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CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

The chemistry and life sciences sector is highly 
substance-driven. You must not only continuously 
keep your knowledge level up-to-date, but also actively 
expand, augment and deepen this knowledge. In this 
sector innovation isn’t a choice, it’s non-negotiable. This 
requires passionate people who combine (substantive) 
knowledge with a creative and solution-oriented 
approach to their work. People who are stimulated by 
complex challenges. People who remain inquisitive and 
get their motivation from shifting boundaries.

At CLS Services we know those people. Since 2005 
we’ve been the specialists in recruitment, executive 
search and secondment for the chemistry and life 
sciences sector.

Visit our website for more
information or call us: 
+31 88 22 77 555

Recruitment is about people. Our drive is to 
make people happy. Not only by having excellent 
employment conditions but also by trying to make the 
whole recruitment process a more fun and positive 
experience. We will prepare a candidate as good as 
possible for upcoming interviews, which increases 
the chance of fi nding a suitable position at one of our 
clients or in the own network.

Thanks to our own background and experience in 
the fi eld of Chemistry & Life Sciences, we speak 
the language of our candidates, we understand the 
needs and the challenges they face. We also speak 
the  language of our clients, what do they need in 
an employee to be successful? Only through really 
understanding both sides, we can help both people 
and organisations to achieve good and lasting results.

ADVERTENTIE

In het Grondstoffenak-
koord hebben we namelijk 
afgesproken dat onze 

samenleving in 2050 volledig 
circulair moet zijn en dat we 
in 2030 al halverwege zullen 
zijn. Dat klinkt misschien ver 
weg, maar voor de chemi-
sche industrie is dat ontzet-
tend dichtbij, terwijl we er 
eigenlijk nog niet klaar voor 
zijn. De technologische con-
cepten en de ambitie zijn er, 
maar nu is het zaak om ook 
echt door te pakken in de 
innovatieve doorontwikkeling 
naar grotere schaal.

En dat vraagt om diepgaan-
de veranderingen. Voordat 
de basischemie circulair 
is, is er nog een lange weg 
te gaan. Dat begint met 

het gebruik van duurzame 
elektriciteit. Een aanzienlijk 
deel van de processen in de 
chemie kan ook met duur-
zame elektriciteit bedreven 
worden, bijvoorbeeld door 
krakers te elektrificeren.Een 
belangrijke stap kan worden 
gemaakt in de recycling 
van kunststoffen Daarnaast 
wil je ook van de fossiele 
grondstoffen af  en dat is nog 
niet zo makkelijk. Biobased 
grondstoffen zijn namelijk 
niet hetzelfde als olie, maar 
bestaan uit heel veel verschil-
lende stromen die niet voor 
alle toepassingen geschikt 
zijn, waar olie dat wel is. Als 
laatste zijn we als industrie 
sterk afhankelijk van grijze 
waterstof  en moeten we 
daarin de overstap maken 

naar groene waterstof. Dat 
zijn de grote mogelijkheden 
om de basischemie circulair 
te maken.

Als we het dan hebben over 
de circulaire processen, dan 
heb je het ook gelijk over 
grote procesveranderingen 
en dus forse investeringen in 
nieuwe processen. Alleen al 
de huidige assetbase van de 
chemische industrie bedraagt 
in Nederland enkele tiental-
len miljarden euro, die in de 
tijd moet worden aangepast 
of  vervangen. Maar als we 
echt circulair willen worden 
moeten we ook de ketens 
gaan sluiten. Dat betekent 
dat we moeten gaan kijken 
hoe de producten uit de 
chemische industrie, zoals 
plastics, gerecycled kunnen 
worden. Dat is een complex 
proces waarin de industrie, 
samen met de rest van de 
keten, meer verantwoorde-
lijkheid moet gaan dragen 
voor de gehele levensloop 
van de producten.

Al deze uitdagingen vragen 

om een flink pro-actieve 
houding van de chemische in-
dustrie. Het is zaak dat we nu 
duidelijk gaan maken welke 
stappen we willen zetten en 
dat we daar ook verantwoor-
delijk voor worden gehouden. 
Om dat mogelijk te maken 
moet de industrie als één par-
tij opstaan en samenwerken 
aan deze verduurzamingsop-
gaven. Dit krijgt vorm in gro-
te groeifondsaanvragen vanuit 
de topsectoren en ook een 
recent rapport van de VNCI 
wijst op deze nieuwe realiteit.
Ook het onderwijs op alle 
niveau’s zal zich meer moeten 
richten op de noodzakelijke 
skills van medewerkers om in 
deze circulaire toekomst hun 
bijdrage te leveren.
 
En daarbij wil ik ook een be-
roep doen op de overheid en 
de burger. Circulariteit raakt 
namelijk aan de hele samen-
leving en niet alleen de indus-
trie. De gehele maatschappij 
moet mee veranderen in deze 
diepgaande transitie en dat 
geldt zeker voor de directe 
omgeving van onze grote 

chemische sites. Alleen dan 
kunnen we echt versnellen.

Aan de overheid het verzoek 
voor een level playing field. 
Zolang het goedkoper blijft 
om fossiele brandstoffen te 
gebruiken dan om duurzame 
alternatieven te ontwikkelen 
zal er veel bij het oude blijven.

De laatste tijd begint dit 
alles meer op zijn plek te 
vallen en ik ben dan ook 
optimistisch gestemd. Qua 
kennis en kunde behoren we 
in Nederland namelijk tot 
de absolute top en we zijn 
bovenal enorm goed in het 
realiseren van samenwerking 
tussen overheid, bedrijfsleven 
en kennisinstellingen. Deze 
krachtenbundeling moeten 
we nu in gaan zetten om de 
uitdagingen van de verenigde 
chemische industrie aan te 
gaan. En ik ben ervan over-
tuigd dat het dan gaat lukken.

           Opinie
Proportioneel gezien is de 
basischemie in Nederland 
heel groot, veel groter dan 
je van zo’n klein land zou 
verwachten. Daarnaast zijn 
we onderdeel van het clus-
ter Nederland, Vlaanderen, 
Noordrijn-Westfalen, een 
van de grootste chemi-
sche industriële clusters 
ter wereld. In de afgelo-
pen tientallen jaren zijn 
vele processen vergaand 
geoptimaliseerd en de 
industrie is dan ook zeker 
competitief. Echter, we 
staan momenteel voor een 
nieuwe, grote uitdaging.
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Het is zaak dat we nu duidelijk gaan 
maken welke stappen we willen zetten 
en dat we daar ook verantwoordelijk 

voor worden gehouden.


