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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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