
 

Onderzoek en onderwijs voor de chemische industrie : een
kritische evaluatie van actuele tendensen
Citation for published version (APA):
Dautzenberg, F. M. (1998). Onderzoek en onderwijs voor de chemische industrie : een kritische evaluatie van
actuele tendensen. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1998

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/499009a2-9231-4f00-afba-f703b1449942


rn 
n 

lln 

hll 

Prof.dr.ir. F.M. Dautzenberg 

tlB 
Technische Universiteit Eindhoven 



Prof.dr.ir. F.M. Dautzenberg I 

INTREEREDE 
Uitgesproken op 11 december 1998 
aan de 
Technische Universiteit Eindhoven 





Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

De totale omzet van de 
Nederlandse industrie bedraagt 
ongeveer 300 miljard gulden, waar
van 50 miljard gulden wordt bijge
dragen door de chemische indus
trie in Nederland. Hierbij zijn 80.000 
banen betrokken. De jaarlijkse winst 
is ongeveer 5 miljard gulden, terwijl 
er voor 3 miljard gulden jaarlijks 
ge"fnvesteerd wordt. Voor weten
schappelijk onderzoek en ontwikke
lingswerk IY'J.O. & O.W.) wordt 
1800-2000 miljoen gulden per jaar 
uitgegeven. De Nederlandse chemi
sche industrie is zeer internationaal. 
Veel Amerikaanse en Europese 
maatschappijen produceren chemi
calien op grate schaal in Nederland, 
zoals Dupont, Dow Chemical, 
Bayer, BASF en Hoechst. DSM, 
Shell en Unilever zijn goede oer
Hollandse bedrijven [1]. Deze feiten 
tonen aan dat de chemische indus
trie een belangrijke pijler is voor de 
Nederlandse economie. Het hand
haven van deze positie is mijns 
inziens dan oak zeer de moeite 
waard. Dit zal echter onmogelijk zijn 
zonder grate inspanningen. In deze 
toespraak zal daarom aandacht 
warden geschonken aan tendensen 
in technologie-ontwikkeling en het 
daarbij betrokken hoger technisch 
onderwijs. 

Katalytische procestechnologie is 
hierbij als referentiethema gekozen. 
Katalysatoren zijn van groat belang 

voor de chemische industrie 
(figuur 1). Zij maken het mogelijk 
om meer wenselijke en meer waar
devolle producten te fabriceren in 
industriele processen, waarbij olie, 
chemicalien of aardgas warden 
omgezet in bijvoorbeeld benzine, 
oplosmiddelen, waspoeders en 
plastics. Katalysatoren spelen oak 
een belangrijke rol bij het vinden 
van oplossingen voor milieuproble
men, doordat schaarse grondstof
fen op maximale manier kunnen 
warden ingezet, terwijl niet gewens
te emissies en schadelijke bijpro
ducten tot een minimum warden 
beperkt. Bovendien dragen kataly
satoren vaak bij door het verhogen 
van het rendement van veel proces
sen [2,3]. 

Gezien deze belangrijke rol, is het 
verheugend dater op de 
Technische Universiteit Eindhoven 
en in Nederland in het algemeen 
veel aandacht wordt geschonken 
aan wetenschappelijk onderzoek in 
de katalyse en de daarmee verbon
den reactorkunde, procestechnolo
gie en procesontwerp. Dit zijn 
gebieden die gedurende mijn gehe
le carriere van groat professioneel 
belang zijn geweest. Op basis van 
deze ervaring heb ik met veel 
enthousiasme de taak aanvaard 
om mee te helpen als deeltijd
hoogleraar bij het opleiden van 
ingenieurs voor de chemische 
industrie. 
Na deze inleiding wil ik een aantal 
technische uitdagingen bespreken 
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die in de toekomst moeten warden 
opgelost om ervoor te zorgen dat 
de levensvatbaarheid van de 
Nederlandse chemische industrie 
gewaarborgd blijft. Belangrijke ten
densen in W.O. en O.W. zullen 
daartoe in ogenschouw warden 
genomen. Deze tendensen dienen 
zorgvuldig te warden geanalyseerd 
om gestalte te geven aan efficient 
universitair onderwijs voor che
misch technologen. Er zal een plei
dooi warden gehouden voor het 
formuleren van een nieuw en beter 
wetenschapsbeleid en voor het 
aanpassen van het hoger technisch 
onderwijs dat daarbij nauw betrok
ken is. Hier ligt een grote taak voor 
regering, universitaire wereld en 
industrie. Samenwerking van deze 
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partijen is essentieel om weten
schappelijke topprestaties te kun
nen blijven leveren, waardoor het 
juiste klimaat kan warden gescha
pen voor het snel toepassen van 
innovatie [2]. 

