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Grote achterban

Het behartigen van de MKB-
belangen staat nadrukkelijk 
op de agenda van de VNCI
Frank Groenen, general manager Sachem Europe

We gaan voor: 

>  VERBETEREN  
van de concurrentie  kracht van 
de chemische industrie

>  VERSTERKEN  
 van de license to operate

>  ZICHTBAAR MAKEN 
van de maat schap pe lijke 
waarde van de sector

Krachtige stem 
De VNCI kent de branche van binnen en 
buiten en treedt op als woordvoerder van 
de chemische industrie in Nederland. We 
komen op voor onze leden bij ministeries, 
politiek en andere stakeholders. Via 
de VNCI heeft de chemische industrie 
een krachtige stem in de Nederlandse 
werk geversorganisatie VNO-NCW en 
de Europese brancheorganisatie Cefic.

Bijna alle grote en kleinere chemie 
bedrijven in Nederland zijn lid van de VNCI.  
Dat geeft de vereniging slagkracht!

De VNCI zorgt al bijna honderd jaar 
voor het fundament onder de 
chemische industrie in Nederland. 

VNCI is een waarde-
volle partner in 
politiek Den Haag
Marjan van Loon, president-
directeur Shell Nederland



Wat wij doen voor u

1
Uw belangen behartigd:  
voor ministers, Kamerleden, 
ambtenaren en andere stakeholders 
zijn wij hét aanspreekpunt als het 
gaat over de chemische industrie.

2
Uw netwerk 
vergroot: 

de VNCI brengt 
u in contact met 
andere chemie

bedrijven en met overheden, politiek, 
wetenschappers en andere relevante 
stakeholders. 3

Onze adviseurs, uw kennisbron:  
de inhoude lijke specialisten van de VNCI zijn op de 
hoogte van relevante ontwikkelingen die impact 
kunnen hebben op uw bedrijf. In bijeenkomsten 
informeren wij u over de laatste ontwikkelingen en 

reiken wij u instrumenten 
aan om met nieuwe wet 

en regelgeving om te 
gaan. 4   

U bent altijd op de hoogte:  
via onze website, maandblad Chemie 
Magazine, nieuws brief en via 
verschillende 
werk en 

beleids groepen houden 
wij u op de hoogte van 
relevante informatie 
voor uw bedrijf.

6
U bespaart geld: 
door op te komen 
voor gezamenlijke 
belangen, door gratis 
bijeenkomsten en 

korting op vele producten en diensten via het VNCI 
Ledenvoordeelprogramma besparen wij uw bedrijf 
veel geld.

5
Chemie op de kaart:  
de VNCI brengt 
het belang van 
de chemische 
industrie over het 

voetlicht, in de media, op congressen en 
in gesprekken met stakeholders.

Bezoek onze website 
voor het laatste nieuws

www.vnci.nl

VNCI loste ons 
probleem op 
Emre Kaya,  general manager 
Organik Kimya Netherlands

De VNCI geeft mij 
toegang tot het 
juiste netwerk 
Cor Kamminga, directeur BioBTX


