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Voorwoord
Voor u ligt de Jubileumeditie van de Focus. Het is namelijk 75 
jaar geleden, dat de ‘Vereeniging voor den Import en Export en 
Groothandel in Chemische Produkten’ werd opgericht in het Victoria 
Hotel in Amsterdam. 

Helemaal nieuw was die vereniging toen niet. Want al in 1940 besloot een 
aantal handelaren om een vereniging voor chemiehandelaren op te richten. 
Dit samenwerkingsverband werd echter al in 1943 geliquideerd op bevel van de 
Duitse bezetter. Omdat de noodzaak van samenwerking na de oorlog alleen maar 
groter was geworden, vond snel daarna, op 27 februari 1946, heroprichting van de vereniging plaats. Dit is de datum die we 
nu hanteren voor ons jubileum. Na de oorlog speelde het VHCP een belangrijke rol in de wederopbouw van Nederland. De 
chemische industrie werd opnieuw opgebouwd en de chemiedistributie zoals we die nu kennen werd neergezet. 

Toch liet het gebruik van de huidige naam ‘Verbond van Handelaren in Chemische Producten’ wachten tot 1950. In dat 
jaar vond een fusie plaats tussen de voornoemde Amsterdamse vereniging en de zustervereniging uit Rotterdam: de 
‘Vereeniging van Groothandelaren en Agenten in Chemicaliën’. 

Recent is besloten om binnen de vereniging het accent anders te leggen. Waar het VHCP zich in de vroege jaren 
vooral richtte op chemiehandelaren, wil de vereniging er nu steeds meer zijn voor de hele chemieketen. Vroeger deden 
onze leden veel activiteiten nog zelf, zoals transport, afvullen, formuleren en opslag. Tegenwoordig wordt steeds meer 
uitbesteed en die dienstverlenende bedrijven horen ook bij onze vereniging. Al deze partijen moeten immers in nauwe 
onderlinge samenwerking zorgen voor een goed functionerende en verantwoord werkende toeleveringsketen van 
chemische producten. Daarom is besloten de afkorting VHCP niet meer uit te schrijven en het VHCP te positioneren als 
de vereniging voor de chemieketen. Dit alles onder het motto: “De chemie van verbinden”.

In 2021 viert het Verbond dus zijn 75-jarig bestaan, een bijzondere gelegenheid. In de afgelopen 75 jaar is er veel veranderd. 
De sector is nog meer geprofessionaliseerd en er is steeds meer aandacht voor de veiligheid en duurzaamheid van ons 
werk. Het VHCP is altijd geëvolueerd en heeft zich al die jaren bewezen als een waardevolle branchevereniging. Het 
Verbond heeft veel bereikt en de redenen voor zijn bestaan worden nog elke dag bevestigd. Ook in de toekomst zal het 
VHCP hard nodig zijn. Na al die jaren is het Verbond nog steeds een platform dat leden in staat stelt om elkaar regelmatig 
te ontmoeten. De netwerkfunctie is belangrijk en het doet mij plezier dat deze functie onveranderd is gebleven. 

In deze Jubileumeditie komen alle genoemde onderwerpen samen. Naast de vaste onderdelen zoals het jaaroverzicht, 
het Responsible Care-Jaarverslag en de rubriek ‘medewerker in beeld’ leest u tal van speciale interviews in deze Focus. 
Oud-voorzitters Van Caldenborgh en Van der Slikke gaan met elkaar in gesprek over de chemiedistributie. De heren 
Van Nispen en Hes, die jarenlang het secretariaat van het VHCP hebben gevoerd, gaan in op de highlights uit het rijke 
verleden van het VHCP. Ook het huidige secretariaat is geïnterviewd over hun werkzaamheden en de tegenwoordige 
activiteiten van het VHCP. Drie jonge professionals delen hun ervaringen over het werken in de chemiedistributiesector 
en spreken hun verwachtingen uit over de toekomst van de industrie. Er zijn ervaringen van twee VHCP-leden te lezen die 
al meer dan 125 jaar actief zijn in deze sector: Boom en Keyser & Mackay. Daarnaast gaat Sirius in op hun bijzondere positie 
van relatief jong bedrijf werkzaam in deze sector. Tot slot deelt Manon Bloemer, voorzitter van de VNCI, haar bevindingen 
over de jarenlange samenwerking tussen de producenten verenigd in de VNCI en de distributeurs verenigd in het VHCP. 

En nu op naar onze honderdste verjaardag!

Jacques van Lindonk
Voorzitter VHCP
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Jaaroverzicht VHCP 2020
EEN OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN DOOR HET JAAR HEEN

Het VHCP behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de 
handel en distributie van chemische producten. Sinds 1946 staat daarbij samenwerking centraal. 
Ook dit jaar heeft de brancheorganisatie zich ingezet om de gemeenschappelijke belangen te 
behartigen. In deze Focus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en 
resultaten in 2020.

COVID-19
Afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de pandemie. 
In de chaos rondom de eerste lockdown heeft het VHCP duiding 
gegeven aan de ontwikkelingen door uitgebreide Covid-19 
updates te versturen met informatie over o.a. vrijstellingen 
voor producten, logistieke knelpunten en potentiële 
maatregelen bij bedrijven. Daarnaast zijn meerdere Covid-19 
calls georganiseerd waarbij het secretariaat nadere toelichting 
gaf en de leden ervaringen uitwisselden. Ondanks Covid-19 
zijn alle commissievergaderingen en andere bijeenkomsten 
doorgegaan, zij het in digitale vorm.

Milieu en Veiligheid
De Commissie Milieu en Veiligheid heeft ook in 2020 veel 
werk verricht. Zo is er gewerkt aan twee Best Supply Chain 
Practices. De BSCP ‘Omgaan met bezorgdiensten’ geeft een 
overzicht van de belangrijkste regels voor bezorgdiensten bij 
het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De bezorgdiensten die de 
gevaarlijke stoffen vervoeren moeten zich houden aan regels 
voor het vervoer van deze stoffen. Hierbij kan men denken aan 
regels voor de verpakkingen, etikettering, vervoersdocumenten 
en het vastzetten van lading. Daarnaast is gewerkt aan de 
BSCP ‘Hergebruik verpakkingen’. Deze BSCP wil inzicht geven 
in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de 
ketenpartijen bij omgang met verpakkingen en bijdragen aan 
de keuze voor de juiste verpakking voor een chemische stof. 
Het hergebruik van verpakkingen draagt bij aan de circulaire 
economie.
Daarnaast onderzoekt het VHCP, met behulp van een 
toegewezen Safety Deal-subsidie, of een industrie-breed 
meldpunt i.c.m. een Veiligheidscollege in de chemiesector zou 
kunnen bijdragen aan het vergroten van veiligheid. 

Dit zou partijen in de chemieketen de mogelijkheid bieden om 
misstanden op het gebied van veiligheid centraal te melden 
bij een vertrouwenspersoon. De melding wordt afgehandeld 
door een college bestaande uit prominenten uit bedrijfsleven 
en wetenschap. Zij nemen contact op met de directie van het 
bedrijf om te bezien of er iets misgaat en hoe dit kan worden 
opgelost. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met 
Veiligheid Voorop. In het kader van dit project zijn afgelopen 
jaar interviews afgenomen met experts van bedrijven uit 
de chemieketen of van organisaties op het gebied van 
vertrouwenspersonen of meldpunten. Het rapport dat hieruit 
volgt wordt in maart 2021 gepubliceerd.

Afgelopen jaar werd voor de tweede keer een extra workshop 
georganiseerd waarbij leden onderling bespraken welke 

VHCP AGENDA 2020
• 1x Nieuwjaarsreceptie
• 1x Algemene Ledenvergadering
• 5x Bestuursvergadering
• 4x Commissie Milieu en Veiligheid
• 3x Platform Stoffen
• 2x Commissie Food en Feed
• 3x Beleidsgroep Responsible Care
• 2x Klankbordgroep Responsible Care
• 1x Workshop (bijna-)incidenten 
• 1x Veiligheidsdag
• 1x Stoffendag
• 1x Lunchbijeenkomst 
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(bijna-)incidenten zij de afgelopen jaren hebben gehad en 
welke lessen hieruit kunnen worden getrokken. 

De Veiligheidsdag had dit jaar als thema ‘Dare to Care!’. Er 
werd ingegaan op de vraag of u kunt weten of de risico’s echt 
onder controle zijn en wat er gebeurt als dit niet het geval blijkt. 
De hoofdgast was Arjen Littooij, directeur Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond. 

Stoffen
Ontwikkelingen rondom stoffen(beleid) kwamen ook dit jaar 
weer ruimschoots aan bod. Het Platform Stoffen heeft het 
afgelopen jaar alle ontwikkelingen hieromtrent gevolgd en 
besproken. Het Platform heeft gewerkt aan drie casusvragen, 
over tariefschorsingen, regels rondom uitvouwbaar CLP-etiket 
en het aanwijzen van een enige vertegenwoordiger in het 
VK. Daarnaast is een inventarisatie uitgevoerd van de impact 
van de nieuwe Verordening Explosievenprecursoren. Het is 
niet toegestaan explosievenprecursoren te verkopen aan 
een professionele gebruiker die actief is op een gebied waar 
die specifieke precursor doorgaans niet professioneel wordt 
gebruikt. Ook moet voorafgaand aan de verkoop worden 
geverifieerd of een potentiële klant een professionele gebruiker 
is of een andere marktdeelnemer is. De nieuwe regels gelden 
vanaf 1 februari 2021. Het VHCP ondersteunt de leden bij 
aanpassing van de bedrijfsvoering.

Dit jaar was er ook veel aandacht voor Zeer Zorgwekkende 
Stoffen. Staatssecretaris Van Veldhoven wil een 
ketenbenadering voor ZZS, maar geen nationale database van 
de stoffen die in Nederland op de markt zijn gebracht. Ze wijst 
erop dat er een balans moet zijn tussen de minimalisatieplicht 

van ZZS en economische haalbaarheid van de maatregelen. 
Het is belangrijk dat chemiedistributeurs de mutaties in de 
verschillende stoffenlijsten goed blijven bijhouden. 

De Europese Commissie heeft in oktober de EU-strategie voor 
duurzame chemische stoffen goedgekeurd. Deze strategie is 
de eerste stap op de weg naar het in de Europese Green Deal 
aangekondigde doel de vervuiling van chemische stoffen en 
producten tot nul terug te dringen en tot een gifvrij milieu 
te komen. De strategie onderschrijft de fundamentele rol die 
chemische stoffen spelen voor het welzijn van de mens en voor 
de groene en digitale transitie van de Europese economie en 
samenleving. Tegelijkertijd erkent zij dat de uitdagingen op het 
gebied van gezondheid en milieu als gevolg van de schadelijkste 
chemische stoffen dringend moeten worden aangepakt. De 
strategie formuleert daarvoor een groot aantal maatregelen, 
die soms zeer ingrijpend zullen zijn. Zo vormt de strategie de 
basis voor het beleid dat de komende jaren in Brussel voor de 
chemische sector zal worden gemaakt.

Namens de Nationale Politie gaf Margot van Grootel een 
presentatie over synthetische drugs tijdens een vergadering 
van het Platform Stoffen. Van Grootel ging in het bijzonder in 
op de productieprocessen voor MDMA en crystal meth, die veel 
op elkaar lijken.
 
Responsible Care 
Jaarlijks worden leden gevraagd de Responsible Care-enquête 
in te vullen die vervolgens wordt verwerkt tot een Responsible 
Care-jaarverslag. Dit verslag geeft een indruk van de prestaties 
van de VHCP-leden ten aanzien van de acht pijlers van 
Responsible Care in vergelijking met de gehele chemiesector. 

Incident Workshop
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Afgelopen jaar is meer nadruk gelegd op 
duurzaamheidsinitiatieven en Zeer Zorgwekkende Stoffen. 
De individuele RC-barometer, die de leden ieder jaar krijgen 
toegestuurd, geeft een overzicht van de inspanningen die het lid 
heeft gedaan op het gebied van RC (bijv. het laten doen van een 
RC-audit of actieve deelname aan VHCP-commissies). In 2019 
behaalden 21 bedrijven de minimaal gewenste barometerscore 
van meer dan 75 punten. Dit komt overeen met 66 % van het 
totale ledenaantal. 