Huidige tendensen in de 
raffinaderij-industrie 

Veel klassieke oliemaatschappijen 
vechten op dit ogenblik voor hun 
bestaan. Het maken van voldoende 
winst is uiterst moeilijk geworden 
o.a. doordat de ruwe olie die geraf
fineerd moet warden, kwalitatief 
minder is en meer zwavel bevat. 
Bovendien zijn er veel meer wetten 
van kracht ter bescherming van het 
milieu. De klanten eisen schonere 



brandstoffen en de autofabrikanten 
zijn erin geslaagd om meer efficien
te motoren te maken. Hierdoor 
wordt het raffineren van olie steeds 
gecompliceerder en duurder. Dit 
heett o.a. tot gevolg gehad dat er in 
de V.S. geen nieuwe raffinaderij 
meer gebouwd is in de laatste tien 
jaar. Ook de meest recent gebouw
de raffinaderij in Nederland (Mobil 
bij Amsterdam) is alweer geruime 
tijd geleden gesloten. Wij zien 
bovendien dat er hoe langer hoe 
meer producten warden ge·lmpor
teerd. Blijkbaar is dat financieel 
aantrekkelijker dan raffinage in 
eigen land. 

Raffinaderijen zullen in de toekomst 
in staat moeten zijn om een aantal 
technische problemen efficient op 
te lossen [4]. De opbrengst aan 
hoogwaardige transportbrandstof
fen moet warden gemaximaliseerd, 
terwijl men het liefst geen of zeer 
weinig zware stookolie wil produce
ren. Dit moet op een manier gebeu
ren waarbij schadelijke emissies 
voor het milieu en vaste afvalstoffen 
kunnen warden vermeden. De pro
ductiviteit van katalysatoren moet 
nog verder warden verhoogd en 
eenvoudigere processchema's (met 
minder individuele stappen) moeten 
warden ontwikkeld. Orn dit te berei
ken zijn er veel procesverbeteringen 
nodig. Er is grate behoefte aan 
innovatie om de klassieke raffinage
technologie nieuw leven in te bla
zen. Bovendien moet ervoor 
gezorgd warden dat de nieuwe 

milieuwetten strikt kunnen warden 
nageleefd. Dit kan een belangrijk 
gebied warden voor nuttig ontwik
kelingswerk. 

Het zou wenselijk zijn om vaste 
alkyleringskatalysatoren te ontwik
kelen. Voor het maken van betere 
benzine zijn ook nieuwe katalysato
ren voor isomerisatie bij lage tem
peratuur gewenst. Orn benzine te 
maken met weinig benzeen is er 
behoefte aan zeer actieve en selec
tieve hydrogeneringskatalysatoren. 
Als alternatief zou men kunnen 
onderzoeken of het mogelijk is om 
benzeen te alkyleren met de olefi
nen die er nog in het verbrandings
gas van de raffinaderij zitten. 
Dieselbrandstoffen zouden veel 
beter gehydrogeneerd kunnen war
den indien er goede zwavelresisten
te katalysatoren zouden zijn. De 
raffinaderij van de toekomst zal veel 
meer waterstof nodig hebben. 
Daarom heeft de ontwikkeling van 
een nieuw proces om goedkoop 
waterstof te maken (uit koolstof of 
afvalbrandstof) een hoge prioriteit. 

lr.i de V.S. verwacht men dat er 
meer dan 150 miljard dollar ge·1n
vesteerd zal moeten warden in de 
komende twintig jaar. Verhoudings
gewijs zou de investering in de 
Nederlandse raffinaderij-industrie 
tot 15 miljard gulden kunnen oplo
pen. Gezien de lage winstmarges is 
het niet duidelijk waar de financiele 
middelen hiertoe vandaan zullen 
moeten komen. 
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Technische uitdagingen in de 
(petro-)chemische industrie 

Ook in de (petro-)chemische indus
trie zijn er een aantal uitdagingen 
die op de volgende wijze door W.O. 
en O.W. benaderd kunnen worden 
[5]. 
• Door gebruik te maken van 

selectievere katalysatoren zou
den minder grondstoffen per een
heid product kunnen worden 
geconsumeerd. 

• Met actievere katalysatoren en 
betere procescontrole voor exo
therme reacties zou de energie
consumptie kunnen worden ver
laagd. 

• De ontwikkeling van procesalter
natieven kan leiden tot een 
reductie in de hoeveelheid afval
stoffen en de vorming van minder 
schadelijke uitstootgassen. 

• Door gebruik te maken van 
paraffinen in plaats van olefinen 
voor de productie van chemica
lien, zou de prijs van de produc
ten kunnen worden verlaagd. 

• Met nieuwe processen is in het 
principe mogelijk om de capaci
teit te verhogen tegen lagere 
investeringen, indien het aantal 
processtappen kan worden ver
laagd. 

