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Maak kennis met het VHCP Team
FREDERIQUE FELIUS KRUIPT IN DE ROL VAN INTERVIEWER EN BEVRAAGT HET TEAM DAT ZICH DAGELIJKS 
BEZIGHOUDT MET HET VHCP. HOE IS HET VHCP GEORGANISEERD, WELKE WERKZAAMHEDEN 
WORDEN UITGEVOERD EN WAT IS DE ROL EN DE MEERWAARDE VAN HET VERBOND? MAAK KENNIS 
MET ROBERT STUYT, WILLEM VAN LANSCHOT, BARBARA VAN LISSUM EN DIAN DE LEEUW.

V.l.n.r.: Willem van Lanschot, Barbara van Lissum, Robert Stuyt, Dian de Leeuw

Wat doet het VHCP allemaal voor zijn leden?
Willem van Lanschot: ‘Het VHCP biedt zijn leden een plek om 
elkaar te ontmoeten, om elkaar te spreken over ontwikkelingen 
en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het kan gaan 
over de juiste implementatie van nieuwe regelgeving, 
bijvoorbeeld rondom de nieuwe verificatieplicht voor 
explosievenprecursoren. Andere keren resulteert het in het 
opstellen van een goede praktijk, bijvoorbeeld over het omgaan 
met extreme weersomstandigheden of het veilige vervoer van 
gevaarlijke stoffen door bezorgdiensten. Of je kunt denken 

Azelis Nederland is opgericht met de overname van 

Interland Chemie bv, een onafhankelijke Nederlandse 

gespecialiseerde chemicaliëndistributeur met bijna 30 jaar 

ervaring in de marktsegmenten Food & Health en Essential 

Chemicals. Wereldwijd werken meer dan 2.000 personen bij 

Azelis en beschikt het bedrijf over een uitgebreid netwerk 

van meer dan 60 laboratoria en onderzoekscentra, waarbij 

het wereldwijde bereik is gebaseerd op een regionale focus 

op het creëren van formuleringen die voldoen aan specifieke 

lokale eisen. 

Frederique Felius, werkzaam als Group Principal Manager 
bij Azelis en bestuurslid van het Verbond, interviewt het 
team van het VHCP bij Brabers. Frederique is haar carrière 
begonnen bij DSM en heeft eind jaren ‘80 de overstap naar de 
chemiedistributie gemaakt. 

Zij werkte bij een familiebedrijf dat lid was van het Verbond 
en maakte zo kennis met de vereniging. Het familiebedrijf is 
uiteindelijk opgegaan in Azelis, waar Frederique in 2008 in 
dienst trad.

Frederique Felius
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aan het werk dat we nu doen om onze branchebrede RI&E 
(‘riscicoanalyse en -evaluatie’) te updaten. Het uitvoeren van 
zo’n RI&E is wettelijk verplicht en dan helpt het om gezamenlijk 
te bepalen hoe hier op een goede manier invulling aan kan 
worden gegeven.’ 

Barbara van Lissum: ‘Behalve alle ontwikkelingen op 
regelgevend gebied, kijken we ook naar bredere trends in 
de sector, zoals de circulaire economie of digitalisering. Het 
Responsible Care-programma biedt daarvoor de basis.’
Robert Stuyt: ‘We richten ons verder op belangenbehartiging bij 
alle relevante stakeholders. Zo zorgen wij ervoor dat passende 
regelgeving wordt ontwikkeld die niet onnodig knellend is voor 
de leden. Wij hebben uiteraard contact met beleidsmakers en 
politici, maar onderhouden ook op wekelijkse basis contacten 
met toezichthouders en horizontale stakeholders, zoals 
zusterbrancheverenigingen, zoals de VNCI. Wij schenken hier 
veel aandacht aan en daardoor kunnen we ook snel bij hen 
terecht.’ 

