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zijn dit jaar gestart met duaal lesgeven,
waarbij vakmensen uit de industrie 
hun job combineren met deeltijds les-
geven in een middelbare school. Zo 
brengen we meer praktijkervaring in 
de klas en helpen we het tekort aan 
vakleerkrachten een beetje verzach-
ten.

En vanaf maart volgend jaar gaan
medewerkers uit onze sector die jonger
zijn dan 35 jaar, aan klassen van het 
eerste en tweede middelbaar vertellen 
wat hun passie is, wat ze hebben gestu-
deerd en wat hun job precies inhoudt. 
Dat is hard nodig, omdat veel mensen 
zich niet kunnen voorstellen hoe jobs 
in de chemiesector er precies uitzien. 
Iedereen weet wat een piloot, bakker 
of journalist doet. Bij een operator van 
installaties in de chemie is dat veel 
moeilijker.

Het lijkt me niet moeilijk om jongeren 
warm te maken voor de farmasector. 
Wie meehelpt om geneesmiddelen te 
maken, kan levens redden. Maar veel 
chemiebedrijven liggen zwaar onder 
vuur. Het chemiebedrijf 3M produceert 
mogelijk schadelijke PFAS en loost die 
stoffen in de Schelde. Ineos wil volgens 
milieubewegingen een nieuwe ‘plastic-
fabriek’ bouwen in de Antwerpse ha-
ven. Kan u aan een jongere die mee-
stapt in de klimaatmarsen uitleggen 
waarom hij of zij voor een job in de  
chemie moet kiezen?

Omdat je de wereld zo klimaatvrien-
delijker kunt maken! Ik heb zelf voor 
de functie van directeur van Essenscia 

Ann Wurman (52) uit Boechout is sinds twee maanden     
de nieuwe topvrouw van Essenscia Vlaanderen, de sector-
federatie die de chemie-, farma- en kunststofbedrijven 
vertegenwoordigt. Verschillende bedrijven in die sector 
liggen onder vuur omdat ze niet klimaatvriendelijk zouden 
zijn. “Maar ik heb net voor deze job gekozen omdat ik wil 
bijdragen aan oplossingen voor de klimaatuitdaging.”
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van de werknemers in onze sector een 
vrouw. Vandaag zitten we aan 29%, 
dat is een stuk beter dan het gemiddel-
de in de industrie. In de onderzoeks- 
en ontwikkelingsafdeling loopt het 
aandeel vrouwen vandaag zelfs op tot 
40%. Innovatie is steeds meer een 
vrouwenzaak.

Toch blijven vrouwen een duidelijke 
minderheid. Waarom zijn ze zo onder-
vertegenwoordigd in een van de groot-
ste sectoren van Vlaanderen?

Ik wil niet veralgemenen, maar het is
wel zo dat veel meisjes op een andere 
manier naar hun toekomst kijken dan 
jongens. Meisjes willen vooral de we-
reld verbeteren, bijvoorbeeld door mee
te werken aan nieuwe vaccins of inno-
vaties voor een beter klimaat. We moe-
ten hen nog duidelijker maken dat ze 
dit vooral in de chemie- en farmasector
kunnen doen. 

Jongens hebben dan weer sneller in-
teresse in de pure technologie en vin-
den het leuk om allerlei experimenten 
te doen en iets in elkaar te steken. 
Daardoor komen ze in het middelbaar 
vaker in technische richtingen terecht, 
zoals Elektromechanica en Chemische 
Procestechnieken, en die zijn een be-
langrijke instroombron voor onze sec-
tor. Helaas daalt het aantal leerlingen 
in technische richtingen die belangrijk 
zijn voor onze sector weer lichtjes, ook 
aan de hogescholen. Dat is een pro-
bleem, want we hebben het nu al moei-
lijk om onze vele vacatures in te vullen.

De chemie- en farmasector heeft de af-
gelopen zeven jaar 4.600 jobs extra 
gecreëerd in Vlaanderen. Jullie blijven 
dus groeien, maar die groei kan toch 
niet blijven duren als te weinig jonge-
ren voor een job in de sector kiezen?

Dat het steeds moeilijker wordt om
het juiste talent te vinden, is evenzeer 
in andere sectoren een probleem. Maar
we blijven niet bij de pakken zitten. We

Ann Wurman heeft een carrière van
bijna dertig jaar bij olie- en gasbedrijf
ExxonMobil achter de rug. Ze had er
verschillende communicatie- en ma-
nagementfuncties en was er ook
woordvoerder. Sinds eind augustus is
ze directeur van de Vlaamse afdeling
van de chemie- en farmasector, die in
België zo’n 95.000 mensen tewerk-
stelt. 35.000 daarvan werken in de
provincie Antwerpen. In alle hoeken
van de provincie zitten internationale
topbedrijven. Denk maar aan Pfizer
en Novartis in Puurs, Janssen Phar-
maceutica in Beerse, Sanofi in Geel en
de grote chemiecluster in de Ant-
werpse haven, met bedrijven als
BASF, Covestro en Evonik.