Zeven van de meest belangrijke 
petrochemische producten 
(ethyleenoxide, terephtaalzuur, 
acrylonitril, adipinezuur, caprolac
tam, propyleenoxide en vinylace
taat) vormen een typische illustratie 
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dat per jaar ongeveer 1 miljard dol
lar aan grondstoffen bespaard kan 
warden indien betere katalysatoren 
ter beschikking zouden zijn. Met 
andere woorden: wetenschappelijk 
onderzoek van de bij deze produc
ten betrokken katalysatoren kan wel 
degelijk de moeite waard zijn. Het 
zou nu te veel tijd kosten om uit
voerig in te gaan op de andere uit
dagingen die hier genoemd zijn. 
Volledigheidshalve wil ik hier echter 
aan toevoegen dat er, net als voor 
de raffinaderijen, een grate inspan
ning vereist zal zijn om een groat 
gedeelte van deze uitdagingen het 
hoofd te bieden. 

Technologische uitdagingen 
ter bescherming van het 
milieu 

De bescherming van het milieu 
heeft reeds grote investeringen 
geeist. In de laatste 15-20 jaar is er 
in de V.S. voor ongeveer 139 miljard 
dollar ge·1nvesteerd. Voor West
Europa en Japan heeft de milieube
scherming reeds 161 miljard dollar 
gekost. Voor veel problemen moe
ten er echter nog goede oplossin
gen worden ontwikkeld. 

Zelfs in niet-ge"lndustrialiseerde Ian
den begint men te beseffen dat 
milieubescherming een topprioriteit 
zal moeten worden. Geconfronteerd 
met de werkelijkheid dat oplossin
gen achteraf (zoals rookgasontzwa
veling, stikstofoxideverwijdering en 



bodemremediatie) erg kostbaar zijn, 
begint het beset te groeien dat het 
vaak beter is als men het probleem 
kan voorkomen (figuur 2). Dit bete
kent dat er een grote behoefte 
bestaat aan nieuwe technologie ter 
bescherming van het milieu. 
• Voor het opnieuw gebruiken van 

afvalwater moeten er methodes 
worden ontwikkeld om gesuspen
deerde en opgeloste vaste stoffen 
te verwijderen. 

• Afvalwater bevat vaak ook hard
nekkige organische verbindingen 
die erg moeilijk te verwijderen zijn . 
Hiervoor moeten creactieve 
oplossingen gevonden worden. 

• Er is grote behoefte aan schone 
transportbrandstoffen en betere 
katalysatoren voor auto's. 

• Het tegelijk verwijderen van 
zwaveldioxide en stikstofoxide 
zonder ammoniak-injectie is 
zeer wenselijk. 

• Het opvangen en onschadelijk 
maken van vluchtige organische 
verbindingen in uitlaat- en schoor
steengas heeft een hoge prioriteit. 

• Op korte termijn moeten alterna
tieven voor chlaar-fluor-koolwa
terstaffen warden ontwikkeld. 

• Het opnieuw gebruiken van afge
werkte katalysatoren zal belangrij
ker worden in de toekamst. 

Deze voorbeelden tonen aan dat er 
nag veel innavatie en creatief ont
wikkelingswerk nodig is ter 
bescherming van het milieu. 
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lnvesteringen in W.O. en 
o.w. 

Voor de aandeelhouders van indus
triele ondernemingen zijn er twee 
algemene problemen betreffende 
wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkelingswerk. Ten eerste moet 
de grootte van het uitgavenplan 
warden vastgesteld. Wat verwacht 
men van deze investeringen en wie 
is er financieel aansprakelijk [6]? Op 
de tweede plaats moeten de onder
werpen zorgvuldig warden geko
zen. Tesamen leiden deze twee 
aspecten tot een wetenschapsbe
leid. Het wetenschapsbeleid van 
een industriele onderneming kan 
warden gekarakteriseerd als 
"zonsopgang'', "zonneschijn" of 
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"zonsondergang" (figuur 3). 
Een maatschappij met een 
"zonsopgang" -beleid investeert 
grate hoeveelheden geld in weten
schappelijk onderzoek en ontwikke
lingswerk (12-15% van de omzet). 
lnnovatie en nieuwe ontwikkelingen 
warden noodzakelijk geacht voor 
de toekomst van het bedrijf. Men 
gelooft dat men voorop moet blij
ven lopen om in de toekomst te 
kunnen blijven concurreren. 

Aan de andere kant van het spec
trum vindt men industriele onderne
mingen met een zogenaamd "zons
ondergang"-wetenschapsbeleid. 
Slechts 2-4% van de omzet wordt 
ge"lnvesteerd in wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkelingswerk. 



Men geloott dat de technologie vol
wassen is en dat innovatie niet 
meer de moeite waard is. In dit 
soort bedrijven vindt men dat men 
alleen het hoofd boven water kan 
houden door kostenbesparingen. 

Tot voor kart bewandelden de 
meeste industriele ondernemingen 
een gulden middenweg. In deze 
"zonneschijn"-bedrijven wordt 
ongeveer 6-8% van de omzet gein
vesteerd in wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkelingswerk. 
Hiervan wordt 10% uitgegeven aan 
innovatie en fundamenteel onder
zoek; 25% wordt uitgegeven aan 
toegepast, exploratief onderzoek en 
65% wordt besteed aan het verbe
teren van bestaande technologie. 

