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TEKST: DORINE VAN KESTEREN 

TOM VAN AKEN, TOPSECTOR CHEMIE

#VVVF/DOSSIER

‘DE GROOTSTE 
TRANSITIE  
WAAR DE 
CHEMIE OOIT 
VOOR HEEFT 
GESTAAN’
Innovatie in de chemische sector 
is een voorwaarde voor een 
duurzame en circulaire economie. 
Het midden- en kleinbedrijf 
(mkb) kan hierbij een belangrijke 
rol spelen. Ook in de verf- en 
drukinktindustrie. Het woord is aan 
Tom van Aken, ceo van chemisch 
technologiebedrijf Avantium én 
mkb-vertegenwoordiger bij de 
topsector chemie.  
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Chemicus Van Aken begon zijn carrière bij 
DSM. In 2002 maakte hij de ongewisse 
overstap naar start-up Avantium, maar dat 
pakte goed uit. Inmiddels is hij ceo van het 
beursgenoteerde bedrijf, dat milieuvrien-
delijke plastics maakt. Een jaar geleden 
werd Van Aken vertegenwoordiger van het 
midden- en kleinbedrijf bij de Topsector 
Chemie (ChemistryNL). Dit is een van de 
negen topsectoren in Nederland waarin 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
samenwerken aan economische kansen, de 
Nederlandse concurrentiepositie versterken 
en een antwoord proberen te vinden op 
grote maatschappelijke vraagstukken. 

Harstikke spannend
In 2050 wil Nederland een volledig circulaire 
economie hebben. Ziet Van Aken dit als 
een haalbaar doel? “Iedereen in de chemi-
sche industrie beseft dat het anders moet. 
De eerste stap is om producten niet meer 
lineair te gebruiken, maar circulair. Daarvoor 
is recycling een cruciale schakel. Gelijktijdig 
moeten we zorgen dat de grondstoffen 
uit andere dan fossiele bronnen komen. 
Al met al is het de grootste transitie waar 

een oplossing vinden voor het kunststofaf-
valprobleem. Bij de transitie naar duurzaam-
heid speelt de chemie een sleutelrol. ‘Onze’ 
producten worden immers gebruikt in tal 
van andere sectoren. Als wij erin slagen om 
stoffen en materialen minder vervuilend 
en recyclebaar te maken, werkt dit door 
in grote delen van de Nederlandse econo-
mie. Kortom: de toekomst ligt in de groene 
chemie.”

De chemische industrie staat voor enorme 
uitdagingen. Tegelijkertijd biedt chemie ook 
juist de oplossingen om een circulaire en 
duurzame economie mogelijk te maken. 
Dat is eigenlijk de rode draad in het betoog 
van Tom van Aken. “Nederland heeft zich 
gecommitteerd aan internationale klimaat-
afspraken. Dat betekent dat we moeten 
afkicken van fossiele grondstoffen, de 
CO2-uitstoot drastisch omlaag brengen en 

‘DE EERSTE STAP IS OM 
PRODUCTEN NIET MEER 
LINEAIR TE GEBRUIKEN, 
MAAR CIRCULAIR’

#VVVF/DOSSIER
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DE GOCHEM-REGELING: 
financiering van praktijkgerichte pro-
jecten waarbij minimaal één mkb-on-
derneming samenwerkt met een 
kennisinstelling. De projecten duren 
maximaal een jaar, hebben minimaal 
één chemische innovatiecomponent en 
vallen binnen de scope van de duurza-
me chemie en/of het ‘missiegedreven’ 
topsectoren- en innovatiebeleid van de 
overheid. 

DE MIT-REGELING CHEMIE EN ENERGIE:  
financiering van onderzoek naar de 
technische en economische risico’s en 
mogelijkheden van een innovatietra-
ject (haalbaarheid) en van een samen-
werkingsproject van minstens twee 
mkb’ers op het raakvlak van chemie en 
energie (R&D-samenwerking).

INNOVATIEMAKELAARS: 
die mkb’ers wegwijs maken in het aan-
bod van regelingen. 

