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MIRJAM VERHOEFF PLANT 
MANAGER OF THE YEAR 2020
Sinds 2008 wordt elk jaar tijdens het Deltavisie-congres de Plant 
Manager of the Year gekozen. Deze verkiezing is een initiatief van het 
Petrochem Platform in samenwerking met de Koninklijke VNCI, 
VOTOB, Deltalinqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam en het ken-
nisplatform Het Nieuwe Produceren. De verkiezing draagt bij aan een 
positief imago van de Nederlandse procesindustrie door de inspan-
ning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. 
De focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, productiviteit en 
duurzaamheid.
Dit jaar waren genomineerd  Mirjam Verhoeff van DSM Resins & 

Functional Materials, Ann Geens van Ducor, Harry Talen 
van Engie en Lennard Luijt van NAM. De vakjury heeft 

alle kandidaten bezocht op hun site, online gesprek-
ken gevoerd en zestig punten verdeeld. De overige 
punten zijn gegeven door internetstemmen (twintig 
punten) en bezoekers van het congres Deltavisie 
(twintig punten). Hieruit kwam Mirjam Verhoeff als 

de winnaar tevoorschijn. 
Mirjam Verhoeff is daarmee de tweede vrouw die 
de verkiezing wint. De eerste was Edith Romp 

van Teijin Aramid in 2011. Romp werd onder 
meer gekozen vanwege haar ‘uitmuntend 
technisch en organisatorisch inzicht’ en de 
‘verbetertrajecten die zij met haar 
managementteam had weten te realise-
ren’. De jury vindt dat Verhoeff door het 
geven van veel vertrouwen meer als 
coach dan als manager een jong en win-
ning team neerzet. Telkens worden 
nieuwe ideeën geboren en gerealiseerd, 
met als resultaat een jaarlijks groeiende 
productiecapaciteit zonder veel investe-
ringen. Ook heeft de jury gezien dat zij 
oprecht hart heeft voor haar medewer-
kers. ‘Ze kan zaken goed aan anderen 
overlaten en op haar handen blijven zit-
ten. Ze pakt leidinggeven echt op een heel 
andere manier aan.’
Wie is Mirjam Verhoeff? Wat drijft haar? 

Waar haalt ze haar inspiratie vandaan? En 
wat voor bedrijf is DSM Resins & Functional 
Materials? In deze speciale bijlage lees je er 
alles over.
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‘ Onze prioriteit ligt 
momenteel bij het naar 
nul brengen van onze 
productiefootprint.’
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Mirjam Verhoeff is meer coach dan manager

DSM Hoek van Holland wil zero impact-site zijn

Wie inspireert de Plant Manager of the Year?
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‘ Op de werkvloer 
zit zoveel kennis, 
dat daar de beste 
ideeën vandaan 
komen’
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Omdat het interview een 
half uur later plaats-
vindt dan afgesproken 
(schuld van de intervie-
wer), kon Mirjam Ver-

hoeff haar dagelijkse rondje door de 
fabriek vandaag extra lang maken. 
“De combinatie van de reactoren die 
draaien en de mensen die er wer-
ken, daar geniet ik enorm van”, zegt 
ze. “Ik loop dagelijks een rondje. Er 
zijn altijd vragen, want mensen 
weten dat ik kom, dus ze bewaren 
de vragen. Na zo’n rondje is mijn 
dag weer goed.” Verhoeff, die afge-
lopen september werd uitgeroepen 
tot Plant Manager of the Year 2020, 
is een echte people manager. Of, 
zoals de jury het formuleerde: 
‘meer coach dan manager’. De 
medewerkers krijgen de vrijheid om 
aan dingen te werken die zij belang-
rijk vinden en krijgen daar ook zelf 
de verantwoordelijkheid voor. “Ik 
merk dat ze dat heel erg waarderen, 
en het levert heel mooie resultaten 
op”, aldus de plant manager.

Mirjam Verhoeff: ‘Als je me in januari 
had gevraagd of ik de fabriek draai-
ende kon houden met de hele staf 
thuis, had ik gezegd: nee, onmo-     
gelijk.’

