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Nog belangrijker is de rol die onze 
sector voortdurend blijft spelen bij 
het bestrijden van de crisis. Tijdens de 

eerste lockdown werden veel zorginstellingen 
uit de nood geholpen dankzij de giften van 
beschermingsmateriaal uit onze bedrijven 
en door onze processen aan te passen voor 
de productie van handgel. De razendsnelle 
ontwikkeling en productie van vaccins door 
onze topbedrijven vormt de uitweg uit deze 
gezondheidscrisis. Het is dan ook volledig 
terecht dat onze sector door de overheid bij de 
essentiële sectoren werd ingedeeld.

Ook tijdens de coronacrisis zijn onze 
langetermijnprojecten blijven doorlopen. Zo 
wordt er veel onderzoek gedaan naar processen 
die minder CO2 produceren, het afvangen en 
het hergebruiken van CO2 en de inzet van 
hernieuwbare grondstoffen. Dit onderzoek 
gebeurt bij bedrijven in samenwerking met 
kennisinstellingen. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de Moonshot-onderzoeken van de 
speerpuntcluster Catalisti. Concreet investeert 
de Vlaamse overheid tussen 2020 en 2040 
jaarlijks 20 miljoen euro in onderzoeken die 
duurzame doorbraaktechnologieën mogelijk 
moeten maken.

Het is dankzij wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang dat we de toekomst 
van onze sector en de maatschappij kunnen 
veiligstellen. Ook menselijk talent is nodig: de 
komende jaren zullen er zeer veel technisch 
geschoolde medewerkers nodig zijn. Niet 
alleen om de komende pensioneringsgolf 

op te vangen, maar vooral om een transitie 
in te zetten. Mede door een veranderende 
manier van werken door automatisering en 
digitalisering kunnen we zeer aantrekkelijke 
loopbanen aanbieden.

Wel zorgelijk is het afnemende draagvlak voor 
en de veranderende omgang met risico’s. Wij 
werken met gevaarlijke stoffen, maar door een 
doorgedreven veiligheidsbeheer en -cultuur 
is het risico dat er iets misloopt zeer klein. 
Vergelijk het met een leeuw in de dierentuin: 
ongetwijfeld gevaarlijk, maar dankzij de 
tralies kunnen bezoekers er probleemloos 
voorbijwandelen. Het risico dat de leeuw stelt 
is dus zeer beperkt.

Nu merken we dat er, ook vanuit Europa, meer 
en meer gekeken wordt naar het gevaar van 
onze producten, zonder rekening te houden 
met de begeleidende genomen maatregelen bij 
het hanteren ervan. Dus dreigen gevaarlijke 
producten verboden te worden, ook voor 
gebruik in een professionele omgeving. Het 
zou toch bijzonder jammer en niet duurzaam 
zijn om de nuttige eigenschappen van 
deze producten te moeten opgeven. Denk 
maar aan de cruciale rol van de chemie in 
volle coronatijd. We leveren bijvoorbeeld 
basisstoffen voor handgel, ontsmettingsmiddel, 
beschermende pakken voor zorgpersoneel, en 
nog veel meer. Een wereld zonder chemie, die 
zouden we ons niet meer kunnen voorstellen.
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Een wereld zonder 
chemie bestaat niet

Onze sector van chemie en life sciences heeft tijdens de coronacrisis, die nog altijd 
niet voorbij is, goed standgehouden. De productie is dankzij de flexibiliteit van onze 

medewerkers, in veilige omstandigheden, grotendeels blijven lopen, ondanks de 
vraagvermindering in bepaalde afnemende industrietakken.

Jan Remeysen
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De grote uitdaging voor de 
energiesector is dat er momenteel 
verschillende transities gelijktijdig 

bezig zijn, zegt Marten Dugernier, business 
development & innovation manager bij Antea. 
“Chemiebedrijven zijn grootverbruikers 
van energie, maar de energiebronnen 
gaan veranderen. We zien enerzijds een 
omschakeling naar groene stroom en 
anderzijds naar alternatieve bronnen zoals 
waterstof. Ook de geplande sluiting van onze 
kerncentrales draagt daar natuurlijk aan bij. 
Daarnaast veranderen ook de activiteiten 
doordat de klassieke petrochemie zich 
heroriënteert naar een chemie die zoekt 
naar nieuwe circulaire grondstoffen en 
energiedragers. Dat verandert de manier 
waarop ze met CO2 omgaan. Waar CO2 nu 
nog een ‘probleem’ is, zal het in toekomst veel 
meer een grondstof worden. Die zal vervoerd 
worden door pijpleidingen en kan zelfs 
volledig circulair gebruikt worden.”  

“Je moet koolstofdioxide niet alleen 
beschouwen als afvalstof, maar ook als 
basisproduct voor andere producten en 

chemicaliën, bijvoorbeeld voor pur-schuim, 
waarmee je dan bijvoorbeeld matrassen 
kunt maken. Recticel doet dat nu al”, zegt 
contract manager Klaas Nijs. “In de haven 
van Antwerpen, op de voormalige Opel-site, 
loopt het proefproject ‘NextGen District’ 
waarbij ingezet wordt op de transitie van 
lineaire naar circulaire industrie, onder 
andere met het capteren en hergebruiken 
van CO2. En zo zijn er nog een heleboel 
proeftuinen en experimenten. Want iedereen 
in de industrie begrijpt dat dit een enorme 
impact kan hebben.” 

Die hele transitie heeft ook invloed op ons 
fysieke landschap. Kerncentrales verdwijnen, 
windmolens worden bijgebouwd. Tegelijkertijd 
komen er zonnepanelen, energienetwerken en 
energieopslagsystemen bij. Daardoor zullen er 
ook steeds meer ‘slimme energielandschappen’ 
opduiken, zoals Antea Group die noemt. 
“Slimme energielandschappen zijn de 
combinatie van energie-infrastructuur en 
nieuwe energiebronnen die een impact hebben 
op onze leefruimte”, zegt collega-business 
development manager Patrick Verdonck. 
“Dat nieuwe landschap is ‘slim’ omdat door 

een slimme combinatie en aansturing van 
productie, opslag- en beheerssystemen de 
algehele duurzaamheid sterk wordt verhoogd, 
terwijl de kosten dalen. Een holistische aanpak 
voor een win-win-situatie.”

Een ander voorbeeld hiervan zijn de 
warmtenetten die steeds meer ingang vinden. 
De warmte die vroeger gewoon verloren ging, 
gaat de industrie almaar meer hergebruiken. 
Het overschot wordt ingezet om woonwijken 
of nabijgelegen bedrijven te verwarmen. 

“Zo wordt havenindustrie gekoppeld aan 
omliggende gemeenten en het hinterland”, 
zegt Verdonck. “Veel steden en gemeenten 
hebben daar grote interesse voor. De 
bedrijven Stora-Enso en Volvo hebben in 
Gent ook zo’n leiding gebouwd om warmte 
uit te wisselen, onder het kanaal zelfs. We 
onderzoeken of omliggende steden en 
gemeenten hierop kunnen aankoppelen 
om zo te verduurzamen. Het warmtenet 
heeft al enorme CO2-besparingen met zich 
meegebracht. Het potentieel is gigantisch, 
maar we moeten eerlijk zijn: het vergt ook 
serieuze investeringen.”

“De chemische industrie zal er binnen 
tien jaar helemaal anders uitzien,” pikt 
Antea-collega Frederik Van Eetvelde in. 
“De huidige chemische clusters zullen nog 
meer en beter verbonden zijn, waardoor 
zowel de energie-efficiëntie als de transitie 
van lineair naar circulair zal verbeteren. 
Ook via innovatieve technologieën kunnen 
aanzienlijke CO2-reducties worden 
gerealiseerd. Het Moonshot-programma, 
waarbij ook meerdere speerpuntclusters 
betrokken zijn, voorziet 20 miljoen euro 
per jaar gedurende 20 jaar voor nieuwe 
technologieën die tegen 2050 de Vlaamse 
basisindustrie klimaatneutraal kunnen 
maken.” Tot slot zal het maatschappelijk 
belang van de chemische industrie nog 
vergroten door de connectie met het 
hinterland en steden, onder andere door 
die warmtenetten.

“Op die manier zal de chemie ook een 
grote rol spelen in het behalen van de 
zeventien Sustainable Development 
Goals van de VN”, zegt CEO Jan Parys 
nog. “Er is geen weg terug op het pad 
dat nu is ingeslagen. Alle stakeholders 
en de sector zelf verwachten dat circulair 
denken, klimaatneutraliteit, leefmilieu, 
veiligheid… de focuspunten zijn. Het 
wordt dus ofwel groene en circulaire che-
mie ofwel geen chemie. En uiteindelijk 
zal dat ook zijn invloed hebben op de rest 
van de industrie, want chemie is echt wel 
een backbone van ons industrieel weefsel. 
Niet alleen in Vlaanderen, die tentakels 
reiken doorheen heel België en zelfs naar 
onze buurlanden.”

Waar CO2 nu nog 
een ‘probleem’ is, zal 
dat in toekomst veel 
meer een grondstof 
worden.

Er is geen weg terug op het pad dat de 
industrie nu is ingeslagen. Alle stakeholders 
verwachten van de chemie dat circulair denken, 
klimaatneutraliteit, leefmilieu, veiligheid… de 
focuspunten zijn.

Groene en circulaire 
chemie of géén chemie

Onze chemiesector – en daarop aansluitend onze havens – zit midden in een grondige 
omwenteling. De bedrijven moeten klimaatdoelstellingen halen, hun processen verduurzamen 
en de energieconsumptie aanpassen aan de nieuwe realiteit. Welke uitdagingen brengt dat 
mee en hoe pakken ze dit aan? Wij schoven aan bij engineering- en consultingbedrijf Antea 
Group, dat heel wat spelers uit deze sector én de overheid adviseert. 

Antea Group is een internationaal en lokaal opererend advies- en ingenieursbureau dat oplossingen bedenkt op het gebied van milieu, 
infrastructuur, ruimte en water. Het bedrijf, dat zowel voor de overheid als private klanten werkt, is eigendom van de beursgenoteerde 
holding Oranjewoud. De kiemen van de Belgische afdeling werden gevormd medio jaren zeventig. In ons land stelt Antea Group zowat 250 
mensen te werk in zes kantoren: Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven, Namen en Oostkamp.
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Een duurzame route doorheen  
het productieproces

Geopolitieke verschuivingen, fluctuerende grondprijzen en strenge transport- en invoerregels: het productieproces van 
chemicaliën is onderhevig aan verschillende factoren. Europa wil een leiderspositie innemen en de sector verduurzamen.

Met de Green Deal en de REACH-verordening 
trekt Europa aan de kar van duurzaamheid. Zo 
vat Elke Van Asbroeck aan, managing director bij 

Apeiron. “In vergelijking met Afrika of Rusland heeft Europa 
minder toegang tot grondstoffen. Door een circulair systeem 
te promoten en de afvalfase van grondstoffen in eigen handen 
te nemen, kan het zijn autonomie in de wereld versterken. In 
een circulair systeem wordt hergebruik maximaal gepromoot 

en wanneer een product end-of-life is, wordt het gerecycleerd. 
Verlies van grondstoffen wordt dan vermeden. Als we een 
nieuwe auto kopen, verschepen we die niet langer naar Europa, 
maar benutten we de restwaarde in Europa.”

Vooruitstrevende bedrijven werken aan de implementatie 
van een dienstenmodel in plaats van een verkoopmodel. Dit 
gebeurt nu al voor licht. Zo ga je geen lampen meer kopen, 
maar je betaalt voor de dienst om licht in huis te hebben. 

Zulke businessmodellen staan in de steigers voor allerhande 
dagdagelijkse gebruiksproducten, van wasmachines tot plastic. 
Naast duurzaamheid heeft een circulair businessmodel 
het voordeel minder afhankelijk te zijn van fluctuerende 
marktprijzen. Zodra een wasmachine stuk is, keert ze terug 
naar de producent, die de onderdelen hergebruikt en niet 
langer afhankelijk is van de marktprijs. Maar die overstap 
maken naar een circulair productieproces is uiteraard niet 
evident. Het vraagt een andere mindset van producent én 
consument. En daar is het nog even koffiedik kijken. “De rijen 
aan de Primark maken pijnlijk duidelijk dat een volwaardig 
circulair systeem nog niet haalbaar is voor iedereen,” aldus Van 
Asbroeck.

