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Dit jaar vindt de Dag van de Chemie niet 
plaats in september, maar op 6 oktober, 
tijdens het Weekend van de Wetenschap. 
De VNCI en NEMO, organisator van het 
Weekend van de Wetenschap, zijn een 
samenwerking aangegaan die voor beide 
partijen alleen maar voordelen oplevert. 
Tekst: Igor Znidarsic

‘ SAMEN ZIJN WE 
VEEL STERKER’

VNCI EN WEEKEND VAN DE 
WETENSCHAP BUNDELEN KRACHTEN

Colette Alma: ‘Fantastisch dat we dankzij 
deze samenwerking nu een veel groter 
publiek bereiken.’

T ijdens het Weekend van de Wetenschap, 
georganiseerd door NEMO, openen elk jaar in 
het eerste weekend van oktober organisaties 
in science, technology, engineering en math 
hun deuren voor een breed publiek. Tijdens 

de tweejaarlijkse Dag van de Chemie van de VNCI open-
den tot nu toe eind september chemiebedrijven en    
chemie-gerelateerde organisaties (zoals ziekenhuisla-
boratoria, waterbedrijven en onderwijs- en kennisin-
stellingen) hun deuren. “Beide evenementen brengen de 
wereld van wetenschap en technologie dichter bij het 
grote publiek”, zegt VNCI-directeur Colette Alma. “We 
doen deels hetzelfde. Van daaruit is het idee ontstaan 
om in plaats van elkaar op verschillende dagen te 
beconcurreren, juist de krachten te bundelen en in het-
zelfde weekend te gaan zitten.” 
NEMO-directeur Michiel Buchel ziet een duidelijke over-
lap tussen de missies van het Weekend van de Weten-
schap en de Dag van de Chemie: “Beide evenementen 
willen met een open-huisformule de belangstelling voor 
wetenschap en technologie vergroten. Wij motiveren 
onze onderzoeksinstituten, labs en musea om mensen 
te laten zien wat daar gebeurt, de VNCI doet hetzelfde 
met de chemie, met de bedoeling de chemische in-
dustrie op een positieve manier aan de samenleving te 
presenteren en te laten zien wat voor mooie en belang-
rijke producten er gemaakt worden. Door die overlap is 
het slim om samen te werken. Samen zijn we veel ster-

Michiel Buchel: ‘Geen betere ambassadeur voor de in-
dustrie dan iemand die in een laboratorium of fabriek 
uitlegt wat voor werk hij of zij daar doet.’
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‘ Beide evenementen 
willen met een open-
huisformule de 
belangstelling voor 
wetenschap en 
technologie vergroten’ AHA-ERLEBNIS

”Om de ontvangst van bezoekers in goede banen te leiden, hebben 
we de registratiesystemen en veiligheidsvoorzieningen omgezet naar 
herkenbare en leuke praktijkcases. Zodat mensen meteen begrij-
pen dat ze een chemiesite op gaan waar bepaalde regels gelden, 
zoals geen alcohol en geen drugs. We hadden een demonstratie van 
een drugshond, zoals we die ook inzetten tijdens bijvoorbeeld groot 
onderhoud aan de fabrieken. En kinderen kregen een eigen Cheme-
lot-pas.” Dit vertelt Noëlle Brouns, communicatiemanager bij 
Sitech Services. Zij was betrokken bij de vorige twee edities van de 
Dag van de Chemie op Chemelot, onder meer bij de ontvangst van de 
(duizenden) bezoekers. 
Een groot deel van de bezoekers bestaat uit omwonenden. Brouns: 
“We stellen de poorten graag voor ze open. Ook om iets terug te 
doen, want ze ervaren weleens overlast. Met zo’n open dag kun je 
mooi laten zien wat hier gebeurt en waarom. Ze bekijken niet alleen 
de site maar spreken ook met de mensen die in de fabrieken werken, 
onder het genot van een hapje en een drankje. Voor velen blijkt het 
een aha-erlebnis. ‘Ik snap nu beter wat jullie doen’, zeggen ze ach-
teraf. Dat begrip is heel waardevol.” Verder komen er ook mensen die 
op zoek zijn naar een baan en medewerkers met hun gezinnen. 
Onlangs is een informatiemiddag gehouden voor docen-
ten exacte vakken van middelbare scholen uit de regio.  “We merken 
dat daar nog veel onbekendheid met chemie is en met wat er op Che-
melot gebeurt”, aldus Brouns. “We hebben onder andere een bus-
tour over het terrein gedaan. Ze waren erg enthousiast. De opgedane 
kennis en tips die we hebben gekregen van de docenten over hoe we 
jongeren kunnen bereiken zijn erg waardevol. Deze gaan wij bij de 
komende editie, waar ik weer graag aan meewerk, zeker inzetten en 
vertalen naar een aansprekend programma.”