MIRJAM VERHOEFF IS MEER COACH DAN MANAGER

Mirjam Verhoeff, plant manager van DSM Resins & Functional Materi-
als in Hoek van Holland, werd afgelopen september tijdens het congres 
Deltavisie uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2020. “Op de 
werkvloer zit zoveel kennis over de processen, dat daar ook de beste 
ideeën vandaan komen. Het talent binnen organisaties wordt nog vaak 
onderschat.”
Tekst: Igor Znidarsic

‘ ALS JE MENSEN GOED 
BEGELEIDT, ZIJN ZE TOT 
HEEL VEEL IN STAAT’

Door deze aanpak lukte het om in 
een verbeterprogramma 55 ver-
beteringen door te voeren. Kun je 
daar wat meer over vertellen?
Verhoeff: “Ik denk dat in een fabriek 
iedereen moet werken aan verbete-
ringen, de tijd dat je alleen je pro-
ces draaide is voorbij. We hebben 
afgesproken dat iedereen één ver-
betering per jaar oppakt, helemaal 
zelf, van begin tot eind. Het moet 
passen binnen veiligheid, gezond-
heid of kwaliteit, voor de rest 
mogen ze het zelf beslissen. Er was 
in het begin best wel discussie over, 
ook in mijn managementteam: 
moeten we dat niet controleren? 
Maar ik geloof oprecht dat als je de 
verantwoordelijkheid bij de mede-
werkers neerlegt en hun de midde-
len en de mogelijkheden geeft, zij 
aan dingen gaan werken die zij 
belangrijk vinden of waar zij last 
van hebben en dat dit een grote 
toegevoegde waarde oplevert. Op 
de werkvloer, bij de operators, zit 
zoveel kennis over de processen, e
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‘ We geven jongeren de kans 
om te groeien, daardoor 
blijven ze geboeid’
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een van onze producten. Af en toe 
stak dat de kop op en dan was het 
weer weg, maar we kwamen er niet 
uit wat de oorzaak was. Een labo-
rant, een 50-plusser, zei dat het 
door de manier van spoelen kwam. 
Maar dat werd weggewuifd: daar 
was al eerder naar gekeken. Hij 
wilde er toch zijn verbetervoorstel 
van maken, en ik beloofde hem een 
coach om het probleem mee op te 
pakken, maar hij moest mij wel hel-
pen om me daaraan te herinneren. 
Elke keer als ik de fabriek in liep, 
vroeg hij of ik die coach al had gere-
geld, en uiteindelijk deed ik dat. Hij 
ging binnen het team dat ontstond 
proefjes doen met operators, beet 
zich erin vast. Het was de man waar 
we het misschien het minst van had-
den verwacht, maar hij stond als 
eerste op in het verbetertraject, 
nam een moeilijk probleem ter hand 
en ging net zo lang door tot hij kon 
bewijzen hoe het zat. Het probleem 
werd opgelost door het spoelpro-
gramma een beetje aan te passen, 
zonder grote investeringen. Briljant. 
Als je mensen goed begeleidt, zijn 
ze tot heel veel in staat. Toen het 
probleem nog speelde, moesten we 
veel materiaal weggooien, terwijl we 
een zero impact-site willen zijn. Nu 
hebben we geen afval meer en dat 
scheelt ook enorm in de kosten.”

Wat heeft die persoon getriggerd 
om dit te doen?
“Dat hij zelf mocht kiezen waar hij 
aan wilde werken. Hij meende al 
jaren te weten waar de oplossing lag 
en had misschien het gevoel dat er 
niet naar hem werd geluisterd, nu 

kon hij er zelf iets aan doen. Als we 
tegen hem hadden gezegd: werk 
aan dit probleem, had hij bij de eer-
ste tegenslag misschien gezegd: ik 
weet het niet meer. Als iemand 
zoiets uit zichtzelf oppakt, staat hij 
er heel anders in.”

Volgens de jury heb je een jong en 
winning team neergezet. Hoe 
krijg je dat voor elkaar in een sec-
tor waar de vergrijzing toeslaat?
“We zijn de afgelopen 3 jaar enorm 
gegroeid en hebben daardoor veel 
nieuwe mensen aangenomen. 
Bewust veel jongeren. Ze konden 
intern een Vapro-diploma behalen. 
Daarnaast heeft DSM een sterke 
sustainability-agenda en dat trekt 
jongeren aan. Jongeren aannemen 
is natuurlijk ook een risico, vanwege 
de kans dat ze op een gegeven 
moment vertrekken, maar we heb-
ben afgelopen jaar nog niemand 
zien vertrekken waarvan we niet 
wilden dat hij of zij vertrok. Ik denk 
omdat ze bij ons de kans krijgen om 
te groeien, daardoor blijven ze 
geboeid.”