Een groot deel van de wereld volgt in die zero pollution-
ambitie en de complete ban van bepaalde stoffen, zoals PFAS, 
die onder andere gebruikt wordt in regenkledij. Maar die 
tendens van verduurzaming duwt sommige bedrijven weg 
uit de EU. “Ze vinden de wetgeving te ongenuanceerd en te 
prijzig en verkassen hun productie naar het buitenland, om het 
eindproduct opnieuw in te voeren”, weet Van Asbroeck. “Op dat 
vlak hebben we een probleem in Europa. Dat circulaire verhaal 
zal alleen maar werken als iedereen aan dezelfde kar trekt.”

Lijm- en siliconenfabrikant Soudal is een van de grote 
internationale chemiespelers die al een hele poos werkt aan 
verduurzaming van de sector. “Al 25 jaar gaan we voor een 
volledige recycling van onze producten, van bussen tot het 
etiket: alles krijgt een tweede leven”, schetst CEO Dirk 
Coorevits. Wat de toelevering van grondstoffen betreft, 
probeert Soudal zich zo onafhankelijk mogelijk op te stellen. 
“De constante beschikbaarheid van onze supply chain is van 
levensbelang. We werken dag en nacht, ook in het weekend. 
Onze opslagcapaciteit omhelst aardig wat ton, maar is 
desalniettemin beperkt tot drie dagen. We hebben continue 
aanlevering van grondstoffen nodig en kopen daarom zoveel 
mogelijk binnen Europa. Zo’n 5 procent halen we uit China. 
Momenteel zijn daar amper containers te vinden. Niet door 
corona, maar door de plotse vraag naar allerlei producten. Twee 
jaar geleden moesten we dan weer rekening houden met grote 
schaarste aan MDI. Dat is de cycliciteit van de chemie. Het 
is zaak om de risico’s te beperken en te spreiden, onder meer 
door het percentage invoerrechten in te dammen.” 
Om invoertarieven te beperken, maar vooral om nieuwe 

markttoegang te bekomen, kocht Soudal eind vorig jaar 
voor zo’n 50 miljoen euro een sectorgenoot in het emiraat 
Dubai. “Vanuit die regio worden 32 landen bediend. 
Heel het Midden-Oosten was een blinde vlek in onze 
wereldwijde marktpositie”, vult Coorevits aan. “Bijkomend 
voordeel is het lokale siliconenmerk Dolphin dat Soudal 
helpt om makkelijker toegang te krijgen tot petrochemische 
grondstoffen die daar iets goedkoper zijn.” En vergeet het 

geopolitieke spel niet: de Emiraten maken deel uit van de 
Gulf Cooperation Council (GCC), een vrijhandelszone. 
“Als je daar lokale fabrieken hebt, heb je ook geen last 
van invoertarieven. Handig, gezien sommige staten al een 
tijdje gevoelig waren voor leveringen uit andere regio’s. 
We konden niet meer van onze fabrieken leveren aan 
de Arabieren en moesten alles laten aanrukken vanuit 
Turnhout. Dat is nu opgelost.”

Door Sophie Pycke 

Het is zaak om risico’s te 
spreiden, onder meer door het 
percentage invoerrechten in  
te dammen.

— Dirk Coorevits, Soudal

Een circulair systeem zal 
de autonomie van Europa 
versterken.

—  Elke Van Asbroeck, Apeiron
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IJSFABRIEK 
STROMBEEK: 
Ruim een  
eeuw ervaring 
in gassen

Industriële gassen als zuurstof, stikstof of argon 
hebben zeer brede toepassingsgebieden in de 
industrie, de voeding en de medische wereld. Bij 
IJsfabriek Strombeek hebben ze meer dan 100 
jaar ervaring met deze toch wel uitzonderlijke 
producten. 

De geschiedenis van IJsfabriek Strombeek gaat terug 
tot 1904, toen het bedrijf werd opgericht door de 
overgrootvader van huidig directeur Dieter Soens. “Het 
eerste succesproduct was ijs”, vertelt hij. “Vandaar ook 
de naam. Dat was in die tijd erg populair om voedsel te 
koelen. Koelkasten, laat staan diepvriezers, bestonden 
immers nog niet. Op een bepaald moment wordt het 
productenpalet uitgebreid met CO2-flessen die aan 
cafés werden geleverd om bier te kunnen tappen. 
Dat gamma aan gassen werd snel uitgebreid, omdat 
mijn grootvader bij een reis naar Amerika de opkomst 
van de koelkasten had gezien. Hij vermoedde dus 
dat de vraag naar ijs zou afnemen. Na de oorlog werd 
bijvoorbeeld de verkoop van zuurstof en acetyleen heel 
belangrijk. Dit wordt gebruikt bij het lassen en dat werd 
in de jaren na de oorlog – de wederopbouw – natuurlijk 
enorm veel gedaan.”

Lasersnijden

Momenteel verdelen de honderd werknemers 
van IJsfabriek Strombeek al lang niet meer alleen 
zuurstof. Het gamma bestaat uit tientallen gassen en 
gasmengsels voor een breed gamma aan toepassingen, 
dat gaat van helium en argon over stikstof, perslucht 
en lachgas tot medische gassen. “De maakindustrie, de 
voedingsindustrie, de tuinbouw en de medische sector 
zijn zo typische klanten van ons”, vertelt Dieter. “Helium 
wordt bijvoorbeeld niet alleen gebruikt om ballonnen 
te vullen, maar dient in laboratoria als draaggas voor 
chromatografie, bij lasersnijden als hulpgas, bij TIG-
lassen als beschermgas en bij lekdetectie. Stikstof wordt 

dan weer gebruikt in diverse toepassingen in zowat alle 
sectoren, bijvoorbeeld als verpakkingsgas of als inert 
gas in de chemische industrie. Het aantal toepassingen 
is echt enorm.”

Tegelijk blijft uiteraard ook zuurstof, die klassieker, 
in het gamma. “We bevoorraden een vijfendertigtal 
ziekenhuizen over heel België met zuurstof”, legt 
Dieter uit. “We hebben daar natuurlijk ook de nodige 
certificaten voor gekregen van de overheid. Net als 
bijvoorbeeld argon of stikstof fabriceren we die zuurstof 
niet zelf. Onze toegevoegde waarde ligt wel duidelijk 
in de kwaliteitsgaranties die we kunnen bieden bij het 
verwerken van de zuurstof op flessen. En in de scherpe 
prijs die we kunnen aanrekenen, uiteraard.” 

De huidige coronapandemie heeft de nood aan 
zuurstof in ziekenhuizen zelfs nog extra aangescherpt. 
Ook bij IJsfabriek Strombeek was de hausse voelbaar. 
“Bij sommige ziekenhuizen lag het verbruikte 
volume vijf tot soms tien keer hoger dan normaal”, 
vertelt Dieter. “Bij enkele ziekenhuizen was de 
stijging dermate groot dat een uitbreiding van de 
opslagcapaciteit noodzakelijk was om de toevoer naar 

het ziekenhuis te garanderen. Bij het overgrote deel 
van de ziekenhuizen was het voldoende om het aantal 
leveringen te verhogen.”

Essentieel bedrijf

IJsfabriek Strombeek werd tijdens de pandemie ook 
beschouwd als een “essentieel” bedrijf. Het heeft dus 
altijd kunnen doorwerken. “En gelukkig maar”, zegt 
Dieter, “want het was op sommige momenten alle hens 
aan dek. Nu nog, trouwens. Wij verdelen bijvoorbeeld 
ook droogijs en dat is een van de methodes die 
gebruikt wordt om de koeling te garanderen bij 
het transport van vaccins. Bij diverse klanten in de 
logistieke koudeketen merken we ook een verhoogde 
vraag naar droogijs. Gelukkig zijn wij, vergeleken 
met veel van onze concurrenten, een klein, familiaal 
bedrijf dat snel en flexibel kan schakelen. Onze mensen 
hebben tijdens de crisis zeer veel bereidwilligheid 
getoond, met alle respect voor de coronamaatregelen, 
natuurlijk. Daar ben ik hen ook dankbaar voor.”

Lachgas? Niet om te lachen

Om af te sluiten, nog een praktische vraag. Industriële 
gassen moeten soms wel met de nodige omzichtigheid 
behandeld worden. Mag iedereen die zomaar kopen? 
“In de overgrote meerderheid van de gevallen mag 
dat”, zegt Dieter. “Voor industriële gassen verkopen we 
bijvoorbeeld regelmatig rechtstreeks aan particulieren, 
meestal aan mensen die thuis een lastoestel hebben 
staan. Uiteraard geldt dat niet voor medische gassen, 
hiervoor zijn specifieke toelatingen nodig en verloopt 
de aankoop op doktersvoorschrift en via de apotheker. 
Een belangrijke uitzondering is lachgas. Omdat dat 
een hallucinerende werking heeft, wordt dit enkel aan 
professionele gezondheidswerkers of B2B verkocht. Je 
moet dus echt wel een goede en gemotiveerde reden 
hebben om dat bij ons te kopen.”
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Dankzij predictive maintenance 
geven machines zelf aan wanneer 
en hoe ze onderhoud nodig 

hebben. Dat met dank aan krachtige 
algoritmes, artificiële intelligentie en 
slimme sensoren. Het idee van predictive 
maintenance gaat al enige tijd mee, zegt 
Wim Vancauwenberghe, directeur van 
de Belgian Maintenance Association. 
“Aanvankelijk gebeurde het door machines 
regelmatig te monitoren op bijvoorbeeld 
temperatuurverschillen of trillingen. 
Daarna kwam het idee om dat permanent 
te doen. Zo kun je bijvoorbeeld turbines in 
stroomcentrales 24 uur per dag in de gaten 
houden. Deze aanpak gebeurde eerst vooral 
bij heel dure en kritische infrastructuur, 
waarbij een afweging moest gebeuren 
tussen investering en opbrengst.” 

Sinds een jaar of vijf wordt die aanpak 
naar een nieuw niveau getild. Machines 
krijgen sensoren mee die constant 
data genereren over hun toestand. Met 
computers en algoritmes kan er voorspeld 
worden wanneer er iets fout dreigt te lopen. 
“Die revolutie is in gang gezet door de 
toegenomen rekenkracht van computers, 
de vooruitgang in artificiële intelligentie 
en de opkomst van de cloud”, zegt data 
scientist Dries Dierendonck van IT-bedrijf 
Realdolmen. “Pas nu beschikken we over de 
machines en de rekenkracht om dit proces 
efficiënt te laten verlopen. Vroeger moest 
alle data manueel verzameld en verplaatst 
worden. Dankzij het Internet of Things 
en sensoren is de schaalbaarheid van het 
concept exponentieel toegenomen. We 
kunnen tegenwoordig miljoenen meetdata 
per seconde versluizen naar computers om 
in realtime te laten analyseren.” 

Het ultieme doel van predictive 
maintenance is om te komen tot machines 
die optimaal renderen en op het exact 

juiste moment onderhouden worden. “Uit 
studies blijkt dat de ‘uptime’ van machines 
door predictive maintenance tot 9 procent 
hoger kan liggen”, zegt Karin Peeters, 
Senior Presales Consultant Maintenance 
Software bij Realdolmen. “Dat lijkt  
niet zo veel, maar een machine die  
99 procent van de tijd draait in plaats van 
90 procent, maakt een wereld van  
verschil voor bedrijven.”

Niet alleen worden machines dankzij 
predictive maintenance op het juiste 
moment onderhouden, dat gebeurt ook 
tegen lagere kosten, bijvoorbeeld omdat 
personeel en onderdelen tijdig voorzien 
worden. “Een onverwacht onderhoud van 
een machine is gemakkelijk drie tot vijf 
keer duurder dan een gepland onderhoud”, 
zegt Vancauwenberghe. “Het is niet alleen 
duurder, je klanten zijn ook ontevreden 

omdat je machines onverwacht stilliggen 
en je dus niet kunt leveren. Bovendien 
blijkt het ook gevaarlijker: het risico op een 
ongeval ligt ongeveer twaalf keer zo hoog 
door tijdsdruk en improvisatie.” 

