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In september schreef ik een blog over mijn eerste jaar als boegbeeld, naar aanleiding van vragen die ik 
kreeg, wat doe je nu eigenlijk als boegbeeld. Nu het voornemen om eens per kwartaal een update te geven 
om jullie mee te nemen in mijn reis als boegbeeld.  

In september mocht ik een gastles geven aan een 3 havo klas bij het Infinity college in Utrecht. Mijn eerste 
vraag waar ze aan dachten bij chemie was: “Extasy”. Ik heb toch maar mijn lijn vastgehouden om ze mee te 
nemen in de wereld van plasticsrecycling. Aan de hand van een filmpje van hoe duurzaam maakt u het 
waarin Jan Willem Desch van Platpak een verbinding legt tussen hondenpoep en afvalplastic kreeg ik toch 
hun aandacht. Het filmpje vind je hier. Toen ik twee weken later mijn hond uit ging laten stond een meisje 
stil midden op het zebrapad; ‘Mam, dat is de mevrouw van de scheikunde’. Toch een indruk achtergelaten. 

Daarna ging ik op een heerlijke vakantie naar Albanië. Een fantastisch land en echt een aanrader. De batterij 
weer opgeladen om weer fris aan de slag te gaan met alle uitdagingen zoals de fusie van TKI Chemie en TKI 
BBE. Maar eerst ging ik nog naar Parijs waar we de eerste internationale workshop rondom BBE 
organiseerden samen met de ambassade in Parijs in de ambtswoning van de ambassadeur. Jawel, die van 
Les Intouchables. Zo leuk om daar rond te lopen en zoveel dingen uit de film (mijn favoriet) te herkennen. 
Minder leuk is dat ik Corona meenam uit Parijs (PA Pascale merkte op dat ik beter een sleutelhanger van de 
Eiffeltoren mee had kunnen nemen als souvenir). Ik ben er echt goed ziek van geweest en moest jammer 
genoeg mijn optredens op de Dutch Design Week aan me voorbij laten gaan. Erg jammer, maar hopelijk 
volgend jaar een nieuwe kans.  

De workshop in Frankrijk was een groot succes en er wordt volop gewerkt aan het vervolg. In november 
hebben we ook een workshop georganiseerd met Brazilië over BBE. Wederom een levendige uitwisseling, 
maar we nu concrete projecten gaan uitwerken. De samenwerking met de innovatie attaches op de 
ambassades is zeer vruchtbaar.  

In september zijn we samen met de Topsectoren Energie en Agro Food en het ministerie van EZK gestart met 
de voorbereidingen voor de fusie tussen TKI BBE en TKI Chemie. Onder bezielende leiding van Tom van Aken 
is een transitieteam gestart en die hebben alle voorbereidingen gedaan voor de fusie. Het nieuwe TKI 
Groene Chemie en Circulariteit is per 1 januari formeel opgericht. Per 1 februari is Peter Berben gestart als 
nieuwe directeur. Ik kijk uit naar het samenwerken met Peter en het vormgeven van het nieuwe TKI. Een 
mooie nieuwe uitdaging. Vanaf deze plek wil ik Oscar van de Brink bedanken voor al zijn inzet in de 
afgelopen jaren als TKI directeur. We gaan nog uitgebreid stil staan bij zijn afscheid.  

In november bracht ik een werkbezoek aan DOW. Een delegatie van maar liefst 10 personen stond er voor 
me klaar. Wow, wat een ontvangst. We spraken over de verduurzamingsplannen van DOW en ook over hun 
mogelijke rol in het Groeifonds voorstel Circular Plastics NL. En als afsluiting ook nog een mooie rondtoer 
over het complex. Fantastische en inspirerende dag.  

Inmiddels naderen de groeifondsvoorstellen voor ronde 3 hun voltooiing. Ik ben erg blij dat we een mooi 
voorstel hebben voor CCUS in de vorm van Future Carbon, gedragen door een breed consortium van 
bedrijven. Ik hoop van harte dat we hier volgend jaar mee van start kunnen, een mooie manier om te werken 
aan de reductie van CO2 en ook een mooie kans om te laten zien dat de Chemie hierin een grote rol speelt. 
De aanvraag voor materials independence hebben we helaas vooruit moeten schuiven naar ronde 4. Maar 
ook daar hebben we niet stil gezeten en later in februari vinden er twee sessies plaats waarin met het veld in 
discussie gaan waar de uitdagingen liggen en hoe we kansen kunnen creëren. Ik kijk uit naar de workshops 
en hoop dat we in ronde 4 een mooi nieuw voorstel in kunnen dienen waarin we gaan werken aan het 

https://www.youtube.com/watch?v=DeU7CHRons0&list=PLzTWn1kIJVX_kkpUhYUOr-U3YwwSXpgXM&index=5&t=1s


 
winnen van kritieke grondstoffen uit afval. Zou toch heel mooi zijn als Nederland daarin een voortrekkers rol 
zou kunnen spelen. 

Tot slot waren er ook weer de vergaderingen van het topteam, de boegbeelden, de missieteams, de 
themateams, het MTIB overleg en de ronde tafel waterstof en groene chemie. Het eet een groot deel van de 
tijd op die beschikbaar is, maar het draagt wel bij aan het verbeteren van het innovatieklimaat in Nederland 
en daar doen we het tenslotte ook allemaal voor.  

Tot zover maar weer, tot over drie maanden! 

 

Jacqueline Vaessen 


