BELEIDSGROEP DUURZAAMHEID WERKT RC-AMBITIES UIT

IN ACTIE VOOR EEN
DUURZAME TOEKOMST
2007-2008
2002

1989 (ICCA)

Introductie Responsible
Care-programma.

VNCI-bestuur stelt deelname aan Responsible
Care-programma verplicht voor lidmaatschap.

1992

VNCI-bestuur spreekt zich uit voor
introductie Responsible Care-programma onder de leden. Invoering
bestaat uit drie stappen: ontwikkeling
managementvisie, orde op zaken stellen in eigen huis en de communicatie
verbreden.

2017

D
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e VNCI heeft eind 2016 de werkgroep Responsible Care omgevormd tot een nieuwe
Beleidsgroep Duurzaamheid. Sjoerd
Looijs, senior beleidsmedewerker Responsible Care en Duurzaamheid bij de
VNCI legt uit waarom: “Duurzaamheid is steeds
belangrijker in de maatschappij. Het Responsible
Care-programma is voor VNCI-leden de basis om
invulling te geven aan duurzaam ondernemen.
Daarom zijn er veel raakvlakken met andere VNCIbeleidsgroepen. Voor de nieuwe beleidsgroep hebben we daarom vooral strategische denkers op duurzaamheidsgebied uit de achterban aangetrokken.”
Looijs wijst erop dat de VNCI na de publicatie van het
eerste duurzaamheidsrapport van de Nederlandse
chemische industrie in 2013 is gestart om met de
duurzaamheidsexperts van de leden te overleggen
over de concrete invulling van de plannen voor de

VNCI start stakeholderdialogen:
gesprekken met mensen en organisaties uit de samenleving die op
verschillende manieren tegen de
chemie aankijken, zoals FNV,
Natuur & Milieu en het ministerie
van SZW. Deze dialoog maakt deel
uit van de stap naar meer transparantie.

2006 (ICCA)

Lancering Responsible Care Global Charter, met
daarin onder andere meer aandacht voor duurzaam
ondernemen en transparantie (ook in de waardeketen). Bedrijven moeten duidelijker laten zien wat ze
op Responsible Care-gebied doen. De rapportages
die bedrijven maken moeten betrouwbaar en dus
verifieerbaar zijn.

verdere verduurzaming van de sector.
Hieruit zijn twee belangrijke publicaties voortgekomen. Zo staat in het streefbeeld voor de Nederlandse
chemische sector in 2030 dat de industrie en aangrenzende sectoren die met chemische producten
werken, in 2030 een broeikasgasreductie van 40 procent hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005.
Andere belangrijke onderdelen van de strategie zijn
het efficiënt omspringen met grondstoffen, het
benutten van biomassa en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen. Daarnaast publiceerde de Topsector Chemie, mede op basis van de gesprekken
met de duurzaamheidsexperts van VNCI-leden, in
2014 het transitieplan ‘Chemie maakt het verschil’.
Hierin spreekt de Topsector Chemie de wens uit dat
Nederland in 2050 bekendstaat als het land van de
duurzame chemie. Ook moet Nederland dan behoren
tot de top-3 van producenten van duurzame materia-

De Beleidsgroep Duurzaamheid van de VNCI concretiseert
dit jaar drie actielijnen om invulling te geven aan een duurzame toekomst. Het gaat om een low carbon economy, een
minimale impact van de chemische industrie op mens en
milieu en de bijdrage van de sector aan welzijn en welvaart.
Tekst: Adriaan van Hooijdonk

2014 (ICCA)
2010

KPMG start in
opdracht van de VNCI
met de verificatie van
het VNCI RC-rapport.

2008-2009

KPMG voert als
onafhankelijke
partij een proefverificatie uit van het
VNCI RC-rapport.

Lancering update Responsible
Care Global Charter, met daarin
meer aandacht voor corporate
leiderschapscultuur, beschermen
van mens en milieu, versterken
van managementsystemen, beïnvloeden van businesspartners,
verenigen van stakeholders en
bijdragen aan duurzaamheid.

2013

VNCI lanceert het eerste duurzaamheidsrapport van de Nederlandse chemische industrie; begin van het proces
om met de lidbedrijven te komen tot
een regelmatige monitoring van en
rapportage over de bijdrage van de
chemie aan de verduurzaming van de
industrie en samenleving.

len en oplossingen. Om hier te komen is het essentieel het excellente wetenschappelijk chemieonderzoek te versterken.

Actielijnen

Looijs realiseert zich dat het om vergezichten gaat
en dat VNCI-leden behoefte hebben aan concrete
acties om de ambities waar te maken. Daarom gaan
de leden van de Beleidsgroep Duurzaamheid samen
met leden van andere relevante VNCI-beleidsgroepen, en ondersteund door externe duurzaamheidsexperts, eind 2017 concreet maken wat er nodig is
om de drie actielijnen uit te kunnen voeren. “Hierbij
gaat het om de invoering van een low carbon economy, een minimale impact van de chemische industrie op mens en milieu en de bijdrage van de sector
aan welzijn en welvaart”, aldus Looijs.
Hij benadrukt dat de verificatie van het Responsible

2016

VNCI introduceert Responsible Care
Dashboard bij SACHEM in Zaltbommel. VNCI-leden kunnen hiermee
onder meer hun prestaties op het
gebied van Responsible Care vergelijken met het gemiddelde van de
sector en deze verder verbeteren.

2016

VNCI richt Beleidsgroep Duurzaamheid op. Drie actielijnen
geformuleerd om invulling te
geven aan een duurzame toekomst: low carbon economy, minimale impact chemische industrie op mens en milieu, bijdrage
aan welzijn en welvaart.

Care-rapport is komen te vervallen. KPMG gaat
vanaf nu ondersteuning bieden bij het verbeteren van
de kwaliteit van het dataproces. Door de recente
introductie van het Responsible Care Dashboard en
de onderliggende database is er dit jaar meer zicht
gekomen op de prestaties van de laatste 10 procent,
zodat deze bedrijven een verbeterplan kunnen
maken. Het komend jaar gaat de Beleidsgroep Duurzaamheid vaststellen waaraan zo’n plan moet voldoen. Over drie jaar moet het RC Dashboard uitgegroeid zijn tot een systeem dat leden actief inzetten
om hun RC-prestaties zichtbaar en aantoonbaar te
verbeteren. “Zo blijft het belangrijkste aspect van
RC, continu verbeteren, geborgd en kunnen de leden
zichtbare resultaten tonen. Bovendien kunnen we
dan ook onze voortgang ten opzichte van de drie
duurzame actielijnen laten zien, evenals de bijdrage
aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.” p

UPDATES
1989-2016

De afgelopen 25
jaar heeft de ICCA
(International
Council of Chemical Associations)
verschillende
updates in het
Responsible Careprogramma doorgevoerd. Deze
wijzigingen zijn
door de nationale
brancheorganisaties, zoals de
VNCI, overgenomen.

2050
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