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Samen met Plant Manager of the 

Year 2016, Jeroen van Woerden, 

gaat Petrochem de komende 

maanden een schaduwkabinet 

van de industrie samenstellen. 

We vragen verschillende experts 

en beslissers welke maatrege-

len volgens hen goed zijn voor 

een sterke procesindustrie in 

Nederland. Jeroen van Woerden 

schrijft vervolgens met een 

selectieve groep een beleids-

brief die tijdens het jaarcongres 

Deltavisie op 8 juni wordt gepre-

senteerd. Hier stellen de laatste 

kandidaat-ministers zich voor: 

Marco Waas, Sandra de Bont, 

Aaldrik Haijer, Gabriël Tschin en 

Herbert Fisch.

Laura van der Linde/Wim Raaijen

Marco Waas, minister van 
Innovatie
Marco Waas zou graag voor de porte-
feuille Innovatie gaan. Volgens de direc-
teur RD&I (Research, Development en 
Innovation) en Technologie bij Akzo- 
Nobel moet dat niet een nieuw departe-
ment zijn, maar een samenvoeging van 
Economische Zaken en Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap. Waas: ‘Een minis-
terie voor Innovatie zou prachtige moge-
lijkheden bieden om de synergie tussen 
economie, onderzoek en onderwijs te 
gebruiken om de transitie te versnellen.’
Het motto van dit nieuwe ministerie zou 
volgens Waas samen te vatten zijn in drie 
D’s: Durf, Duurzaamheid en Digitalise-
ring. De uitdagingen voor de toekomst 
liggen volgens hem vooral bij die laatste 
twee en er is lef nodig om de kansen op 
die gebieden te verzilveren. Hoe ver-
duurzamen we de samenleving en vooral 
ook de industrie? En hoe haken we in 

op digitalisering, de opkomst van Indus-
try 4.0, Internet of Things, big data en 
meer. Waas: ‘De ontwikkelingen gaan 
momenteel echt heel snel. Daarom is de 
koppeling van bedrijfsleven en onderwijs 
ook zo belangrijk. Over tien jaar hebben 
we in de industrie, maar ook breed in de 
maatschappij, echt andere mensen nodig 
met nieuwe capaciteiten en expertises. 
Dan moet je opleidingen op mbo’s, hbo’s 
en universiteiten daar nu al op afstem-
men. Welke skills zijn straks nodig? Wat 
moeten de operators, mensen in de zorg 
en beroepen van de toekomst kunnen?’ 

Schaduwkabinet  
van de industrie

Waas: ‘Ik zou de  
industriële kansen 
en het onderwijs en 
onderzoek veel beter 
op elkaar afstemmen.’
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Ook verduurzaming en de inzet van 
schonere technologie vragen om andere 
capaciteiten. Waas: ‘Welke expertise 
vraagt bijvoorbeeld de opkomst van 
elektrificatie van de procesindustrie? Er 
zullen andere chemische processen en 
routes worden ontwikkeld. Niet alleen 
zal het onderwijs daarop moeten anti-
ciperen, er moet ook veel onderzoek 
naar worden gedaan. Eens te meer een 
goede reden om onderwijs, onderzoek 
en ondernemerschap in een ministerie 
onder te brengen. Ik zou de industriële 
kansen en het onderwijs en onderzoek 
veel beter op elkaar afstemmen.’

Voorsprong

De tweede maatregel van schaduwminis-
ter Waas zou gericht zijn op de versnel-
ling van de transitie naar een duurzamere 
industrie. ‘Ik zou dan alle pijlen willen 
richten op CO2-reductie. Daar moet 
een eenduidige support-regeling voor 
komen. Op het gebied van energiebe-
sparing is al veel gedaan. We moeten 
ons echter niet te veel alleen op energie-
besparing richten. In Parijs hebben we 
afgesproken dat we juist de CO2-reductie 
willen stimuleren.’
Er zal volgens Waas een regeling moeten 
komen die zowel het onderzoek stimu-
leert, als CO2-reducerende projecten in 
de industrie aanjaagt. ‘Er zijn tal van 
veelbelovende processen die nog niet 
helemaal zijn uitontwikkeld. Daar moet 
voldoende onderzoeksgeld heen. Voor de 
industrie moet er een op prijs gebaseer-
de regeling komen. Het liefst met een 
positieve intentie. Nederland kan name-
lijk niet als enige met strafmaatregelen 
komen, dat is niet bevorderend voor het 
gelijke speelveld. Dan moet je CO2-re-
ductie dus juist belonen, bijvoorbeeld 
met vijftig tot negentig euro vergoeding 
per bespaarde ton CO2. Dat kan via 
allerlei maatregelen; subsidies, achterge-
stelde leningen, fiscale voordelen. Een 
cafetariamodel? Ja, misschien is dat nog 
niet zo’n slecht idee.’ 
Hierdoor krijgt de industrie in Neder-
land een voorsprong en wordt voorko-
men dat na de pilotfase deze initiatieven 
naar China of bijvoorbeeld België ver-
trekken. Deze voorsprong kan dan in de 
toekomst internationaal worden benut.