Voor een aantal chemische bedrij
ven kan geconstateerd worden dat 
zij in de laatste jaren zijn afgezakt 
van "zonneschijn" naar "zonsonder
gang" [7]. Met veel actuele voor
beelden kan deze verontrustende 
tendens duidelijk ge"lllustreerd war
den. In het algemeen kan daarom 
gesteld warden dat er hoe !anger 
hoe minder chemische bedrijven 
zijn die meer uitgeven aan weten
schappelijk onderzoek en ontwikke
lingswerk, terwijl er hoe langer hoe 
meer maatschappijen zijn die min
der besteden aan wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkelingswerk. 
Dit blijkt niet alleen het geval te zijn 
in de V.S. en Japan, maar ook 
recentelijk in West-Europa zoals bij 
Shell, Dow Chemical, BASF en 

DSM. In de V.S. zijn de budgets 
voor wetenschappelijk onderzoek 
en ontwikkelingswerk in de laatste 
jaren stabiel geworden, hoewel op 
een duidelijk lager niveau dan in het 
verleden [5,8,9]. In West-Europa is 
men nag steeds druk bezig met 
reorganisaties en afslanken, het
geen meestal betekent dat er klei
nere budgets voor wetenschappe
lijk onderzoek en ontwikkelingswerk 
beschikbaar zijn. 

Programmaselectie voor 
W.O. en O.W. 

Nadat beslist is hoeveel geld er 
beschikbaar is voor wetenschappe
lijk onderzoek en ontwikkelings
werk, moeten de diverse research
projecten geselecteerd warden. 
Hierbij spelen op z'n minst vier fac
toren een rol: 

1. In hoeverre zullen de voorgestel
de projecten van belang zijn ter 
ondersteuning van de technologi
sche kernposities van het bedrijf? 
Dit wordt oak wel een "rugge
graats" - research genoemd. 

2. In hoeverre zullen de voorgestel
de projecten steun verlenen bij 
het verbeteren van de concurren
tiepositie? 

3. In hoeverre kunnen de resultaten 
gebruikt warden om beter aan de 
eisen van de klanten te voldoen? 

4. In welke mate zijn de voorgestel
de projecten innovatief qua opzet 
en kunnen de resultaten leiden 
tot nieuwe technologie? 
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Onderzoek heett aangetoond dat er 
binnen de chemische industrie in 
het algemeen minder interesse 
bestaat voor innovatie ter ontwikke
ling van nieuwe technologie. 
"Ruggegraats"- research (met min
der mensen) en klantgerichtheid 
staan duidelijk in het voetl icht. Ten 
gevolge hiervan wordt er, mijns 
inziens, te weinig aandacht besteed 
aan het verbeteren van de concur
rentiepositie op de lange termijn. 

W.O. en O.W.: Verleden en 
toekomst 

Combineren we de herorientatie 
van projectselectie met de lagere 
researchbudgets, dan ontstaat het 
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volgende beeld (zie figuur 4 [1 OJ). 
Het gebied van technologie-ontwik
keling is weergegeven als een 
puzzle van projecten: links het ver
leden, rechts de toekomst. De uni
versiteiten houden zich vooral bezig 
met de groene elementen en rich
ten zich vooral op fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, dat 
meestal een lange-termijnkarakter 
heeft. De industrie bemoeit zich 
vooral met de blauwe elementen: 
toegepast wetenschappelijk onder
zoek en proces-/productonwikke
lingswerk. Deze projecten hebben 
meestal een korte-termijnkarakter. 
Zoals aangegeven in figuur 4, kan 
verwacht warden dat er in de toe
komst minder geld ter beschikking 
zal zijn voor wetenschappelijk 



onderzoek en ontwikkelingswerk; 
de oppervlakte van de rechter 
puzzle is kleiner dan die van de lin
ker, omdat de budgets definitief 
kleiner aan het warden zijn binnen 
de chemische industrie. Men kiest 
bovendien bewust selectiever, 
waardoor vele onderwerpen hele
maal niet meer warden onderzocht 
of met veel lagere intensiteit. De 
industrie en de regering zijn boven
dien grotendeels van mening dat de 
universiteiten hoe langer hoe meer 
betrokken moeten warden bij het 
uitvoeren van toegepast weten
schappelijk onderzoek, hetgeen in 
het verleden in hoofdzaak de taak 
van de industrie was. Deze zoge
naamde "socialisering" van het uni
versitaire wetenschapsbeleid zou 
op lange termijn beter zijn voor 
Nederland. Naar mijn mening is dit 
echter een levensgevaarlijke ten
dens die niet tot succes kan leiden 
voor de taken die ik geschetst heb 
voor de chemische industrie. De 
industrie in West-Europa (inclusief 
Nederland), de V.S. en Japan is ver
antwoordelijk voor dit korte-termijn
wetenschapsbeleid. Met nadruk 
zou ik willen stellen dat een correc
tie van het huidige wetenschapsbe
leid noodzakelijk is om de levens
vatbaarheid van de Nederlandse 
chemische industrie te waarborgen. 

