter (TNO) en
Dr. Henk-Jan van Manen (Akzo Nobel) als lid van de programmaraad Chemical Nanotechnology and Devices; Prof. Adriaan Minnaard (RUG) en

19-2-2018

Prof. Harry Bitter (WUR) als lid van de programmaraad Chemical Conversion, Process Technology and Synthesis
23.03 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit om de bestaande continuïteitsreserve van k€ 300 te gebruiken voor een RvB-beleidsruimte voor
om de vijf speerpuntinitiatieven EBS, ECCM, FMI, GO-CHEM en SAM te versterken en een kleine vrije ruimte te behouden om in te spelen op

19-2-2018

actuele ontwikkelingen.
23.04 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit om maximaal 50k€ te reserveren uit de beschikbare middelen om rond het thema “Smart
Chemical Industry” te verkennen welke PPSen mogelijk zouden zijn

19-2-2018

22.01 De Raad van Bestuur van TKI Chemie besluit € 99.367 PPS-programmatoeslag 2016 definitief toe te kennen aan ECN voor de uitvoering van
het inzetproject opgenomen in bijlage 18 RTC 02a.

8-1-2018
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