U bent de eerste Vlaamse vrouw in een 
topfunctie bij Essenscia. De sectorfede-
ratie van de chemie en farma bestaat 
nochtans al sinds 1919. Het werd tijd.

Ja, maar de meerderheid van de
werknemers in ons hoofdkantoor in 
Brussel bestaat uit zeer competente 
vrouwen. En ook bij grote bedrijven zo-
als Solvay en Janssen Pharmaceutica 
staan er vrouwen aan de top. Er is een 
positieve evolutie aan de gang.

Uit het duurzaamheidsrapport van 
Essenscia blijkt nochtans dat de man-
nen 71% van de werknemers in uw 
sector uitmaken.

Het is juist dat we nog een hele weg
moeten afleggen. Maar we maken 
vooruitgang. In 2000 was maar 23% 

“Wij moeten niet alleen 
onze producten, maar ook 
het transport van die producten 
klimaatvriendelijker maken. 
Daarom zijn extra pijpleidingen 
zo belangrijk.” 

Vlaanderen gekozen omdat ik wil 
bijdragen aan oplossingen voor de kli-
maatuitdaging. De bedrijven in onze 
sector produceren bijvoorbeeld basis-
stoffen die auto’s en vliegtuigen lichter
maken, waardoor ze minder brandstof 
moeten gebruiken en dus minder CO2 
uitstoten. We maken ook grondstoffen 
voor folies voor zonnepanelen, die er-
voor zorgen dat het zonlicht optimaal 
wordt geabsorbeerd en de zonnepane-
len dus meer elektriciteit kunnen leve-
ren. Onze bedrijven maken ook veel 
basisstoffen voor isolatiemateriaal, die 
ervoor zorgen dat woningen energie-
zuiniger en klimaatvriendelijker zijn.

Maar veel chemiebedrijven gebruiken 
fossiele grondstoffen als energiebron 
en stoten met hun productie veel CO2 
uit. 

Ja, maar er zijn al ongelooflijke in-
spanningen gedaan om onze impact 
op het klimaat te verminderen. Sinds 
1995 is de totale uitstoot van broeikas-
gassen in de chemie- en farmasector in
België gehalveerd, terwijl de productie
is toegenomen. En we gaan nog ver-
der. In de Antwerpse haven komt bij 
Inovyn, een onderdeel van Ineos, een 
pilootinstallatie om methanol te ma-
ken op basis van waterstof en opgevan-
gen CO2. Methanol is een belangrijke 
grondstof voor de chemie. 

Nog in de haven werken zes chemie-
bedrijven aan een grootschalig project 
om CO2 op te vangen en op te slaan, 
met het potentieel om de uitstoot 
tegen 2030 te halveren. Ik doe veel 
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waardoor de prijzen voor Belgische be-
drijven niet sneller mogen stijgen dan 
de energieprijzen in de buurlanden. 
Dat is een goede zaak.

In november neemt de federale rege-
ring een beslissing over het sluiten van 
de kerncentrales in 2025. Volgens net-
beheerder Elia komt 39% van onze 
energie daar nu uit. Zijn jullie er gerust 
in dat elektriciteit ook zonder kerncen-
trales even vlot beschikbaar blijft?

 Wij vragen uitdrukkelijk dat onze
energie vlot beschikbaar en betaalbaar 
blijft, en dat er voldoende koolstofvrije 
energie is. Daarom heeft Essenscia er 
voor gepleit om een zekere nucleaire 
capaciteit te behouden. Frankrijk gaat 
bijvoorbeeld fors investeren in kleine 
kerncentrales. We mogen niet blind 
blijven voor dat soort ontwikkelingen. 
Maar het is natuurlijk de federale rege-
ring die een beslissing moet nemen. Als
er extra kosten komen door de kern-
centrales te sluiten, mogen die alles-
zins niet worden doorgerekend aan 
gezinnen en bedrijven. Dat is voor ons 
essentieel.

“Sinds 1995 is de totale uitstoot
van broeikasgassen in de 
Belgische chemie- en farmasector
gehalveerd, terwijl de productie
is toegenomen.”