Er is het afgelopen jaar een drietal klankbordgroepbijeen-
komsten georganiseerd. De eerste klankbordgroepbijeenkomst 
ging over de omgevingswet en externe veiligheid. De workshop 
begon met een korte introductie van de omgevingswet, 
met aandacht voor de bedoeling van de wet. Daarna 
werden de wijzigingen besproken die relevant zijn voor 
chemiedistribiteurs, bijvoorbeeld waar zij rekening mee 
moeten houden wanneer zij hun activiteiten willen uitbreiden 
of wijzigen. De bijeenkomst vond plaats bij Aako in Leusden. 
De tweede klankbordgroepbijeenkomst ging over notificeren 
aan vergiftigingencentra. Tijdens de workshop werd aandacht 
besteed aan de verdeling van verantwoordelijkheden bij 
melden aan nationale vergiftigingencentra via de online 
portaal van ECHA. Daarnaast werd de laatste stand van zaken 
doorgenomen en werden praktische tips gegeven. Het webinar 
werd gegeven door Ivo Erens, directeur van de VIB fabriek. 
De derde klankbordgroepbijeenkomst was de Stoffendag. 
Deze dag werd digitaal georganiseerd voor en door de gehele 
chemiesector, upstream en downstream. Er waren meer dan 
300 deelnemers, waaronder een goede delegatie van het 
VHCP. Er was keuze uit een grote hoeveelheid workshops, 

op verschillende niveaus, bijvoorbeeld over restrictie van 
microplastics, PFAS en Brexit.

Food Feed
In de commissie Food Feed is o.a. gewerkt aan casusvragen 
over een regelgevend kader voor grondstoffen en additieven 
voor voedingsmiddelen, informatie voor het aanmerken van 
een stof als voedseladditief, de plicht van het heretiketteren 
van voedingsmiddel naar diervoeder en andere vragen over 
compliance en specificaties. 

Op verzoek van de Commissie FF is door het secretariaat 
een toelichting opgesteld over de nieuwe verordening voor 
‘wederzijdse erkenning’. Dit betekent dat wanneer een goed 
rechtmatig in een Lidstaat in de handel is gebracht, dit goed 
in een andere Lidstaat niet mag worden verboden. Dit geldt 
zelfs indien die goederen zijn geproduceerd volgens andere 
technische voorschriften. Zo wordt de interne markt versterkt.

Sociale activiteiten
De Algemene Ledenvergadering vond afgelopen jaar vanwege 
de COVID-19 uitbraak plaats in digitale vorm. Tijdens deze 
vergadering werd alleen het formele gedeelte van de ALV 
behandeld. Tevens werd het nieuwe VHCP logo onthuld. 
Met het logo wil het VHCP uitstralen de vereniging voor de 
hele chemieketen te zijn. Het VHCP zet zich al jarenlang niet 
alleen in voor de pure handelaren, maar ook voor distributeurs, 
transportbedrijven en opslaghouders. Om de ‘handelaren in 
chemische producten’ niet een te prominente rol te geven, 
is ervoor gekozen om de afkorting VHCP niet langer uit te 
schrijven. Verder is een korte tagline toegevoegd aan het logo. 
Deze luidt: ‘De chemie van verbinden’. Zo wordt duidelijk dat 
VHCP-leden een centrale rol spelen in de keten. Daarnaast 
wordt het woord ‘chemie’ niet gebruikt om de producten mee 
aan te duiden. Zo wordt de deur open gehouden voor leden 
die weliswaar werken met chemische stoffen, maar deze liever 
aanduiden als bijvoorbeeld voedselingrediënten.  

Helaas was het afgelopen jaar niet mogelijk om bij elkaar te 
komen en in onderling gezelschap van de lunch te genieten. Er 
is gekozen voor een digitale lunchlezing. Tijdens de lunchlezing 
werd ingegaan op de verhouding tussen de media en de 
chemiedistributie, vooral ten tijde van crisis. Onder leiding van 
Charles Huijskens werd aan de hand van stellingen getoond 
hoe u adequaat kunt reageren richting pers, (sociale) media, 
omwonenden en andere stakeholders. 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Charles Huijskens
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Algemene Ledenvergadering

7 DRUGSPRECURSOREN

Agenda 2021

Ledenoverzicht VHCP

11 januari  14.00 – 16.30 Bestuursvergadering 
11 januari  17.00 – 18.30 Nieuwjaarsbijeenkomst (online wijnproeverij)
20 januari 10.30 – 13.00  Beleidsgroep Responsible Care
20 januari 13.30 – 16.00 Commissie Milieu & Veiligheid
4 februari  10.30 – 13.00 Klankbordgroep Responsible Care
4 februari  13.30 – 16.00 Platform Stoffen
15 maart   13.00 – 14.30 Bestuursvergadering
15 maart  14.30 – 19.30 Algemene Ledenvergadering
17 maart  10.30 – 13.00 Workshop Incidenten
22 april  10.30 – 13.00  Commissie Food en Feed
22 april  13.30 – 16.00 Commissie Milieu & Veiligheid
17 juni   13.30 – 16.00  Bestuursvergadering
24 juni   10.30 – 13.00  Beleidsgroep Responsible Care
24 juni   13.30 – 16.00 Platform Stoffen
september   Social Event
9 september 10.30 – 13.00 Commissie Milieu & Veiligheid
9 september  13.30 – 16.00  Commissie Food en Feed
 sept/okt    Chemische Golfdag
12 oktober 10.30 – 13.00 Klankbordgroep Responsible Care
12 oktober 13.30 – 16.00 Platform Stoffen
 november  12.00 – 18.00  Veiligheidsdag Veiligheid Voorop
1 november 10.00 – 12.00 Bestuursvergadering
1 november 12.00 – 14.30 Lunchbijeenkomst
25 november 10.30 – 13.00 Commissie Milieu & Veiligheid 
25 november 13.30 – 16.00 Beleidsgroep Responsible Care
december 09.30 – 16.00 Arbo- en Stoffendag

LEDEN 
Aako 
Arch Timber Protection  
Arkema 
Azelis Interland Chemie
Boom
Brenntag
Breustedt Chemie  
Caldic Nederland 
Cimcool Industrial Products 
Equilex 
Grolman Benelux  
Helm Chemical Benelux
IMCD Benelux  
Keyser & Mackay  
Mavom
Melspring International  
De Monchy International 

RodaChem
Safic-Alcan Necarbo  
Sirius International 
Synerlogic
Univar Solutions Benelux
ViVoChem
Will & Co 

BUITENGEWONE LEDEN 
Van Appeldoorn Chemical Logistics    
Imperial Logistics
L. van der Lee en Zonen    
Mepavex Logistics 
RPC Promens
Loodet
Geodis
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introductie nieuwe leden
Het VHCP is verheugd dat Loodet B.V. en Geodis dit jaar zijn toegetreden als lid van het Verbond. 
VHCP heet de leden van harte welkom en introduceert ze hier kort.

Loodet B.V.
Loodet is een op- en overslagbedrijf dat gevestigd is in Breda. 
De hoofdactiviteit bestaat uit het op- en overslaan, sileren en 
ompakken, van ADR en niet ADR geclassificeerde goederen, 
food en feed. Daarnaast is sprake van verladings-activiteiten met 
bulkwagens en expeditie/douane gerelateerde administratieve 
werkzaamheden.

In 1983 is de grondlegger van het huidige Loodet, de heer Alphons 
Lourier begonnen met een vrachtauto en bulkoplegger in 
Hazerswoude. In de loop der jaren zijn de activiteiten uitgebreid 
met opslag en overslag van grondstoffen. Begin jaren ‘90 is het 
bedrijf verhuisd naar het industrieterrein Hazeldonk in Breda. In 
1996 is de eenmanszaak Lourier Op- en Overslag omgezet naar 
de besloten vennootschap Loodet. Het bedrijf is lid geworden 
van het Verbond vanwege kennisoverdracht en het feit dat het 
VHCP dicht bij het vuur in Den Haag zit.

Geodis
Geodis is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van 
transport, logistics, forwarding en distributie. De oorsprong 
van Geodis in Nederland is Van der Laan Transport, met 
oprichtingsjaar 1932 en vestigingsplaats Lekkerkerk. Geodis RT 
Netherlands B.V. is de formele naam en behoort tot de SNCF 
group. 

Geodis zorgt ervoor dat goederenstormen tijdig en met 
de juiste kwaliteit tussen de verschillende schakels in de 
verschillende supply chains worden geleverd. Geodis heeft 
besloten lid te worden van het VHCP omdat zij de toegevoegde 
waarde ziet van een verenigde chemieketen. Het Nederlandse 
management is overtuigd dat door middel van (informele-) 
samenwerkingsvormen maximale resultaten kunnen worden 
behaald.
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Twee voorzitters in gesprek 
over chemiedistributie

JOOP VAN CALDENBORGH EN PIET VAN DER SLIKKE 

Een vijfenzeventigste verjaardag noopt tot reflectie. Daarom vertrok een delegatie van het secretariaat naar Landgoed Voorlinden 
om twee iconen uit onze industrie te interviewen. Joop van Caldenborgh en Piet van der Slikke hebben beiden met succes hun 
ondernemingen tot wereldspelers laten uitgroeien, en vonden daarbij ook nog tijd om de rol van voorzitter van het VHCP op zich te 
nemen. Joop van Caldenborgh was voorzitter van het VHCP van 1980 tot 1995 en Piet van der Slikke was dit van 2006 tot 2013. In dit 
interview kijken zij terug op de ontwikkelingen in de sector en bij het VHCP. 

9 TWEE OUD-VOORZITTERS IN GESPREK

Joop van Caldenborgh begon in 1970 het bedrijf Caldic. Deze producent en distributeur van voedselingrediënten en 
chemische stoffen is inmiddels actief in 17 landen. In 2019 bedroeg de omzet bijna €900 mln. In 2017 nam zijn zoon 
Olav van Caldenborgh het bedrijf over, samen met Goldman Sachs. Olav had sinds 2006 al de dagelijkse leiding over 
het bedrijf. Dat stelde Joop in staat om zich nog meer bezig te houden met de ontwikkeling van Museum Voorlinden. 
In dit prachtig ontworpen museum met moderne kunst en een speciaal aangelegde tuin hield het VHCP in 2017 zijn 
jaarvergadering. 

Piet van der Slikke is CEO van IMCD. Na een carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek werd hij 
bedrijfsjurist van het in Rotterdam gevestigde conglomeraat Internatio-Müller. Vanaf 1995 begon hij met het uitbouwen 
van de chemiedistributie binnen het bedrijf. In 2001 werden deze activiteiten een zelfstandige onderneming met de 
naam IMCD. De jaaromzet steeg naar bijna €3 mrd in 2019, het aantal werknemers naar zo’n drieduizend. Op de beurs 
is het bedrijf €6 mrd waard.
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Hoe is de industrie de afgelopen jaren veranderd?
Joop van Caldenborgh: ’Toen ik voorzitter was had het VHCP 
nog zo’n honderdtwintig leden. Inmiddels zijn er nog maar 
eenendertig over. Dat komt natuurlijk voor een belangrijk 
deel door consolidatie in de markt, waaraan Piet en ik ook ons 
steentje hebben bijgedragen.’ 

Piet van der Slikke: ’Zo’n vijfentwintig jaar geleden ben ik CEO 
geworden van IMCD. Ik heb de indruk dat rond die periode 
de professionalisering van de sector in een stroomversnelling 
is geraakt. Zowel leveranciers als de klanten wensten beter te 
worden bediend en om dat mogelijk te maken werd schaal 
steeds belangrijker. Dat dreef de consolidatie van een markt die 
toen nog erg versnipperd was. Die ontwikkeling hing samen 
met toenemende wereldhandel en globalisering.’

Joop van Caldenborgh: ’Dat wil overigens niet zeggen dat het 
daarvoor niet ook al veelvuldig voorkwam dat bedrijven werden 
overgenomen. Zo kocht Jan Scheepbouwer in de jaren zestig 
al allerlei bedrijven en ik ben daarna dat model gaan volgen. 
De eerste periode ging het puur om chemiehandelaren die 
andere chemiehandelaren kochten. Wanneer ik destijds een 
bedrijf op het oog had waren er meestal nauwelijks andere 
kapers op de kust, maar op een gegeven moment kregen we 
meer concurrentie, vanuit de private equity. Zij introduceerden 
andere financiële modellen. In plaats van een overname 
van alle aandelen, waarbij een uitvoerende directeur werd 
aangesteld, kochten nu de CEO’s zelf ook een deel van de 
aandelen. Brenntag was één van de wegbereiders, met Bain als 
investeerder. En IMCD is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld 
van.’

Piet van der Slikke: ’Klopt. De invloed van private equity maakte 
het voor IMCD mogelijk om verder te professionaliseren en de 
geografische spreiding te vergroten. Zo konden we de stap naar 
Duitsland en Spanje maken. Dit stelde ons vervolgens in staat 
om klanten de mogelijkheid te bieden om in te kopen voor 
heel Europa. Joop was trouwens destijds als voorzitter van de 
aandeelhouderscommissie ook betrokken bij Internatio Müller, 
waaruit IMCD is voortgekomen.’

Joop van Caldenborgh: ’Waarom ben je uiteindelijk naar de 
beurs gegaan met IMCD?’