Onderscheid

De derde actie van Marco Waas zou 
gericht zijn op stimulering van het 
onderzoek. ‘Met significant meer fun-
damenteel en toegepast onderzoek, 
zoals ook VNO-NCW heeft bepleit, 
kunnen we doorbraken forceren op het 
gebied van procestechnologie, elektrifi-
catie, elektrochemie en digitalisering.’ 
Daarbij wil hij ook vooral investeren in 
samenwerkingsverbanden. ‘In Nederland 
zijn we altijd goed geweest in partner-
ships tussen bedrijven onderling, waarbij 
de samenwerking met start-ups gelukkig 
steeds meer als waardevol wordt gezien. 
Net als partnerships tussen bedrijven, 
onderzoeksinstellingen en onderwijs. Ik 
zou deze sterke kant alleen maar sterker 
willen maken. Daarin kunnen we ons 
echt onderscheiden.’

Sandra de Bont, minister 
van Netwerkeconomie
Sandra de Bont, directeur van Votob, 
creëert een nieuwe ministerspost binnen 
het schaduwkabinet van de industrie: 
minister van Netwerkeconomie. ‘Als 
minister van Netwerkeconomie zorg ik 

dat Nederland zich klaarmaakt voor de 
tweede Gouden Eeuw. De gouden drie-
hoek van overheid, bedrijfsleven en ken-
nis zal floreren als nooit tevoren. Samen-
werken, eenheid en trots is ons motto.’

Energietransitie

Als eerste zet De Bont in op het 
voortvarend aan de slag gaan met de 
energietransitie. ‘Vanuit onze Neder-
landse mentaliteit van inventiviteit en 
slagvaardigheid kunnen we een middel-
langetermijnbeleid voor de energietran-
sitie ontwikkelen. Bedrijven krijgen zo 
investeringszekerheid, de overheid zal vol 
trots zeggen dat Nederland de wereld-
wijde koploper in energietransitie is en 
kennisinstellingen zullen bedrijven en 
overheid concreet ondersteunen in deze 
transitie.’
Vanuit het netwerken moeten we volgens 
De Bont ook streven naar het einde van 
veelmondigheid. ‘Onze overheid spreekt 
duidelijk en met één mond richting 
Neerlands trots, de BRZO-bedrijven. 
Eén toezichthouder voor BRZO-bedrij-
ven met één besluitvormend ministerie, 
zodat bedrijven met eenduidig toezicht 

De Bont: ‘Vanuit onze Nederlandse mentaliteit 
van inventiviteit en slagvaardigheid kunnen we 
een middellangetermijnbeleid voor de energie-
transitie ontwikkelen.
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worden geconfronteerd. Die toezicht-
houder meldt niet alleen het aantal over-
tredingen van bedrijven, maar meldt ook 
trots hoeveel uur bedrijven incidentvrij 
werken.’

Sectorscholen

De Bont vindt dat er voor verkokering 
geen ruimte meer moet zijn. Ze wil 
sectorscholen ruim baan geven. ‘Oplei-
dingsinstituten en sectoren gaan nauw 
samenwerken om studenten op te leiden 
die nodig zijn in de industrie en kennis 
van de sector hebben. Bedrijven bieden 
stageplaatsen en zorgen continu voor 
up-to-date lesmateriaal en de opleidings-
instituten zorgen voor innovatieve les- 
methoden.’ Ze heeft in de praktijk 
gezien dat dit werkt. ‘Een mooi voor-
beeld is de Votob Academy waar de 
tankopslagbedrijven hun kennis hebben 
gedeeld in beeld en schrift. Partner Litop 
heeft hiervan e-learning lessen gemaakt 
en ROC Aventus heeft het lesmateriaal 
onderwijskundig aangepast. Uiteindelijk 
leidt dit traject tot vakmensen met een 
officieel MBO-diploma.’