Dian de Leeuw: ’Daarnaast worden netwerkevenementen 
georganiseerd zoals de ledenvergadering, de jaarlijkse 
lunchbijeenkomst en het Social Event. Voor deze eerste twee 
evenementen gaan we altijd op zoek naar interessante sprekers 
die een maatschappelijk of inhoudelijk relevant onderwerp 
belichten. Met de locatie proberen we ook altijd een speciaal 
tintje eraan te geven.’

Robert Stuyt: ‘De meerwaarde van een branchevereniging 
hangt sterk samen met de betrokkenheid van de leden. 
Uiteindelijk moeten we het samen doen en elkaar stimuleren. 
Actief meedoen is dus het devies.’ 

Hoe organiseert het VHCP dit allemaal? 
Barbara van Lissum: ‘Als secretariaat coördineren wij de dagelijkse 
activiteiten. Het bestuur zet de grote lijnen uit, waarbij het niet 
alleen meedenkt over inhoudelijke kwesties maar ook over de 
meer uitvoerende zaken. Daarnaast is in iedere commissie één 
bestuurder als linking pin afgevaardigd. Jij, Frederique, hebt dat 

natuurlijk altijd gedaan in het Platform Stoffen, waar je onlangs 
afscheid nam omdat je na zes jaar het bestuur zal verlaten.’ 
Willem van Lanschot: ’Het technische werk wordt verricht in de 
vier commissies die het VHCP rijk is. Naast het Platform Stoffen 
zijn dit de Beleidsgroep Responsible Care, Commissie Milieu 
en Veiligheid en de Commissie Food Feed. Deze commissies 
vormen de kern van het Verbond en zijn echt van meerwaarde. 
We bespreken daar wat er speelt in de sector, wat dit van de 
leden vraagt en bepalen de insteek van het lobbywerk van het 
VHCP. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om alle leden 
uit te nodigen deel te nemen in deze commissies.’

Robert Stuyt: ‘En zoals het een vereniging betaamt hebben 
de leden uiteindelijke altijd het laatste woord, in de algemene 
ledenvergadering. Daar legt het bestuur verantwoording af en 
worden de belangrijkste beslissingen genomen.’

Jullie werken voor het kantoor Brabers. Kunnen jullie eens 
vertellen hoe dat is georganiseerd en wat de verhouding is 
tussen het VHCP en Brabers? 
Barbara van Lissum: ‘Al vanaf het prille begin van de vereniging, 
heeft het VHCP (voorlopers van) het kantoor Brabers in de arm 
genomen ter ondersteuning. Daarbij is afgesproken dat Brabers 
zich niet beperkt tot de puur secretariële taken, maar zich juist 
richt op de inhoudelijke en strategische invulling van het werk.’ 

Willem van Lanschot: ‘Omdat Brabers zowel voor tientallen 
cliënten werkt als voor brancheverenigingen, hebben we 
veel ervaring en deskundigheid in huis op het gebied van 
regelgeving, public affairs en strategisch advies. Er is daarnaast 
de nodige praktische ervaring met het efficiënt runnen van 
brancheverenigingen, bijvoorbeeld rondom de financiën, IT en 
communicatie.’  

Robert Stuyt: ‘Secretariaten van brancheorganisaties hebben 
soms de intrinsieke neiging om steeds meer onderwerpen naar 
zich toe te trekken die betrekking (kunnen) hebben op de branche, 
en daardoor de werklast telkens te verhogen. Als onafhankelijke 
adviseurs waken wij daarvoor. Omdat Brabers zoveel associaties 

Robert Stuyt, jurist, sinds 1998 partner bij Brabers, 
adviseert individuele bedrijven en brancheorganisaties en 
is eindverantwoordelijke binnen Brabers voor het VHCP. 
Robert is al meer dan 20 jaar betrokken bij het Verbond. 
Door zijn jarenlange ervaring en een groot netwerk 
weet hij als geen ander de belangen van het VHCP te 
vertegenwoordigen.