Piet van der Slikke: ’Omdat ik vond dat ons bedrijf niet eeuwig 
van private equity kon blijven, op een gegeven moment werd 
een exit de logische stap. De beurs biedt zo’n exit, zeker als een 

bedrijf eenmaal een bepaalde grootte heeft en er al meerdere 
private equity-eigenaren zijn geweest.’

Wat betekende dat voor de strategie van chemiehandelaren 
en -distributeurs?
Piet van der Slikke: ’Ik kan eigenlijk alleen iets zeggen over mijn 
eigen bedrijf. Met IMCD hebben we ervoor gekozen om ons toe 
te leggen op specialty chemicals. Dit in tegenstelling tot partijen 
die zich richten op bulkchemie en de full liners zoals Brenntag 
of Univar Solutions, die beiden doen. Onze gedachte was daarbij 
dat specialties meer ‘sticky’ zijn: je bouwt een intensievere 
relatie op met de klant en dat maakt de drempel hoger voor de 
klant om van leverancier te wisselen. De wereld van handelaren 
en distributeurs van bulkchemie ziet er wezenlijk anders uit, 
met andere werkwijze, mensen en KPIs. Dit verschil heb ik de 
afgelopen jaren alleen maar groter zien worden.’

Wat is onveranderd gebleven in de sector?
Piet van der Slikke: ’Daar kan ik kort over zijn: de klant wil goed 
en snel worden bediend.’

Joop van Caldenborgh: ’Zo is het. En bij het honderdjarig 
jubileum van het VHCP is het antwoord op die vraag weer 
precies hetzelfde.’

Welke ontwikkelingen zien jullie als bedreiging voor de 
chemiedistributie?
Joop van Caldenborgh: ’Zelf denk ik nooit zo vanuit bedreigingen, 
maar vanuit wat er wel mogelijk is. Juist omdat de wereld 
veranderlijk is zijn er kansen voor handelaren en distributeurs. 
Klanten hebben steeds weer behoefte aan nieuwe producten. 
En als stoffen worden verboden, ontstaat er behoefte aan weer 
andere stoffen. Het is zaak voor ons om daar razendsnel op te 
reageren. Dat wordt wel steeds moeilijker naarmate een bedrijf 
groter wordt. Vaak geldt hoe groter, hoe ambtelijker. Ik ken 
wel grote chemiehandelaren in Duitsland die ondanks strikte 
protocollen toch adaptief blijven, maar in Nederland werkt dat 
toch anders.’

Piet van der Slikke: ’Het is de uitdaging om ervoor te zorgen 
dat er enerzijds strakke leiding wordt gegeven aan het bedrijf 
en er anderzijds ruimte is voor flexibiliteit. Dat laatste is extra 
uitdagend als een bedrijf beursgenoteerd is. Om verstarring te 
voorkomen moet worden ingezet op het vinden van de juiste 
mensen en op training van hen. Om er verder voor te zorgen dat 
we wendbaar blijven, hebben we ons bedrijf georganiseerd in 
allerlei min of meer losstaande business units per marktsegment. 

“DE KLANT WIL GOED EN SNEL 
WORDEN BEDIEND”
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De activiteiten van de centrale organisatie beperken zich tot 
overkoepelende zaken, zoals IT. 

Over IT gesproken, sommigen zien de toenemende 
digitalisering als bedreiging voor de sector. Zelf geloof ik daar 
niet zo in. Het zou natuurlijk kunnen dat het onze leveranciers 
(de chemieproducenten) lukt om een digitaal platform te 
ontwikkelen, maar dan nog lopen zij aan tegen het aanbieden 
van veilig transport en aflevering, evenals de complexiteit 
van afvullen, mengen, etc. Volgens mij zullen met name 
afnemers bovendien behoefte blijven houden aan contact 
met de chemiedistributeur die hun belevert, bijvoorbeeld om 
te bespreken hoe een aanpassing van de formulering een 
mengsel effectiever of duurzamer kan maken. Daarbij vormt de 
digitale wereld een aanvulling, maar het is niet disruptief.’

Joop van Caldenborgh: ’Onze klanten zijn niet anders dan de 
klanten in de winkelstraat, die voor sommige producten toch 
echt liever door een persoon dan door een webwinkel worden 
geholpen.’ 

Piet van der Slikke: ’Klanten willen dus het beste van twee 
werelden, wat betekent dat wij ze ook een goede digitale 
ervaring moeten bieden, met bijvoorbeeld digitale marketing, 
inzicht in hun aankoophistorie en goede zoekfuncties voor 
product, prijs en toepassing. Dit vraagt natuurlijk om de nodige 
investeringen en daarmee draagt ook de digitalisering bij aan 
de verdere consolidatie.’

Joop van Caldenborgh: ’Dat neemt niet weg dat er altijd 
ruimte zal blijven voor nieuwe, innovatieve spelers. Die zullen 
uiteindelijk aantonen dat bepaalde markten die onze bedrijven 
nu links laten liggen, toch commercieel aantrekkelijk zijn. En zo 
hoort het ook te gaan.’

En duurzaamheid? Is dat ook belangrijk?
Piet van der Slikke: ’Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, 
al is het maar omdat de financiële analisten uit Londen en 
New York vaker vragen stellen over onze ESG-prestaties. 
Hoewel de grootste milieu-impacts plaatsvinden bij onze 
leveranciers en afnemers, zetten we ons als IMCD ook in om 
onze eigen activiteiten duurzamer te maken, onder andere 
door duurzame energie te gebruiken. Daarnaast proberen 
we onze klanten te helpen om meer duurzame producten 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld door ze de grondstoffen voor 
biologisch afbreekbare plastics aan te bieden en ze te voorzien 
van technisch advies daarover. Dit resulteert in meetbaar 
duurzamer producten.’

Joop van Caldenborgh: ’Duurzaamheid gaat niet alleen over 
milieu, maar ook over sociale aspecten en veiligheid. Behalve 
het kijken naar de eigen operaties, is ketenverantwoordelijkheid 
van groot belang. Het is zaak dat VHCP-leden werken met 
aantoonbaar veilige logistiek dienstverleners. Dit denken zou 
ook bij onze leveranciers prominenter aanwezig moeten zijn. 
Juist zij hebben genoeg macht om bij chemiehandelaren en 

-distributeurs wezenlijke verbeteringen af te dwingen. Het 
komt nog steeds voor dat chemieproducenten kiezen voor 
partijen die veiligheid niet hoog in het vaandel hebben staan 
puur omdat zij iets goedkoper zijn. Dit brengt vermijdbare 
risico’s met zich mee.’

Welke veranderingen zien jullie bij het VHCP? 
Piet van der Slikke: ’We constateerden net al dat het ledenaantal 
van het VHCP is geslonken door de consolidatie. Een andere 
reden daarvoor is dat ook de chemieproducenten zich vrijwel 
allemaal hebben teruggetrokken.’

Joop van Caldenborgh: ’Producenten meenden op een gegeven 
moment dat het VHCP echt een club van chemiedistributeurs 
was. Het is denkbaar dat zij in de toekomst juist weer zullen 
erkennen dat zij onze directe partners zijn en dat daarom een 
(geassocieerd) lidmaatschap alsnog van toegevoegde waarde 
is. Ikzelf zie dat in ieder geval wel zo. Want het is toch wel heel 
waardevol om als chemieketen elkaar te kennen. Dat was ook 
de reden dat ik in mijn jonge jaren zo graag lid wilde worden 
van het VHCP.’

En wat is hetzelfde gebleven?
Piet van der Slikke: ’Zoals we als IMCD al jarenlang koers houden 
met een duidelijke strategie, zo doet het VHCP ook al lange tijd 
hetzelfde werk ter ondersteuning van onze sector. Ik heb het 
dan over de belangenbehartiging, de vertaling van Europese 
regels naar de Nederlandse situatie en alle inspanningen die 
de technische commissies leveren. De regels worden immers 
steeds verder aangescherpt en sommige dossiers kunnen 
alleen door de sector als geheel worden opgepakt.’  

Tot slot, hoe denken jullie terug op jullie jaren als voorzitter 
van het VHCP?
Joop van Caldenborgh: ’Als lid van het VHCP, en zeker ook als 
voorzitter, heb ik ontzettend leuke dingen meegemaakt.  Het 
moge duidelijk zijn dat de rally altijd het hoogtepunt van het 
jaar was. Daar heb ik de allerbeste herinneringen aan. Het was 
een onwaarschijnlijk leuke dag, mede dankzij het competitieve 
element en de stijlvolle invulling. Het was echt een evenement 
dat ik voor geen goud wilde missen. Maar ik denk ook aan alle 
ontmoetingen die ik heb gehad met de markante ondernemers 
uit onze industrie. En ik vind het ontzettend leuk dat de 
nieuwjaarsbijeenkomst nog altijd in de Haagsche Club wordt 
gevierd. Tussen alle veranderingen in de sector is dat toch al 
decennia een mooie constante.’

Piet van der Slikke: ’Zo zie je maar: ondanks al het belangrijke 
inhoudelijke werk beklijft het sociale aspect toch het meest!’
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Medewerker in beeld
BAS KÜPER, VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

‘Mepavex Logistics is een logistiek bedrijf gevestigd in Bergen 
op Zoom. We bieden een breed scala aan hoogwaardige 
opslagfaciliteiten verdeeld over 13 warehouses die in totaal 
180.000 m2 beslaan. We hebben ons afgelopen jaren ontwikkeld 
tot een veelzijdige logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in 
chemie.

In onze 13 warehouses kunnen we voor onze klanten vrijwel 
alles op- en overslaan, van consumentenverpakkingen tot 
grondstoffen in de chemiesector. Naast opslag en overslag 
bieden wij onze klanten een aantal extra diensten in het logistieke 
proces. Repack is hiervan de belangrijkste dienst.

Sinds 2012 werk ik bij Mepavex als veiligheidscoördinator. 
Op de Avans Hogeschool heb ik de opleiding Integrale 
Veiligheid gedaan. Daarna heb ik stage gelopen bij Mepavex 
en een ander chemiebedrijf. Zodoende ben ik blijven 
hangen in de chemiesector. Tijdens mijn stage heb ik een 
veiligheidscultuurmeting uitgevoerd bij Mepavex en ben ik door 
de gehele organisatie heengegaan; van warehouse tot directie. 
Mijn studie komt hier goed van pas. Ik ben hoofd BHV’er en 
train medewerkers in veiligheidssituaties. Daarnaast bereid ik 
het bedrijf voor op audits en geef ik opvolging aan eventuele 
actiepunten die daarop voortkomen. Dit doe ik samen met mijn 
collega Vincent Hoeven. Ook hebben wij een grote rol in deze 
Covid-19 crisis. Wij zorgen ervoor dat – ondanks de pandemie – de 
werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Wij hebben 
bijvoorbeeld 150 chauffeurs per dag op ons terrein en daarvoor 
moesten wij uiteraard maatregelen nemen.

Zo’n 20 à 30% van mijn huidige werkzaamheden hebben 
betrekking op Covid-19. 

Mepavex is actief in heel wat industrieën: chemie, food, farma . Het 
bedrijf is opgericht in 1965 en er werken ongeveer 180 personen. Op 
basis van klantniveau is Mepavex een internationaal georiënteerd 
bedrijf. Wij hebben daarom ook een speciale afdeling die zich 
bezighoudt met allerlei zaken omtrent de douane. Zij zijn nu 
bijvoorbeeld druk bezig met het vervoer door de Brexit. Wat het 
werken bij Mepavex voor mij zo bijzonder maakt, is dat het heel 
uitdagend is. Er zijn zoveel verschillende veiligheidsvragen die ik 
kan oppakken. Milieu en gezondheid staan altijd voorop. Binnen 
Mepavex hebben wij een heel informele werksfeer, men kan 
overal zo naar binnen lopen. Zelfs bij de directeur. Dit maakt het 
een heel leuk bedrijf om voor te werken. 

De wet- en regelgeving maakt voor mij de chemie zo interessant. 
Hoe ga je om met een spil? Is het bedrijfsnoodplan goed 
opgesteld? Wat zijn de regels voor gevaarlijke stoffen? Het is 
heel divers. De veiligheidscultuur binnen een bedrijf is heel 
belangrijk. Dit probeer ik altijd naar een nóg hoger niveau 
te tillen. Branchegenoten zou ik dan ook willen meegeven 
dat je veiligheid niet alleen voor elkaar krijgt. Een goede 
veiligheidscultuur ontstaat alleen als iedereen in de organisatie 
meewerkt en bij iedereen moet veiligheid op één staan. Sluit 
vooral aan bij commissies zodat bedrijven van elkaar kunnen 
leren. Of praat met buurbedrijven over de veiligheid en wissel 
ervaringen uit. In veiligheid kunnen bedrijven elkaar alleen maar 
versterken.’ 