Dit interview vindt via Teams 
plaats. Hoe heeft corona je werk 
beïnvloed?
“Als je me in januari had gevraagd of 
ik de fabriek draaiende kon houden 
met de hele staf thuis, had ik 
gezegd: nee, onmogelijk. Maar in 
februari zaten we al binnen 3 dagen 
allemaal fulltime thuis, zo snel zijn 
alle faciliteiten geregeld. Gelukkig 
maakten we al veel gebruik van digi-
tale middelen. Het is mooi om te 
zien dat we bij een dringende reden 
snel veel kunnen veranderen. Maar 
het blijft een uitdaging om met het 
vele thuiswerken de verbinding, de 
teamgeest te behouden. Dat doen 
we onder meer met gezellige 
Teams-meetings, borrels op afstand 
en dergelijke.
Het mooie is ook dat de trots op de 
industrie door corona is toegeno-
men. We waren heel snel met de 
productie van hand sanitizer, mond-
kapjes en neusstaafjes. Dat was 

dat daar ook de beste ideeën van-
daan komen. Het talent binnen 
organisaties wordt volgens mij nog 
vaak onderschat.”

Kan iedereen mee in zo’n  
verandering?
“Ja, op zijn eigen manier en in zijn 
eigen tempo. Ik heb het in een vorige 
fabriek ook gedaan. Kijk, iedereen is 
in staat om te veranderen, we ge-
bruiken allemaal een smartphone 
tegenwoordig, of je nou jong bent of 
oud. Je moet het wel laten aanslui-
ten bij het talent van mensen. Som-
migen zijn goed in het verzinnen van 
ideeën, anderen zijn weer beter in 
het uitvoeren. Als die gaan samen-
werken, ontstaan er mooie dingen.”

Kun je een voorbeeld noemen van 
die 55 verbeteringen?
“We hebben in de fabriek heel lang 
een contaminatie-issue gehad in 

PLANT MANAGER OF  
THE YEAR-VERKIEZING
De verkiezing van de Plant Manager of the Year 
wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief 
van het Petrochem Platform in samenwerking met 
de Koninklijke VNCI, VOTOB, Deltalinqs, Nogepa, 
het Havenbedrijf Rotterdam en het kennisplatform 
Het Nieuwe Produceren. De verkiezing draagt bij 
aan een positief imago van de Nederlandse proces-
industrie door de inspanning en prestaties van 
plantmanagers te benoemen en te waarderen. De 
focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, 
productiviteit en duurzaamheid. 

‘We hebben afgesproken dat iedereen 
één verbetering per jaar oppakt, 
helemaal zelf, van begin tot eind’
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het verschil kunt maken. Verder wil 
ik binnen de industrie laten zien dat 
digitalisering er snel aan komt. 
Daarmee moeten we jonge mensen 
binnenhalen, niet alleen vanwege 
vergrijzing maar ook omdat we 
nieuwe ideeën nodig hebben. We 
gaan met de collega-genomineer-
den kijken wat we kunnen beteke-
nen. Fysiek andere mensen ont-
moeten is momenteel helaas wat 
moeilijk, maar via livestreams lukt 
het ook wel.”

Je bent pas de tweede vrouw die 
deze verkiezing wint. 
“Toen ik 20 jaar geleden begon, was 
ik van de 150 medewerkers de enige 
vrouw. Op dit gebied verandert er 
gelukkig veel. In mijn management-
team zitten nu meer dames dan 
heren. Toch heerst bij meisjes nog 
steeds het idee dat ze zo’n techni-
sche studie niet aankunnen en dat 
het werk in de chemie zwaar en 
moeilijk is. Het is belangrijk om te 
laten zien dat ze het wel kunnen. Ik 
ben daarom nu bezig om op scholen 
te vertellen wat ik doe.”