Het verrichten van wetenschappe
lijk onderzoek en ontwikkelingswerk 
met geringere financiele steun is 
een economische realiteit gewor
den. Globalisering van onderzoek 

en speerpuntgericht onderzoek 
heeft aangetoond dat dit soort 
zaken inderdaad efficienter kan 
warden aangepakt. De industrie 
moet er echter met meer nadruk 
voor zorgen dat de universiteiten 
beter op de hoogte zijn van de 
ware industriele problematiek. Het 
fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek aan de universiteiten zou 
bijvoorbeeld ook beter moeten 
warden begeleid door de industrie. 
Wetenschappelijk medewerkers 
zouden ter beschikking gesteld 
moeten warden als adviseurs. 
Uiteraard zou dit verder gesteund 
moeten warden met additionele 
financiele bijdragen. De regering 
kan dit soort interactie tussen uni
versiteit en industrie bevorderen 
door middel van bijvoorbeeld spe
ciale belastingmaatregelen. Het 
"Advanced Technology Program" 
van het ministerie van Commerciele 
Zaken in de V.S. kan hiertoe als 
goed voorbeeld dienen. 

De toenemende vraag naar 
betere technologie 

Met de genoemde voorbeelden uit 
de olieraffinaderij-industrie, de 
(petro-) chemische industrie en de 
dreigende milieuproblemen wordt 
duidelijk aangetoond dat er een 
toenemende vraag zal zijn naar cre
atieve chemisch technologen die 
leiding kunnen gaan geven aan 
ambitieuze W.0.- en O.W.-projec
ten. De industrie in de V.S., West
Europa en Japan is echter nog druk 
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bezig met reorganisatie, sanering 
en korte-termijnplanning. Het 
gevolg is dat er banen verloren 
gaan en ook laboratoria zijn daarbij 
vaak betrokken. Economisch beke
ken moeten de zaken efficienter 
worden aangepakt, terwijl er toch 
verwacht wordt dat er wetenschap
pelijke topprestaties worden ver
richt. Bovendien moeten de proble
men die men oplost, het liefst ook 
nog "sociale" voordelen kunnen 
bieden. Met andere woorden: er 
moet meer en beter geproduceerd 
worden in de W.O. en O.W. wereld, 
met minder mensen en minder 
geld. 

Het investeren in technologie-ont
wikkeling was altijd al een riskante 
onderneming. In de toekomst zal 
dit nog riskanter warden, omdat er 
met minder financiele middelen, 
doelbewuster en selectiever moet 
worden gepresteerd [11]. Dit bete
kent dat men zal moeten beschik
ken over uiterst bekwaam en goed 
opgeleid personeel, gehuisvest in 
ultra-moderne laboratoria met 
goede instrumenten en computers 
en vooral een goed doordacht 
wetenschapsbeleid. Mijns inziens 
wordt er aan de eerste twee eisen 
in Nederland ruimschoots voldaan. 
Wat betreft de derde eis -een goed 
doordacht wetenschapsbeleid
moet er echter nog veel werk wor
den verricht. Nederland loopt hier 
duidelijk achter vergeleken met bij
voorbeeld de V.S., waar regering, 
universiteiten en industrie sarnen 
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"Vision 2000" hebben ontwikkeld. 
Een modern nationaal weten
schapsbeleid voor de Nederlandse 
chemische industrie zou rekening 
moeten houden met, en gebaseerd 
rnoeten zijn op: 
- de aanwezigheid van uitstekende 

onderwijs- en onderzoekscapaci
teit op universitair niveau; 

- een op brede basis gesteunde 
lange-termijnvisie; 

- goed gedefinieerde kernproble
men die opgelost moeten wor
den. 

Op internationaal niveau is er 
erkenning voor het feit dat 
Nederlandse ingenieurs in staat zijn 
om prestaties op topniveau te leve
ren. Orn te kunnen blijven concurre
ren zou Nederland er alles aan 
rnoeten doen om voorop te blijven 
lopen op universitair niveau. Dever
antwoordelijkheid hiervoor moet 
gezamelijk worden gedragen door 
de universiteiten, de industrie en de 
regering. 

De visie van de industrie betreffen
de W.O. en O.W. speelt hierbij een 
grote rol. Het enige aspect dat telt 
binnen de industrie schijnt te zijn: 
winst op korte termijn. Deze korte
termijnoptimalisatie is rnijns inziens 
niet de beste methode om de 
Nederlandse chemische industrie 
voor te bereiden op de concurrentie 
in de toekomst. Het is bijvoorbeeld 
niet verstandig om zeer ervaren 
krachten na jarenlange trouwe 
dienst vervroegd met pensioen te 



sturen, zoals dat recentelijk helaas 
te vaak is gebeurd, ook in 
Nederland. Zelfs maatschappijen 
met een goede reputatie op perso
neelsgebied hebben zich hieraan 
schuldig gemaakt. 

