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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.’’
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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.”