Ieder jaar brengt de Focus een medewerker van een VHCP-lid in beeld. In deze Focus 
vertelt Bas Küper van Mepavex Logistics over zijn werk. 
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Highlights 75 jaar VHCP
EEN INTERVIEW MET PAUL VAN NISPEN TOT SEVENAER EN FRANK HES. DE HEREN GEVEN EEN INKIJKJE 
IN DE GESCHIEDENIS VAN HET VERBOND EN NEMEN ONS MEE NAAR DE JAREN NA DE TWEEDE 
WERELDOORLOG TOEN HET VHCP WERD OPGERICHT. HET SECRETARIAAT VAN HET VHCP WORDT 
SINDS JAAR EN DAG GEVOERD DOOR HET KANTOOR BRABERS, WAAR ZIJ BEIDEN PARTNER WAREN. 

Brabers & Douma
Paul van Nispen: ’In februari 1962 ben ik bij Brabers & Douma in 
dienst getreden. Dat was twee jaar nadat de heren Jan Brabers en 
Jaap Douma de maatschap Brabers & Douma hadden opgericht. 
Deze heren hadden zich afgesplitst van het adviesbureau G.J. 
Teppema waar beiden sinds 1943 als jurist werkzaam waren. 
De heren vulden elkaar goed aan: Douma was commercieel 
onderlegd, terwijl Brabers uitstekende juridische kennis in huis 
had vanwege zijn dubbele studie rechten en notariaat. Het 
Verbond was al cliënt bij bureau Teppema en verhuisde mee 
naar Brabers & Douma. Feitelijk is het Verbond dus een van de 
oudste cliënten van Brabers. 

Ik kende de heer Brabers als reünist van mijn dispuut en via 
via hoorde ik dat men op zoek was naar een jurist. Nadat ik 
enkele gesprekken met de heren had gevoerd en een test bij 
de psycholoog met succes had afgerond, kon ik aan de slag 
en werkte ik de eerste jaren voornamelijk voor Jan Brabers. Op 
een gegeven moment heb ik het secretariaat van het Verbond 
overgenomen van de heer Douma. Daarna kwam Frank Hes 
die deze taak later van mij heeft overgenomen. Medio 1967/1968 
werd ik partner bij Brabers. Ik ben uit de maatschap getreden 
toen ik 62 jaar werd en drie jaar later ben ik echt opgehouden 
met werken.’

Brabers Corporate Counsel adviseert en behartigt de belangen van ondernemingen en sectororganisaties die actief 
zijn in gereguleerde markten. Op basis van juridische expertise, kennis van de praktijk van de betrokken cliënt en een 
sterk netwerk binnen de (politieke) besluitvormingsprocessen, is Brabers in staat om praktisch uitvoerbare en werkbare 
oplossingen te vinden die ook juridisch en maatschappelijk verantwoord zijn. Brabers positioneert zich op het speelveld 
van juridische expertise (legal counsel), lobby (public affairs) en strategisch advies (business strategy). Brabers vierde op 1 
september 2020 haar 60-jarig jubileum.
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Frank Hes: ’Ik ben in 1975 begonnen bij Brabers en heb in 2007 
het secretariaat overgedragen aan Robert Stuyt. Tot vorig jaar 
heb ik me nog ontfermd over het Platform Biociden, waar 
het VHCP een van de oprichters van was. De eerste cliënt die 
bij Brabers op mijn pad kwam, was het VHCP. Het was een 
hiërarchische tijd. Er was toen een groot bestuur bestaande 
uit heren in driedelig grijs. De ronkende auto’s met chauffeurs 
stonden tijdens de bestuursvergadering voor de deur te 
wachten.

De eerste keer, dat ik fysiek met de chemische distributie in 
aanraking kwam was een bezoek aan het “pakhuis” van Keyser 
& Mackay in Rhenen. Het VHCP was in die tijd veel groter en 
bestond uit zo’n tachtig tot honderd leden. Hierbij zaten veel 
kleine familiebedrijven, die later zijn verkocht of opgegaan in 
grotere distributiebedrijven.’

Tweede Wereldoorlog
Frank Hes: ‘Het Verbond is direct na de Tweede Wereldoorlog 
begonnen als een belangenorganisatie die de schaarste moest 
verdelen. Er werden deals gesloten in de Rotterdamse sociëteit 
en de Amsterdamse sociëteit. Het Verbond was vroeger meer 
een sociale club. Er waren vriendschappen en goede zakelijke 
relaties. Tegenwoordig is het allemaal veel zakelijker geworden.’

Paul van Nispen: ‘De oorlog speelde een belangrijke rol bij het 
Verbond, omdat veel producten op de bon waren, zelfs nog na 
de oorlog. Er was beperkte mogelijkheid om te importeren. 
Men had importvergunningen nodig en kantoor Brabers heeft 

hier veel aandacht aan besteed. Zo moesten betalingen in 
vreemde valuta worden gedaan waarvoor men toestemming 
nodig had van de overheid. Deze werden vaak alleen verstrekt 
als men belangrijke producten vertegenwoordigde. Later ging 
de zuinigheid verloren en kwam er steeds meer behoefte aan 
import en export. De handel werd opener en parallelimport 
was er nog niet, of slechts zeer beperkt. Tegelijkertijd begon de 
Europese gemeenschap zich te ontwikkelen.’

Kleurrijke heren
Frank Hes: ‘In mijn begintijd werkten er veel kleurrijke personen 
in de chemische distributie. Stuk voor stuk persoonlijkheden. 
Ik denk dan aan mensen als Stan Cerrutti, die een gelijknamig 
bedrijf in Etten-Leur had dat later door Caldic is overgenomen. 
En aan mensen als Jan Molenaar van Shell Nederland Chemie, 
Ed Aremia van de firma Van Epenhuysen, Joop van Caldenborgh 
van Caldic en Kees Parlevliet van Natronchemie. En dan mis ik 
ongetwijfeld nog een aantal kleurrijke personen. In die tijd nam 
men nogal eens zitting in een commissie van het Verbond om 
de eigen problemen van het bedrijf op te lossen. ‘

Het milieuvraagstuk
Frank Hes: ‘Een van mijn eerste taken was om de chemische 
distributie bewust te maken van de impact van hun producten 
op het milieu. In die tijd werd het milieu nog niet zo serieus 
genomen; dat was in de ogen van veel handelaren iets voor 
de “geitenwollensokkentypes”. In 1972 kwam het rapport “De 
grenzen aan de groei’ van de Club van Rome uit. In dit rapport 
werd een verband gelegd tussen economische groei en de 

“IN MIJN BEGINTIJD WERKTEN ER VEEL KLEURRIJKE 
PERSONEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE”

Frank Hes Paul van Nispen
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gevolgen hiervan voor het milieu. Op het Ministerie van VROM 
(milieu) werkten ideologisch gedreven ambtenaren en onze 
relatie met hen was vaak erg moeizaam. Heel anders dan nu. De 
situatie veranderde toen Pieter Winsemius aantrad als Minister 
van VROM; dat is een ommekeer geweest. Ik herinner me ook 
dat we met de Ministers Ginjaar en Terlouw over de aanpak van 
de bodemverontreiniging en met Staatssecretaris Van Geel 
over verpakkingsproblematiek om de tafel zaten. 

Deze en andere bewindslieden traden destijds met 
enige regelmaat ook op als spreker bij de Algemene 
Ledenvergadering.’ 
 
Chemische Dag met autorally
Hes en van Nispen: ’De Algemene Jaarvergadering met 
aansluitend borrel en diner werd altijd druk bezocht. Er waren 
in de beginjaren nog geen lunchbijeenkomsten. Wel werd 
de Chemische Dag georganiseerd. De Chemische Dag was 
hét evenement van het jaar en werd georganiseerd door de 
Sportcommissie. Het was een weekend waarin de autorally 
centraal stond. Deze werd uitgezet door de Sportcommissie 
onder auspiciën van het Erecomité dat bestond uit leden, 
die persoonlijk garant stonden voor de financiën van het 
evenement. Het versterken van de relatie tussen de chemische 
handel en chemische industrie stond hierbij centraal. Er 
waren zo’n 150 tot 200 deelnemers. Het evenement begon op 
vrijdagavond. De rally deelnemers waren zenuwachtig voor de 
rally die op zaterdag plaatsvond. Na afloop van de rally was er een 
gala-avond met prijsuitreiking, waarna men op zondag na het 
ontbijt weer huiswaarts keerde. Het verhaal ging, dat sommige 
deelnemers vlak voor de rally een nieuwe auto aanschaften om 
te laten zien hoe goed de zaken gingen. 

Wij vormden samen een rallyteam: Hes zat achter het stuur en 
Van Nispen las de kaart. Onze vrouwen achterin. We zijn wel 
eens eerste of tweede geworden. Prachtige prijzen waren er te 
winnen. En je kon dan met opgeheven hoofd ’s maandags op 
kantoor komen.’

Bloedgroepen
Frank Hes: ‘Het verschil met de organisatie vandaag de dag 
is dat er destijds binnen het Verbond drie bloedgroepen 
waren: de voorraadhoudende groothandel, de agenten en 
de verkoopkantoren van de chemische industrie. Dat is nu 
allemaal anders. De deskundigheid binnen de werkgroepen 
kwam destijds vooral van de toonaangevende bedrijven. Later 
sloten de transportbedrijven zich ook aan bij het Verbond. Dit 
was een logische stap, omdat vrijwel alle leden immers gebruik 
maakten van hun logistieke diensten.’

Vernieuwingen binnen het Verbond
Frank Hes: ’De grootste verandering die binnen het VHCP 
in mijn tijd heeft plaatsgevonden is de invoering van de 
stoffenwetgeving. Het was voorheen volstrekt normaal dat 

allerhande chemische stoffen op de markt werden gebracht, 
zolang men zich maar hield aan de nationale en later de 
Europese regels inzake indeling, etikettering en verpakking. Met 
de nieuwe regels werd gekeken of een stof bijvoorbeeld toxisch 
was of brandbaar. De stoffenwetgeving heeft voor de chemische 
distributie tot sanering van producten en waarschijnlijk 
ook bedrijven geleid. Het VHCP is bij de conceptie van deze 
wetgeving (Reach) aanwezig geweest. We hebben eindeloos 
met de betrokken ministeries over de wetgeving gebrainstormd 
en via de FECC in Europa meegepraat. Behapbaarheid en 
uitvoerbaarheid zijn voor de uitwerking van veiligheid erg 
belangrijk. Op het terrein van verpakkingen liepen we als VHCP 
al jaren met de toenmalige Emballagecondities voor de muziek 
uit. Verder zijn later instrumenten als Responsible Care en 
Product Stewardship ontwikkeld. Ook kwam er aandacht voor 
HACCP (levensmiddelenadditieven). Het VHCP is, als gezegd, 
ook nauw betrokken geweest bij het Platform Biociden.’

De meerwaarde van Brabers
Frank Hes: ’De meerwaarde van Brabers voor het Verbond was 
en is dat het geen “secretariaten- bureau” is. Binnen Brabers is 
er veel know how op het gebied van het toepasselijk recht, is 
men gesprekspartner voor de overheid, beschikt men over een 
groot netwerk en is er veel deskundigheid en ervaring in huis. 
En er is toewijding aan de cliënt.’

Paul van Nispen: ‘Als kantoor liepen wij vaak voorop en 
voorzagen we bijvoorbeeld al vrij vroeg dat er wetgeving op een 
speciaal gebied moest komen.’

Het VHCP staat aan het roer
Frank Hes: ‘Terugkijkend op de afgelopen dertig jaar zie ik 
dat het VHCP veranderd is van een brandweerorganisatie die 
brandjes blust naar een brandpreventieorganisatie, die zelf aan 
het roer staat. Men kan niet meer om het VHCP heen en daar 
mogen we best trots op zijn. Ik zie de toekomst voor de chemie 
dan ook heel rooskleurig tegemoet. Ook al is er een roep naar 
alternatieven voor de chemie, de wereld kan niet zonder. Neem 
bijvoorbeeld grondstoffen voor geneesmiddelen. Hoewel ik qua 
opleiding een echte alfa ben en scheikunde op school snel heb 
laten vallen, bleek het later niet moeilijk om voor de chemie 
te werken door de interessante juridische wetgeving, zowel 
nationaal als Europees. Ik heb er bovendien erg leuke mensen 
ontmoet, van wie ik sommigen nog steeds zie.’

Paul van Nispen: ‘Het Verbond is altijd bij de tijd gebleven en 
we hebben altijd vooruitgeblikt. Een vooruitstrevende blik, 
zowel in de commerciële sfeer als op het gebied van veiligheid 
en productenwetgeving. Chemie is bijzonder en alle cliënten 
waren bijzonder. De chemische handel neemt een bijzondere 
plaats in binnen kantoor Brabers, daar hebben we een zwak 
voor.’
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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!’ 
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1 - Wettelijke eisen
Leden moeten in elk geval voldoen aan de wet- en regelgeving 
en functioneren in overeenstemming met richtlijnen en goede 
praktijken van het VHCP. Het aantal veroordelingen en boetes 
bij VHCP-leden geeft hiervan een indruk. Na een daling van 
twee jaar is het aantal boetes in 2019 bijna verdubbeld. 