Aaldrik Haijer, minister voor 
Ondernemingen
Aaldrik Haijer, oprichter en directeur 
van Water & Energy Solutions, zou 
graag minister voor Ondernemingen wil-
len zijn. Hij stelt daar wel een voorwaar-
de aan: ‘Niet in de traditionele zin een 
minister die verantwoordelijk is voor een 
departement, maar meer op de nieuwe 
‘holacrazy manier’, een minister die naast 
de bestaande ministerposten de rol heeft 
om het ondernemingsklimaat te bevor-
deren.’ Holacrazy komt van holacratie 
dat staat voor een besturingssysteem, 
waarbij efficiëntie, flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen ingebed worden in het 
hart van de organisatie. 

Herschrijven wetboek

Als minister voor Ondernemingen wilhij 
als eerste een ambitieus plan voorleggen 
aan de kamer: ‘Ik wil het hele wetboek 
herschrijven en per jaar herevalueren.’ 
Haijer zou het wetboek ter hand nemen 
en bij elke wet een uitleg geven van 
waarom de wet er is. ‘Ik zie namelijk te 
vaak dat wet- en regelgeving achterhaald 

is en beperkend werkt. Momenteel wor-
den pas aanpassingen gedaan als er vol-
doende mensen nadeel ondervinden en 
stennis maken. Door aan te geven waar-
om een wet er is, kan periodiek de rele-
vantie worden bepaald. Op deze manier 
kan meer proactief worden omgegaan 
met wet- en regelgeving en kan worden 
ingespeeld op nieuwe trends en ontwik-
kelingen.’ 
Met deze maatregel zou hij in ieder geval 
de weg vrij willen maken voor nieuwe 
technologie en nieuwe businessmodellen 
die bijdragen aan een economisch, ecolo-
gisch en sociaal sterke samenleving.

Focus op het doel

Daarnaast ziet Haijer voordelen in het 
centraliseren van kennisintensieve onder-
delen van handhavingsdiensten. ‘Mijn 
referentiekader bestaat voor een deel uit 
de industriële productieomgeving. Een 
veelgehoorde klacht binnen deze omge-
ving, waar ik ook zelf mee te maken heb, 
is dat het kennisniveau van handhavings- 
diensten te vaak niet aansluit op het 
benodigde niveau. Dit maakt dat hand-
havers te veel focussen op procedures in 
plaats van op het doel van de procedures. 
Dit gebeurt zeker niet vanuit onwil, 
maar puur omdat de onderliggende 
inhoud in onvoldoende mate doorgrond 
wordt.’ Door kennisintensieve onder-
delen te centraliseren, kunnen volgens 
Haijer specifieke expertisegebieden op de 
juiste manier worden ingezet. ‘Dit maakt 
handhaving beter, sneller en effectiever. 
Ook zal dit de veiligheid binnen produc-
tieomgevingen verbeteren.’

Gabriël Tschin, minister van 
Circulaire Innovatie
Gabriël Tschin hoeft als drijvende kracht 
achter Plant One Rotterdam, waar inno-
vatieve ideeën de ruimte krijgen om te 
groeien, niet lang na te denken over de 
ministerspost die hij in het leven wil 

Haijer: ‘Ik zie te vaak 
dat wet- en regelgeving 
achterhaald is en 
beperkend werkt.’
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roepen binnen het schaduwkabinet van 
de industrie. ‘Er moet een minister van 
Circulaire Innovatie komen. Innovaties 
voor en door de industrie zijn belangrijk 
en wanneer deze bijdragen aan het ver-
kleinen van de ecologische voetafdruk, 
zelfs cruciaal. Als we geen ruimte geven 
aan circulaire innovaties, worden bepaal-
de ontwikkelingen onomkeerbaar. Dan 
is het straks te laat.’

Samenwerken

In december 2015 is in Parijs het  
klimaatakkoord gesloten: 195 landen 
spraken af de opwarming van de aarde 
actief tegen te gaan. In het Energierap-
port 2016 geeft de Nederlandse regering 
aan om in de periode tot 2050 de uit-
stoot van CO2 met 80-95 procent terug 
te willen dringen ten opzichte van 1990. 
Tschin: ‘De hoeveelheid CO2 die we met 
de complete industriële sector uitstoten, 
moet drastisch omlaag. We erkennen de 
noodzaak, we willen ook wel stappen 
zetten, maar toch doen we dit nog te 
weinig.’ Tschin zou bedrijven meer 
ruimte willen geven om bezig te gaan 
met innovaties. ‘Ik zou bedrijven willen 
meegeven om die ruimte ook heel letter-
lijk te zien; kijk verder dan de muren van 
je eigen bedrijf en ga samenwerken met 
bedrijven op of nabij het eigen terrein 
om gezamenlijk een plan te maken over 
hoe je omgaat met energie, grondstoffen 
en afvalstromen.’ 