Wat predictive maintenance betreft, hoeft 
België zich trouwens nergens voor te 
schamen, zegt Vancauwenberghe. Ons 
land hinkt zeker niet achterop in de 
ontwikkelingen. “Zowat een kwart van 
de grote Belgische bedrijven houden de 
ontwikkelingen van Industrie 4.0, waar 
predictive maintenance een onderdeel 
van is, goed in de gaten. Dat is een pak 
meer dan Nederland (6 procent) en 
zelfs meer dan Duitsland (20 procent). 
België heeft een onderhoudscultuur. Dat 
hebben we onder meer te danken aan de 
grote aanwezigheid van chemiebedrijven, 
bijvoorbeeld in Antwerpen.” 

Als predictive maintenance zulke 
voordelen heeft, rijst natuurlijk een voor 
de hand liggende vraag: bestaat over tien 
jaar “gewoon” onderhoud nog? Peeters is 
er gerust op. “Ik denk het wel”, zegt ze. 
“Niet alle machines zullen via predictive 
maintenance onderhouden worden, wel 
de kritische machines die een potentiële 
‘bottleneck’ voor het bedrijf vormen. Voor 
de anderen zal het traditionele onderhoud 
de hoofdmoot blijven.” 

“Al zal de grens naar het soort machines 
wel voortdurend zakken door de steeds 
lagere prijs van predictief onderhoud”, zegt 
Vancauwenberghe nog. “Toch zullen er ook 
altijd onverwachte zaken blijven voorvallen 
die zelfs met predictive maintenance 
niet voorspeld kunnen worden. De mens 
en verkeerde manipulaties bijvoorbeeld. 
Menselijke invloed is zeer onvoorspelbaar.”

Door Frederic Petitjean 

 Een onverwacht onderhoud van een machine 
is gemakkelijk drie tot vijf keer duurder dan een 
gepland onderhoud.

— Wim Vancauwenberghe, Belgian Maintenance Association

De nieuwe 
onderhoudscultuur 
voorspelt veel goeds

Efficiëntie en kosten beheren staat hoog op ieders agenda, en dat zeker in de chemiesector. 
Met ook veiligheid en duurzaamheid in het achterhoofd, vormt onderhoud een belangrijke pijler 
binnen ieder werkproces. Predictive maintenance speelt hoe langer hoe meer een cruciale rol. 
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Data distilleren om  
te kunnen optimaliseren

Digitalisering wordt ook in de 
chemische industrie alleen 
maar belangrijker. Dat beaamt 

Alain Wullaert, vicepresident BU 
Digitalization bij Process Automation 
Solutions (PA Solutions), dat bedrijven 
ondersteunt met automatisatie- en 
digitaliseringsoplossingen. “Daarom dat 
wij vrij recent twee nieuwe businessunits 
hebben gecreëerd: Digitalisering en Proces. 
Omdat het vandaag niet alleen belangrijk 
is om de processen van de eindklant 
steeds beter te kennen, maar ook om die 
adequaat te ondersteunen met knowhow 
inzake digitalisering. We stellen vast dat 
veel organisaties geremd worden in hun 
data-analyse, vooral omdat die data via 
verschillende kanalen binnenkomen. Op 
die manier krijg je een containervolume 
aan potentieel interessante data uit zowel 
IT als OT, maar omdat ze die niet kunnen 
combineren en integreren, kunnen er 
geen waardevolle analyses uit gedistilleerd 
worden om datagedreven processen te 
optimaliseren. Dankzij ons schaalbare 
integratieplatform – noem het een soort 
data docking station – kan dat wel. Mét de 
garantie van een stevige cybersecurity.” 

Steeds vaker zien klanten in dat data 
en digitalisering belangrijk zijn om het 
verschil te kunnen maken in de markt – 
daar heeft corona trouwens een niet te 
onderschatten rol in gespeeld. “Bijgevolg 
zijn bedrijven steeds vaker vragende 

partij”, gaat Wullaert verder. “Omdat ze 
beseffen over wat voor een schat aan data 
ze beschikken, maar niet welke informatie 
ze daaruit kunnen halen. Gewoon omdat ze 
de onderlinge linken niet kunnen leggen en 
de data niet kunnen contextualiseren.”

Of alle organisaties zomaar meegaan in dat 
proces van digitalisering en die dataverhuis 
naar dergelijk integratieplatform? “We 
zien een zekere terughoudendheid van het 
overzetten van data naar de cloud. Daarom 
bestaan er ook layer-oplossingen, zodat het 
vertrouwen van de klant in alle rust kan 
groeien. En omdat customer value steeds 
belangrijker wordt: vroeger verkocht je als 
het ware licenties of softwarepakketten, 
vandaag moet je de klant meerwaarde 
kunnen aanbieden. Solution as a service is 
wat de klant verwacht. En dat lukt des te 
beter als je een trusted partner van die  
klant bent.”

Process Automation Solutions is 
internationaal actief, wat ons bij de 
slotvraag brengt: of er internationaal 
verschillende snelheden bestaan inzake 
digitalisering en procesautomatisatie? “Niet 
per se”, antwoordt Wullaert. “De snelheid 
van de digitale transformatie hangt 
doorgaans niet af van het land, maar van de 
klant. Roll-outs, vooral bij grote bedrijven, 
vertrekken altijd vanuit corporate, wat 
doorgaans weinig van doen heeft met het 
land waarin die bedrijven gevestigd zijn.”

We weten dat data voor bedrijven in de chemische industrie heel waardevol zijn, op voorwaarde dat ze op de 
juiste manier geïnterpreteerd worden. Met andere woorden: als ze tot bruikbare informatie gevormd kunnen 

worden en zo naar een toegevoegde waarde leiden. 

PA Solutions is een independent automatisation solutions provider. Dat houdt in dat de organisatie oplossingen levert die volledig systeem- en 
merkonafhankelijk zijn. PA Solutions zorgt ook voor alles wat met Electrical en Instrumentation engineering (E&I) te maken heeft, en beschikt met 
andere woorden over systeemonafhankelijke oplossingen voor de volledige ISA 95-piramide. De organisatie is internationaal actief in de VS, Azië en 
Europa, en dat in de sectoren chemie, farmaceutica en biotech, voeding en drank, olie en gas, en automotive. 
Voel jij deze uitdaging ook? Neem dan gerust contact op via www.pa-ats.com. 

 Vroeger verkocht je als het ware licenties of 
softwarepakketten, vandaag moet je de klant 
meerwaarde kunnen aanbieden.
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Het logistieke bedrijf H. Essers staat 
in voor het transport van alle Pfizer-
vaccins die vanuit Puurs in heel 

Europa verdeeld worden. “Vaccintransporten 
zijn voor ons zeker niet nieuw”, vat Bob Van 
Steenweghen aan, Corporate Affairs Manager 
van H. Essers. “We zijn gespecialiseerd in 
de opvolging van de cold chain, de controle 
waarbij in dit geval gegarandeerd moet worden 
dat de temperatuur van de vaccins tijdens 
het transport -70°C blijft. Al jarenlang zijn 
wij vertrouwd met het transport van allerlei 
medicatie, de temperatuurcontrole, monitoring, 
bijsturing en security ervan. Via verschillende 
sensoren die in realtime connecteren met onze 
controletoren volgen we alles op.”

Transporteconoom en Supply Chain 
Manager Roel Gevaers van Universiteit 
Antwerpen ziet in die temperatuurcontrole 
een van de grootste uitdagingen binnen het 
verdelingsproces. “Wat de strategie complex 
maakt, is dat het hier niet gaat over één type 
vaccin in één vaccinatiecentrum, wel over 
verschillende vaccins die op verschillende 
temperaturen bewaard moeten worden. Elk 
distributiecentrum houdt zich aan een type 
koude keten. H. Essers kan succesvol het 
Pfizer-vaccin vervoeren door gebruik te maken 
van droogijsboxen, en ze zijn daar vertrouwd 
mee, maar in een vaccinatiecentrum komen 
verschillende vaccins samen die verschillende 
temperaturen vereisen voor een effectieve 
werking. Dat verhoogt de complexiteit en 
veroorzaakt vertraging.”

Die temperatuurcontrole heeft geen invloed 
op het tempo van het transport binnen een 
individuele logistieke speler zoals H.Essers. 
“Wij krijgen een planning van onze klant die 
overeenstemt met de overheid, en een duidelijk 

transportorder met waar, wanneer en hoeveel 
vaccins ergens geleverd moeten worden. Het 
kan gebeuren dat ze de vooropgestelde planning 
wijzigen, waardoor we flexibel moeten zijn. Dit 
type sensitieve goederen vereist een security 
op verschillende niveaus en er komt heel wat 
bij kijken om bij te sturen, maar dankzij onze 
schaal en ervaring kunnen wij dat aan.”

“Let wel, het is geen zwart-witverhaal”, 
gaat Van Steenweghen verder. “Er zijn 
zoveel factoren die meespelen bij die 
vaccinatiestrategie. Op elk niveau en elke stap 
die ons voor- of nagaat. Ik denk dat iedereen 
het erover eens is dat alles veilig en accuraat 
moet gebeuren. We moeten de temperatuur 
en de veiligheid garanderen, alles opvolgen en 

plannen. Het heeft geen zin om alles sneller in 
de vaccinatiecentra te krijgen om opgelopen 
vertraging weg te werken, met risico op fouten 
onderweg. In de long run telt dat iedereen 
ingeënt wordt.”

Die logistiek is dus een van de tussenschakels 
in het hele proces. Voor Gevaers is elke extra 
tussenschakel een hoge risicofactor. H.Essers 
is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 
primaire en secundaire distributie binnen 
België. Vaccins vertrekken vanuit Puurs naar 
de luchthaven en tot het centrale punt in 
campus Gasthuisberg Leuven. De secundaire 
distributie verloopt vervolgens van dat centrale 
punt tot de verdeelcentra, zijnde veertig 
HUB-ziekenhuizen. Daar vindt de ontdooiing 
plaats en de ziekenhuizen nemen het transport 
tot de vaccinatiecentra daarna op zich. Van 
Steenweghen: “De foutenmarge ligt vandaag 
op 2 procent. Dat is veel wanneer je dat 
vergelijkt met pakjesdiensten die een even grote 
foutenmarge hebben. Het is simpel: hoe meer 
tussenschakels, hoe complexer de keten en hoe 
meer risico op vertraging.”

Zijn te veel tussenschakels dan de enige 
mogelijke verklarende factor achter vertraging? 
“Ik denk dat het besef over het belang van 
de productie en het bijbehorende logistieke 
proces gewoon te laat is gekomen. Voor de 
vaccinatiestrategie is vooral gekeken naar 
virologen, die heel belangrijk zijn, maar de 
logistieke experts zijn pas veel later betrokken 
vanuit de overheid om die analyse te maken, 
terwijl die coördinatie zo belangrijk is”, aldus 
Gevaers. “De keuze is gemaakt en we zien wel 
waar we tegen de zomer staan.”   

Door Elise Coppens 

 Wat de strategie complex maakt, is dat 
het hier niet gaat over één type vaccin in één 
vaccinatiecentrum, wel over verschillende 
vaccins die op verschillende temperaturen 
bewaard moeten worden.

—Roel Gevaers, transporteconoom UA

De logistieke logica achter 
het vaccintransport

We weten al maanden dat de verdeling van de vaccins een cruciaal element is om de 
vaccinatiestrategie te doen slagen. Toch lopen we vertraging op. Waar ontstaat die juist, is 
de logistiek hier zelf verantwoordelijk voor of spelen er meerdere factoren mee?
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Behind the scenes van een 
vlotte logistiek

De logistieke sector zorgt ervoor dat het transport van allerlei producten, bestanddelen en stoffen op een solide manier kan verlopen. 
Een goede organisatie, een duidelijke planning en een optimale taakverdeling staan hier centraal.

Mexico Natie nv in Antwerpen is een dynamisch bedrijf, opgericht in 1871, en sinds 1985 actief als polyvalente logistieke specialist. 
Elke dag bieden ze via de Haven van Antwerpen geïntegreerde oplossingen aan. Hierbij wordt telkens op de meest veilige manier 
gewerkt. Hun expertise reikt van de opslag tot de behandeling en het transport van zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke goederen, 
waaronder chemische stoffen, staal- en houtproducten, voeding en algemeen cargo. Ontdek hun logistieke services en het gespeciali-
seerde aanbod op www.mexiconatie.com.