Willem van Lanschot, jurist, sinds 7 jaar in dienst bij 
Brabers en fungeert als de rechterhand van Robert. 
Willem zet zich dagelijks in voor het VHCP en houdt zich 
bezig met het monitoren en formuleren van beleid en het 
onderhouden van de contacten met bestuur, stakeholders 
en leden. Hij zorgt voor de inhoudelijk voorbereiding van de 
Algemene Ledenvergadering, de bestuursvergaderingen 
en de diverse commissievergaderingen. 

Barbara van Lissum, jurist, sinds 3 jaar in dienst bij Brabers. 
Zij houdt zich bezig met het monitoren van wetgeving en 
beleid en stelt maandelijks de nieuwsbrief op. Daarnaast is 
zij verantwoordelijk voor het opstellen van het Responsible 
Care jaarverslag en bereidt zij de vergaderingen van de 
Beleidsgroep Responsible Care voor. Samen met Dian 
voert zij de redactie voor de Focus.

Dian de Leeuw, secretaresse, sinds 10 jaar in dienst van 
Brabers en sinds 2019 de spin in het web voor de dagelijkse 
gang van zaken van het secretariaat. Leden weten haar 
te vinden voor allerlei vragen. Zij houdt zich bezig met 
de organisatie van evenementen, doet de voorbereiding 
voor de Responsible Care enquêtes en voert samen met 
Barbara de redactie voor de Focus.
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ondersteunt kunnen wij werken met een strakke begroting, 
maar ook snel opschalen mocht dat nodig zijn.’ 
Dian de Leeuw: ‘Net zoals het VHCP, hebben we als Brabers 
onlangs een mooie mijlpaal bereikt: ons 60-jarig jubileum. Daar 
zijn wij best trots op. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en 
kon het langverwachte jubileumreisje niet doorgaan.’

Met wat voor soort vragen kloppen leden bij jullie aan?
Willem van Lanschot: ‘Vanuit allerlei domeinen komen er regels 
op onze leden af. Denk aan Reach, Seveso/Brzo, CLP, Wvgs/
ADR, de wet Milieubeheer en bijzondere regels voor biociden, 
cosmetica, levensmiddelen, diervoeder, etc. Ook zijn de regels 
rondom drugs- en explosievenprecursoren voortdurend in 
ontwikkeling. Op allerlei niveaus komen hierover vragen bij ons 
binnen. Daarnaast zien wij dat leden steeds vaker bij ons komen 
met vragen over duurzaamheid en de circulaire economie.’

Barbara van Lissum: ‘Zeker op het gebied van stoffenregelgeving 
komt het vaak voor dat we als secretariaat een juridisch 
antwoord op een vraag formuleren. Vervolgens bespreken we 
in de betreffende VHCP-commissie of dat juridische antwoord 
ook in de praktijk werkbaar is en welke oplossingen andere 
leden hebben gekozen.’

Robert Stuyt: ‘Dit vraagt ook dat wij continue in beweging zijn. 
Zo hebben we niet al te lang geleden een nieuwe commissie 
opgericht die zich bezighoudt met Food en Feed. We merkten 
dat veel leden in dit segment actief zijn en de dynamieken hier 
anders zijn dan voor industriële chemie. Door de jaren zijn we 
erin geslaagd dat het VHCP door de buitenwereld wordt gezien 
als een professionele en betrouwbare branchevereniging. Ook 
al hebben wij een bescheiden rol, we worden wel gezien als 
consistent, betrouwbaar en professioneel. Dit is niet een succes 
dat we vaak uitspreken, maar we zijn er wel heel trots op.’

Willem van Lanschot: ‘Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk 
ook de nodige vragen over Covid-19 ontvangen. We hebben 
geprobeerd om helderheid te scheppen door speciale 
nieuwsbrieven te delen en speciale calls te organiseren. 
Verder heeft het VHCP zijn normale werkzaamheden kunnen 
voortzetten, zo zijn alle vergaderingen gewoon doorgegaan, zij 
het digitaal. Dit werkte goed, omdat we elkaar al zo lang kennen 
en met elkaar samenwerken en de commissieleden weten wat 
ze aan elkaar hebben. Maar het moet niet te lang duren en het 
is hoog tijd dat leden elkaar weer kunnen ontmoeten. Voor ons 
als secretariaat is het belangrijk dat we beleidsmakers blijven 
spreken. Even na een vergadering in een Haagse wandelgang 
iemand aanschieten zit er in deze tijd niet in en dat is een 
gemis.’