2 - Risicomanagement
Leden van het VHCP moeten ervoor zorgen dat hun eigen 
activiteiten geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor 
werknemers, dienstverleners, afnemers, het publiek of het 
milieu. Daarnaast moeten zij bevorderen dat procedures 
en methoden van zijn leveranciers, klanten en logistieke 
dienstverleners geen onaanvaardbaar risiconiveau vormen 
voor werknemers, klanten, het publiek of het milieu. Er wordt 
gekeken naar het aantal incidenten per miljoen gewerkte 
uren. Het aantal incidenten is nagenoeg gelijk ten opzichte 
van voorgaande jaren. Dit waren wederom voornamelijk arbo-
gerelateerde incidenten. Daarnaast is afgelopen jaren de trend 
voor afval bestemd voor recycling doorgezet. 

3 - Beleid en documentatie
VHCP-leden leggen activiteiten vast in documenten en zorgen 
ervoor dat Responsible Care een integraal onderdeel is van 
het gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid. Zo beschikken 
vrijwel alle leden over een managementcertificaat. Daarnaast 
kunnen VHCP-leden als belangrijke schakel in de keten de 
veiligheid vergroten door de veiligheid van leveranciers, klanten 
en logistieke dienstverleners te beoordelen. Zij controleren de 
documentatie van ketenpartners, voor zover mogelijk.  

Responsible Care is het initiatief van de chemische industrie. Het Responsible Care programma wordt ingevuld en uitgevoerd door 
chemiebedrijven over de hele wereld, daarbij ondersteund door hun brancheverenigingen. Sinds 1997 is het VHCP aangesloten bij 
het RC-programma. Ieder lid ondertekent de RC-beleidsverklaring waarmee het aangeeft de acht pijlers van het programma te 
onderschrijven. Het VHCP werkt in dit kader samen met ICTA (de wereldwijde vereniging voor chemiedistributeurs), de Fecc (de 
Europese vereniging voor chemiedistributeurs) en de VNCI (de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland). 

Elk jaar beantwoorden de VHCP-leden de Responsible Care-enquête waarin zij aangeven hoe zij hebben gepresteerd op de acht 
pijlers van Responsible Care. De prestaties van de VHCP-leden op deze acht pijlers worden weergegeven in het RC-jaarverslag. 
Onderstaand wordt een kort overzicht van de acht pijlers weergegeven. Het uitgebreide jaarverslag wordt gepubliceerd op de VHCP 
website. 

4 - Productinformatie
De pijler productinformatie richt zich op het bieden door 
VHCP-leden van relevante gezondheids-, veiligheids- en 
milieu informatie over producten en activiteiten aan de 
werknemers, dienstverleners, klanten, het bevoegd gezag en 
het publiek en moedigt aan dat de informatie beschikbaar 
is bij hun ketenpartners. Zo kan worden gedacht aan 
veiligheidsinformatiebladen, etikettering en transportpapieren. 
Het is niet eenvoudig inzicht te krijgen in de invulling hiervan 
omdat dit een kwalitatieve beoordeling vraagt. Daarom wordt 
gekeken naar inspectieresultaten van de ILT. 

Volgens de ILT is de kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen 
verbeterd. Toch worden door de ILT nog veel fouten 
geconstateerd in deze bladen waardoor de ontvanger van 
gevaarlijke stoffen onvoldoende of onjuist geïnformeerd wordt 
over de gevaaraspecten. 

5 - Opleiding/training
VHCP-leden moeten verzekeren dat alle werknemers zich 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Zij moeten 
tevens zorgen voor voldoende opleiding en training van hun 
werknemers om te kunnen voldoen aan de gezondheids-, 
veiligheids- en milieudoelstellingen. Het gemiddeld aantal RC-
gerelateerde trainingen dat leden jaarlijks aan medewerkers 
aanbieden, is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld 
bieden VHCP-leden hun medewerkers 7 trainingsdagen per 
jaar op het gebied van veiligheid voor mens en milieu.

6 - Calamiteitenplan
Van leden van het VHCP wordt verwacht dat zij een passend 

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG
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calamiteitenplan hebben en onderhouden. 68% van alle VHCP-
leden beschikt over een 24-uurs alarmnummer. In 2018 testte 
13% van de bedrijven het alarmnummer niet en in 2019 is dat 
gestegen naar 30%.

7 - Doorlopende verbeteringen
VHCP-leden ondersteunen en nemen deel aan initiatieven 
die de kwaliteit van de activiteiten verbeteren en die het 
gezondheids-, veiligheids- en milieubewustzijn verbeteren, 
zowel binnen de eigen operaties als bij ketenpartners. Het RC-
programma is erop gericht om de leden bij de les te houden 
om zich continue te blijven verbeteren. Dit komt tot uitdrukking 
in het verbeterplan. Inmiddels geeft 85% van de respondenten 
aan over zo’n plan te beschikken. 

8 - Communicatie met de samenleving
Tot slot is belangrijk dat VHCP-leden communiceren met alle 
betrokkenen over de mogelijke impact van de activiteiten en 
reageren op zorgen geuit door de gemeenschap. Van de VHCP-
leden communiceert 61% met de omgeving. Dit is ongeveer 
gelijk aan vorig jaar. Manieren van communicatie omvatten: 
sponsoring, stageplekken, overleg met burgemeester en 
omliggende bedrijven, open dagen, twitterberichten en 
schoolbezoeken.

BAROMETER

Al sinds 1997 werken het VHCP en zijn leden samen om 
de veiligheid van de chemiedistributie sector te vergroten 
voor mens en milieu door middel van deelname aan het 
Responsible Care-programma. Ook dit jaar zijn er weer 
inspanningen verricht om de chemische handelssector 
veiliger, gezonder en duurzamer te maken. Jaarlijks wordt 
de Responsible Care ‘barometer’ opgesteld. De barometer 
beoordeelt hoe actief leden van het VHCP invulling geven 
aan Responsible Care. 

Om de maximale score van 100 punten te halen moet een 
bedrijf:

1. Voldoen aan de Third Party Verification-  
 verplichting
2. De Responsible Care-enquête invullen
3. Minimaal twee klankbordgroepbijeenkomsten  
 bijwonen 
4. Actief zijn binnen het VHCP. 

In 2019 behaalden 21 bedrijven een barometerscore van 
meer dan 75 punten. Dit komt overeen met 66% van het 
totale ledenaantal, tegenover 75% in 2018. Bedrijven die 
in 2019 de volledige 100-punten behaalden zijn: Aako, 
Boom, Brenntag, Breustedt, Cimcool, De Monchy, Helm, 
IMCD, Keyser & Mackay, Mavom, Rodachem, Safic-Alcan, 
Sirius, Synerlogic, VivoChem en Will & Co. Deze leden 
geven maximaal invulling aan het Responsible Care-
programma.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien. De 
ontwikkeling laat zien dat de trend van de barometer 
sinds 2014 positief is: een steeds groter deel van de leden 
behaalt een score van meer dan 75 punten en steeds 

BRZO

Voor het tweede jaar heeft het VHCP dit jaar ook een 
overzicht opgesteld van de RC-prestaties op ieder van 
de 8 pijlers. Dit is enkel gedaan voor de VHCP-leden 
die tevens Brzo*-bedrijf zijn. Er zijn acht VHCP-leden 
die onder deze noemer vallen, namelijk: Brenntag, 
Van Appeldoorn, VivoChem, Univar, Caldic, Arkema, 
Synerlogic en Imperial. De prestaties van deze bedrijven 
zijn over het jaar 2019 en voorgaande jaren vergeleken 
met bedrijven die ook werken met grote hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen. In dit rapport wordt de prestatie 
op ieder van de 8 RC-pijlers over de afgelopen jaren 
weergegeven. Om uw prestatie te kunnen vergelijken 
wordt deze afgezet tegen het gemiddelde van de Brzo-
bedrijven die lid zijn van het VHCP.

*Brzo-bedrijf: bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde 

vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen
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minder leden hebben een score van minder dan 50 
punten. Uiteraard is het streven van het VHCP om ook de 
komende jaren deze positieve trend door te zetten.

Op basis van het Responsible Care jaarverslag streeft het 
VHCP ernaar om in het komende jaar wederom te streven 
naar een barometer waarin ieder lid minimaal 75 punten 
scoort. Dit kan op relatief eenvoudige wijze bewerkstelligt 
worden door een pro actieve houding binnen het VHCP 
en een tweetal klankbordbijeenkomsten bij te wonen. 
Daarnaast zal er structureel aandacht zijn voor: continue 
verbeterplannen, een structureel LTI analyse, zijn er 
vragen naar inhoudelijk beleid over ZZS en zullen er meer 
vragen over duurzaamheid en maatschappelijke thema’s 
in de enquête worden opgenomen. 

Mocht u geholpen willen worden bij het behalen van een 
hogere score, neemt u dan gerust contact op met het 
secretariaat.

Voor een uitgebreid verslag verwijst het VHCP naar het 
Responsible Care Jaarverslag dat gepubliceerd is op de 
website van het Verbond.
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STEFFI OOSTENDORP IS 27 JAAR EN WERKT ALS 
MARKETING & COMMUNICATIE MANAGER BIJ 
IMCD BENELUX IN ROTTERDAM. 

IMCD Benelux heeft jarenlange ervaring in marketing, 
verkoop en distributie van speciale chemicaliën en 
voedingsadditieven. IMCD Benelux heeft kantoren en 
magazijnen in Rotterdam, Amsterdam en Mechelen 
(België) en heeft de afgelopen 10 jaar haar omzet 
verdubbeld. IMCD levert naast grondstoffen ook technische 
ondersteuning. In Mechelen heeft IMCD Benelux een 
kleine productie-eenheid voor voedingsadditieven en een 
Technische Centrale voor zowel de verfindustrie als Food 
& Nutrition. In Amsterdam bevindt zich een Personal Care 
laboratorium. Op het kantoor in Rotterdam werken 50 
personen.

“Ik ben opgegroeid in Bilthoven, een dorp vlak bij Utrecht. Na 
mijn middelbare school wist ik niet precies wat ik wilde studeren. 
Mijn ouders moedigden mij aan iets te gaan studeren dat ik leuk 
vond. Aangezien ik geïnteresseerd was in de klassieke oudheid, 
ben ik begonnen met een bachelor Taal- en Cultuurstudies aan 
de Universiteit Utrecht met als hoofdrichting Antieke Cultuur. 
Aansluitend heb ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
een Master Oudheidstudies gedaan, met als hoofdrichting 
Klassieke Cultuur. Hierbij heb ik mij gespecialiseerd in Grieks-
Romeinse oudheid, geschiedenis, architectuur, archeologie, 
literatuur, mythologie en talen.

Na mijn studie heb ik eerst bij Micreos Human Health 
(Gladskin) gewerkt. Via een oud-collega kwam ik uiteindelijk 
bij IMCD terecht. Dit was in 2018 Ik ben bij IMCD begonnen 
op de customer service afdeling, waarna ik heb gewerkt bij de 
binnendienst Coatings & Construction. Sinds april 2020 ben ik 
werkzaam als Marketing & Communicatie Manager. Onlangs 
heb ik, middenin in de Corona crisis, een opleiding Marketing 
en Communicatie afgerond. Deze opleiding is een goede 
basis voor mijn huidige functie. Ik sta altijd open om verder 
te studeren, dus wie weet welke opleiding en functie er in de 
toekomst nog op mijn pad komen. 

Er zijn tal van onderwerpen die tot mijn takenpakket behoren. 
Ik werk nauw samen met de afdeling HR, de directie en 
communicatie van IMCD Group. Ik houd me met veel 

verschillende onderwerpen bezig, bijvoorbeeld met het plannen 
en uitwerken van digitale marketingcampagnes over nieuwe 
leveranciers of producten, waarvoor ik ook meeschrijf aan de 
teksten. Ook organiseer ik webinars en evenementen, ben ik 
verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van 
IMCD Benelux en heeft ook de communicatie rondom COVID-19 
mijn bijzondere aandacht. Elke dag is weer anders en ik heb het 
lekker druk met allerlei verschillende projecten. Op het moment 
dat dit interview wordt afgenomen ben ik bijvoorbeeld bezig 
met het organiseren van de eindejaars Town Hall meeting.