D oor het ontvlambare en giftige karakter van sommige 
stoffen staat de logistiek wat chemie betreft nog voor 
een extra grote uitdaging. Wat komt er kijken bij een 

succesvol en veilig transport van chemicaliën? 

Een geschikte opslagplaats om de chemicaliën op een zo 
veilig mogelijke manier op te slaan, is een belangrijke eerste 
stap. “Wij hebben bijvoorbeeld twee grote locaties om zowel 
gevaarlijke als ongevaarlijke chemische producten op te 
slaan”, klinkt het bij Marc Ivens, CEO van Mexico Natie 
in Antwerpen. “Op rechteroever beschikken we over een 
oppervlakte van 32.000 m2 en op linkeroever zelfs over 
80.000 m2. Van die laatste is driekwart in gebruik voor de 
opslag van gevarengoederen. Deze magazijnen voldoen 
aan alle wettelijke eisen voor de opslag ervan, en zijn 
voorzien van de nodige sprinklersystemen en gecontroleerde 
temperatuuronafhankelijke compartimenten.”

Voor dergelijke magazijnen zijn naast een volledige 
technische installatie ook de nodige vergunningen vereist, 
die eveneens rekening houden met de omgeving. Binnen die 
gevaarlijke stoffen wordt er een verdere opdeling gemaakt 
tussen verschillende categorieën. “Je mag niet zomaar alle 
stoffen door elkaar opslaan, distribueren of klaarzetten voor 
een transport. Afstandsregels moeten tevens gerespecteerd 
worden. Mexico Natie nv heeft bijvoorbeeld een vergunning 
voor gassen, ontvlambare stoffen, vloeibare en vaste stoffen, 
oxiderende, giftige, bijtende en milieugevaarlijke stoffen. 
Alleen de radioactieve en explosieve stoffen zijn uitgesloten.”

Bij aanname van de goederen wordt per aanlevering nagegaan 
wat er mag, wat er kan en wat de precieze voorschriften 
zijn, om aan de grootste uitdaging te voldoen voor mens en 
omgeving. Dit met het doel om alles op een veilige manier 
tot een goed einde te brengen. “Binnen iedere tak moet elk 
product stuk per stuk opgevolgd worden. Natuurlijk moeten 
de nodige beschermingsmaterialen altijd voorhanden zijn. 

In het magazijn heb je werknemers die het voorbereidende 
werk doen en die daarvoor permanent opleidingen volgen. 
Producten waarvan er per week twee tanks passeren, daar 
hebben werknemers vanzelfsprekend al meer kennis en 
de nodige controle over. Wanneer er daarentegen nieuwe 
producten bijkomen, moet er telkens opnieuw grondig 
uitgezocht worden welk beveiligingsmateriaal en welke 
voorschriften nodig zijn.”

Voor Mexico Natie nv is de basis in de logistiek de opslag, 
het lossen en laden van goederen en het containertransport 
in de haven. Vooraleer de goederen vertrekken naar de 
eindklant ondergaan ze allerlei bijkomende bewerkingen, 
zoals herverpakken, hermerken, staalname, uitsorteren of 
orderpicking. Eveneens worden alle douanedocumenten 

en bijhorende formaliteiten in orde gemaakt. De verdere 
distributie wordt meestal uitgevoerd door gespecialiseerde 
distributiebedrijven. “We zijn gespecialiseerd binnen onze 
activiteiten, bijvoorbeeld in ADR-parkeerplaatsen en ISO-
tankcontainers. We faciliteren de opslag van tankcontainers 
met de mogelijkheid om de inhoud hiervan te verwarmen. 
Dat is een service die we leveren als toegevoegde waarde”, 
aldus Ivens. 

Een specialisering kan zich uiten in de verwerking van 
sommige producten voor de distributie. Ook hiervoor zijn 
de veiligheidsvoorschriften extreem belangrijk. “Sommige 
producten en stoffen moeten opgewarmd worden 
voor je ze kunt herverpakken, blenden of mengen. Dit 
gebeurt vóór de distributie, en dus komen er nog andere 
aspecten bij het proces kijken. Die voorschriften en juiste 
veiligheidsmaatregelen zijn hier opnieuw van groot belang, 
omdat dit type verwerking vanzelfsprekend complexer is dan 
de pure opslag ervan.”

Tot slot is ook de tijdspanne een factor om rekening mee 
te houden. Het transport moet binnen de vooropgestelde 
periode op een zo veilig mogelijke manier verlopen. “Als 
specialisten in dit vak reageren we op de vraag van de klant, 
en zijn we voorbereid op elke mogelijke situatie. Wanneer 
we een opdracht van een partner krijgen, zorgen wij ervoor 
dat de producten in de grote of kleine verpakkingen, volgens 
opdracht, op tijd klaarstaan. We werken hier standaard 
volgens het Just In Time ( JIT)-principe. Alles gebeurt 
op afspraak, volgens de lopende systemen en afgesproken 
specifieke maatregelen. Een efficiënte planning staat 
vooral voorop, om dit binnen de vooropgestelde termijn 
en op een veilige manier te realiseren. Met chemie heb je 
natuurlijk altijd die afstand nodig naar veiligheid toe, maar 
die wordt vanzelfsprekend mee in de planning opgenomen. 
Voorbereidingen zijn essentieel voor het gewenste, veilige 
transport waar de klant op rekent.”

Voorbereidingen zijn 
essentieel voor het gewenste, 
veilige transport waar de klant 
op rekent.
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Door Sophie Pycke   Foto AB Inbev

Brouwer AB InBev produceert niet alleen 200 nieuwe biervarianten op 
jaarbasis, maar zet ook in op duurzame technologie en vernieuwing. Die 
zoektocht voltrekt zich in onderzoeks- en ontwikkelingscentrum Gitec, 

geleid door David De Schutter. 

‘Om relevant te blijven, 
moeten we vernieuwen’ 

David De Schutter



#FOKUSCHEMIE

Het bier dat je op café in je handen 
houdt, toont een klein beetje aan wie 
je bent. Niet verwonderlijk dat de 

mondiale biermarkt dan ook zo verscheiden 
is. Een Belg stuurt bijvoorbeeld een pint 
terug als die geen pérfecte schuimkraag heeft, 
maar in de Verenigde Staten is schuim dan 
weer een te mijden minpunt. Britten drinken 
hun bier graag wat warmer en Brazilianen 
huiveren bij de gedachte aan het bittere bier 
dat de Belgen maar al te graag drinken. 

Een biersoort wordt dan ook ontworpen 
voor de markt waarop het wordt verkocht. 
“Bierbrouwerij is een fast consuming wereld. 
Je moet heel snel kunnen reageren op 
consumententrends, of nog beter: er proactief 
op inspelen”, schetst David De Schutter, 
vicepresident van het Global Innovation & 
Technology Center (Gitec). “Afhankelijk van 
het gebruikte technologische proces kunnen 
we nieuwe bieren na vier maanden of na vijf 
jaar op de markt brengen. Als je pas begint 
met innoveren als de consument er klaar 
voor is, bestaat de kans dat je een product 
ruimschoots te laat op de markt positioneert. 
Om relevante producten te blijven aanbieden, 
moeten we heel sterk inspelen op onze 
vernieuwende rol.”  

Innovatie versus traditie
Een van die nieuwigheden die momenteel 
de Amerikaanse markt inneemt, is seltzer. 
Dit caloriearm drankje bestaat uit alcohol, 
aroma’s en spuitwater. “Innoveren met bier 
betekent altijd zoeken naar een evenwicht 
tussen traditie en vernieuwing”, merkt De 
Schutter op. “Met traditionele technologie 
kun je eindeloos variëren. Dat bewijzen we 
ook met ons aanbod niet-alcoholische bieren 
dat het steeds beter doet, vooral in landen als 
Duitsland en Spanje.”

Gitec vervult de rol van innovatieve 
broeihaard met verve. De Schutter 
ontwikkelde onlangs een nieuwe techniek 
die bierbrouwen een pak milieuvriendelijker 
maakt. De techniek produceert gasbellen 
zonder de kooktemperatuur te bereiken. 
Op die manier kunnen de brouwers hun 
werk doen met minder hitte, water en 
CO2-uitstoot. “In die specifieke brouwstap 
besparen we 80 procent energie. Vroeger 
verloren we tot 10 procent waterdamp, 
nu is dat slechts 1 procent. Die techniek 
passen we vandaag al toe in ruim vijftig AB 
Inbev-brouwerijen. Mochten we de techniek 
uitrollen in al onze brouwerijen, reduceren 
we de CO2-uitstoot op ons brouwproces 
wereldwijd met 5 procent.”

Duurzame verpakkingen
Niet alleen het brouwproces wordt 
energievriendelijker, ook verpakkingen 
worden aan een duurzaamheidstest 
onderworpen. “De plastic folie die onze 
blikjes omwikkelt is 100 procent gerecycleerd. 
Ook op onze flesjes pasten we een stukje 

Als je pas begint 
met innoveren als de 
consument er klaar 
voor is, bestaat de 
kans dat je een product 
ruimschoots te laat op 
de markt positioneert.
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vernieuwingen verkoopt aan grote 
consumentenbedrijven. “We zitten nu in volle 
expansie. In de VS hebben we al een vaste 
klant met Take Two Foods. Zij verkopen 
zuivelproducten die afkomstig zijn van 
gerstproteïne.” Ook restalcohol wordt niet 
onbenut gelaten. “Alcohol is een hoogwaardig 
bijproduct van niet-alcoholische bieren. Vorig 
jaar, aan het begin van de coronapandemie, 
hebben we snel geschakeld en ons restalcohol 
omgezet in handgel. Er zijn weinig limieten 
aan upcycling. Wist je dat er heel wat auto’s 
rondrijden op bio-ethanol afkomstig uit  
onze brouwerij?”

Impact van klimaatopwarming
De bierbrouwer is voor zijn productieproces 
afhankelijk van natuurlijke ingrediënten 
en ziet nu al de gevolgen van de 
klimaatopwarming. “We vermouten gerst 
zelf, waardoor we veel contact hebben 
met boeren. We horen hun verhalen over 
hardnekkige droogte en uitgeputte grond. 
Om hen zo veel mogelijk te helpen, leren we 
hen nieuwe technieken aan om minder water 
te verbruiken. De klimaatopwarming is een 
van onze grootste bezorgdheden, en de reden 
is simpel: we willen ook de komende honderd 
jaar onze bieren produceren, maar dan moet 
de wereld wel in zijn huidige toestand blijven 
bestaan. We willen een voortrekker zijn en 
een zo actief mogelijke rol spelen in de hele 
supply chain. Ik ben dan ook erg trots op 
ons gerstonderzoekscentrum in Colorado, 
waar we nieuwe gerstvarianten kweken die 
minder water nodig hebben. Van reststromen 
upcyclen tot elektrische trucks inschakelen: 
we doen ons deel.”

vernuftige materiaalchemie toe. Het glas is 
door de jaren heen tientallen grammen per 
flesje lichter geworden, zonder aan sterkte in 
te boeten. Bierflesjes van 33 centiliter zijn al 
tot een vijfde lichter. De herbruikbare flesjes 
zijn nog altijd zwaarder, omdat ze meermaals 
in bakken worden geplaatst, gewassen en 
gebotteld. Die moeten tegen een stoot 
kunnen. Maar uiteindelijk wordt ook dat glas 
gerecycleerd. Ook de aluminium blikjes en 
containers hebben gewicht verloren”, licht De 
Schutter toe.

In Haasrode doet Gitec onderzoek naar 
digitale bieretiketten. Lijm en papier zullen 
volgens De Schutter op termijn verdwijnen. 
“Dankzij deze digitale bieretiketten kunnen 
we elk flesje uniek maken en last minute 
inspelen op de actualiteit. Laat ons als 
voorbeeld nemen: een voetballer die een 
memorabele goal maakt. De volgende 
dag zie je die goal op de flesjes staan. 
Vandaag moeten we afspraken maken 
met de producenten van papieren labels, 
proefafdrukken maken... Dat proces kan al 
eens omslachtig zijn. Voorlopig zitten we nog 
maar in de testfase. Het moet allemaal nog 
kostenefficiënter vooraleer we de hegemonie 
van het papieren label kunnen doorbreken. 
Maar het ziet er alvast veelbelovend uit.”