In plaats van korte-termijnoptimali
satie is Nederland meer gebaat met 
een wetenschapsbeleid gebaseerd 
op een lange-termijnvisie. Niet 
alleen moet er met zorg gekozen 
warden welke technische proble
men prioriteit verdienen. Er moet 
ook bestudeerd warden welke 
opties er ter beschikking staan om 
tot het gewenste doel te komen. Dit 
betekent dat alle goede ideeen 
zorgvuldig moeten warden verza
meld en geevalueerd. Dit houdt 
bovendien in dat onderwijs en 
wetenschapsontwikkeling op uni
versitair niveau moeten warden 
gestimuleerd. Er zouden sterke 
interdisciplinaire ploegen gevormd 
moeten warden. Deze wetenschap
pelijke knokploegen (met medewer
kers van de industrie en de univer
siteiten) moeten proberen door 
gezamelijke inspanningen nieuwe 
exploratieve mogelijkheden te ont
dekken. 

Het continu evalueren van nieuwe 
technische ideeen voor de chemi
sche industrie betekent dater inge
nieurs moeten zijn die dit soort 
werk snel en bekwaam kunnen uit
voeren door nieuwe processen te 
ontwerpen en door te lichten. Met 
o.a. dit doel voor ogen heeft de 

Technische Universiteit Eindhoven 
een tweejarige cursus ontwikkeld 
voor het opleiden van ontwerpinge
nieurs. Binnen deze opleiding ben 
ik belast met een onderwijstaak die 
enerzijds nadruk legt op verbreding 
van kennis in industriele processen, 
en anderzijds streeft naar verdie
ping van bekwaamheden die nodig 
zijn om efficiente ontwerpbijdragen 
te kunnen leveren. 

Teneinde gestalte te geven aan een 
wetenschapsbeleid gebaseerd op 
een lange- termijnvisie moet ervoor 
gezorgd warden dat het beleid de 
steun heeft van de regering, de 
industrie en de universiteiten. "Vele 
handen maken licht werk." Dit is 
ook van toepassing bij het ontwik
kelen van nieuwe technologie. Voor 
nieuwe katalytische technologie zou 
er in Nederland een topinstituut 
gecreeerd moeten warden met 
experts in de katalyse, reactoront
werpdeskundigen, proceskundigen, 
materiaalwetenschappers en finan
cieel/economisch adviseurs. Het 
zou het beste zijn als deze experts 
uit de industrie en uit de universitai
re wereld komen. Financieel zou 
zo'n topinstituut door de regering 
en de industrie gesteund moeten 
warden. Het is verheugend dat er 
reeds een begin is gemaakt om dit 
soort idee om te zetten in werkelijk
heid. lk hoop dat ook een aantal 
procesontwerpers hierbij betrokken 
zal warden. Zodoende zou ik ook 
nog een bijdrage kunnen leveren. 
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De kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs 

De kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs voor de chemische 
industrie is goed. Dit is onlangs 
nogmaals bevestigd door een 
enquete uitgevoerd door het Duitse 
weekblad "Der Spiegel" , samen 
met de Duitse Universiteit 
ThUringen in Jena [12]. Hierbij wer
den duizend professoren en ruim 
zevenduizend studenten naar hun 
mening gevraagd. Met trots kan 
warden vermeld dat om ingenieur 
te warden de TU in Eindhoven als 
beste keuze wordt genoemd, waar
bij men Cambridge, het Imperial 
College in Landen, Oxford en de 
TU in Delft passeerde. De intensie
ve samenwerking met het bedrijfs
leven en opleidingen waaruit men 
sterk te voorschijn kan komen, war
den als pluspunten naar voren 
gebracht. 

De goede kwaliteit van het universi
taire onderwijs is vooral te danken 
aan de inzet van de hoogleraren en 
de wetenschappelijke staf. Het is 
van fundamenteel belang dat die 
kwaliteit gehandhaafd blijft. Niet 
alleen omdat ingenieurs leiding 
moeten gaan geven aan de econo
mische welvaart van de 
Nederlandse chemische industrie, 
maar vooral omdat door kwalitatief 
toponderwijs de gehele samenle
ving beter wordt voorbereid op een 
veranderende toekomst. Dit bete
kent dat oak de opleiding tot che-
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misch ingenieur continu moet war
den vernieuwd en aangepast door 
het aantrekken van toponderzoe
kers en docenten en door gebruik 
te maken van de meest geavan
ceerde leermiddelen. Dit vernieu
wingsproces moet op de eerste 
plaats gestuurd warden door de 
wensen van de industrie. Hieraan 
zal speciale aandacht warden 
besteed in een later stuk van deze 
voordracht. 

