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‘Hetmoetnormalerwordenvoor
vrouwenominde chemie tewerken’
Caitlin Stooker
Amsterdam

ManonBloemer,directeur vandeVNCI,
debranchevereniging voordechemie,
ziet tweegroteproblemenvoorde sector:
een tekort aanvrouweneneen tekort aan
mbo’ers.Bedrijvenmoetenhun imago
verbeteren.

De chemische industrie dreigt de slag op
dearbeidsmarkt te verliezen. Slechts18%
van dembo-studenten kiest uiteindelijk
voor een baan in de chemie. En vrouwen
zijneralhelemaalniet tevinden.Datmoet
veranderen, vindtManonBloemer,direc-
teur van de VNCI, de branchevereniging
voor de chemie.Want de komende jaren
gaanerduizendenmensenmetpensioen.

Omhet tij te kerenmoetendebedrijfs-
deurenverderopen,aldusBloemer.Zewas
jarenlangwerkzaambijondermeerUnile-
ver en Vopak. Vorig jaar volgde ze Colette
Almaop,dienavijftienjaarstoptealsvoor-
vrouwbijdebelangenclub. ‘Ikhebtoenik
voordeVNCIgingwerkenaanmijnkinde-
ren(20,17en15jaar)gevraagdwaarzijaan
denkenbij chemie.Het was lang stil. Uit-
eindelijkzeidenze“saaienrookuitschoor-
stenen”.Datmoet anders.’

V Kort nauwaantreden zei udat de che-
mische sector een imagoprobleemheeft.
Goedebinnenkomer.
‘Wanneer chemie de krant haalt, is dat
meestal nietmet goed nieuws. Het is een
technischewereld,metongelofelijkslim-
me en analytische denkers.Met enorme
veiligheidseisen.Maar er heerst ook een
cultuur dat als het klopt, er geen verdere
uitleg nodig is. Als ik inmijn tijd bij Uni-
lever iets heb geleerd, is dat het ook gaat
overdemanierwaaropje ietspresenteert.
De chemiemoet eenmenselijker gezicht
krijgen.’

V Wat is ermismethet huidige imago?
‘Het iseengeslotenwereld.Ennetalsmijn
kinderen denkenmensen vaak aan rook
uit schoorstenen. Dat ismeestal stoom,
maar goed.’

V Datbeeld is onterecht?
‘De sector wordt vaak gezien als deel van
hetprobleem,ophetgebiedvanvervuiling
bijvoorbeeld,maarkan juistdeoplossing
zijn. Ook voor verduurzaming. Chemie
heeft een essentiële rol in ons dagelijks
leven enwelzijn.Met de uitbraak van het
coronavirus werd dat wel zichtbaar: che-
miebedrijven produceerden massaal
handgels, mondmaskers, plastic scher-
men, enwilden daarover vertellen en dat
laten zien.Denuance is belangrijk.’

V Wat zoueenbeter imagooplossen?
‘Er zijn twee problemen binnen de sec-
tor: er zijn teweinigmbo’ers en teweinig
vrouwen.Tussennuen2030gaanduizen-
denmensenmet pensioen. Diemoeten
worden vervangen. Tegelijkertijd is de in-
stroomvoormbo-functies,zowelvoor jon-
gens alsmeiden, laag. Uit onze laatste ar-
beidsmarktmonitor bleek datmaar 18%
van de chemiestudenten ook daadwer-
kelijk in onze sector aan de slag gaat. Bij
het hbo enwo is dit ook laag,maar bij de
mbo-functies liggendemeestebanen.Op
de vloer bijvoorbeeld, bij de procestech-
niek en operationele techniek. Het beeld
isvaakdathetomzware,viezearbeidgaat.
Dat is nietmeer zo. En doordat het werk
verandert, iserooknogmeerbehoefteaan
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Meer betrokkenheid bedrijfsleven bij mbo?