De kracht van reststromen 
Gitec onderzoekt bovendien manieren om 
reststromen in de gehele supply chain een 
tweede leven te geven. “Na de verwerking 
van granen blijft er zo’n 1,3 miljoen ton 
graanresten over die voor 30 procent uit 
proteïne bestaat. We zitten daar met een 
massa potentieel”, kijkt De Schutter vooruit. 
“Daarom bekijken we met een aantal 
voedseltechnologen hoe we die reststroom 
kunnen upcyclen. Door de proteïnefractie 
verder op te zuiveren, krijg je grondstof die 
gebruikt kan worden als gerstmelk. Die is qua 
smaak neutraler dan sojamelk, die toch altijd 
een bijsmaakje heeft. Het kan ook perfect 
worden toegevoegd aan brood, pizza of snacks 
om de voedingswaarde te verhogen.”

AB InBev richtte EverGrain op, 
een businessunit die zulke circulaire 

Doctoraat

De Schutter wijdde bij de KU Leuven 
zijn doctoraat aan bier en trad acht 
jaar geleden in dienst bij de Leuvense 
brouwer. Maar in de tussentijd maakte 
hij nog een passage bij Procter & 
Gamble, waar hij verantwoordelijk was 
voor vloeibare zeep. “Dat heeft ook met 
schuim te maken”, grapt hij. “Ik heb bij 
Procter & Gamble heel veel bijgeleerd 
over onderzoek en ontwikkeling. Maar 
toen AB InBev kwam aankloppen, kon ik 
natuurlijk geen nee zeggen.” 

Bier biedt perspectief  

Begin deze maand herlanceerde AB 
Inbev het populaire kwaliteitsbiermerk 
Stella Artois op de Belgische markt. 
De nieuwe campagne heeft als slogan 
‘The Life Artois’, die verwijst naar een 
mindset van genieten van het goede 
leven. “We geven Stella Artois met de 
herlancering van het merk een nieuw 
elan en nieuwe betekenis, en laten 
de mensen uitkijken naar de nakende 
heropening van de horeca. We willen 
perspectief bieden”, luidt het. 

De klimaatopwarming is een van onze 
grootste bezorgdheden. We willen onze bieren 
blijven produceren, maar dan moet de wereld 
wel in zijn huidige toestand blijven bestaan.

Smart fact.
Wat doet David De Schutter in zijn 
vrije tijd? 
“Bier brouwen zit in zo’n intense mate 
in mijn bloed dat ik ook thuis een 
brouwerij wil opstarten. Die brouwerij 
staat trouwens al ingekleurd op het 
bouwplan van onze gezinswoning. Er 
is geen ontsnappen aan, al zou mijn 
echtgenote het misschien anders willen 
zien (lacht).”
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Vind je plek in de chemiesector
De chemische sector houdt zich goed staande in turbulente coronatijden. Terwijl de tijdelijke werkloosheid in andere sectoren pieken tot 

80 procent beleefde, bleef die in de chemiesector beperkt tot gemiddeld 15 procent. Vandaag is dat cijfer geslonken naar amper  
4 procent. Voorspellingen rond jobcreatie en werkzekerheid zien er bovendien meer dan rooskleurig uit. 

Gunstig loon 

Wie een job in de chemie te pakken heeft, kan qua 
financiële zekerheid op beide oren slapen. Volgens 
het Jobat Salarisrapport 2020 ligt het gemiddelde 
brutomaandloon van de werkende Belg rond 3.410 
euro per maand. Werknemers in de chemiesector 
verdienen gemiddeld 854 euro meer, ofwel 4.264 
euro bruto per maand. Uiteraard liggen de lonen 
voor starters een stukje lager, maar de sector pakt 
nog steeds uit met de hoogste startlonen. Zonder 
ervaring kun je rekenen op een gemiddeld salaris van 
3.025 euro bruto per maand. Vanaf vier jaar ervaring 
komt daar gemiddeld 670 euro bruto bij. Elf jaar in de 
business betekent een gemiddeld brutomaandloon 
van 4.669 euro. En wie meer dan twintig jaar ervaring 
opbouwt, mag naar huis met een loonbrief van 
gemiddeld 5.482 euro bruto per maand. 

Rekrutering

Volgens de Jobbarometer, waarmee jaarlijks 
gepeild wordt naar de tewerkstellingstrends, deed 
ruim een kwart van de chemiebedrijven in 2020 
meer aanwervingen dan ze voor het begin van 
de coronacrisis gepland hadden. Eind vorig jaar 
waren er bijna 1.000 openstaande vacatures. Voor 
een derde van die jobaanbiedingen is er geen 
specifieke werkervaring vereist. Technisch TSO-
talent blijft gegeerd. Vooral onderhoudstechnici, 
kunststofverwerkers en procesoperatoren staan 
bovenaan het lijstje. De rest van de vacatures is 
bestemd voor technisch en wetenschappelijk 
talent met een hoger opleidingsniveau. Het gaat 
om professionele bachelors uit studierichtingen 
als elektromechanica, biotechnologie en chemie. 
Bij masteropleidingen zijn vooral ingenieurs en 
wetenschappers in trek. Ook dit jaar houden 
de meeste sectorbedrijven vast aan hun 
rekruteringsplannen. Het aantal jobs in de sector 
stijgt trouwens al zes jaar op rij.

Werkzekerheid

De coronacrisis heeft werkzekerheid, een van de 
grootste constanten van de chemie, allesbehalve 
klein gekregen. Het invullen van vacatures 
werd dan misschien hooguit wat vertraagd, 
rekruteringen bleven over het algemeen doorgaan. 
De knelpuntberoepen die voor de crisis zeer 
gewild waren, zoals ingenieurs of mensen met een 
technische achtergrond, staan nog steeds hoog op 
de most wanted-lijst. De crisis had bovendien een 
positieve impact op de inventiviteit van de sector. Er 
ontstond een specifieke vraag naar vaccinmakers, 
evenals naar medewerkers in de kunststofnijverheid 
voor de productie van spuiten. Sommige bedrijven 
gingen voor een complete heruitvinding en leverden 
een meer dan positieve maatschappelijke bijdrage via 
onder meer de productie van handgels. 

Laboranten

Het duffe clichébeeld van de laborant in witte overjas, 
gebogen over een klassieke microscoop, klopt al lang 
niet meer. Geavanceerde toestellen hebben manuele 
methodes vervangen. Technologie helpt om sneller 
en nauwkeuriger te werken. Laboranten verrichten 
niet alleen onderzoek, maar helpen ook om nieuwe 
analysemethodes te ontwikkelen, bijvoorbeeld op 
het onderzoeksschip Belgica. Zo kun je baggerslib 
onderzoeken op zeeleven en de aanwezigheid van 
schadelijke stoffen monitoren. Maar evengoed werk 
je aan een tijdelijke opdracht voor een steurkweker, 
op zoek naar een kwalijk geosminegehalte in 
steureitjes, verantwoordelijk voor de grondsmaak 
in kaviaar. Labowerk draait trouwens niet alleen om 
het genereren van data en cijfertjes. Met die info ga 
je ook echt aan de slag voor opdrachtgever, mens, 
milieu en maatschappij. Als laborant help je dus het 
verschil te maken. 

Technici 

Technische beroepen vormen al meer dan tien 
jaar de hoofdmoot van de knelpuntberoepen. 
Technici in de chemie zijn redelijk dun gezaaid, 
simpelweg omdat er een tekort is aan technisch 
geschoolde kandidaten. De arbeidsmarkt 
verandert aan een razendsnel tempo, waardoor 
de vaardigheden en kennis die nodig zijn ook in 
sneltempo wijzigen. Geschoolde technici op het 
gebied van de exacte wetenschappen worden 
in de chemie nochtans goed in de watten 
gelegd. Terwijl je als technicus in België kunt 
rekenen op een maandloon van zo’n 3.774 euro 
bruto, ligt het gemiddelde binnen de (petro)
chemie bijna 800 euro hoger. Daar schommelt 
het maandloon van een geschoolde technicus 
rond de 4.546 euro bruto. 

Procesoperatoren

Een procesoperator houdt toezicht op het 
goede verloop van de chemische processen in 
een fabriek. Aangezien die processen meestal 
volautomatisch gestuurd worden, zal dit vanuit 
de controlekamer gebeuren. Een procesoperator 
houdt controlerondes, neemt monsters voor 
analyse in het labo en begeleidt de mensen die 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Wanneer 
er problemen opduiken, zal de procesoperator 
uitzoeken hoe die er gekomen zijn, om ze dan te 
rapporteren en op te lossen. Soms alleen, dan 
weer in samenwerking met onderhoudstechnici. 
Dankzij doorgedreven kennis staan procesoperators 
in het hart van de productie, waar chemie en 
techniek elkaar ontmoeten. Als je nog geen diploma 
middelbare school op zak hebt, kun je daar als 
volwassene via tweedekansonderwijs toch aan 
beginnen. Op de website van VDAB vind je heel wat 
jobs als procesoperator.

Door Sophie Pycke 
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T egenwoordig lijken heel wat bedrijven 
zelf voor de hoofdrol te gaan in het 
duurzaamheidsverhaal. “Ze willen 

verder gaan dan ‘gewoonweg voldoen’ aan 
de wetgeving”, schetsen managing directors 
bij Apeiron Elke Van Asbroeck en Hiram 
Moerman. “De industrie begrijpt dat we de 
kaart van de duurzaamheid moeten trekken 
als we als Europese gemeenschap vooruitgang 
willen boeken.”

Sinds de oprichting in 2009 heeft Apeiron de 
handen meer dan vol, maar recent voltrok zich 
een nooit eerder geziene versnelling. “Tien 
jaar geleden werden we gezien als de groene 
jongens die bedrijven hielpen om meer te doen 
dan wat wettelijk verplicht was. Vandaag ne-
men bedrijven zelf die proactieve houding aan.” 

Die groene EU-beweging wordt getriggerd 
door leiders als Ursula von der Leyen, door 
de Green Deal en door onze jeugd. “De 
klimaatmarsen zijn allesbehalve voor niets 
geweest. Het effect op de EU en de mindset 
van ouders die in de industrie werken is 
groot”, weet Van Asbroeck. “Gooi daar nog 
eens de coronacrisis bij, die duidelijk aantoont 
dat we als Europa in een afhankelijke positie 
verkeren, en een shift kan niet uitblijven. 
Europa is een eiland van consumenten, 
maar grondstoffen zijn schaars. We moeten 
resources hergebruiken in een circulaire 
stroom. Staal invoeren in Europa om een 
auto te maken en die na acht jaar van de hand 
doen buiten Europa, is niet langer houdbaar.”

De ommezwaai naar een circulaire economie 
is ingezet, maar de weg is nog lang. Voor 

Apeiron voelt het alvast fantastisch om 
pionierswerk te verrichten. “Onze honger 
blijft onstilbaar. We willen uiteraard 
verder groeien, zonder onze identiteit te 
verliezen”, merkt Moerman op. “Groei is 
geen doelstelling op zich, wel een middel 
om interessantere dingen te kunnen 
doen. We hebben ons bedrijf opgezet 
rond een ‘netwerkmodel’: gestructureerde 
samenwerkingen met andere bedrijven die 
over complementaire kennis beschikken.” 

Apeiron zelf bestaat uit een verscheiden 
team van zo’n vijftien mensen, met ruimte 
voor diversifiëring en uitbreiding. “We 
werken met phd’ers uit de academische 
wereld, maar ook met creatievelingen of 
mensen die hun hele leven verschillende jobs 
hebben uitgeoefend in de industrie. Jong 
of oud: wat bindt is de passie om voorloper 
te zijn.” Zoals geweten, staan er in de 
chemiesector heel wat verschillende vacatures 
uitgeschreven. Voor Apeiron staat er eentje 
met stip op één. “De jonge ingenieur met 
peper in zijn of haar gat (lacht) en het hart 
op de juiste plaats. Iemand die nieuwe 
dingen snel kan oppikken en er creatief 
mee aan de slag kan. Die jonge krachten 
zijn nodig. Zeker op technologisch gebied, 
waar alles zeer snel evolueert. Onze nieuwe 
rechterhand voor marketing rolt bijvoorbeeld 
een project uit rond virtual reality. 
Werknemers en klanten zullen via een bril 
kunnen vergaderen en brainstormen. Minder 
reizen, minder klimaatvervuiling. Het 
spreekt voor zich dat we onze bedrijfsethiek 
koppelen aan onze algemene missie. 
Duurzaamheid is het hoofddoel, altijd.”
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Wetgeving en innovatie als motor voor 
groener chemicaliëngebruik

De weg naar een groene, duurzame industrie is reeds lang geleden ingeslagen. Maar we kunnen nóg beter. De Europese 
Unie zet alle zeilen bij om de ommezwaai naar een circulaire economie te versnellen. Europese regelgevingen vormen een 

drijvende kracht voor de innovatie die hiervoor broodnodig is.