Voor de vernieuwing van het onder
wijs zijn investeringen noodzakelijk. 
Dit moet een hoge prioriteit krijgen 
bij de regering [13]. In vergelijking 
met andere landen in Europa inves
teert Nederland verhoudingsgewijs 
veel minder in onderwijs, vanaf 
basisonderwijs tot en met universi
teit. Mijns inziens moet hiervoor een 
oplossing warden gevonden, waar
bij ik zou kiezen voor een systeem 
waarbij Nederlandse chemische 
ingenieurs op topniveau kunnen 
blijven meedraaien. 

lndustriele wensen voor uni
versitair onderwijs 

Onlangs is er een opinieonderzoek 
uitgevoerd door de Council for 
Chemical Research (C.C.R.) in de 
V.S. De C.C.R. is een vereniging die 
als doel heeft de interactie tussen 
universiteit, regering en industrie te 
bevorderen. In dit onderzoek [14) 
zijn tendensen ge"ldentificeerd 
betreffende 1) relaties tussen uni-



versiteit en industrie; 2) karakterise
ring van het bestaande hoger 
onderwijs en 3) de belangrijkste 
thema's in onderzoek en onderwijs. 
Aan dit onderzoek hebben verte
genwoordigers van de chemische 
industrie in binnen- en buitenland 
deelgenomen, terwijl ook rekening 
is gehouden met de wensen van 
afdelingsdekanen in chemie en 
chemisch technologen van veel uni
versiteiten. Statistisch bekeken zijn 
de resultaten van dit onderzoek 
misschien niet volledig betrouw
baar, hoewel het onderzoek zeer 
nuttig geweest is in het vaststellen 
van hoe men thans denkt over een 
bepaald aspect en wat men wense-
1 ijk acht voor de toekomst. De rele
vante uitkomsten zijn weergegeven 

in figuren 5, 6 en 7. De resultaten 
zijn grafisch uitgezet, met gebruik 
van een relatieve schaal om de 
belangrijkheid van een bepaald 
onderwerp aan te geven. Nummer 
1 op deze schaal betekent dat het 
bepaalde onderwerp niet als 
belangrijk wordt beschouwd; 5 
betekent "gematigd" en 10 bete
kent zeer belangrijk en relevant. De 
antwoorden zijn bovendien voorzien 
van pijlen; het beginpunt (vierkant) 
correspondeert met de gemiddelde 
opinie op dit ogenblik, terwijl het 
eindpunt (cirkel) de gewenste situ
atie in de toekomst weergeeft. 

Betreffende de relaties tussen uni
versiteit en industrie (figuur 5) is het 
meest opvallend, dat men vindt dat 
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de industrie nagenoeg geen rol 
speelt in het onderwijs op dit ogen
blik en dat er een grate behoefte 
bestaat om dit te veranderen. 
Figuur 6 laat zien hoe men in het 
algemeen denkt over bepaalde 
karakteristieke elementen in het 
technisch universitair onderwijs. 
Hierbij valt op dat men van mening 
is dat er nag te veel aandacht 
wordt geschonken aan theoretische 
kennis. 

Betreffende kernpunten voor onder
zoek en onderwijs (figuur 7) laten 
de resultaten zien dat men op dit 
ogenblik al veel aandacht besteedt 
aan chemie en computers en dat 
men dit oak zo wil blijven houden in 
de toekomst. lnteressant is dat pro-
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cestechnologie op dit ogenblik een 
laag punt krijgt met een duidelijke 
wens om dit gebied qua belangrijk
heid te laten groeien. Men stelt dat 
hoogleraren een grotere appreciatie 
voor technologie zullen moeten 
tonen, terwijl het bedrijfsleven dui
delijker zal moeten formuleren 
welke wetenschappelijke gebieden 
aan de universiteiten het meest 
belangrijk zijn voor de industriele 
praktijk. 

Gezien deze wensen zou het uni
versitaire onderwijs voor chemici en 
chemisch ingenieurs moeten war
den aangepast. Men zou het accent 
moeten verleggen en minder theo
retisch en meer praktisch moeten 
warden. Met andere woorden de 



"kennen/kunnen" balans zou meer 
"kunnen" moeten bevatten. Dit kan 
bijvoorbeeld bevorderd warden 
door meer deeltijdhoogleraren te 
benoemen met voldoende indus
triele ervaring. Veel ervaren ingeni
eurs zijn de laatste jaren in 
Nederland met vervroegd pensioen 
gegaan. Het zou mogelijk moeten 
zijn om uit deze groep een aantal 
enthousiaste personen te recrute
ren. De regering kan dit proces 
bevorderen door de extra beloning 
van deze groep niet af te straffen 
met hoge belastingtarieven. Op 
deze manier wordt ervoor gezorgd 
dat de ingenieurs voor de toekom
stige chemische industrie in 
Nederland kwalitatief hoogwaardig 
zijn, terwijl men aan de andere kant 

nuttig gebruik maakt van ervaren 
talent. Hierdoor behoeven onder
wijs en onderzoek niet meer volle
dig te drukken op de schouders 
van de jongere hoogleraren. 