Wat voegen vrouwen toe?
“Ik vind het moeilijk om te zeggen: 
vrouwen zijn meer x, y of z, want ook 
mannen hebben die eigenschappen. 
Het gaat meer om diversiteit, los 
van man of vrouw. Met sommige 
mensen is het heel lekker werken, 
die hebben aan een half woord 
genoeg, maar die zijn waarschijnlijk 
precies hetzelfde als jij, dus die 
komen ook met dezelfde oplossin-
gen als jij. Binnen een divers team 
kan samenwerken lastiger zijn, je 
moet meer communiceren en uit-
leggen, maar je krijgt wel verschil-
lende invalshoeken bij een idee en 
daarmee betere oplossingen, en 
daar wordt uiteindelijk het bedrijfs-
resultaat beter van. Ik heb in mijn 
team bijvoorbeeld een jongen uit 
India. Ik zie dat bij culturen die niet 
Nederlands of Europees gerela-
teerd zijn het ondernemende, het 
out of the box-achtige, meer aanwe-
zig is. Nederlanders zijn meer van 

CV 
Mirjam Verhoeff studeerde chemische technologie 
aan de Universiteit Twente. Daarna begon zij als 
chemical engineer/projectleader bij DSM en had 
vervolgens verschillende functies binnen DSM, 
waaronder special assignment for director DMC bij 
DSM Geleen, assistent site manager bij DSM El-
lesmere Port, manager Maintenance, Logistics & 
Engineering bij DSM Genk, global director SHE, 
Quality, Security & Regulatory Affairs bij DSM Sit-
tard, en plant manager Beads & Urethanes Plant 
bij DSM Waalwijk.

fantastisch. Daarvoor stond ik er 
nooit zo bij stil hoe bijzonder en hoe 
belangrijk deze industrie is. We 
doen ons ding in onze fabrieken, en 
daar zijn we ontzettend goed in en 
we maken prachtige dingen, maar 
we stralen dat veel te weinig uit.”

Hoe kom je zelf in de chemie 
terecht?
“Ik vond scheikunde leuk. Ik koos 
voor een opleiding chemische tech-
nologie omdat dat niet alleen che-
mie is maar ook veel engineering. Je 
maakt iets concreets. Voor mijn 
stage solliciteerde ik bij verschil-
lende bedrijven, maar ik koos voor 
DSM, vanwege de Hollandse cultuur 
met weinig hiërarchie en er was veel 
ruimte voor eigen ideeën en eigen 
initiatief. Na mijn stage bleef ik en 
heb daarna veel posities gehad, 
onder meer in Geleen, Engeland en 
België. Toek ik 20 jaar geleden bij 
DSM begon, werd onder Feike Sijbe-
sma net de grote transitie ingezet. 
Het was heel bijzonder om de draai 
van de oude chemie naar life sci-
ence en materials mee te maken.” 

Helpt een studie chemische tech-
nologie voor de leidinggevende 
positie die je hebt?
“Er komen gedurende de dag veel 
dingen op mij af waarvoor je een 
soort oordeelsvorming nodig hebt. 
De vraag is of de basis daarvoor 
mijn opleiding is of mijn ervaring, 
doordat ik veel verschillende kanten 
van operations heb gezien. Ik denk 
toch het laatste. In mijn opleiding 
heb ik bijvoorbeeld weinig over vei-
ligheid geleerd, terwijl ik nu 30 pro-
cent van mijn tijd met veiligheid 
bezig ben. Dat leer je alleen door 
jarenlang in de industrie rond te 
lopen.”

Je bent nu als Plant Manager of 
the Year een jaar lang het nieuwe 
boegbeeld van de Nederlandse 
industrie. Wat ga je ermee doen?
“Zoveel mogelijk uitdragen dat je als 
je een bijdrage wilt leveren aan een 
betere leefomgeving, je in de chemie 

de structuren, dat beperkt ons soms 
ook. Maar je hebt beide nodig.”

Zit je over 10 jaar nog steeds bij 
dit bedrijf?
“Ik heb geen carrièreswitch in 
gedachten. We zijn heel goed in wat 
we hier doen, en het blijft steeds 
weer opnieuw een uitdaging om de 
materialen zoals gewenst te laten 
performen bij de klant – vandaar dat 
de businessunit Performance Mate-
rials heet. Hoe beter je dat doet, hoe 
meer toegevoegde waarde je biedt, 
en dat vind ik ontzettend leuk.” p



8 MIRJAM december 2020

DSM RESINS & FUNCTIONAL MATERIALS 

‘WE WILLEN  
EEN ZERO  

IMPACT-SITE  
ZIJN’