ker.”
De Dag van de Chemie vindt dit jaar daarom plaats op 
zaterdag 6 oktober, tijdens het Weekend van de Weten-
schap. Speciaal om de dag ook in het jubileumjaar van 
de VNCI te laten vallen, was die al een jaar uitgesteld. 
Alma benadrukt dat ondanks de samenwerking de Dag 
van de Chemie gewoon blijft bestaan, maar dan als 
‘apart onderdeel van het Weekend van de Wetenschap’.

Media-aandacht
Een voordeel van de samenwerking is een vergrote aan-
dacht voor beide events. “Een evenement als dit gaat in 
de samenleving leven door media-aandacht, en dat gaat 
niet vanzelf, we zijn geen Ajax-PSV”, zegt Buchel. “We 
zijn allebei beperkt in de mogelijkheden, maar samen 
kunnen we elkaar in het gevecht om de media-aandacht 
versterken en een net iets groter bereik genereren dan 
afzonderlijk.”
Het Weekend van de Wetenschap krijgt er door de 
samenwerking een hele sector bij, inclusief chemie-
locaties als Delfzijl en Chemelot. Het voordeel voor de 
chemiebedrijven is dat ze op een bredere en grotere 
belangstelling kunnen rekenen. Niet alleen door de 
grotere media-aandacht, maar ook door de opzet van de 
website van het Weekend van de Wetenschap. Als een 
potentiële bezoeker zich aanmeldt en zijn postcode 

UNIEKE KANS
De Dag van de Chemie is een unieke kans voor 
chemiebedrijven om de jeugd, hun ouders en 
omwonenden te laten zien dat de chemie produc-
ten maakt die een onmisbare bijdrage leveren 
aan maatschappelijke uitdagingen, dat er niets 
geheimzinnigs is aan de sector, dat de veiligheid 
er hoog in het vaandel staat en dat het een boei-
ende werkomgeving is.
Tijdens de laatste Dag van de Chemie (2015) 
openden 45 organisaties waar chemie een 
belangrijke rol speelt hun deuren. Er kwamen 
50.000 bezoekers op af. Aan het laatste Weekend 
van de Wetenschap (2017) deden zo’n 300 organi-
saties mee, die 150.000 bezoekers ontvingen.

Aanmelden (bedrijven): 
www.hetweekendvandewetenschap.nl/organisatie-
aanmelden

invult, ziet hij meteen welke locaties in de buurt bezocht 
kunnen worden. Daar zitten nu dus ook chemiebedrijven 
bij. “Het is fantastisch dat we dankzij deze samenwer-
king nu een veel groter publiek bereiken”, zegt Alma. 

Discrepantie
Labs en chemiebedrijven zijn vaak moeilijk toegankelijk, 
alleen al vanwege het veiligheidsaspect. En onbekend 
maakt vaak onbemind. Daarom is het zo belangrijk dat 
zij hun deuren openen. Behalve voor het imago is dat 
ook goed voor de aanwas van bètatalent. Buchel: “Er zit 
een discrepantie tussen het imago van de chemie en het 
enthousiasme dat ik zie bij kinderen die in NEMO in het 
BASF-lab experimenteren met chemie. Daarom zijn het 
Weekend van de Wetenschap en de Dag van de Chemie 
zo belangrijk. Geen betere ambassadeur voor de indus- 
trie dan iemand die in een lab of fabriek uitlegt wat voor 
werk hij of zij daar doet en waarom dat zo belangrijk is. 
Dat is de meest authentieke en impactvolle vorm van 
communicatie.”
De samenwerking tussen het Weekend van de Weten-
schap en de VNCI moeten we zien als een pilot. Alma: 
“We staan aan het begin van een gezamenlijk pad. 
Daarna gaan we evalueren en kijken hoe we de jaren 
daarna de samenwerking gefaseerd verder kunnen 
uitbouwen.” p