IMCD is een internationaal, transparant en dynamisch bedrijf. 
Om bij mijn eigen vakgebied te blijven: elke buitenlandse 
vestiging van IMCD heeft ‘een eigen Steffi’. Elk land heeft 

Jonge professionals in de chemie
Wat trekt jonge professionals aan om te gaan werken in de chemie? Hebben zij bewust gekozen voor een baan in de chemie of 
zijn zij op een andere manier in de chemiewereld terechtgekomen? Maak kennis met drie jonge professionals die met veel passie 
werken bij een van onze leden. Dit zijn Steffi Oostendorp,  Roxane Dekker en Silke Hofstra.
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ROXANE DEKKER, 32 JAAR, WERKT ALS QUALITY 
PROFESSIONAL BIJ DE MONCHY INTERNATIONAL 
IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

De Monchy is in 1851 opgericht als Rotterdamse 
handelsmaatschappij, waarna in 1972 familie De Monchy 
het bedrijf De Monchy International BV opricht als een 
internationale chemische distributiefirma in technische 
grondstoffen. Tegenwoordig is De Monchy gespecialiseerd 
in grondstoffen voor coatings, adhesives, thermoplastics 
en waxes. Het bedrijf is een verbindende schakel tussen 
vooraanstaande producenten en de verwerkende industrie. 
Er werken ongeveer 30 personen op het Rotterdamse 
kantoor. De Monchy heeft ook nog twee buitenlandse 
kantoren: in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

“Ik ben geboren in Aalsmeer en ben opgegroeid in Mijdrecht. 
Na mijn middelbare school heb ik de MBO opleiding reclame, 
presentatie en communicatie in Utrecht gevolgd. Hierna ben 
ik van studierichting veranderd en heb ik de HBO opleiding 
Integrale Veiligheidskunde in Utrecht afgerond. Daarna ben ik 
als risicoanalist in de luchtvaart aan de slag gegaan. In april 2017 
ben ik begonnen bij De Monchy.

In het kort: Ik ben Quality Professional en ik onderhoud het 
kwaliteitssysteem. Hierbij zijn veiligheid en kwaliteit niet los 
van elkaar te zien en daarom komt mijn studie in mijn huidige 
baan van pas. Hoewel de functienaam anders doet vermoeden, 
werk ik niet in een laboratorium, maar op kantoor. Daar bewaak 
ik met mijn manager de kwaliteitsstandaard. Het is niet altijd 
even gemakkelijk om de wet- en regelgeving toe te passen, 
dat is soms een hele puzzel. Eigenlijk zijn wij vaak degenen die 
grenzen stellen aan wat mogelijk is. Soms kan iets niet worden 

zijn eigen gewoontes en voorkeuren, dus ook op marketing 
gebied. Zo zal in Polen bijvoorbeeld niet zo snel een marketing 
mailing met afbeeldingen en buttons worden verstuurd, daar 
houdt men de lay-out graag meer zakelijk in vergelijking met 
Nederland. 

Jonge professionals die twijfelen aan een toekomst in de chemie 
zou ik adviseren zich niet af te laten schrikken door de negatieve 
connotatie wanneer gesproken wordt over de chemiesector. 
Het kan zijn dat je, zoals ik, niet bewust heb gekozen voor een 
baan in de chemie. Chemie is absoluut niet negatief, dus je mag 
trots zijn als je op een verjaardag weer eens moet uitleggen 
waarom je in de chemie werkt. De chemiesector werkt hard 
aan duurzaamheid om te zorgen dat producten goed zijn voor 
mens en milieu, dat is juist erg positief. 

Bij IMCD werken mensen van verschillende leeftijden, en 
inmiddels zijn er best veel jonge collega’s werkzaam. Ik ben 
lange tijd de jongste geweest, maar ‘gelukkig’ sinds een half 
jaar niet meer. Die andere jongeren zijn voornamelijk vrouwen. 
Er werkt sowieso een groot aantal vrouwen bij IMCD, in allerlei 
functies, ook in de hogere en internationale functies.

Tot slot wil ik graag benadrukken dat chemie nog te vaak een 
negatieve lading heeft, terwijl dit niet nodig is. Alles om ons 
heen is chemie een heeft ons gebracht waar we nu zijn. Juist 
hier zie ik de gelijkenissen met mijn studie. De oudheid heeft 
ons gebracht waar we nu zijn en tegelijkertijd is het nog overal 
om ons heen. Oudheid en chemie zijn dus helemaal niet zo 
verschillend. De chemie is de basis van ons bestaan en in alles 
om ons heen terug te vinden, net als de oude beschavingen.”
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SILKE HOFSTRA, 30 JAAR, WERKT ALS QHSE 
MEDEWERKER BIJ MAVOM CHEMIE BV IN 
ALPHEN AAN DEN RIJN. 

Mavom is sinds 1938 actief in de chemie en is begonnen 
als producent van chemicaliën voor oppervlakte 
behandelingen van metalen. Sinds 2015 bestaat het bedrijf 
uit twee business units: de chemie-unit Mavom Chemical 
Solutions en distributie-unit Mavom Specialty Chemicals. 
Mavom heeft vestigingen in Nederland en België en 
beschikt over een volwaardige productiefaciliteit en een 
laboratorium. 

Mavom is in Nederland gevestigd in Alphen aan den Rijn. 
Het team van beide units tezamen bestaat uit ongeveer 
75 medewerkers en werkt dagelijks in het laboratorium, 
de productie, het magazijn, administratie, inkoop en de 
verkoop binnen- en buitendienst. De oudste medewerker 
is al meer dan 60 jaar in dienst. 

“Ik ben opgegroeid in Twente en nadat ik mijn studie HBO 
Chemie in Enschede had afgerond, ben ik eerst een jaar aan 
de slag gegaan als onderzoeker. We bevonden ons toen aan 
het eind van de financiële crisis en het was niet gemakkelijke 
om een baan te vinden. In 2014 vond ik een R&D functie op het 
laboratorium van Mavom in Alphen aan den Rijn, deze baan 
sloot goed aan op mijn opleiding.

Op de middelbare school gingen de bèta vakken mij al redelijk 
gemakkelijk af en mijn scheikunde docent was een gedreven 
man. Ik heb eigenlijk niet lang na hoeven te denken om een 
studie scheikunde te gaan volgen. 

ingekocht of verkocht, maar met de juiste uitleg creëer je dan 
wel begrip.

De Monchy heeft als slogan ‘We create a future together”. We 
bouwen aan langlopende relaties met onze ketenpartners. 
O.a. daarom zijn onze ambassadeurs zo belangrijk. Binnen 
De Monchy kun je als werknemer deelnemen aan het 
A(mbassadeurs)-team. De ambassadeurs bedenken acties om 
onze kernwaarden uit te dragen naar onze ketenpartners maar 
ook intern worden acties uitgevoerd. Het is leuk om hier aan 
deel te nemen, zelf ben ik ook (een keer) ambassadeur geweest. 
Wat best bijzonder is in deze huidige Covid-periode, is dat de 
zogeheten ‘weekstart’ bij ons gewoon doorgaat. Dit wordt 
gepresenteerd door onze directeur, die ons bijpraat over de 
lopende acties en hoe we er als bedrijf voor staan, een prettige 
manier om de werkweek te starten. Maar ook de gezellige 
zaken zoals een kerst borrel en andere digitale events gaan zo 
goed als het gaat door, dat is best bijzonder.

Ook bijzonder is dat ons bedrijf in 2019 de Trivium Foundation 
heeft opgericht. Hiermee willen wij bijdragen aan een betere 
leefomgeving van de gemeenschappen die betrokken zijn bij 
onze productie- en toeleveringsketens. 
Er zijn inmiddels met lokale partners projecten gestart voor het 
bouwen van scholen in Brazilië, Bolivia en Madagaskar. 

Ik vind het mooi dat van de meest ingewikkelde chemienamen 

er uiteindelijk een (alledaags) product gecreëerd wordt. Neem 
bijvoorbeeld een monstertje van thermoplastics, een granulaat. 
Dat zijn korrels die verhit worden en vervolgens worden gevormd 
tot een plastic eindproduct. En zo wordt van (coatings) onze 
grondstoffen bijvoorbeeld uiteindelijk een gietvloer gemaakt. 
Dat vind ik mooi aan chemie, dat je van zoveel verschillende 
stoffen zoveel uiteenlopende dingen kunt maken.

Tegen jonge professionals die twijfelen over een carrière in de 
chemie zou ik willen zeggen dat zij zich vooral niet moeten laten 
afschrikken door het mogelijk stoffige karakter van de sector. 
Juist door verdieping in de chemie kan men iets betekenen. Ik 
weet nog goed dat toen ik net begonnen was bij De Monchy, 
mijn collega’s allemaal erg enthousiast waren in het laten zien 
van de producten en de daarbij behorende eigenschappen. 
Proefmonsters en zakjes met granulaat in alle kleuren en de 
zoetige geur van vanille bonen die overwaaide vanuit de andere 
kant van het gebouw bij ons zusterbedrijf De Monchy Natural 
Products. Mijn collega’s konden zo precies en enthousiast 
uitleggen hoe en wat het allemaal inhield, dat enthousiasme 
en nieuwsgierige neem je over.

Tot slot, ik hoop dat de chemie ons echt verder zal helpen. Dat 
we in de toekomst kunnen zorgen dat chemische stoffen geen 
gevaar meer vormen voor mens en milieu. Dat al het werk waar 
wij ons nu mee bezighouden, zoals Reach, maar ook de rest van 
de ‘Green Deal’, zijn vruchten afwerpt.’’



24JONGE PROFESSIONALS IN DE CHEMIE

Ik vind chemie veelomvattend, want alles wat je doet heeft 
uiteindelijk met chemie te maken. Kijk maar naar koken, dat 
is ook chemie, want er vindt een omzetting van bepaalde 
structuren plaats. Verder kijk ik altijd uit naar het Technisch 
Weekblad, C2W en het Chemie Magazine. Daar staan soms 
zulke interessante artikelen van projecten in dat ik eigenlijk niet 
kan wachten tot het moment dat deze groots uitgerold zullen 
gaan worden. Denk hierbij aan de zoektocht naar alternatieven 
voor accu’s, zoals lithium polymeer of solid state batterijen. 

In 2019 ben ik begonnen in mijn huidige functie als medewerker 
op de QHSE afdeling. Een sterk kenmerk van ons bedrijf is dat 
wij heel erg servicegericht zijn; wij zijn er voor ontzorgen van 
onze klanten. 

Ik houd me bezig met de wet- en regelgeving, het up-to-date 
houden van de etikettering van producten en de MSDS’en. 
Een MSDS is zoiets als de bijsluiter van chemische producten. 
Daarnaast houd ik me ook bezig met Reach, autorisatietrajecten 
en beoordeel ik de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Mijn 
werkdag ziet er heel divers uit, dat hangt met name af van 
vragen van klanten die zowel via onze accountmanagers als via 
de klanten zelf per e-mail binnenkomen. 

Als ik een punt zou mogen noemen dat anders zou kunnen aan 
de chemie, is dat er veel meer aandacht moet komen voor het 
overschot aan afval en de energietransitie. Het uitgangspunt 
zou moeten zijn dat er zo min mogelijk afval geproduceerd 
wordt, hiervoor zouden circulaire oplossingen gezocht moeten 
worden. Daarnaast is het verminderen van het energieverbruik 
ook belangrijk. 

In de toekomst denk ik dat de chemie veel flexibeler wordt. 
Op dit moment is het wereldbeeld massaproductie: een lage 
prijs met een grote voorraad. Ik denk dat we naar veel meer 
maatwerk zullen gaan. Er is zoveel kennis in deze sector, 
dit moet meer gecombineerd worden zodat toepassingen 
op grensvlakken efficiënter worden. De sector is een beetje 
conservatief en een verandering in een proces moet meestal 
in de huidige installatie passen. Dat kan er ook voor zorgen dat 
niet altijd alle mogelijkheden volop worden benut. 

Sinds ik dit werk doe, waarbij MSDS een grote rol speelt in mijn 
dagelijkse bezigheden, ben ik mij veel bewuster geworden van 
alle informatie die bijvoorbeeld op voedselproducten staan. 
Waar ik daar voorheen nooit echt oog voor had, ga ik nu veel 
bewuster met voeding om en kijk ik echt wat het doel is van een 
voedingsmiddel in een product.’’ 

“IK VIND CHEMIE VEELOMVATTEND, WANT ALLES WAT 
JE DOET HEEFT UITEINDELIJK MET CHEMIE TE MAKEN.”
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BOOM B.V.

In 1895 richtte J.A. Boom Sr. Boom’s landbouwmagazijn 
op waar producten voor o.a. zuivelbereiding werden 
geproduceerd en die vanuit de drogisterij van Boom 
werden verkocht aan de boeren die uit de wijde omgeving 
naar de markt in Meppel kwamen. Na tien jaar breidde het 
bedrijf zich uit en kocht naastgelegen panden en grond 
aan. De tweede generatie Boom trad toe in 1943 en het 
bedrijf maakte vooral in de 20e eeuw een grote groei door. 
In 1964 betrok Boom BV een nieuw pand met ruimere 
en modernere productieruimtes. In 1975 werd het stokje 
overgegeven aan de derde generatie Boom die het collega 
bedrijf Wilten Woltil BV uit De Bilt overnam. Hiermee werd 
de positie van laboratoriumleverancier verstevigd. Bij het 
100-jarig bestaan in 1995 verhuisde Boom naar een groter 
en moderner complex in Meppel dat aan de CPR 15-2 eisen 
voldeed. Sinds 2010 staat de Boom onder leiding van de 4e 
generatie.