Het Griekse woord Apeiron betekent ‘zonder begrenzing’. Die naam werd in 2009 heel bewust gekozen, met toen al een leidende 
pioniersrol in het achterhoofd. Het team van Apeiron speelt een definiërende rol in het creëren van een veiligere wereld. Dat doen 
ze door expertise te bieden rond het strategisch beheer van chemicaliën in de gehele toeleveringsketen. Via risk assessments en 
analyses van socio-economische tendensen stellen ze dossiers op die ze voorleggen aan de bevoegde autoriteiten. 

De klimaatmarsen zijn allesbehalve voor niets 
geweest. Het effect op de EU en op de mindset 
van ouders die in de industrie werken is groot.
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Investeren in een groene toekomst
Alles rondom ons bestaat uit chemische bouwstoffen, alles is chemie. Die chemische stoffen moeten op een andere manier verwerkt 

worden om dé investeringsuitdaging van de chemische sector tegemoet te komen: de zoektocht naar groene alternatieven.

Anne-Frédérique Demaerel 
Program Manager Sustainable Industry
Port of Antwerp

Jan Van Havenbergh
Managing director
Catalisti

Joris Jansen
Founder
YOKUU, indoor probiotics (schoonmaak)

“De industrie in de Antwerpse haven wordt zeer sterk 
vertegenwoordigd door de chemische sector. Bij Port of 
Antwerp focussen we met ons programma Duurzame 
Industrie voornamelijk op die sector. Het is belangrijk om 
hierin te investeren, omdat wij als economische motor van 
het land fungeren en daarmee een grote strategische waarde 
hebben voor België. Die chemische cluster zorgt mee voor 
welvaart en heeft een grote aantrekkingskracht ten aanzien van 
andere bedrijven, die op hun beurt weer meer tewerkstelling 
creëren. Het verdere uitbouwen van het industriële weefsel en 
de bijbehorende directe en indirecte tewerkstelling verankeren 
is voor ons een topprioriteit.”

“De grootste uitdaging voor ons was om samen met de hele 
havengemeenschap honderd procent operationeel te blijven. 
We zijn bijvoorbeeld onmisbaar voor de bevoorrading van 
België en een groot deel van Europa. Voedingsmiddelen 
zoals groenten en fruit, farmaceutische producten, brand- en 
grondstoffen… alles komt hierlangs en wordt zo verspreid 
naar Europa. Tijdens de crisis moesten we ervoor zorgen dat 
we de haven draaiende konden houden. Door de grote inzet 
van al onze mensen en een georganiseerde monitoring is ons 
dat gelukt. Het is die wendbaarheid die we in de toekomst na 
de crisis ook nodig hebben om andere, al dan niet aan chemie 
gerelateerde uitdagingen aan te gaan.”

“De toekomst moet sowieso een duurzame toekomst worden. 
Onze missie luidt niet voor niets: een thuishaven als hefboom 
voor een duurzame toekomst. Als haven zetten we samen 
met andere spelers in op een duurzame, koolstofneutrale 
en circulaire chemie die steunt op hernieuwbare energie en 
grondstoffen. Daarbinnen zijn wij een energieknooppunt 
waar de energietransitie vorm krijgt en waar in de toekomst 
ook alternatieve energiebronnen zoals waterstof ingevoerd, 
opgeslagen en omgezet worden naar duurzame bouwstenen, 
grondstoffen en brandstoffen voor de chemische sector. 
Daarnaast willen we richting een groene toekomst andere 
beloftevolle toepassingen zoals CCUS en chemische recylage 
mee op de kaart zetten.”

“In de biochemie zit enorm veel potentieel voor innovatie. 
Er bestaan zo veel mogelijkheden die we nog niet hebben 
onderzocht. Ik geloof heel sterk dat de toekomst ligt in het 
onzichtbare leven. Bacteriën die overal aanwezig zijn, kunnen 
(her)gebruikt worden in innovaties. Door die bacteriën te 
implementeren in bijvoorbeeld schoonmaakproducten, krijg 
je zuiverende toepassingen en een nieuwe waardecreatie. Een 
nieuwe economie vol mogelijkheden om het anders aan te 
pakken. Bijvoorbeeld een herbruikbare spray, waardoor je geen 
afval hebt, die je combineert met een parel in bruistabletvorm. 
Een duurzame én effectieve oplossing die circulair gedrag 
stimuleert en CO2-emissie vermindert.”

“De grootste uitdaging voor een merk zoals YOKUU is 
wetenschappelijk onderbouwen waarom het (her)gebruik van 
bacteriën op lange termijn een goede optie is. Anderen daarvan 
overtuigen is niet evident, al heeft corona de deur duidelijk 
op een kier gezet. Negentig procent van de tijd spenderen 
we binnen, wat van die ruimte een belangrijk medium maakt 
om gezondheid te creëren. Ook binnen kunnen we de natuur 
hergebruiken. Door bacteriën te integreren in bijvoorbeeld 
schoonmaakproducten behandelen we de natuur – en bacteriën 
– als een oneindig hernieuwbare biobrandstof. We moeten niet 
microbe-arm leven, maar die microben net integreren om onze 
hygiëne, de algemene gezondheid en het klimaat te verbeteren.”

“Investeren in R&D. Er is nog zoveel innovatie mogelijk, 
we staan nog maar aan het begin. Kijk naar gefermenteerde 
voeding; bacteriën worden gebruikt om voedsel langer te 
bewaren. Hetzelfde is toepasbaar op andere elementen. 
Bacteriën zitten overal – wij en de natuur zitten vol microben, 
dat is een basisprincipe van de natuur. Dat principe kunnen we 
ten volle benutten, als we onderzoeken hoé dat kan. Nu zijn bio-
afbreekbare producten bijvoorbeeld al bijna een markvereiste, 
maar we kunnen nog een stapje verder gaan. De goede en slechte 
bacteriën zichzelf laten uitbalanceren in nieuwe producten, 
om zo weg te evolueren van een wegwerpmaatschappij en een 
circulair verhaal te laten primeren.”

“Het clusterbeleid in Vlaanderen focust op innovatie in onder 
andere de chemie- en kunststofsector. Als speerpuntcluster 
gaan we op zoek naar opportuniteiten die door innovatie tot 
een economische meerwaarde leiden. Investering hierin is 
nodig, omdat we alleen via deze weg nieuwe producten en 
processen kunnen identificeren. We staan bovendien voor 
een belangrijke transitie. Als we de klimaatdoelstellingen 
willen halen, moeten de chemie- en kunststofsector drastische 
transformaties doorvoeren op het vlak van bijvoorbeeld CO2-
uitstoot. Wij ondersteunen daarom start-ups en multinationals 
in hun zoektocht naar innovatie met een economische 
meerwaarde, zowel financieel als intellectueel.”

“Onze sector werd snel erkend als een cruciale sector door de 
federale overheid. We mochten dus gewoon verder werken on 
site. We hebben overal waar we konden de zorg- en publieke 
sector zo goed mogelijk proberen te ondersteunen om aan alle 
covidmaatregelen te kunnen voldoen. Mondmaskers moeten 
bijvoorbeeld uit een hoogwaardig textiel bestaan, dat natuurlijk 
een chemische basis heeft. Hetzelfde geldt voor handgels. 
Elk chemisch bedrijf heeft in de mate van het mogelijke 
bijgedragen aan de ontwikkeling hiervan. Veel van dit type 
innovaties leidden tot spin-offs en nieuwe investeringen. 
Kortom, we moesten gewoon blijven draaien en mee innoveren 
zoals anders.”

“Vooral herbestemmingen van die clusterwerking gaan 
steeds belangrijker worden. De uitdaging van deze eeuw is de 
klimaatuitdaging. Chemie en petrochemie zijn goed voor 65 
procent van de CO2-emissie in de Vlaamse industriële sector. 
Het is een grote uitdaging om de energie te kanaliseren en 
nieuwe producten te ontwikkelen die uitstoot reduceren en de 
gebruikte koolstof in de waardeketen behouden. Alles bestaat 
uit chemische bouwstenen en kunststoffen worden bijna 
overal in verwerkt. Ecologischer en milieuvriendelijker leven 
is al een stap, maar ook daar heb je basisgrondstoffen, CO2-
vrije energie en minder verspilling van koolstof nodig. Enkel 
investeren in innovatie kan dit probleem aanpakken.” 

Waarom is het belangrijk dat er in jullie sector wordt geïnvesteerd?

Wat was/is jullie grootste uitdaging tijdens corona?

Met het oog op de toekomst, wat is de belangrijkste investering voor jullie?

Door Elise Coppens



De wortels van de Sumitomo Group gaan terug tot de zestiende eeuw. In al die tijd heeft het bedrijf gewerkt volgens strikte principes en 
regels. Een daarvan is dat onze zakelijke belangen altijd in harmonie moeten zijn met het publieke belang. De Japanse principes Ji-Ri en Ri-Ta 
worden hoog in het vaandel gedragen. Ji staat voor jezelf, Ta staat voor anderen en Ri staat voor iemand ten goede komen. Voor zichzelf en 
voor anderen gedeelde en gebalanceerde waarden creëren, dat is de fi losofi e die ten gronde ligt aan onze onderneming. Het onderschrijven 
van de Sustainable Development Goals van de VN is daar een logisch gevolg van. 

De Sustainable Developments Goals (SDG’s) 
werden in 2015 opgesteld door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties en 
moeten bereikt worden tegen 2030. Het 
zijn 17 doelen die, volgens het mission 
statement, een “blauwdruk moeten vormen 
voor een betere en meer duurzame toekomst 
voor iedereen tegen 2030.” Die doelen zijn 
onder meer het bestrijden van honger in 
de wereld, het tegengaan van armoede, 
gendergelijkheid, betaalbare en propere 
energie en de strijd tegen de opwarming van 
de aarde. 

ZES PRINCIPES

Bij de Sumitomo Chemical Group zetten we 
ons in om duurzaamheid te bevorderen door 
te handelen in overeenstemming met zes 
basisprincipes. 

1. Het creëren van economische waarde 
die helpt sociale waarde te creëren. We 
verbinden ons ertoe dit te doen door 
technologische en andere innovaties aan te 
bieden, zodat we kunnen blijven groeien als 
een onderneming die het vertrouwen van de 
maatschappij verdient. 

2. We dragen bij tot het oplossen van vitale 
problemen wereldwijd, zoals het tot stand 
brengen van een diverse en inclusieve 
samenleving en het verwezenlijken van de 
SDG’s. We doen zaken in overeenstemming 
met aanvaarde, universele normen en 
principes rond mensenrechten, arbeid, 
veiligheid, milieu en anticorruptie. 

3. We nemen actief deel aan wereldwijde 
initiatieven en willen een leidende rol 
spelen in multilaterale initiatieven. Dit 
door partnerships op te zetten met diverse 
organisaties, nationale of lokale overheden, 
zakenpartners, industriële verenigingen, 
universiteiten en academische kringen, 
burgergemeenschappen en dergelijke.

4. Wij verbinden ons ertoe nauw samen te 
werken met diverse belanghebbenden door 
spontaan informatie te verstrekken en een 
open dialoog te bevorderen. Bijvoorbeeld 
over de doelstellingen van onze initiatieven 
rond duurzaamheid en de vooruitgang bij 
de uitvoering ervan.

5. Het engagement van het topmanagement 
en elk personeelslid. We voeren onze 
initiatieven rond duurzaamheid uit onder 
leiding van ons topmanagement, dat 
daartoe vaste toezeggingen deed. Alle 
leidinggevenden en werknemers van de hele 
Sumitomo Chemical Group nemen eraan 
deel met veel enthousiasme. 

6. Verbeteren van de Corporate 
Governance. We zullen onze activiteiten 
rond duurzaamheid voortdurend en 
proactief beoordelen en verbeteren 
door de voortgang regelmatig en vanuit 
verschillende invalshoeken te beoordelen. 