De DSM Resins & Functional Materials-productielocatie in Hoek van Hol-
land heeft de ambitie om een zero impact-site te zijn. Een van de doelen is 

dat in 2025 het productieproces geen negatieve impact heeft op het milieu 
“Het is mooi om te zien dat we nu ook daadwerkelijk door die transitie 

gaan”, aldus plant manager Mirjam Verhoeff.
Tekst: Igor Znidarsic

 Resins & Functional Materials is onderdeel van 
het Materials-cluster van Koninklijke DSM, 
net als Engineering Materials. “Zowel Engi-
neering Materials als Resins & Functional 
Materials produceert kunststoffen,” legt plant 

manager Mirjam Verhoeff uit, “het verschil is dat Engi-
neering Materials kunststoffen maakt die uitharden 
door afkoeling, je kan ze opnieuw opsmelten en weer 
gebruiken, terwijl de kunststoffen die we bij Resins & 
Functional Materials maken chemisch uitharden, onder 
andere door gebruik van uv-licht.” 
De uv-uithardende harsen (lijmen, voor de niet-chemici) 
van Resins & Functional Materials in Hoek van Holland 
worden onder meer toegepast op glasvezelkabel, die 
twee onmisbare laagjes hars bevat voor de signaalge-
leiding en de sterkte. DSM Resins & Functional Materi-
als heeft 80 procent van deze hightechmarkt in handen, 
met een fabriek in Hoek van Holland en twee productie-
locaties in Taiwan en Japan voor de Aziatische markt. 
“We zijn niet heel groot, maar we zijn wel overal”, aldus 
Verhoeff. De andere toepassing is uv-uithardend mate-
riaal voor 3D-printing. “Daar kun je nauwkeuriger mee 
werken en ingewikkeldere onderdelen mee maken dan 
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met een product dat uithardt door afkoeling.” Een voor-
beeld van deze toepassing is het maken van prototypes 
voor Formule 1-wagens.
De afgelopen 3 jaar is de fabriek enorm gegroeid. In 
2016 kwam de productie van 3D-coating (drie reactoren) 
uit een andere fabriek naar Hoek van Holland, waarvoor 
mensen moesten worden opgeleid. Tegelijkertijd ver-
drievoudigde de productie voor glasvezel. In korte tijd 
steeg het aantal medewerkers van 35 naar 125. 

Footprint
2 jaar geleden is de locatie van Resins & Functional 
Materials in Hoek van Holland overgegaan op groene 
elektriciteit. Om de footprint nog verder te verlagen zijn 
begin dit jaar koelunits die aan het einde van hun 
levensduur waren vervangen door energetisch gunsti-
gere units. Daarnaast lopen er projecten om het afval te 
verminderen en is recent het sustainability team, 
bestaande uit een groep jonge medewerkers, een pro-
ject gestart om de site papierloos te maken. Verhoeff: 
“We willen in 2025 een zero impact-site zijn, zonder 
ongevallen en zonder impact op het milieu.” 
Zoals bij alle projecten wordt ook bij de zero impact-