Bertjan Boom is algemeen directeur van familiebedrijf Boom 
B.V. en vertegenwoordiger van de 4e generatie Boom. Midden 
in de Covid-19 tijd in 2020 vierde dit bedrijf het 125-jarig bestaan. 
In dit interview neemt hij ons mee in de visie van het bedrijf en 
op de chemiedistributie industrie.

‘Ik ben opgegroeid in Meppel waar meer dan 125 jaar geleden 
ons familiebedrijf werd gevestigd. Als algemeen directeur ben ik 
de vierde generatie die aan het roer staat. Mijn broer werkt ook 
in het bedrijf, wij hebben chemie met de paplepel ingegoten 
gekregen. Onze ouders hebben ons echter wel vrij gelaten 
in onze beroepskeuze. Toch heb ik gekozen voor de studie 
chemische technologie in Delft. Na mijn studie heb ik eerst bij 
Organon in Oss gewerkt en ben eind 2008 gestart bij Boom. In 
2010 heb ik de functie van algemeen directeur overgenomen. 

Laboratoriumleverancier
Boom B.V. is groothandel voor het laboratorium, wij leveren 
apparatuur, benodigdheden en chemie voor elk laboratorium, 
een one-stop-shop. Onze klanten zijn zeer divers en actief in 
de (petro-)chemie, farma en food of feed, maar ook diverse 

waterlaboratoria en overheidsinstituten zoals NFI, RIVM en 
NVWA. Verder zijn natuurlijk universiteiten en ziekenhuizen 
actief op laboratorium gebied. Onze focus ligt met name op de 
Nederlandse markt waar wij een van de grootste spelers zijn. Als 
leverancier zijn wij vrij uniek en onze grootste concurrenten zijn 
internationale ondernemingen. 

Eigen productiefaciliteit
Mijn voorvaderen waren handelaren met een 
apothekersachtergrond. Mijn overgrootvader begon met 
Boom’s Landbouwmagazijn dat producten leverde aan boeren 
die in Meppel naar de markt kwamen. De boeren die kaas en 
boter maakten hadden bijvoorbeeld stremsel nodig, dat door 
Boom werd verkocht. Het productpakket voor de zuivel groeide 
omdat het eiwit- en vetgehalte bepaald moesten worden in 
de zuivelfabriekjes. En met het apothekersbloed in de aderen 
ontstond een eigen productieafdeling voor mengen en roeren 

Ervaringen van drie VHCP-leden
Hoe houd je je als bedrijf 125 jaar staande in de chemie? Maak kennis met Boom B.V. en Keyser & Mackay, twee leden die onlangs 
hun 125-jarig jubileum vierden. Daarnaast vertelt Sirius International hoe zij zich als een relatief nieuwe speler in de chemiebranche 
heeft gepositioneerd.
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of het uitvullen van grote verpakkingen naar handzame 
gebruiksverpakkingen voor het laboratorium. 

Familiebedrijf
Als familiebedrijf kijk je wellicht wat verder vooruit dan alleen 
naar de aandelenwaarde aan het einde van het jaar. Dit uit 
zich bijvoorbeeld ook in de relatief lange dienstverbanden van 
onze medewerkers. Dit jaar vieren wij zelfs een aantal 40-jarige 
personeelsjubilea. We hebben ongeveer 80 medewerkers in 
dienst. Ook hebben wij langdurige klantrelaties, waar we sinds 
jaar en dag mee samenwerken. Wij zorgen ervoor dat deze 
bedrijven zich helemaal op het laboratoriumwerk kunnen 
richten en snel en makkelijk hun gebruiksartikelen in huis 
kunnen halen. 

Ons jarenlange succes ligt vooral in het nakomen van afspraken, 
wij zijn een betrouwbare partner. Daarnaast zijn wij goed in het 
meedenken met onze klanten en zijn wij flexibel. Wil de klant 
een ander dopje op de verpakking, dan regelen wij dat.

125-jarig jubileum
Ons 125-jarig jubileum viel middenin de pandemie. Hierdoor 
kon ons weekend weg met het personeel niet doorgaan, ook 
niet op de doorgeschoven datum in oktober toen Covid-19 ons 
nog steeds in de greep had. Onze klanten zouden aandacht 
krijgen tijdens de WOTS beurs, maar ook die ging niet door. 
Medewerkers zijn op een andere manier verrast en we hebben 
online en via social media aandacht voor ons jubileum 
gegeneerd. Als afsluiter hebben we bedacht om het Boombos 
aan te planten in Meppel.

Visie chemiedistributie industrie
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze 
bedrijfsvoering, zo hebben wij onze daken bekleed met 
zonnepanelen. Maar wij zijn ook erg actief bezig met de 
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Als chemische 

branche bevinden wij ons vaak in het verdomhoekje van vies en 
vervuilend. Dat is jammer want chemie staat zelf aan de basis 
om veranderingen en verduurzaming mogelijk te maken. 

Uiteraard werken wij ook hard aan veiligheid. De risico’s zijn 
helaas niet helemaal uit te sluiten, want ook in onze sector komen 
ongelukken voor. In ons veiligheidsbeleid richten we ons naast 
praktische aanpassingen steeds meer op veiligheidsbewustzijn, 
de menselijke factor. Regels zijn er al genoeg.

Communicatie met omgeving en in de sector
De communicatie met de directe omgeving is sterk verbeterd. 
Bij Boom zijn we niet bang om onze deuren te openen, zoals 
bijvoorbeeld tijdens de Drentse Open Bedrijven Dag. Dat is 
niet alleen leuk voor medewerkers en familie, maar ook voor 
omwonenden en geïnteresseerden. Hiermee zijn we 10 jaar 
geleden gestart. Het werken met gevaarlijke stoffen vraagt 
om continue aandacht. Ik vind dat we sectorbreed veel opener 
zijn geworden. In het fysieke, logistieke proces is niet heel veel 
veranderd, maar wel aangescherpt. We proberen met z’n allen 
de keten veilig te houden. 

VHCP-lidmaatschap
Ik zie het VHCP vooral als een vereniging die ons voorziet 
van noodzakelijke informatie. Het VHCP voert het gesprek 
met de Rijksoverheid en zet zich in voor werkbare regels en 
eisen voor onze sector. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
gesuggereerde jaarlijkse testen van onze schuimblusinstallatie. 
Het is onmogelijk om voor zo’n test maar even honderden 
pallets naar buiten te verplaatsen. Ik ben dan ook blij dat het 
VHCP hierover met de overheid in gesprek gaat. Verder is het 
prettig dat wij kunnen deelnemen aan Responsible Care, aan 
klankbordgroepbijeenkomsten en een Workshop Incidenten. 
Het zorgt voor kennis en kunde. Samen met alle bedrijven in 
de chemiedistributie sector maken we de keten keer op keer 
beter.’ 

“Ik heb chemische technologie aan de TU Twente gestudeerd. 
Na deze studie heb ik mijn militaire dienstplicht voltooid. 
Vervolgens heb ik 12 jaar bij AkzoNobel Chemicals (nu: 
Nouryon) gewerkt, in verschillende commerciële functies. 
Ik was uiteindelijk Marketing Manager van een wereldwijde 
business unit waar nieuwe producten werden bedacht. Nadat 
het onderdeel waarvoor ik werkte werd verkocht, belandde ik 
via een headhunter in Noorwegen. Daar werd een proeffabriek 
gebouwd. Na vier jaar werden de patenten verkocht en ben ik 
weer vanuit Nederland verschillende adviesopdrachten gaan 
doen.

In 2004 heb ik samen met een partner Sirius opgericht. 
Inmiddels werken er zeven personen bij Sirius en daarnaast 
zijn er altijd wel stagiairs en afstudeerders bij ons aan het werk. 
Het is leuk om jonge mensen met een chemische achtergrond 
(MBO, HBO en WO) een werkplek of stage aan te bieden. Wij 
kunnen als bedrijf weer van hen leren. 

SIRIUS INTERNATIONAL

Sirius International is gevestigd in Villa Amalia in Baarn. 
Sirius is distributeur van milieuvriendelijke chemicaliën van 
de toekomst. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe grondstoffen, 
laat deze produceren, houdt deze op voorraad en levert 
ze op klantspecificatie af op locatie. De productie van 
chemische stoffen vindt plaats bij geselecteerde fabrieken 
waarmee men nauw samenwerkt. Dankzij deze werkwijze 
is het bedrijf niet gebonden aan bepaalde processen en 
technieken. Er werken zeven personen bij Sirius plus 
magazijnmedewerkers.

Zestien jaar geleden richtte Leo Verboeket samen met een 
partner Sirius International op. Leo Verboeket vertelt  hoe het 
bedrijf zich in relatief korte tijd heeft weten te ontwikkelen 
tot een succesvolle distributeur van milieuvriendelijke 
chemicaliën.



Sirius International
Sirius is distributeur van milieuvriendelijke chemicaliën van de 
toekomst. In samenwerking met onze klanten ontwikkelen wij 
grondstoffen. Wij vertalen hun wensen in moleculen. Dat is een 
heel creatief proces waar ik zeer nauw bij betrokken ben. Ik reis 
veel omdat onze klanten veelal gevestigd zijn in Europa en onze 
grondstoffen buiten Europa worden geproduceerd. Het zijn 
unieke producten die van planten of mineralen zijn gemaakt, 
veelal geheel afbreekbaar. Het lukt ons om onszelf staande te 
houden in deze sector door simpelweg op te staan, te bouwen 
en vol te houden. Ik geloof dat alles mogelijk is en we denken 
altijd in oplossingen. Vooruitgang komt door mensen die niet 
alles accepteren en dingen doen die eigenlijk niet voor mogelijk 
worden gehouden.  

Covid-19 crisis
Door de pandemie zijn we het afgelopen jaar minder op pad 
geweest. Het is jammer dat je je klanten niet in levenden lijve 
kunt ontmoeten en het is lastiger om online te communiceren. 
Door de lockdowns is het moeilijk om stoffen te produceren. Ik 
geloof wel dat Covid-19 het signaal is van de planeet om ons 
wakker te schudden: gaan we niet duurzamer met onze wereld 
om, dan kunnen dit de consequenties zijn. Positief is wel dat 
er daardoor meer vraag naar milieuvriendelijke grondstoffen is.

Duurzaamheid 
Zodra je ons pand binnenkomt, zie je meteen vier afvalbakken 
om afval te scheiden. Ons papier is circulair, van een eco label. 

Wij rijden in elektrische auto’s. Als je met ons in gesprek gaat, 
dan komt duurzaamheid altijd naar voren. Duurzaam en 
circulair produceren staat bij ons hoog in het vaandel. Wij kijken 
altijd naar de volgende stap en proberen te bedenken hoe ons 
product er over 5 jaar voorstaat. Zodra we een uitontwikkeld 
product hebben, dan nodigen we consultants uit om hier 
feedback op te geven. Zo blijven we scherp en kunnen we 
producten verbeteren in de toekomst.

Omdat chemie verweven is met vele ontwikkelingen wereldwijd 
heeft Sirius een online Kenniscentrum opgericht. Hier worden 
actuele en leerzame artikelen gepubliceerd geschreven door 
derden, collega’s en mijzelf. Daarnaast brengt Sirius elk jaar een 
kalender uit waarvan iedere maand in het teken staat van een 
specifiek onderwerp. Al deze onderwerpen hebben te maken 
met duurzaamheid. Ook deze kalender ontwerpen we zelf. De 
kalender wordt wereldwijd op ruim 600 adressen verspreid. We 
zijn er trots op om de bewustwording rondom duurzaamheid 
op deze manieren te vergroten.

Chemiedistributie door de jaren heen
In 1989 ben ik gaan werken in de chemiesector. De industrie 
is zeker veranderd. Waar vroeger de chemici centraal stonden, 
werden dat de marketeers in de jaren ’80 en de financiële 
mensen in de jaren ’90. Nu zijn het de juristen die een belangrijke 
rol spelen in de chemiesector. Labels moeten kloppen, de keten 
moet veilig zijn. Er zijn een heleboel regels waar alle partijen in 
de keten aan moeten voldoen. 
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Wij zijn bijvoorbeeld wel eens drie maanden bezig geweest om 
te kunnen bewijzen dat een stof afbreekbaar is. Het is daarbij 
wel van belang dat regels niet de innovatie in de weg staan.

