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Netwerk Chemie
De sector chemie speelt als leverancier van grondstoffen een essentiële rol in de verduurzaming van
de economie. Het is een energie-intensieve sector die hard aan de slag moet om aan de gestelde
duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de SDG’s te voldoen. Daarom werkt
MVO Nederland in het Netwerk Chemie met deelnemende partijen aan de verduurzaming van de
sector.
Het Netwerk Chemie verbindt vraag en aanbod op het gebied van chemie-innovaties – nationaal en
internationaal. Deelnemers werken actief samen in (cross-sectorale) projecten om verduurzaming in
de chemiesector en transparantie in de keten te realiseren. MVO Nederland ondersteunt bij het
vormen van projectgroepen en het vaststellen van ambities. Door chemiebedrijven te bundelen in het
netwerk en de juiste voedingsbodem te creëren, kunnen ze samenwerken, projecten starten en
nieuwe klanten betrekken.
In het Netwerk Chemie van MVO Nederland wordt er de kans gegrepen om te versnellen naar een
toekomstbestendige chemiesector. Kansen die je als bedrijf alleen lastig kunt grijpen en waar je dus
andere bedrijven voor nodig hebt. Bijvoorbeeld vanwege niet-sluitende businesscases, omdat de
contacten en kennis ontbreken of vanwege wet- en regelgeving die je in de weg staat. Door je aan te
sluiten bij dit netwerk pak je uitdagingen samen met andere ondernemers aan. Je deelt kennis en
werkt gezamenlijk aan innovaties. Daarnaast brengen we in het Netwerk Chemie ambitieuze bedrijven
samen uit andere sectornetwerken.

2. Participanten/deelnemers
Een voorbeeld van diverse deelnemers is:






Midwaste
Renewi
Rova
Sika
Wavin

3. Activiteiten/initiatieven
Jaarlijks staan er verschillende bijeenkomst/evenementen op de agenda. Als deelnemer aan het
initiatief wordt er ook deelgenomen aan de vergaderingen van de netwerkgroep. Er wordt actief
deelgenomen aan de bijeenkomsten om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om
circulaire economie toe te passen.
4. Autorisatie
Er wordt actief deelgenomen door de medewerker aan het initiatief. Er wordt doormiddel van tijd
geïnvesteerd om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om zoveel mogelijk bij te dragen aan het
concept circulaire economie.
5. Doelstelling
Het doel van het initiatief is om verduurzaming in de chemiesector en transparantie in de keten te
realiseren.
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