DSM RESINS & 
FUNCTIONAL MATERIALS
De activiteiten van Koninklijke DSM zijn verdeeld 
over twee clusters: Nutrition en Materials. Binnen 
Nutrition maken DSM Food Specialties en DSM 
Nutritional Products voedingsingrediënten voor 
mens en dier en de cosmetica- en farma-industrie. 
Dit onderdeel is goed voor ongeveer twee derde van 
de totale omzet. Performance Materials bestaat uit 
DSM Protective Materials (Dyneema), DSM Engi-
neering Materials en DSM Resins & Functional 
Materials. De materialen die deze divisies produce-
ren worden toegepast in auto’s, vliegtuigen, de 
elektrische en elektronica-industrie, zeevaart, 
sport en vrije tijd, verf en coatings en de bouwsec-
tor. Het aandeel in de totale omzet is ongeveer een 
derde.
Recent verkocht DSM de divisie Resins & Functional 
Materials, waar ook de joint venture DSM-Niaga 
onder valt, aan het Duitse Covestro. De verkoop 
past in de strategie van DSM om zich steeds meer 
toe te leggen op voeding, gezondheid en duurzaam 
leven. DSM verwacht de transactie in het eerste 
halfjaar 2021 af te ronden.
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‘We zijn niet heel groot, 
maar we zijn wel overal’
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RECYCLEBARE
 MATRAS EN TAPIJT
Recycling is voor DSM Resins & Functional Materi-
als een belangrijk middel om te verduurzamen. 
Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar producten 
met een hoog volume en een korte levensduur. 
Glasvezel valt daar niet onder. Verhoeff: “De eerste 
glasvezel die de grond in ging functioneert nog 
steeds, waardoor er geen reden is om oude glasve-
zel te recyclen.” Wel maakt DSM recycling van tapij-
ten en matrassen mogelijk. De joint venture DSM-
Niaga en matrassenfabrikant Auping heeft recent 
een volledig recyclebare matras op de markt 
gebracht. Voor de ontwikkeling werd gebruikge-
maakt van een speciale lijmtechnologie, die al eer-
der voor tapijt was ontwikkeld. Die maakt het 
mogelijk om matrassen en tapijten uitsluitend uit 
polyester te maken, waardoor het materiaal keer op 
keer recyclebaar is. Dit in tegenstelling tot traditio-
nele matrassen en tapijten, die uit verschillende 
lagen materialen bestaan die moeilijk van elkaar te 
scheiden zijn. De Auping Evolve is het eerste volle-
dig circulaire matras ter wereld.
Om transparant te zijn over de herkomst van onder-
delen hebben Auping en DSM-Niaga een circularity 
passport geïntroduceerd, een label aan de zijkant 
van het matras dat gescand kan worden met een 
smartphone. Zo kun je zien waar het matras van is 
gemaakt, waar de materialen vandaan komen en 
hoe het matras gerecycled kan worden. 
Er wordt nu ook gekeken of de techniek toegepast 
kan worden bij mondkapjes, zodat ook deze kunnen 
worden gerecycled.

‘Ik zeg altijd: honderd 
kleine stapjes is een 
enorm resultaat’

ambitie het personeel gestimuleerd om zelf met oplos-
singen te komen. Verhoeff: “Dan zie je ineens allerlei 
ideeën boven komen, over hoe we in kleine stapjes onze 
footprint naar nul kunnen brengen. We zijn al aardig op 
weg. Ik zeg altijd: honderd kleine stapjes is een enorm 
resultaat.”
De grondstoffen die Resins & Functional Materials 
gebruikt zijn van fossiele oorsprong. Het is de bedoeling 
om ook hier de footprint te verminderen door in de toe-
komst alternatieve, groene, grondstoffen te gebruiken. 
“R&D is daarmee bezig”, aldus Verhoeff, “en de eerste 
resultaten zijn veelbelovend. Maar onze prioriteit ligt 
momenteel bij het naar nul brengen van onze productie-
footprint.”
Verhoeff is ervan overtuigd dat de zero impact-ambitie 
de enig mogelijke weg is die de chemische industrie op 
kan gaan. “20 jaar geleden, toen ik net bij DSM begon, 
zei Feike Sijbesma dat we deze kant op gingen en we 
dachten allemaal: maar hoe dan? Het is mooi om te zien 
dat dit nu echt lukt, dat we daadwerkelijk door die tran-
sitie gaan.” 

Overname
Recent is Resins & Functional Materials verkocht aan 
Covestro. De overname, die in het eerste kwartaal van 
2021 wordt afgerond, maakt van Covestro een van de 
grootste leveranciers op het gebied van duurzame coa-
tingharsen. Verhoeff ziet de toekomst ook onder 
Covestro, dat hoge duurzaamheidsambities heeft, posi-
tief tegemoet. “De producten die wij maken zijn heel 
bijzonder. De technologische ontwikkelingen gaan wel 
zo snel dat het moeilijk is te voorspellen hoe de wereld 
er over pakweg 10 jaar zal uitzien. Misschien maakt deze 
locatie dan heel andere producten en is het werk dras-
tisch veranderd.”
Ze gaat er van uit dat de chemische industrie de komen- 
de jaren nog sterker zichtbaar en erkend wordt als een 
van de pijlers die een positieve bijdrage leveren aan het 
oplossen van de problemen in de wereld. “Onder andere 
met onze materialen voor de medische wereld en alle 
dingen die we nog aan het uitvinden zijn. Je ziet ook dat 
de oplossingen steeds minder van de overheid komen, 
de rol van de industrie is en wordt veel sterker.” p
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INSPIRATIE
Welke personen en bedrijven bewondert  
Plant Manager of the Year 2020 Mirjam Verhoeff? 
Waar haalt zij haar inspiratie vandaan?