Begindezemaand
steldeonderwijs-
specialistDirk

vanDammevande
Oesoal inhet FDdathet
middelbaar beroeps-
onderwijs inNeder-
landmeer structurele
betrokkenheidnodig
heeft vanwerkgevers.
Vooral stageplekken
en leerbanen zijn een
urgent knelpunt, zei
hij. Doorde coronacri-
sis hebbenwerkgevers
minder tijd enplek voor
studenten. Al sinds april
waarschuwenmbo-in-
stellingenenwerkge-
vers voor een tekort aan
stageplekkenen leer-

banen. Eindaugustus
kwamenopleidingen in
Nederlandbijna 21.000
plekken voordit school-
jaar tekort, aldushet
meldpunt vanSamen-
werkingsorganisatie
BeroepsonderwijsBe-
drijfsleven.Ookbinnen
de chemische industrie
is er ruimte voor verbe-
tering, beaamtBloemer.
‘Maarhier speelt naast
de coronacrisis ookde
wetgevingmee’, zegt de
VNCI-topvrouw.Veel
chemischebedrijven
werkenmet gevaarlijke
stoffen,waardoor ze on-
der deBRZO-wetgeving
vallen.Dit betekent ook

dat personenonderde
18 jaarniet het terrein
opmogen, ookniet voor
stages.Datmaakthet
moeilijkmbo-leerlin-
gen in een vroeg stadi-
umenthousiast tema-
ken voorde sector, zegt
Bloemer. ‘Diewet is er
niet voorniets,maar zo
doen leerlingen sneller
ervaringopbij bijvoor-
beeld garagebedrijven,
installatiebedrijvenof
metaalbedrijven. Zo
mis je dekansomte
laten zienwat er pre-
cies inde fabrieken
allemaal gebeurt endat
het geen vieze of zware
arbeid is.

competenties waar vrouwen goed in zijn:
samenwerken,oplossingenverzinnen.Uit-
eindelijkkrijg jemetdiverseteamsbetere
ideeën.Wemoeten duidelijkmaken dat
chemieleukis,datweoplossingenvoorde
toekomst bedenken. Je kuntmeewerken
aaneenCO2-armeindustrieendeomslag
naarduurzameenergie engrondstoffen.’

V Zelf stapteuooit over vanUnilevernaar
Vopak,waarom?
‘Ik ben een trotse import-Rotterdammer
enwilde graag bij een havenbedrijf wer-
ken.Als jedoordeEuropoortrijdt,danrijd
je langsdiegrote industrie.Wiebesnoem-
dehet laatst“50kilometer industrieelver-
nuft”. Zo voel ik dat ook en ik vind dat zo
mooi.Het is relevant voordewereld.’

V Is het echt zo slecht gesteldmethet
aandeel vrouwen inde chemie?
‘Hetaandeelvrouwenis30%hogerdan20
jaargeleden,maarhet isnietgenoeg.Van
de88.000banen indechemiewordtmin-
der dan 20% vervuld door vrouwen. Zelfs
al kiezen vrouwen een chemieopleiding,
dan nog kiezen ze daarna lang niet altijd
voor eenbaan inde chemische industrie.
De keuze valt eerder opbiotech, of de far-
maceutische industrie. En indeploegen-
diensten, op de vloer, zijn vrouwen hele-
maal zeldzaam.’

V Overploegendiensten zijn tal van ver-
halen, over het ontbreken vandamestoi-
lettenof aparte doucheruimtes. Rolmo-
dellenontbreken. Je bent alleen. Jemoet
je extra bewijzen.Of je bent juist ‘oneof
the guys’. Daarmoet je zin inhebben.
‘Als je nu alsmeisje een chemieopleiding
volgt,hebjebijwijzevansprekeneenbaan
voorhet leven.Demeidendiewij spreken
diewel voor ploegendiensten kiezen,wij-
zen vaakopde voordelenals veel vrije tijd
en een goed salaris. Tegelijkertijd is de
drempel inderdaadnoghoog.Daar ligteen
rol voor de bedrijven, bijvoorbeeld door
vrouwenbijelkaar indeploegteplaatsen,
of eens goed te kijkennaar hoe ze zichop
hunwebsite presenteren. DeVNCIwil de
verhalen van die vrouwen vertellen, de
rolmodellen laten zien en het normaler
maken.’

V Uzegt eenbaan voorhet leven, te ge-
lijkertijd vrezendeondernemingsraden
dat deCO2-heffing vanhet kabinet banen
gaat kosten.Deelt udie zorgen?
‘Ja, alsNederland andere spelregels kiest
danEuropa,heeftdatgevolgen.Datveroor-
zaakteenongelijkspeelveldendatkanten
koste gaan van investeringen die juist nu
van belang zijn.Maar als nietmeer jonge
menseneenbaanindechemiekiezen,dan
hebbenwe ook een uitdaging. Het ideaal
isvolgensmij: voldoenderuimteomtein-
vesteren in verduurzaming en veel jonge
mensendie opdiebanenafkomen.’

“
‘De chemiesector
wordt vaakgezien als
deel vanhet probleem,
maar kan juist de
oplossing zijn’
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