Eigenaarschap

Als minister van Circulaire Innovatie zou 
hij bestaande bedrijven en start-ups die 
hiermee aan de slag gaan, de benodigde 
financiële middelen willen geven vanuit 
een speciaal fonds. ‘Een deel van de 
winst van bedrijven die CO2 uitstoten 
moet worden geïnvesteerd in het terug-
dringen van die uitstoot.’ Hij vindt het 

onbegrijpelijk dat sommige bedrijven 
miljarden aan winst opstrijken en onder-
tussen het wereldwijde probleem van de 
opwarming van de aarde vergroten. ‘Zij 
zijn niet alleen eigenaar van de produc-
ten die van de band rollen, maar ook van 
hun afvalstoffen. Partijen die tijd, kennis 
en middelen steken in de oplossing moe-
ten worden gefinancierd door de partijen 
die het probleem creëren of in stand 
houden. Logisch.’
Omdat innovaties doorgaans voortko-
men vanuit onderzoek en mensen die 
vanuit specifieke, specialistische kennis 
theorieën uitdenken en testen, moet 
ook worden geïnvesteerd in onderwijs. 
‘Innoveren is een on-going process. 
De innovaties van nu zijn over zeven 
jaar verouderd. Kennis moet dus altijd 
up-to-date zijn. De studenten van nu 
zijn de innovators van morgen.’

Herbert Fisch, minister 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap
Onderwijs, cultuur en wetenschap zijn 
heel belangrijk voor de maatschappij 
en zeker ook voor innovatie binnen de 
chemie, stelt managing director Herbert 
Fisch van BASF Nederland. Daarom wil 
hij opteren voor deze ministerspost. Een 
van zijn eerste maatregelen zou zijn dat 
er meer aandacht komt voor techniek 

en wetenschap in het basisonderwijs. 
Het liefst met een apart vak. Zelf heeft 
hij lang geleden in Duitsland op school 
gezeten. Hoewel hij ook vindt dat daar 
meer met wetenschap en techniek kan 
worden gedaan op de lagere school, 
heeft hij het idee dat in Nederland de 
aandacht hiervoor zelfs nog minder is. 
Misschien heeft dat te maken met het 
feit dat veel onderwijzers zelf vaak meer 
aanleg hebben voor andere vakken. Men-
sen met technische aanleg kiezen immers 
niet gauw voor een carrière in het onder-
wijs. Hoe kan de interesse voor techniek 
dan worden aangewakkerd?
Graag zou hij meer aandacht voor tech-
niek en wetenschap willen verbinden 
met andere educatieve initiatieven. ‘Als 
BASF werken wij bijvoorbeeld nauw 
samen met NEMO in Amsterdam. Daar 
zie je dat de interesse voor wetenschap 
en techniek er echt is. Het is aan het 
onderwijs in combinatie met initiatieven 
als NEMO om die interesse te stimule-
ren. Daar zou ik als minister zeker een 
belangrijk punt van maken, omdat de 
samenleving zeer gebaat is bij de ontwik-
keling van technisch en wetenschappelijk 
talent.’

Onderbouwde keuzes

Ook op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek wil Herbert Fisch zich profile-

Tschin: ‘Een deel van 
de winst van bedrijven 
die CO2 uitstoten moet 
worden geïnvesteerd 
in het terugdringen van 
die uitstoot.’ 
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ren. ‘Daar komen de innovaties vandaan, 
die we hard nodig hebben. Daarom 
moeten er ook veel financiële middelen 
voor worden vrijgemaakt.’ Nederland 
heeft gekozen voor Topsectoren. Veel 
goede ideeën komen volgens Fisch tot 
stand door over grenzen van sectoren 
heen te kijken. ‘Juist het wetenschappe-
lijk onderzoek kan verbindend werken.’ 
Hij zou ook veel aandacht geven aan de 
versnelling van innovaties. ‘We moeten 
sneller van onderzoek naar echte inno-
vatieve toepassingen gaan. In Nederland 
zijn er tal van goede ideeën, zeker bij 
kleinere bedrijven. Door grote en kleine-
re bedrijven beter met elkaar in verbin-
ding te brengen, maar ook het bedrijfs-
leven met de wetenschap, kunnen we 
sneller tot creatieve oplossingen komen. 
Samen met Economische Zaken moet 
OC&W voor een goede infrastructuur 
zorgen, waardoor verbindingen sneller en 
gemakkelijker te maken zijn.’
Verduurzaming vindt de BASF-di-
recteur een belangrijk onderzoekson-
derwerp. Op dat terrein liggen veel 
uitdagingen. Zo vindt hij de weg die 
Nederland is ingeslagen met Green 
Deals prima. Die zou hij zeker willen 