PRIMAIRE FOCUS

In alle afdelingen (Petrochemie en Plastics, 
Energie en Functionele Materialen, IT-
gerelateerde Chemicaliën, Gezondheids- en 
Landbouwproducten en Geneesmiddelen) 
identifi ceerde Sumitomo Chemicals diverse 
SDG’s waarop het een primaire focus legt. Voor 
Petrochemie en Plastics zijn dat bijvoorbeeld 
“betaalbare en propere energie”, “verantwoorde 
consumptie en productie” en “industrie, 
innovatie en infrastructuur”. Bij Energie en 
Functionele Materialen gaat het om “betaalbare 
en propere energie”, “klimaatinspanningen” en 
“fatsoenlijk werk en economische groei”. 

Tegelijkertijd hebben we verschillende concrete 
KPI’s opgesteld waaraan we onze inspanningen 
toetsen. Om de klimaatverandering tegen te 
gaan, willen we bijvoorbeeld tegen 2030 30 
procent minder broeikasgassen uitstoten, 
vergeleken met 2013. We doen dit onder meer 

door andere, schonere energiebronnen aan te 
spreken en ons energieverbruik in te perken. 

Sumika Sustainable Solutions

Daarnaast zetten we ook onze 
onderzoekscapaciteit en innovatiekracht in 
om nieuwe producten te ontwikkelen die onze 
klanten en de wereld kunnen helpen bij het 
behalen van de SDG’s. We noemen dit gamma 
Sumika Sustainable Solutions. Het omvat reeds 
meer dan vijftig producten, die in 2019 goed 
waren voor een omzet van bijna 3,7 miljard euro. 
Ze maken daarmee bijna een vierde uit van onze 
totale omzet. 

Met deze producten geven we onze klanten de 
mogelijkheid om de klimaatverandering tegen 
te gaan, hun ecologische voetafdruk te milderen 
en beter gebruik te maken van natuurlijke 
grondstoffen en bronnen. Voorbeelden hiervan 
zijn chemicaliën die ingezet kunnen worden in 
de batterijen van elektrische voertuigen, over 
kippenvoer dat de hoeveelheid stikstof in de 
uitwerpselen vermindert, tot en met speciaal 
ontworpen muskietennetten om malaria-
infecties te bestrijden. 

CONTROLEREN

U merkt het: sociaal verantwoord ondernemen 
is een basisprincipe bij de Sumitomo Group. 
We leggen onszelf niet enkel die doelstellingen 
op, we laten ook graag onafhankelijke partijen 
controleren of we ze wel behalen en of we 
ernaar handelen. Dat bewijzen de vele prijzen 
en eervolle vermeldingen die we al kregen. Het 
Japanse ministerie van Economie, Handel en 
Industrie nam ons bijvoorbeeld op in de lijst 
van bedrijven die de 'zero emission’-uitdaging 
aangaan en we staan in de S&P/JPX Carbon 
Effi  ciency Index. Het Franse EcoVadis-instituut 
beloonde ons dan weer met een ‘Gold Medal’ in 
haar duurzaamheid-assessment. Goud is enkel 
weggelegd voor bedrijven die de top 5 halen van 
alle onderzochte deelnemers.  

 Wilt u meer weten over hoe Sumitomo Chemical 

 streeft naar een betere wereld voor ons allemaal? 

 Surf dan naar sumitomo-chem.co.jp/english/sustainability. 

 Hoe Sumitomo Chemical streeft naar 
 een betere wereld voor ons allemaal 
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sector. Bovendien behouden we voeling met de nieuwste 
technologieën en de moderne infrastructuren van onze 
chemische bedrijven.”

De bedrijven in de chemiesector zijn grote voorstander van 
deze praktijkgerichte onderwijsvorm. “Het duaal leertraject 
is een perfect kanaal voor de instroom van de juiste 

Duaal lesgeven is het nieuwe proefproject dat eind 
2019 werd aangekondigd door Vlaams Minister 
van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams Minister 

van Werk Hilde Crevits. Door experts uit de chemische 
bedrijven deeltijds voor de klas te zetten zou het tekort aan 
vakleerkrachten in de scholen kleiner worden. Langs de 
andere kant krijgen leerlingen de kans om de theorie uit de 
boeken te koppelen aan praktijkvoorbeelden. Maar wat is 
dan het verschil met ‘duaal leren’?

In 2016 is het duaal traject opgestart voor de TSO-opleiding 
‘Chemische Procestechnieken’. Terwijl in de klassieke vorm 
de leerlingen hun studie afwerken op school, aangevuld 
met een stage, brengen de leerlingen in het duale systeem 
meer tijd door in een bedrijf om de link tussen theorie en 
praktijk nog verder uit te diepen. Na drie jaar proefdraaien 
is het tijd voor een eerste evaluatie die de weegschaal sterk 
naar de positieve kant doet doorbuigen. “De directe beleving 
en het feit dat ze echt deel uitmaken van een bedrijfsteam 
geven de leerling een realistisch beeld van de job”, stelt Dirk 
Vlaeminck, stagecoördinator voor de richting Chemische 
Procestechnieken in de Don Bosco school in Haacht. “De 
meeste van onze studenten hebben al een werkcontract op 
zak voor het einde van het schooljaar. Maar de afspraak is 
wel dat ze eerst hun diploma halen.”

En niet alleen de leerlingen, maar ook de scholen zelf 
hebben baat bij dit systeem, vervolgt Vlaeminck. “De 
interactie met de bedrijfswereld is sterker geworden, 
waardoor een directer inzicht ontstaat in de noden van de 

Door Marleen Walravens

Meer O2 voor 
onze jongeren

Meer Overheid, meer Ondernemers: een nieuwe zuurstofinjectie om de chemiesector 
aantrekkelijker te maken bij de jeugd is al enige tijd in de maak. Het nut voor de arbeidsmarkt van 

technische en wetenschappelijke vakken moet nog sterker in de verf worden gezet.

profielen”, zegt Sandy Vandewalle, HR Manager bij Agfa-
Gevaert NV. “Een langere tijd op de werkvloer is ideaal om 
de competenties van potentiële werknemers in te schatten. 
Niet alleen de technische kennis, maar ook de motivatie 
en de maturiteit van de leerling zijn heel belangrijk tijdens 
de werkopleiding.” Dat het duaal traject niet alleen is 
weggelegd voor jongeren die schoolmoe zijn, beaamt ook 
Dirk Vlaeminck. “De leerling moet absoluut getuigen van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.”

Agfa zet dan ook heel sterk in op het mentorschap van 
duale leerlingen, vervolgt Vandewalle. “Medewerkers die 
zich geroepen voelen hun expertise door te geven, nemen 
deel aan de tweedaagse opleiding die verplicht is voor de 
mentorkandidaten. Zowel de inhoudelijke als de didactische 
vaardigheden worden meegegeven om de student zo 
optimaal mogelijk op te leiden en aan te sturen.”

Genderevenwicht in de chemische industrie is een ander 
belangrijk aandachtspunt. “Meisjes krijgen langzaam maar 
zeker meer interesse voor STEM-richtingen, maar in het 
TSO en BSO blijven ze ondervertegenwoordigd”, licht 
Vlaeminck toe. “We moeten niet alleen meisjes maar alle 
jongeren stimuleren en overtuigen van de maatschappelijke 
relevantie van wetenschap en technologie. Chemie kan 
immers innovatieve oplossingen bieden voor vraagstukken 
als klimaatverandering, duurzaamheid of de ontwikkeling 
van nieuwe medicijnen.” De omschakeling naar een positieve 
framing en dito communicatie is belangrijk.

De meerwaarde van het duaal lesgeven is een verdere 
structurering van de wisselwerking tussen onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven. Alle partijen zullen in de 
komende maanden samenzitten en een regelluwe context 
creëren om vanaf volgend schooljaar ook van dit project een 
groot succes te maken. Het is immers van cruciaal belang 
dat onderwijsprogramma’s goed afgestemd blijven op de 
steeds veranderende behoeftes van de chemische sector.

 We moeten niet alleen 
meisjes maar álle jongeren 
stimuleren en overtuigen 
van de maatschappelijke 
relevantie van wetenschap en 
technologie.

— Dirk Vlaeminck, Don Bosco Haacht

 De motivatie en de 
maturiteit van de leerling 
zijn heel belangrijk tijdens de 
werkopleiding.

— Sandy Vandewalle, Agfa Gevaert



‘Daarin verschilt onderzoek aan hogescholen 
van onderzoek aan universiteiten. De onder-
zoeksvragen die we behandelen zijn recht-
streeks afkomstig van het werkveld’, vertelt 
Geuens. ‘We hebben een zeer nauwe band 
met het chemisch werkveld. Als we merken 
dat meerdere bedrijven met hetzelfde 
probleem zitten, starten we een collectief 
onderzoeksproject rond dit probleem. We 
betrekken in deze projecten steeds de hele 
waardeketen, dit wil zeggen bedrijven die met 
een bepaalde nevenstroom zitten, bedrijven 
die over de installaties beschikken om deze 
nevenstroom te verwerken en bedrijven die 
de chemische componenten die uit deze 
nevenstroom gebruiken in hun eindproducten. 
Als we een zeer specifieke nood capteren 
bij één bedrijf, starten we een zogenaamd 
dienstverleningsproject op, één-op-één met 
dat bedrijf.’

In het project Biocolor (2020-2022) worden 
afvalstromen uit de landbouw en uit de 
voedingsindustrie verwerkt tot natuurlijke 
kleurstoffen. Het Vlaamse Inagro en het 
Nederlandse Delphy, beide onderzoekscentra 
voor land- en tuinbouw, zorgen voor de 
aanlevering van de grondstoffen. Het bedrijf 
Add Essens uit Lokeren kan op industriële 
schaal extracties van kleurstoffen uitvoeren 
en zorgt dus voor de opschaling binnen het 
project. Wat betreft de toepassing van de 
natuurlijke kleurstoffen worden er 2 opties 

verkend: textiel en voeding. Voor de toepas-
sing in textiel zijn 3 projectpartners betrokken, 
namelijk Masureel, Centexbel en het Fashion 
and Textiles Innovation Lab van HoGent. Food 
Pilot, onderdeel van ILVO, voert testen uit op 
het kleuren van yoghurt.

‘We gaan steeds op zoek naar de meest 
geschikte projectpartners’, zegt Geuens. ‘We 
beperken ons daarbij niet tot de landsgrenzen 
of tot de grenzen van universitaire associa-
ties, we staan open voor samenwerking met 
iedereen die relevante expertise heeft en zijn 
schouders mee onder het project wil zetten 
en we werken bij voorkeur interdisciplinair, dat 
is enorm verrijkend.’

Annelore Wens, onderzoeker op het Biocolor 
project, vertelt: ‘De focus van het project ligt 
op duurzame technologieën om de kleur-
stoffen uit de afvalstromen te extraheren. 
We gebruiken bijvoorbeeld geen organi-
sche oplosmiddelen maar gewoon water als 
solvent. De resultaten zijn soms verrassend, 
zo geeft het extract van afval uit rode kool 
alles behalve een rode of paarse kleur. De 
eerste testen op textiel zijn veelbelovend. 
Momenteel wordt bij de projectpartners de 
kleurvastheid bestudeerd terwijl wij verder 
werken aan de toepassing in voeding name-
lijk het kleuren van yoghurt.’ Op de vraag 
op welke nevenstromen ze al gewerkt heeft 
antwoordt Wens: ‘Dat zijn er verschillende, 

bijvoorbeeld ajuinschillen, snoeiafval van 
liguster, walnoten, afval van avocado’s en 
mango’s, perskoek uit de fruitsapindustrie 
zoals van frambozen. We werken ook recht-
streeks op de planten zelf, zo hebben we 
bijvoorbeeld al experimenten uitgevoerd op 
tijm, brandnetel, meekrap, wouw en wede.’