Arbeidsmarktpositie 

In opdracht van Elsevier [15] analy
seerde de Stichting voor 
Economisch Onderzoek (S.E.O.) 
van de Universiteit van Amsterdam 
recentelijk de arbeidsmarktpositie 
van pas afgestudeerde academici. 
Uit deze studie blijkt dat pas afge
studeerde informatici, bepaalde 
technici en fiscaal-juristen er het 
beste aan toe zijn. Letteren en 
sociale wetenschappen blijven pro-
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blematisch. Pas afgestudeerde che
mici en scheikundig technologen 
zijn volgens Elsevier gemiddeld 
acht maanden bezig met het zoe
ken naar een passende baan. lk 
betwijfel of dit ook geldt voor che
misch technologen van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
lk beschouw acht maanden toch 
als een lange tijd voor een jonge 
technoloog, hoewel dit uiteraard 
nag steeds veel beter is dan voor 
afgestudeerden in taal , cultuur en 
sociale wetenschappen. 

De universiteit is er natuurlijk niet 
alleen voor de ontploo'lng, voor het 
geluk of voor de ambitie van het 
studerende individu. De 
Nederlandse samenleving moet er 
oak iets aan hebben. In dit verband 
is het interessant om te kijken waar 
de jonge chemisch technologen 
terecht komen. Slechts 11 % vindt 
een baan in de commerciele dienst
verlening van het bedrijfsleven, de 
grootste inkoper van academisch 
talent voor alle andere vakken. In 
de vorm van onderzoekers en 
assistenten in opleiding zijn de uni
versiteiten zelf een (te) grate afne
mer van het eigen product: 1 op de 
3 pas afgestudeerde chemisch 
technologen vindt daar een baan. 
Bovendien blijkt dat 2 op de 3 
scheikundigen van mening is dat er 
een zeer lage kans is om een nieu
we baan te vinden bij het verlies 
van de huidige baan. Gezien de 
appreciatie voor chemisch ingeni
eurs en scheikundigen is het niet 
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verbazingwekkend dat het aantal 
eerstejaars studenten voor schei
kunde sinds 1990 dramatisch is 
teruggelopen met 50%! 
Bemoedigend is het antwoord op 
de vraag waarom studenten hun 
vak kiezen: 68% deed dat vanwege 
interesse in het vak. Daarbij moet 
natuurlijk aangetekend warden dat 
van studenten niet verwacht kan 
warden dat ze op jeugdige leeftijd 
al goed inzicht hebben in de 
arbeidsmarkt. 

Kwantitatief heeft de Nederlandse 
samenleving misschien geen grate 
behoefte om meer studenten te 
motiveren scheikundige technologie 
te gaan studeren. Kwalitatief zullen 
de toekomstige ingenieurs echter 
tot het hoogst mogelijke niveau 
moeten klimmen. De technische 
universiteiten moeten hiertoe een 
bijdrage leveren door het niveau 
van de opleiding te verhogen. 
Toekomstige scheikundig ingeni
eurs moeten op meerdere terreinen 
thuis zijn, en in staat zijn zich snel 
nieuwe kennis eigen te maken. 
Scheikundig technologen moeten 
hun vak goed beheersen. Dit is een 
moeilijke wens: enerzijds moet de 
studie zo breed mogelijk warden, 
terwijl anderzijds er veel diepte 
moet zijn. Dit is ook een belangrijk 
aspect voor toekomstige proces
ontwerpers. Zij moeten nieuwe pro
cessen ontwikkelen en creatieve 
ideeen concretiseren. lk beschouw 
dit aspect als een van de belang
rijkste taken van mijn leeropdracht: 



kennen en kunnen moeten in even
wicht worden gedoceerd en 
getoetst. 

Samenvatting 

lk hoop dat ik erin geslaagd ben 
om de volgende vier punten over
tuigend aan te tonen: 

1 . Er is een aantal belangrijke tech
nische problemen die de chemi
sche industrie zal moeten oplos
sen. 

2. De industrie en de regering zijn 
mijns inziens ten onrechte van 
mening dat voor dit soort taken 
minder geld ter beschikking moet 
worden gesteld. 

3. Een beter wetenschapsbeleid 
moet worden gedefinieerd. 
Hierbij moeten regering, het 
bedrijfsleven en de universiteiten 
warden betrokken. 

4.Het universitaire onderwijs moet 
minder theoretisch en meer prak
tisch georienteerd worden. Hierbij 
moet procestechnologie een 
belangrijkere rol gaan spelen. 

Het definieren van een beter weten
schapsbeleid voor de chemische 
industrie in Nederland en het aan
passen van het hoger technisch 
onderwijs zijn reeds op gang. Deze 
taken verdienen meer aandacht en 
moeten worden gecoordineerd, 
zodat de samenleving, het bedrijfs
leven en de universiteiten de toe
komst met een gerust hart tege
moet kunnen zien . 

lk dank u voor uw aandacht. 
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