HET NATIONALE  
MATERIALENPLATFORM:  
een platform voor kennisuitwisseling, 
samenwerking en afstemming in het 
materialenonderzoeksveld. Alle stake-
holders, publiek en privaat, komen hier 
bij elkaar. 

HET NATIONAAL PLATFORM  
PLASTICS RECYCLING:  
idem, maar dan op het gebied van de 
kunststofrecycling. 

de chemie ooit voor heeft gestaan en dat 
is hartstikke spannend. Ik zeg niet dat het 
gemakkelijk wordt, maar de Nederlandse 
chemie heeft wel een goede uitgangsposi-
tie. Chemie is een sector waar ons land van 
oudsher goed in is en de goede opleidingen, 
de gunstige ligging met havens en de onder-
nemersgeest helpen mee. Vergeet ook niet 
dat de duurzaamheidstransitie voor jonge 
(technologie)studenten veel mogelijkheden 
oplevert: voor hen is dit dé kans om het 
verschil te maken.”

Maar de bal ligt niet alleen bij het bedrijfs-
leven. De overheid is onmisbaar om het 
juiste speelveld te creëren met wet- en 
regelgeving, investeringen en subsidies. 
“Pas nog heeft de EU haar klimaatdoelstel-
lingen aangescherpt. Over tien jaar moeten 
we niet 40, maar 55 procent minder CO2 
uitstoten dan in 1990. De Europese Green 
Deal bestrijkt alle sectoren van de economie 
en bevat allerlei maatregelen, zoals bijvoor-
beeld een CO2-taks en een CO2-emissiehan-
delssysteem, die de lidstaten op nationaal 
niveau moeten implementeren. Het gaat mij 

naar het onderzoek van scheikundigen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding 
van Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Die 
hebben samen met AkzoNobel een techniek 
ontwikkeld om verf te maken op basis van 
lignocellulose: de meest voorkomende vorm 
van biomassa op aarde. Ongeveer 20 tot 30 
procent van de houtige delen van planten 
bestaat eruit. Volgens de onderzoekers is 
de kwaliteit van deze coatings vergelijkbaar 
met die van hun bestaande evenknieën. 
Deze aanpak kan op den duur grondstof-
fen uit aardolie, zoals acrylaat, vervangen 
door duurzame bouwstenen voor coatings, 
harsen en verf.”

MKB dichterbij halen 
De taak van de Topsector Chemie is om de 
werelden van bedrijfsleven en onderzoek 
dichterbij elkaar te brengen. “Ons land heeft 
heel goede universiteiten en hogescho-
len, maar het is zaak dat hun uitvindingen 
ook worden ingebed in businesscases en 
opschaling, dat ze worden vertaald naar de 
markt. De grote industrie kent de weg naar 
kennisinstituten, maar dat is anders voor 

vaak niet snel genoeg, maar feit is dat wij in 
het deel van de wereld leven waar de veran-
deringen het snelste gaan. Bedrijven zitten 
dus in Europa op de beste plek; hier gaat de 
markt het eerst om.”

Uiteindelijk drijven consumenten de veran-
dering. Van Aken heeft met name vertrou-
wen in jongeren. “Mijn eigen kinderen hoef 
ik niets uit te leggen over het belang van 
duurzaamheid en circulariteit. Sterker, die 
leggen het mij uit en stellen kritische vragen 
over onze bedrijfsvoering en mijn persoonlij-
ke levensstijl. Jongeren willen bijdragen aan 
een duurzame wereld en hun consumptie is 
een van de manieren om dat te doen.” 

Nobelprijswinnaar 
De verf- en drukinktindustrie staat voor 
de opgave om duurzame alternatieven te 
vinden voor de fossiele componenten in 
verf en coatings, zonder dat de producten 
inboeten aan kwaliteit en levensduur. De 
innovatie in de sector staat in ieder geval 
niet stil, ziet Van Aken. “In het materialen-
onderzoek gebeurt veel. Kijk bijvoorbeeld 
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WAT BIEDT DE TOPSECTOR CHEMIE?