‘Het is soms leuk te zien dat één bepaalde 
nevenstroom kan ingezet worden in verschil-
lende toepassingen’, vult Geuens aan. ‘Zo 
kunnen we uit dezelfde nevenstroom met 
water een kleurstof extraheren terwijl we met 
superkritische CO2 componenten extraheren 
die als antioxidans kunnen dienen.’ ‘Dit is de 
toekomst’, zegt Geuens, ‘het volledig benutten 
van een nevenstroom, er alle waardevolle 
componenten uithalen. Belangrijk punt 
hierbij is dat naast de duurzaamheid van de 
grondstof ook de duurzaamheid van het hele 
proces niet uit het oog verloren wordt. Een 
proces kan immers pas duurzaam zijn als het 
ook economisch duurzaam is. We hebben ons 
de afgelopen jaren daarom gespecialiseerd in 
de optimalisatie van extractieprocessen. Hier-
voor gebruiken we klassieke, statistische tools 
maar ook meer geavanceerde technieken 
zoals algoritmes uit de artificiële intelligentie. 
Een proces dat optimaal verloopt heeft een 
lager grondstofverbruik, kost minder energie, 
heeft dus een kleinere carbon footprint en 
kost vooral ook minder geld. Dan pas wordt 
het interessant en industrieel relevant.’

Hoe zet je afval om in grondstoffen? Hoe optimaliseer je je chemische proces of maak je het groener? Op dit soort vragen zoekt het 
expertisecentrum Duurzame Chemie van Karel de Grote Hogeschool samen met het bedrijfsleven antwoorden. Het expertisecentrum doet al 
meer dan 15 jaar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om de resultaten vervolgens in te zetten in de chemische industrie. De focus 
ligt daarbij op de valorisatie van nevenstromen, afval dus, en op het gebruik van artificiële intelligentie voor de optimalisatie van chemische 
producten en processen. Afvalstromen uit de landbouw en de voedingsindustrie worden door de onderzoekers bijvoorbeeld omgezet in 
natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, antioxidanten en kleurstoffen. Spuislib, een afvalstroom uit de waterzuivering, wordt ingezet in 
beton- en lijmapplicaties. “Bedrijven komen met hun vragen bij ons en wij zetten onze onderzoeksexpertise in om een duurzame oplossing 
aan te bieden die ze direct kunnen toepassen in hun bedrijf”, vertelt Jeroen Geuens, hoofd van het expertisecentrum.

Duurzaamheid 
van het hele 
proces

kdg.be
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Het bedrijf Saint-Gobain Autover beschermt zijn 
bumpers tijdens het transport met een plastic folie 
gemaakt van gerecycleerd materiaal. Wat hen tot die 

keuze heeft geleid? Wel, een bedrijfsbeleid waarin de circulaire 
economie centraal staat. De beslissing viel nadat Valipac, de 
organisatie voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval, 
een aankondiging publiceerde op social media. “Autover 
ontdekte dat we samenwerken met Wienerberger, een bedrijf dat 
verpakkingshoezen gebruikt die voor 50 procent uit gerecycleerd 
plastic bestaan”, vertelt Ingrid Bouchez, Communication 
Manager bij Valipac. “De beschermfolie van Autover wordt nu 
voor 50 procent gemaakt van gerecycleerd plastic.”

Een mooi verhaal over een uitdaging van formaat: het beheer 
van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Elk jaar komt meer dan 
750.000 ton industrieel verpakkingsafval op de Belgische markt 
terecht. “Voor bedrijven die verpakkingsafval genereren bij het 
verkopen van hun producten is het een hele opdracht om al 
dat afval gesorteerd en gerecycleerd te krijgen. Vandaag zijn ze 

wettelijk verplicht om te kunnen aantonen dat 80 procent ervan 
wordt gerecycleerd.” En de administratieve boetes zijn niet mals: 
ze lopen op tot meer dan € 1.000 per ton niet-gerecycleerd afval. 

“Individueel bekeken is dit echter extreem complex”, 
gaat Bouchez verder. “Een bedrijf heeft geen idee van de 
manier waarop klanten omgaan met het verpakkingsafval 
waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is.” Om dat probleem 
op te lossen, werden er beheersorganismen opgericht: Fost 
Plus voor huishoudelijk verpakkingsafval, Valipac voor 
bedrijfsmatig verpakkingsafval. Zo kunnen bedrijven die 
verantwoordelijkheid doorgeven. Maar vergis je niet: sorteren 
blijft een gezamenlijke inspanning. “We noemen het eerder 
‘co-responsabiliseren’”, gaat Ingrid verder. “Alle betrokkenen 
moeten hun steentje bijdragen: van de verpakkingsproducenten 
tot de bedrijven die ze gebruiken, over de plekken waar 
producten worden uitgepakt en verpakkingsmateriaal wordt 
gerecycleerd. Iedereen speelt een belangrijke rol op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 

Op Europese schaal is België een goede leerling. “We zijn het 
enige land in Europa dat niet alleen een organisatie heeft die 
instaat voor huishoudelijk verpakkingsafval, maar ook een voor 
bedrijfsmatig verpakkingsafval. En de resultaten zijn meer dan 
bevredigend: 89,4 procent van onze wegwerpverpakkingen 
wordt gerecycleerd. Maar er zijn nu al nieuwe uitdagingen 
waaraan de Belgische bedrijven het hoofd moeten bieden.” 
Denk bijvoorbeeld aan selectiever ophalen om meer te kunnen 
recycleren, de traceerbaarheid van gerecycleerd materiaal 
verbeteren, lokale recyclage stimuleren om afval duurzamer te 
beheren, de recycleerbaarheid en circulariteit opkrikken... 

Bij deze collectieve uitdagingen hebben de bedrijven heel 
wat te winnen. Allereerst geven ze zichzelf een plek in 
het milieubewuste kader dat veel moderne consumenten 
hanteren. “We leven niet meer in de negentiende eeuw, toen 
het afval in een put werd gegooid zonder daar verder bij stil 

te staan”, aldus Bouchez. “Vandaag zijn we vastberaden om 
onze planeet leefbaar te houden.” En dat is niet het enige 
overtuigende argument: ook het premiesysteem van Valipac en 
de kostenverlaging voor de ophaling van restafval klinken als 
muziek in de oren. Want restafval laten ophalen is duurder dan 
gesorteerd afval laten ophalen. 

Waarom zijn er dan nog steeds bedrijven die hun afval niet 
sorteren? Een enquête van het bureau Haystack bij 400 
bedrijven legde de belangrijkste reden bloot: het lijkt ze te 
moeilijk, zeker omdat er verschillende afvalstromen zijn voor 
plastic verpakkingen. “De 100.000 ton bedrijfsmatige plastic 
verpakkingen op de Belgische markt bestaat echter voor 80 
procent uit hoezen en palletfolie. Dat is de grootste afvalberg én 
een afvalsoort die makkelijk te sorteren is.” 

Ingrid Bouchez is alvast optimistisch voor 2021: “Ik merk 
dat de B2B-sector steeds milieubewuster wordt. Onze 
partnerondernemingen weten dat zij als voorlopers een 
positieve golf kunnen ontketenen en dat andere bedrijven hun 
voorbeeld zullen volgen.” Gaan we dus allemaal samen voor een 
milieubewuster afvalbeheer in 2021?
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Allemaal samen voor 
een milieubewuster 
afvalbeheer
Thuis sorteren de Belgen hun afval zorgvuldig, maar op het werk luidt een heel ander verhaal. 
Wat is de reden dat er op de werkvloer minder aandacht wordt besteed aan sorteren? Komt 
dat door een gebrek aan informatie of beschikken bedrijven niet over de nodige middelen? 
Nochtans hebben bedrijven er alle baat bij om ook bedrijfsafval te sorteren. 

Valipac is het referentieorgaan voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Het bedrijf is opgericht op initiatief van de 
economische sector in België en biedt een antwoord op de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige 
verpakkingen. De missie: selectieve ophaling, en dus recyclage, stimuleren, de traceerbaarheid van afval verbeteren en de 
recycleerbaarheid en algemene circulariteit van verpakkingen optimaliseren. Via samenwerkingen met stakeholders zorgt Valipac 
ervoor dat alle sectoren hun verantwoordelijkheid opnemen om samen deze doelen te bereiken.

De 100.000 ton 
bedrijfsmatige plastic 
verpakkingen op de Belgische 
markt bestaat voor 80 procent 
uit hoezen en palletfolie. Dat 
is de grootste afvalberg én 
een afvalsoort die makkelijk te 
sorteren is.

Vandaag zijn bedrijven 
wettelijk verplicht om te 
kunnen aantonen dat 80 
procent van de verpakkingen 
die ze op de markt brengen 
wordt gerecycleerd.
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Denk jij aan chemie wanneer je je handen wast, 
op je smartphone tokkelt of je outdoorkledij 
aantrekt? Wellicht sta je er niet altijd bij stil, 

maar onze moderne samenleving steunt op een brede 
waaier aan chemieproducten: van zepen en detergenten 
tot hoogwaardige kunststoffen voor elektronica of 
textiel. Materialen die ons meer comfort en een betere 
levenskwaliteit bieden.

Die maatschappelijke meerwaarde is ook de belangrijkste 
les uit de coronacrisis. Want de combinatie van 
wetenschappelijke kennis en industriële expertise zorgt 
voor oplossingen. Of het nu gaat om mondmaskers in 
polypropyleen, medische zuurstof voor coronapatiënten, 
desinfecterende handgels of al het beschermingsmateriaal uit 
kunststof voor de helden uit de zorg.

En ook in de aanpak van de klimaatuitdaging is de chemie-
industrie een onmisbare bondgenoot. Geen windturbines 
zonder geavanceerde kunststoffen en smeermiddelen die 
de wieken efficiënt laten draaien en bestand maken tegen 
hoge windsnelheden. Geen energiezuinige woningen zonder 
performante isolatiematerialen. Geen elektrische wagens 

zonder batterijen – die in feite mini-chemiefabriekjes zijn. 
Geen zonnepanelen of waterstofeconomie zonder chemie.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar: is de chemie-industrie 
ook niet deel van het probleem? Chemiebedrijven zorgen 
toch voor de uitstoot van broeikasgassen? Ze hebben in hun 
processen nood aan veel energie en water, en ze gebruiken 
fossiele grondstoffen. Klopt. Maar de chemie is evenzeer 
deel van de oplossing. Sterker nog, als we streven naar een 
klimaatneutrale toekomst hebben we net méér chemie nodig, 
niet minder. Duurzame chemie, welteverstaan. 

De materialen en producten die de chemie maakt besparen 
gemiddeld meer CO2 tijdens hun gebruiksperiode dan 

dat er vrijkomt tijdens de productie ervan. Bovendien 
produceert de sector steeds efficiënter: met minder 
uitstoot, minder energie, minder grondstoffen, minder 
waterverbruik, minder afval. De productie van Vlaamse 
chemiebedrijven gebeurt vandaag met bijna 27 procent 
minder CO2-uitstoot dan vijftien jaar geleden. De sector 
steunt de ambities uit het Klimaatakkoord van Parijs dan 
ook voluit.

Dat biedt ons land een unieke kans, want de chemiesector 
is als export- en innovatiekampioen van België een van de 
sterkhouders van onze economie. Met talent en innovatie 
als belangrijkste ingrediënten hebben we een succesrijke 
toekomstformule in handen. CO2 opvangen en opslaan 
of hergebruiken als grondstof? Van kunststoffen via 
chemische recyclage de gangmaker maken van de 
circulaire economie? Hout- en landbouwafval als 
hernieuwbare grondstof gebruiken? Het zijn allemaal 
klimaatinnovaties waar bedrijven uit de sector volop aan 
werken, met vallen en opstaan. 
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De toekomstformule?  
Meer chemie voor meer duurzaamheid

Een klimaatneutrale samenleving? Een circulaire economie die van afval weer grondstof maakt? Hoe je het ook draait of keert, 
voor milieuvriendelijke technologieën en baanbrekende klimaatoplossingen rekenen we in belangrijke mate op chemie. Zowel 

op wetenschappelijk als op industrieel vlak. En daarin kan België een voortrekkersrol spelen.

Door Yves Verschueren,  
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Yves Verschueren

Als we streven naar een 
klimaatneutrale toekomst 
hebben we meer chemie 
nodig, niet minder.

Ontdek meer op

#fokuschemie
Fokus-online.be
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3M, Agfa Gevaert, Apeiron, Ashland, BASF, Bayer, 
Borealis, Covestro, DuPont, EuroChem Antwerpen, 

Evonik, ExxonMobil, Huntsman, Imerys, Indaver, INEOS, 
Janssen Pharmaceutica, LANXESS, Nippon Shokubai, 

Oiltanking, Oleon, Total, Umicore Vopak.
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