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Als vertegenwoordiging van de sector is een selectie 
van bedrijven uit de cao-lijst chemiebedrijven op het 
criterium personele omvang benaderd om als 
informatievoorziener deel te nemen aan de 
sectoranalyse. Negen bedrijven hebben deelgenomen, 
waarvan vijf in het ontwerpteam met SPDI en OVP als 
gesprekspartner. Ook hebben een vakbondsbestuurder 
en een cao-adviseur van AWVN deelgenomen aan het 
ontwerpteam. Daarnaast zijn drie aparte 
bijeenkomsten georganiseerd voor 
vakbondsbestuurders en cao-adviseurs uit de sector 
chemie.

5.a Deelnemers 
sectoranalyse en 
ontwerpteam
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Deelnemende bedrijven Lid ontwerpteam

Arkema X

Gunvor

Huntsman

Indorama X

Low & Bonar

Oci Nytrogen

Owase X

Nouryon

Sabic (Bergen op Zoom en Limburg X

Sekisui Alveo

Sonneborn X

Tronox



5.b Totstandkoming 
definitie zwaar werk 
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Tijdens het proces van sectorvorming is de definitie verkend en aangescherpt:

2-11-2020 infovoorziening MDIEU vakbondsbestuurders en cao-adviseurs

17-12-2020 info MDIEU en aanzet definitie zwaar werk doelgroep chemiebedrijven met
aanzet: verstoring dag- en nachtritme, beperkte ondersteuning dagdienst
gesprek met technisch opleider uit een chemiebedrijf ter onderbouwing
toets mentimeter:

Zijn er nog ander vormen van zwaar werk? 

Herkent u de definitie van zwaar werk voor:



5. c Bronnen 
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ABN AMRO - Sectorprognoses industrie, maart 2021
AWVN, OVP, VNCI, onderzoek en presentaties Human Capital Agenda Chemie
AWVN, Chemistry NL, OVP, webinar trends in de chemie januari 2021
CBS statline bedrijven, bedrijfstakken, SBI 2008, chemische industrie
CBS statline bedrijven, bedrijfstakken en bedrijfsgrootte, SBI 2008, chemische industrie
CBS statline bedrijven, beroepsbevolking naar leeftijd en bedrijfstakken, 2017 
Chemistry NL, strategic documents, https://chemistrynl.com/strategic-documents/

ING, Industrie herstelt in 2021 - ING - Kennis over de economie
rabobank-sector-omzetprognoses-mrt-21_291128268.pdf
SPDI enquête deelnemende chemiebedrijven, april 2021
SPDI enquête zwaar werk deelnemende chemiebedrijven, april 2021

https://www.abnamro.nl/nl/media/abn-amro-sectorprognoses-industrie_maart-2021_tcm16-101406.pdf
https://chemistrynl.com/strategic-documents/
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/industrie.html
https://www.rabobank.nl/images/rabobank-sector-omzetprognoses-mrt-21_291128268.pdf
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