Lidmaatschap VHCP
VHCP is een platform, met connecties in Den Haag en Brussel. 
Ik vind dat het VHCP persoonlijk is met daarbij veel technische 
kennis. Daarom vind ik het belangrijk om lid te zijn van het 
VHCP dat onze belangen bij stakeholders behartigd. Ik ben 
van mening dat elk bedrijf werkzaam in de Nederlandse 
chemiedistributie industrie lid zou moeten zijn van het Verbond. 
Ook vind ik het een must dat je als bedrijf voor de volledige 100 
Responsible Care-punten gaat. Heb je een lagere score, dan 
moet je om hulp vragen. 

Chemie is toveren
Ik heb voor een chemische studie gekozen, omdat chemie 
overal is. Chemie is toveren: je hebt grondstoffen, die reageren 
met elkaar en dan heb je een totaal ander product. Chemie 
maakt iets wat er eerst niet was. Soms doe je gericht onderzoek 
en dan vind je plotseling iets geheel anders uit. Ik voorzie dat 
wij ons in de toekomst meer richten op ethische vraagstukken. 
Ik zie de toekomst van de chemiedistributie sector rooskleurig 
tegemoet, er zijn nog zoveel goede en milieuverbeterende 
ideeën”.

Met onze chemische en economische achtergrond werkt dat 
prima en wij zitten met vrijwel alles op een lijn.’

Willem Augustinus: ‘Wat het werk zo leuk maakt is dat wij 
grondstoffen verhandelen die de basis vormen voor alledaagse 
producten, zoals de verf voor het schilderen van een huis.
Gerard de Waal: ‘Chemie heeft mij altijd al aangetrokken. Het 
heeft iets magisch wat je allemaal met chemie kunt doen. Ik 
ben na mijn studie in een R&D lab gaan werken, hetgeen heel 
specialistisch werk is. Maar het paste beter bij mij om met 
klanten in gesprek gaan om formuleringen te verbeteren, een 
chemiedistributeur kan echt waarde toevoegen.’

Keyser & Mackay
Gerard de Waal: ‘In een ver verleden had K&M drie Nederlandse 
vestigingen, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Ons 
hoofdkantoor is gevestigd midden in het historisch centrum 
van Amsterdam, aan de Leidsegracht. Wij hebben daarnaast 
nog zes vestigingen in Europa: België, Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Polen en Spanje. In totaal werken zo’n 120 personen 
verspreid over deze vestigingen voor K&M. We blijven groeien, 
ons nieuwe kantoor in Spanje is onlangs nog verdubbeld.’

Willem Augustinus: ‘Wat ons bedrijf kenmerkt en ons succesvol 
en onderscheidend maakt, is dat wij echt meedenken met onze 
klanten en oplossingsgericht te werk gaan. In onze technische 
buitendienst werken alleen maar specialisten uit de industrie 
die echt verstand van zaken hebben. Onze industrie-experts 
spreken zowel met de klant als de producent. Zo houden wij 
het simpel. Wij hebben veel langlopende verbintenissen met 
principalen en klanten.’

125-jarig jubileum
Willem Augustinus: ‘In 2019 vierden wij ons 125-jarig jubileum 
met een groot feest in Amsterdam. Er waren zo’n 500 gasten 
uitgenodigd, bestaande uit onze medewerkers met partners 
en onze belangrijkste (buitenlandse) relaties met partners. We 
begonnen de dag met een rondvaart door de grachten en we 
eindigden met een diner en een groot feest met optredens in 

KEYSER & MACKAY

Keyser & Mackay (K&M) is in 1894 opgericht door de 
heer P.A. Regnault in Amsterdam. Een van de vroege 
hoogtepunten was het binnenhalen van de agentuur voor 
Rocour in 1922, het zinkwitmerk voor de verfindustrie van 
De Maastrichtse Zinkwit Maatschappij. Dit is tot 1985 een 
rode draad gebleven binnen het bedrijf. Eind jaren ‘40 
is Keyser & Mackay betrokken geweest bij de oprichting 
van Synthese, een kunstharsfabriek in Katwijk. Deze 
wordt nog steeds door Keyser & Mackay in Zwitserland 
vertegenwoordigd onder de naam Allnex. Keyser & Mackay 
bezit een sterke positie als distributeur voor grondstoffen 
voor de formulerende industrie. Het bedrijf bedient meer 
dan 1000 klanten voor vele industrieën waaronder coatings 
en drukinkten, lijmen en kitten, kunststoffen, bouw, 
voeding en diervoeder, farmaceutica en persoonlijke 
verzorging.

Willem Augustinus en Gerard de Waal, beherend vennoten, 
vierden in 2019 het 125-jarig jubileum van Keyser & Mackay. 
De heren gaan in op het succes van dit bedrijf dat zich zo 
lang staande weet te houden als distributeur in speciale 
grondstoffen voor diverse industrieën.

Tweekoppig management
Gerard de Waal: ‘Hoewel ik eigenlijk op zoek was naar een 
internationale baan kwam ik zo’n 25 jaar geleden bij Keyser 
& Mackay te werken. Je haat het of je houdt ervan om bij 
een distributeur te werken. En ik houd ervan, vooral van het 
contact met zowel klanten als producenten. Ik heb me in het 
begin voornamelijk beziggehouden met de kunststof- en 
verfindustrie en vanaf 2008 trad ik tot het management toe.
Willem Augustinus: ‘Na mijn studie economie, heb ik 16 jaar 
als accountant gewerkt bij KPMG, waarvan een aantal jaren 
als expat op Aruba. Ik kende K&M als klant bij KPMG al zo’n 6 
jaar voordat ik gepolst werd om beherend vennoot te worden. 
Inmiddels werk ik 15 jaar voor K&M. Wij vormen, net als onze 
voorgangers, een tweekoppig management. 
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het Scheepvaartmuseum. Ook hebben we een jubileumboek 
uitgebracht over de geschiedenis van het bedrijf. Dat boek 
is een mooi aandenken en geeft een leerzame kijk op de 
ontwikkeling van het handel drijven in de afgelopen eeuw.’

Chemiedistributie van verleden naar heden
Willem Augustinus: ‘Vroeger ging het er veel opportunistischer 
aan toe in de sector. De focus lag toen veel meer op agenturen. 
Tegenwoordig werken we bijna volledig voor eigen rekening 
en focussen we ons op specialistische gebieden waarin we 
de beste willen zijn. Wel is alles nu een stuk zakelijker en 
wat minder persoonlijk geworden. Vroeger waren er meer 
mogelijkheden om de band met principalen en klanten op 
te bouwen. Nu zijn bedrijven vaak veel groter en personen 
wisselen vaker van functie. Dit is natuurlijk niet typisch alleen 
iets voor de chemiedistributie industrie.’ 

Gerard de Waal: ‘Onze filosofie is niet veranderd, we blijven 
hechten aan goede persoonlijke relaties met klanten en 
principalen. Beiden bieden we maximale service. Door 
digitalisering, consolidering en globalisering is alles complexer 
en sneller geworden. Een deel van de nieuwe ontwikkelingen 
helpt ons natuurlijk enorm. Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel 
in contact komen met producenten in China en met video 
vergaderen kunnen experts van klant en producent veel 
makkelijker met elkaar in contact gebracht worden. 

In de huidige tijd is daarnaast meer oog voor veiligheid en milieu 
gekomen en onze verwachting is dat dit zich de komende jaren 
doorzet.’

Willem Augustinus: ‘Door de digitalisering is informatie 
per direct beschikbaar. De vraag is of de chemiedistributie 
sector elkaar via platforms zal gaan informeren, zoals nu bij 
consumentenorganisaties al het geval is. Onze rol zal dan 
niet veel veranderen, distributeurs blijven een belangrijke 
toegevoegde waarde hebben. Hoe een dergelijk platform zou 
moeten worden ingericht is de vraag en daar denken wij zeker 
over na.’

Advies voor nieuwe bedrijven in de markt
Gerard de Waal: ’Houd de focus en probeer in een niche waarde 
toe te voegen. Het wordt vaak geprobeerd om voet aan de 
grond te krijgen, maar je moet van waarde zijn om een plaats 
te veroveren. Onze ervaring is dat klanten niet op zoek zijn 
naar catalogusverkopers die een brochure op tafel leggen en 
een product aanvinken. Dat werkt niet, want de klant wil graag 
aanvullende en oplossingsgerichte informatie horen.’

Lidmaatschap VHCP
Willem Augustinus: ‘In je eentje sta je als bedrijf niet sterk. Dus 
een goede belangenbehartiger die namens de gehele sector 
kan spreken is van groot belang. Het gezamenlijk oppakken 
van onderwerpen zoals Reach, daar speelt het VHCP een grote 
rol in. Wij hebben een sterk Verbond met een sterk secretariaat. 
Er is kennis van zaken. VHCP is en blijft belangrijk en wij zullen 
het VHCP altijd ondersteunen.’

Gerard de Waal: ‘Belangrijk is dat het VHCP blijft luisteren naar 
zijn leden, zeker ook in de commissies. Leden gaan op een 
heel prettige manier onderling met elkaar om. We zien elkaar 
niet alleen als concurrent, maar hebben het gevoel dat we het 
samen doen.’
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‘DE VRAAG IS OF DE CHEMIEDISTRIBUTIE SECTOR ELKAAR 
VIA PLATFORMS ZAL GAAN INFORMEREN, ZOALS NU BIJ 

CONSUMENTENORGANISATIES WEL HET GEVAL IS’



Gastcolumn Manon Bloemer, 
directeur Koninklijke VNCI
SAMENWERKING TUSSEN DE VNCI EN HET VHCP DOOR DE 

JAREN HEEN: 75 JAAR IN BEWEGING

‘Ik herinner me de slogan: zonder transport staat alles stil. Daar 
moest ik in de week met sneeuw en ijs wel even aan denken. 
Met Covid-19 staat ook veel stil, in die werkelijkheid leven we 
nu al bijna een jaar. Die stilstand maakt ons extra bewust van 
wat ‘normaal’ is. Normaal is (of was) datgene waar we, zonder 
het ons te realiseren, elke dag van genoten. Normaal is ook 
dat je kan samenkomen met vrienden of collega’s, om iets te 
vieren of om samen een plan te maken. Ook ‘normaal’ is dat je 
uitgebreid aandacht geeft aan een verjaardag of lustrum, met 
alle feestelijkheden die daarbij horen. 

De tijd is nu ‘niet normaal’ – maar de tijd schrijdt wel voort. En 
zo gebeurt het dat het VHCP 75 jaar bestaat en daar geen groot 
feest bij kan vieren. Om het niet zomaar voorbij te laten gaan 
komt gelukkig wel deze editie van Focus uit. Ik vind het een eer 
dat ik iets in deze Focus mag schrijven en ik wil het VHCP en zijn 
leden dan ook van harte feliciteren met het bereiken van deze 
mijlpaal.

Sinds 2019 ben ik directeur van de Koninklijke VNCI. Al kort na 
mijn aantreden heb ik in een geanimeerde lunchmeeting 
kennis mogen maken met enkele leden van het VHCP. De VNCI 
werkt samen met het VHCP op velerlei gebied, zoals ook onze 
leden onderling nauw verbonden zijn. Zo werken we intensief 
samen in het Responsible Care-programma. Hiervoor werd 
in 1997 een partnership afgesloten met als doel om samen 
de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu op een (nog) 

hoger plan te brengen. De leden van de VNCI en het VHCP 
onderschrijven allemaal het RC-programma, dat ook gaat over 
duurzaamheidsdoelen, transparantie en goed ketenbeheer. 
Allemaal heel relevante thema’s in de relatie tussen VNCI- en 
VHCP-leden. 

Het VHCP en de Koninklijke VNCI zitten ook samen in het 
bestuur van Stichting Veiligheid Voorop. Het VHCP neemt 
binnen Veiligheid Voorop het voortouw in het thema 
ketenverantwoordelijkheid. Overslag van product uit tank naar 
truck of container is één van de meest risicovolle momenten in 
de hele chemieketen en verdient dus grote aandacht. Ook stopt 
de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet op het moment dat 
de truck de laadplaats verlaat. Samenwerking en transparantie 
zijn ook hierna geboden. 

Sinds ik bij de VNCI werk weet ik ook: “zonder chemie staat 
alles stil”. Grondstoffen en ingrediënten uit de chemie worden 
verwerkt in 97% van alle industriële producten. Denk bijvoorbeeld 
aan de brede waaier aan producten die ingezet wordt voor het 
bestrijden van de Covid-19 crisis. De leden van het VHCP zorgen 
er dagelijks voor, op een veilige en verantwoorde manier, dat die 
ketens niet stilvallen, met chemie én met transport. Kortom: de 
leden van het VHCP zorgen voor ‘chemie in beweging’, al 75 jaar.
75 jaar VHCP betekent ook 75 jaar partnership tussen onze leden. 
Samen gaan we op naar de volgende 75 jaar. Hopelijk vieren we 
in die tussentijd wel regelmatig een feestje samen’. 
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