Ann Wurman, 
topvrouw van de 
vervuilende maar 
ook innoverende 
chemiesector:
“Er zijn al 
ongelooflijke 
inspanningen 
gedaan om onze 
impact op het 
klimaat te 
verminderen.”

bedrijfsbezoeken, en overal zie ik 
duurzame innovaties.

Een andere milieuvriendelijke maat-
regel waar Essenscia zich achter 
schaart, is de aanleg van extra pijplei-
dingen tussen Antwerpen en het Ruhr-
gebied in Duitsland. Maar voor die pijp-
leidingen moeten, afhankelijk van het 
tracé dat de Vlaamse overheid zal kie-
zen, 37 tot 165 mensen hun huis of een 
gedeelte ervan afstaan. Kunnen che-
miebedrijven geen andere oplossing 
vinden waarvoor er geen mensen uit 
hun huis moeten worden gezet?

Eerst even dit: wij moeten niet alleen
onze producten klimaatvriendelijker 
maken, maar ook het transport ervan. 
We doen het vandaag al goed. Minder 
dan een derde van het vervoer van che-
mieproducten in België gebeurt met 
vrachtwagens. Dat percentage moet 
verder naar omlaag, onder meer door 
een deel van dat transport te verplaat-
sen naar het spoor. Tegen 2030 moet 
het vervoer via goederentreinen ver-
dubbelen. De federale regering heeft 
daar forse investeringen voor aange-
kondigd en we delen die ambitie.

Maar het is technisch niet mogelijk
om alle chemieproducten via treinen 
te vervoeren. Daarom zijn pijpleidin-
gen zo belangrijk. Nu al gebeurt een 
kwart van het transport in onze sector 
via pijpleidingen, omdat die snel, vei-
lig en milieuvriendelijk zijn. We heb-
ben nood aan extra ondergrondse pijp-
leidingen om dat aandeel verder uit te 
breiden. Die pijpleidingen zijn ook 

noodzakelijk als we de klimaat- en 
energietransitie niet willen missen.

In een dichtbevolkt gebied als Vlaan-
deren is het natuurlijk niet eenvoudig 
om een nieuw traject voor pijpleidin-
gen uit te stippelen. Dat begrijpt ieder-
een. Maar er wordt door de Vlaamse 
overheid hard gewerkt aan een plan 
met een minimale impact op natuur en
bebouwing. Met de juiste compensatie-
maatregelen waar dat nodig is.

Zijn die extra pijpleidingen wel zo 
milieuvriendelijk? Welke producten 
willen de bedrijven uit jullie sector 
door die leidingen vervoeren?

Laat ons er eerst voor zorgen dat er
een strook wordt afgebakend waar de 
pijpleidingen aangelegd kunnen wor-
den, zodat we klaar zijn voor de toe-
komst. Een rondvraag bij bedrijven 
leert dat ze pijpleidingen op termijn 
vooral willen gebruiken voor het trans-
port van groene moleculen en energie-
dragers zoals waterstof. Zo kan er 
waterstof tussen Antwerpen, Neder-
lands Limburg en Duitsland worden 
getransporteerd, om chemiebedrijven 
van groene energie te voorzien.

Door die extra pijpleidingen kan er
ook vloeibare CO2 worden vervoerd. 
Bedrijven willen in de toekomst veel 
meer CO2 opvangen en hergebruiken 
in productieprocessen. De CO2 die een 
bedrijf uit de lucht haalt, kan via een 
pijpleiding naar een ander bedrijf wor-
den vervoerd dat die CO2 als grondstof
gebruikt om chemieproducten mee te 
maken.

Wanneer moeten de extra pijpleidingen 
er liggen?

 De overheid bepaalt het plannings-
proces en de timing. We hebben daar 
nog geen specifieke tijdshorizon voor. 
Maar de overheid moet de beslissing 
over dat tracé zo snel mogelijk nemen, 
want daarna moeten ook de nodige 
vergunningen worden aangevraagd, 
en dat kan lang aanslepen. De pijplei-
dingen moeten er alleszins in de ko-
mende jaren komen, want ze zijn echt 
nodig om de Europese klimaatdoelstel-
lingen te halen.

De energiefactuur is dit jaar fors geste-
gen. BASF heeft zijn ammoniakproduc-
tie in Antwerpen daardoor zelfs een 
beetje teruggeschroefd. Hoe erg zijn  
de dure energieprijzen voor een sector 
die veel energie nodig heeft om pro-
ducten te kunnen maken?

De energieprijzen stijgen overal, maar
voor Belgische bedrijven is energie wel 
7 tot 22% duurder dan in de buurlan-
den. Dat is een concurrentieel nadeel. 
De federale regering heeft daarom be-
slist dat er een energienorm komt, 
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