Na het vieren van onze 75-jarige verjaardag, gaan we met 
het VHCP natuurlijk voor de honderd jaar. Hoe denken jullie 
dat onze sector er dan uit zal zien? 
Willem van Lanschot: ‘Al op heel korte termijn zullen we gaan 
merken, dat steeds meer stoffen moeten worden uitgefaseerd. 
Nadat dankzij Reach steeds meer informatie over stoffen 

bekend is geworden, ontstaat er nu meer en meer druk om te 
stoppen met het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen. 
Daarnaast is er in Nederlands een nieuwe categorie van 
‘potentiële ZZS’ aangewezen. Substitutie van die zorgwekkende 
stoffen wordt een belangrijk thema. Chemiedistributeurs zullen 
hun klanten hierbij moeten ondersteunen.’ 

Barbara van Lissum: ‘We noemden het net ook al even, maar 
er zal ook steeds meer aandacht komen voor duurzaamheid, 
klimaatverandering en circulaire economie. Deze onderwerpen 
haken natuurlijk in elkaar. Er zijn straks 9 miljard mensen op 
deze wereld die gelukkig allemaal steeds welvarender worden. 
De uitdaging is om dat vorm te geven binnen de grenzen van 
onze planeet. Daarbij zullen we als westerse wereld aan moeten 
wennen om de macht te delen met opkomende economieën 
als China en India, en later vast ook Afrika.’

Robert Stuyt: ‘Ik denk bovendien dat er over 25 jaar meer inzicht 
zal zijn in de afkomst van producten door het gebruik van track 
& trace. Alle partijen in de keten en de eindgebruikers kunnen 
dan informatie zien over producten en de samenstelling 
daarvan. Dat biedt ook nieuwe mogelijkheden voor invulling 
van de ketenverantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan een 
veiliger keten, meer bewustwording bij de consument en betere 
waarborging van veilig gebruik van bepaalde risicovolle stoffen. 
Ook zal er door informatie over het product meer inzicht zijn 
over de uitstoot dat bij het maken van een product gemoeid 
is. Als chemiedistributiesector hebben we hier duidelijk een 
belangrijke rol in te vervullen. Ook in 2046 zal onze sector dus 
nog uitermate relevant zijn!’

Wat maakt de chemiedistributiesector zo bijzonder?
Dian de Leeuw: ‘Toen ik ging werken voor het VHCP realiseerde 
ik me pas goed dat alles wat je om je heen ziet, met chemie 
te maken heeft. Het is zo’n belangrijke pijler voor onze 
samenleving.’  

Barbara van Lissum: ‘Die diversiteit zie je ook terug in het enorme 
aantal leveranciers en klanten van onze leden. Niemand weet 
het precieze aantal, maar zijn er meer dan honderdduizend 
stoffen op de markt. VHCP-leden zorgen ervoor dat die stoffen 
allemaal op tijd en on spec op een veilige en verantwoorde 
manier worden geleverd. Dat is echt een prestatie, iedere dag 
weer.’

Robert Stuyt: ‘Dat maakt dat wij met veel plezier werken voor 
deze sector. Het is zo belangrijk dat de chemieketen goed 
functioneert. Met ons nieuwe logo willen wij uitstralen dat het 
VHCP staat voor kwaliteit van alle spelers in die keten. Net zoals 
onze leden proberen wij als secretariaat een centrale rol daarin 
te spelen. In die zin is onze nieuwe slogan van ’De chemie van 
het verbinden’ net zo goed op ons van toepassing!’ 


