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Op 1 september werd ik door staatsecretaris Mona Keijzer benoemd tot boegbeeld voor de 
Topsector Chemie (dat is volgens mij de laatste officiële daad die ze gedaan had voor ze aftrad). 
Vanuit mijn omgeving kreeg ik vaak de vraag van een boegbeeld eigenlijk doet. Ik nam me voor om 
na mijn eerste honderd dagen een blog te schrijven over wat een boegbeeld doet. De werkelijkheid 
was echter weerbarstiger, de eerste 3 maanden was ik vooral bezig om te begrijpen hoe de 
governance van de topsectoren in elkaar zit. Vanuit het MTIB (Missiegedreven Topsectoren en 
Innovatie Beleid) zijn er naast de Topsectoren die sectoraal zijn georganiseerd ook themateams en 
missieteams die dwars door de Topsectoren heen lopen. De eerste drie maanden was ik dan vooral 
aan het vergaderen en door een enorme hoeveelheid papier heen aan het werken. Dat maakte dat 
ik na 100 dagen nog niet echt een leuk verhaal kon schrijven. Althans niet een volledig verhaal van 
wat een boegbeeld nu allemaal doet. Nu na een jaar waag ik een poging, volledig zal het niet zijn, 
want dat vraagt teveel papier, maar een jaar in vogelvlucht.  

Chemie is heel breed. Daarom hebben we met het Topteam keuzes gemaakt, waar kunnen we nu 
echt een deuk in een pakje boter slaan. We kozen voor electrificatie (groene waterstof), biobased en 
circulariteit (met name circular plastics en CCU).  Als je keuzes maakt, maak je jezelf niet populair 
merkte ik. Het is ook niet zo dat de andere zaken niet meer doen, want we blijven er als Topsector 
voor de hele chemie, maar onze focus licht op de eerder drie genoemde zaken.  We besloten ook 
onze internationale agenda aan te laten sluiten bij deze thema’s. Het resultaat daarvan is dat we op 
19 oktober een workshop organiseren in Parijs om kennis en ervaring uit te wisselen en afspraken te 
maken over toekomstige samenwerking met Franse bedrijven. Ik kijk daar erg naar uit, niet in de 
minste plaats omdat het plaatsvindt in de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur in 
Frankrijk. De filmlocatie van een van mijn favoriete films “Les Intouchables”. Ook op de andere 
thema’s hebben we focuslanden geidentificeerd en werken we concrete samenwerkingen uit. Wordt 
vervolgd in 2023. 

De boegbeelden hebben een belangrijke functie bij de groeifonds voorstellen. In april werd het 
groeifondsvoorstel voor circulaire plastics goedgekeurd. Een enorme kans voor de chemische 
industrie om echt door te pakken op dit thema. Met mijn collega boegbeelden hebben we de 
governance vormgegeven en het bestuur benoemd en ik ben er trots op dat we dat snel voor elkaar 



 
hebben kunnen krijgen. Ik kijk uit naar concrete vervolgprojecten. In dit kader ging ik ook op bezoek 
in Friesland. Bij Omrin bezocht ik de Kunstof Sorteer Installatie (KSI) en was onder de indruk hoe het 
afval dat wij in de kliko stoppen in vele fracties gescheiden wordt (en ik was nog meer onder de 
indruk dat zij uit het organische afval uit de kliko’s 16 miljoen kuub aardgas maken, waarop hun 
eigen afvalauto’s rijden, en wat ze over hebben terug leveren aan het aardgasnet. Chapeau!). 
Daarna bezocht ik Morsinkhof aan de overkant van de weg waar vanuit de balen HDPE weer 
granulaat gemaakt wordt dat weer teopasbaar is in food toepassingen. Het bezoek eindigde bij NTCP 
(Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics). Hier kunnen bedrijven hun plastic afval aanleveren en 
daar wordt dan op industriële schaal bepaald of en hoe het gescheiden kan worden in afzonderlijke 
fracties. Wow er is al zoveel dat gebeurt, dat stemt me positief voor de toekomst! 

Ik mocht op diverse conferenties spreken en met name bij de CPI conferentie en de COAST 
bijeenkomst was ik aangenaam verrast door de vele (jonge) vrouwen die in het publiek zaten. Ook in 
de chemie is diversiteit een belangrijk thema. Toen ik te gast was bij een rondetafelbijeenkomst 
sprak de tafelhost uit zo blij te zijn dat ik er was, want er waren zo weinig vrouwen in de chemie. 
Mijn antwoord dat hij dan niet goed genoeg geïnformeerd was maakte hem niet blij, maar ik ben er 
van overtuigd dat het zo is.  

Tot slot mocht ik ook heel veel bedrijven spreken. Ik ben onder de indruk van de ambitie en de drive 
om de duurzame toekomst vorm te geven. En daar zullen we vanuit de Topsector aan meewerken 
om dit mogelijk te maken. Ook sprak ik veel startups en zag dat zij vaak met dezelfde thema’s 
worstelen. Samen met de VNCI hebben we een ronde tafel voor  startups georganiseerd waarvan de 
eerste bijeenkomst inmiddels heeft plaatsgevonden. Het was een groot succes en krijgt zeker 
vervolg.  

Mijn persoonlijke hoogtepunt in het afgelopen jaar was dat ik een lab mocht openen met Ben 
Feringa in Groningen. Je staat toch niet elke dag naast een Nobelprijs winnaar! Dat was ook het 
eerste wat ik tegen hem zei. Zijn antwoord was: ‘Meid, dat is al een eeuwigheid geleden’. Ter 
gelegenheid van de opening is er een acaciaboom geplant voor het lab. De acacia levert arabische 
gom, die Ben in veel van zijn werk gebruikt. De boom stond al netjes klaar en wij hoefden alleen het 
lintje door te knippen. De reactie van Ben: ‘Toch jammer dat we die boom niet zelf mochten planten, 
als boerenzoon had ik me daar erg op verheugd’.  

Maar ook de vele presentaties die ik mocht geven en de gesprekken met de industrie laten een 
diepe indruk achter. Ik proef de energie en de wil om de vele grote uitdagingen het hoofd te bieden. 
We gaan ervoor! 

Ik neem me voor regelmatig een blog te schrijven over de belevenissen van een boegbeeld! 

Jacqueline Vaessen 