Jurgen
 
“Jurgen is een operator 
van in de vijftig in de 
fabriek in Waalwijk, 
waar ik hiervoor 
werkte. Elke keer als 
ik hem zag, wees hij 
op de verliezen met 
opwarmen en afkoe-
len van de reactor. Het 
was een oude fabriek 
met weinig automatise-
ring, het meeste ging nog 
handmatig. Verschillende engi-
neers hadden al naar het probleem 
gekeken, maar ze zeiden dat ze niet 
genoeg data hadden. Omdat Jurgen 
dit probleem echt wilde oplossen is 
hij begonnen data te verzamelen, 
gewoon met pen en papier, en ik 
regelde iemand om hem te helpen 
met de analyse. Hij schreef dage-
lijks de data op, na een tijdje kwa-
men verschillende operators met 
een monteur bij elkaar en ontdekten 
zo waar het probleem zat. De instel-
lingen van een klep werden aange-
past en het probleem was weg. Dat 
was een fantastisch moment. Toen 
wist ik zeker: iedereen kan verbete-
ren en iedereen vindt het motive-
rend om zo zijn of haar eigen bij-
drage te leveren. Daarvoor verloren 
we 20 minuten op elke reactiebatch, 
driemaal per dag. Dat telt aardig op. 
De winst was dus enorm, omdat één 
operator wilde dat het probleem 
werd opgelost. Als we mensen aan 
dingen laten werken waarvan zij 
denken dat ze belangrijk zijn, krijg je 
dit soort resultaten. Ik geloofde 
daar al in, maar Jurgen gaf mij een 
voorbeeld waarmee ik ook anderen 
kon laten zien dat het werkte.”

XPRIZE Foundation 
“XPRIZE Foundation is een non-profitorgani-
satie die wedstrijden organiseert en bedenkt 

om de grote uitdagingen van de mensheid op te lossen. De eerste keer dat ik ervan 
hoorde, was toen een competitie werd georganiseerd voor het maken van de eerste 
elektrische auto die een bepaalde snelheid en afstand kon afleggen. In die competitie 
waren veel OEM’s (Original Equipment Manufacturer) betrokken, maar ook één man 
die vanuit zijn garage was begonnen aan zijn eigen elektrische auto. Hij deelde alles 
wat hij deed via internet en werd al snel vanuit de hele wereld geholpen met het ont-
werpen van zijn auto en de problemen die hij moest oplossen. Hij was in staat aan de 
gestelde eisen van de competitie te voldoen en werd een van de winnaars. Ik ben 
enorm geïnspireerd hoe hij, door volledig transparant te zijn, ook naar zijn ‘concur-
renten’, support kreeg van mensen over de hele wereld en met weinig middelen een 
enorme bijdrage kon leveren aan ontwikkeling van deze schone technologie. Dit laat 
voor mij de kracht van transparantie en volledige openheid zien.” xprize.org

DSM en  
Feike Sijbesma
“Ik werkte net bij DSM toen de aan-

kondiging kwam dat de petroche-
mie-tak werd verkocht aan 

SABIC. Dit was voor mij de 
eerste zichtbare stap van 
de grote transformatie 
die DSM in de afgelopen 
20 jaar heeft doorge-
maakt. Ik weet nog dat 
Feike Sijbesma voor het 

eerst aankondigde dat 
sustainability onze core 

value werd. En dat we alle-
maal dachten: ja mooi, maar hoe 

dan? Als je nu kijkt waar DSM staat, 
hoe het zichzelf (weer) opnieuw op 
de kaart heeft gezet en een belang-
rijke bijdrage levert aan het oplos-
sen van de grote problemen in de 
wereld, dan inspireert mij dit enorm 
om elke dag vol energie aan het 
werk te gaan. Ik heb erg veel 
bewondering voor Feike Sijbesma, 
die deze koers heeft uitgezet en 
heeft vastgehouden in de jaren dat 
hij CEO van DSM was. Hij heeft mij 
(en ik denk met mij velen) laten zien 
dat we bedrijven nodig hebben en 
dat bedrijven een verantwoordelijk-
heid hebben in de maatschappij 
waar ze onderdeel van zijn. Het is 
mooi om te zien dat dit nu erkend en 
herkend wordt. Ik ben ervan over-
tuigd dat overheden, kenniscentra 
en bedrijven gezamenlijk tot betere 
oplossingen komen.”
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