uitbreiden. Wel zou hij het als schaduw-
minister heel belangrijk vinden om het 
effect van verschillende ontwikkelin-
gen meetbaar te maken. Zodat telkens 
daadwerkelijk de beste keuzes kunnen 
worden gemaakt. De politiek heeft vaak 
de neiging om achter één enkele oplos-
sing aan te lopen, terwijl er soms betere 
wegen zijn. Biobased economy is daar 
een voorbeeld van. Er zijn verschillende 
routes vanuit biomassa die een verbete-
ring zijn, maar sommige routes kosten 
juist veel meer energie dan traditionele 
processen. Door een goede cijfermatige 
onderbouwing begrijpen mensen precies 

wat er gebeurt en hoeven ze minder af 
te gaan op one-liners, stelt Fisch. De 
samenleving kan de behoefte aan fos-
siele brandstoffen mede terugdringen 
door koolwaterstoffen slim in te zetten. 
Door er bijvoorbeeld kunststoffen van te 
maken die isoleren, of energie besparen 
omdat ze lichter zijn. 

Cultuur verbindt

Ook voor het derde onderdeel van het 
ministerie, Cultuur, zal er onder scha-
duwminister Fisch voldoende aandacht 
zijn. ‘Cultuur biedt ons een prachtig 
vehikel om te communiceren, te verbin-
den. Via de kunst kunnen belangrijke 
maatschappelijke thema’s uitstekend 
worden uitgelegd.’ 
Ook in de combinatie van kunst en tech-
nologieontwikkeling ontstaan volgens 
Fisch creatieve oplossingen. ‘Dat kan 
heel stimulerend en wederom verbin-
dend werken.’ 

Fisch: ‘We moeten 
sneller van onderzoek 
naar echte innovatieve 
toepassingen gaan. In 
Nederland zijn er tal 
van goede ideeën.’

Tijdens Deltavisie 2017, hét congres 

van de industrie, wordt het Schaduw-

kabinet gepresenteerd. Kijk voor het 

volledige programma en aanmelden 

op www.deltavisie2017.nl

DELTAVISIE 2017
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Op het bouwterrein van demiwaterfabriek Maasvlakte zijn op 
28 maart 2017 vier reusachtig grote tanks geplaatst. Het ver-
voeren en inhijsen van de tanks leverde spectaculaire beelden 
op. Er zijn twee onthardwaterreservoirs en twee demiwater- 
reservoirs aangevoerd en geplaatst. De onthardwaterreservoirs 
zijn 16 meter hoog, hebben een diameter van 9,13 meter en 

wegen 22,3 ton per stuk. De demiwaterreservoirs zijn 18 meter 
hoog, hebben een diameter van 14,4 meter en wegen 44 ton 
per stuk. De reservoirs zijn op een drijvende bok over water 
aangevoerd, aan de kade gelost op een trailer en vanaf daar ver-
voerd naar het bouwterrein van Evides. De tanks worden  
geïnstalleerd met behulp van een 400 tons telescoopkraan.

PROJECT
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Steeds meer bedrijven in de Rotterdamse haven gebruiken 
demiwater voor hun productieprocessen. Evides Industriewater 
levert dit vanuit de demiwaterfabriek in de Botlek. Vanwege 
de toenemende vraag van verschillende bedrijven in het haven-
gebied wordt momenteel een tweede demiwaterfabriek op de 
Maasvlakte gerealiseerd. Deze demiwaterplant Maasvlakte is 

qua technologie nagenoeg een kopie van de eerste DWP, die te 
vinden is op het terrein van Huntsman in Rotterdam. Met een 
capaciteit van ongeveer 800 kubieke meter per uur zal DWP 
Maasvlakte diverse industriële klanten bedienen. 
Ook uw project in Petrochem? Mail dan uw foto en een korte 
beschrijving van uw project naar redactie@industrielinqs.nl  ■
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