EEN GREEP UIT HET AANBOD VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF:

Meer weten? Kijk op www.chemistrynl.com.
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mkb’ers, die wel vaak zeer innovatief bezig 
zijn. Want hoe weet een bedrijf met pak-
weg dertig medewerkers de studenten te 
vinden die kunnen helpen om een technisch 
probleem op te lossen? Er valt een wereld 
te winnen als we het mkb dichter bij de 
kennisinstellingen halen. Daarom bezoeken 
we bijvoorbeeld regelmatig mkb’ers in het 
land en zorgen we dat studenten innovatie-
traineeships in het mkb kunnen doen.” 

Zonder goed wetenschappelijk en praktisch 
opgeleide beroepsbevolking kan een sector 
niet tot de top behoren. Samen met de 
VNCI heeft de Topsector Chemie dan ook 
een human capital agenda opgesteld, die 
voorziet in curriculumontwikkeling, arbeids-
marktmonitoring, talentenprogramma’s en 
beroepenvoorlichting. Doel is om onderwijs 
en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten 
aansluiten. “Technisch innoveren lukt alleen 
als de ontwikkeling van kennis op alle onder-
wijsniveaus goed is geregeld. De transitie 
van fossiele naar hernieuwbare grondstof-
fen gaat het werk van chemici ingrijpend 
wijzigen. Daar komt de digitalisering bij. Veel 

ondernemers maken zich dus zorgen of ze 
in de toekomst nog wel aan voldoende goed 
gekwalificeerd personeel kunnen komen. 
Als we weten welk type medewerkers – op-
leiding, niveau, ervaring – de chemiesector 
nodig heeft, dan kan het onderwijs daarop 
inspelen.” 

Relevant onderzoek
Over de vraag welke rol de Topsector Che-
mie kan spelen voor het mkb in de verf- en 
drukinktindustrie, hoeft Van Aken niet lang 
na te denken. “Als topsector denken wij 
mee over de aard van het onderzoek aan 
de universiteiten en hogescholen. Verf- en 
drukinktproducenten in het mkb kunnen ons 
dus laten weten aan welk soort onderzoek 
– passend bij een van de maatschappelijke 
uitdagingen – zij behoefte hebben. Denk aan 
bedrijven die streven naar plantaardige com-
ponenten in hun producten of vermindering 

van hun CO2-uitstoot of afvalstromen. Zijn 
zij op zoek naar nieuwe technieken? Nieuwe 
analytische methoden? Wij willen ervoor 
zorgen dat het voor hen relevante onderzoek 
plaatsvindt.”

Van Aken adviseert mkb’ers dan ook om aan 
de bel te trekken als ze willen samenwer-
ken met een kennisinstituut. “Het mooie 
is dat de overheid het onderzoek voor een 
deel sponsort. We hebben een heel scala 
aan instrumenten, afhankelijk van het type 
probleem, de fase van technische ontwikke-
ling en de hoeveelheid geld die nodig is. De 
topsector heeft ook speciale innovatiemake-
laars in dienst die ondernemers helpen de 
juiste regeling te kiezen. Anders kan het je 
als ondernemer nog weleens gaan duizelen, 
dat klopt. Maar eerlijk gezegd heb ik het 
idee dat je je hand maar hoeft op te steken 
en je wordt geholpen.”   

#VVVF/DOSSIER

‘VERF- EN DRUKINKT-
PRODUCENTEN  

KUNNEN AAN DE  
TOPSECTOR LATEN 
WETEN AAN WELK 

SOORT ONDERZOEK 
ZE BEHOEFTE  

HEBBEN’

TOM VAN AKEN
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Uw partner voor kunststof verpakkingen voor: 
 
   ·  Pigmentpasta 
   ·  Watergedragen autoreparatielak 
   ·  Verf 
   ·  Drukinkt 
 
Zowel standaard potten als speciaalverpakkingen. 
 

Kom voor informatie en voorbeelden van 7 t/m 9 
oktober naar naar onze stand 8408 op de Eurofinish 
09 in Gent of kijk op www.bema.nl . 
 

 Deltastraat 14,                            Tel. +31 111 418807 
4301 RC  Zierikzee                              info@bema.nl

Zowel standaard potten als nagenoeg restloos 
leegbare speciaalverpakkingen.

Voor meer informatie en voorbeelden kijk op 
www.bema.nl
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