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We wensen u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2017.
Het nieuwe jaar is (bijna) begonnen en 2016 is voorbij. We willen u, als leden van de CMG, graag
op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken; de hoogste tijd dus voor een nieuwsbrief.
In onze vergadering op 6 december jl., tijdens CHAINS2016 in
Veldhoven, hebben we afscheid genomen van Karlijn Codée als CMGbestuurslid. Voor haar was het in verband met een (te) drukke agenda
niet meer mogelijk om invulling te geven aan de rol van bestuurslid
CMG. Tevens hebben we in die vergadering Peter Nieuwenhuizen
bedankt voor alle energie die hij als voorzitter de afgelopen jaren in de
CMG heeft geïnvesteerd.
We zijn op zoek naar een opvolg(st)er voor Karlijn en kijken ook naar
andere mogelijke aanvullingen van het bestuur o.a. in samenspraak met
Jong KNCV.

Karlijn Codée

We hopen begin 2017 hierover meer te kunnen vertellen. We hebben een goed eerste gesprek
gehad met een vertegenwoordiging van het bestuur van Jong KNCV en een vervolggesprek is
gepland voor begin 2017.We hebben op dit moment een mooie pijplijn met activiteiten die in
verschillende fases verkeren. In deze nieuwsbrief willen we specifiek aandacht besteden aan de
gebeurtenissen van de afgelopen maandan. De andere activiteiten van de CMG (zoals bv.
Chemische Energieopslag) komen in de volgende nieuwsbrieven aan de orde.
Uitreiking KNCV Van Marumpenning 2016

v.l.n.r. Rob Zsom, Jan van Maarseveen, Ben Feringa

Tijdens de eerste editie van de Avond van
de Chemie op 13 oktober jl. in de Leidse
Schouwburg - is de Van Marumpenning
2016 uitgereikt aan Jan van Maarseveen.
Hij kreeg de penning toegekend vanwege
zijn grote verdiensten op het gebied van
het verbeteren van het imago van de
chemie. De prijs is de hoogste Nederlandse onderscheiding voor personen die een
significante bijdrage hebben geleverd aan
de ontwikkeling en betekenis van de
chemie voor de maatschappij. Drie CMGbestuursleden maakten deel uit van de
selectiecommissie.

De waarde van IP
Reserveer alvast 30 maart 2017 als de middag/avond waarop we een sessie zullen verzorgen over
hoe de waarde van IP (Intellectual Assets) bepaald en benut kan worden. Mis het niet; schrijf het
alvast in uw agenda!
Gedragsregels voor chemici
Daarnaast willen we nog even stilstaan bij het thema van de vorige nieuwsbrief: gedragsregels
voor chemici of ook wel genoemd: Code of Conduct.
Er zijn helaas geen reacties op onze vragen binnengekomen en daarom nog even als nabrander de
beknopte versie van de vragen
1) Vind je dat er een Code of Conduct voor chemici moet komen?
2) Ben je bereid er energie in te steken om dat te realiseren?
Graag nog in januari 2017 reageren naar cmg@kncv.nl (eerder mag ook)

Chemisch ondernemerschap
Chemisch ondernemerschap (startup
& scale-up) op 7 december jl. tijdens
CHAINS2016.
De focussessie werd gehouden in een
propvolle zaal en met veel interesse
bijgewoond door maar liefst 90-100
personen. Er waren circa 5 mensen
aanwezig die zelf een bedrijf in de
chemie gestart hadden en circa 7 die
met die gedachte rondliepen. Dit mag
best opmerkelijk genoemd worden
gezien de CHAINS doelgroep en
aanwezigheid van veel studenten.
Na een algemene inleiding van 15 minuten, waarin de aspecten werden besproken die breed te
maken hebben met ondernemerschap en de bewegingen in de markt, werd gestart met de
bedrijfspresentaties.
Aan bod kwamen:
Syncom. Spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen. Ton Vries CEO: "How changing markets bring
new business opportunities"
Acerta. Startup uit Oss 2012. Tjeerd Barf, oprichter Acerta en nu EVP Chemistry AZ: How (not) to
start a Biotech business: From Dismissal to Deal"
Duplaco; Algen en plankton startup uit 2012. Marcel Oogink, oprichter: "Efficient heterotrophic
high density cultivation; gold seekers and wrong story telling"
EnzyPep als spin-out voorbeeld van DSM (midden 2012). Peter van Tilburg, CEO: "Challenges in
securing a commercial deal with a disruptive (early) technology".
Uit de vele vragen was goed op te merken dat het onderwerp aansprak en actueel was.
Webinar "Groei van de wereldbevolking" door Jos Put gemist?
Op 23 maart jl. waren alle CMG-leden in de gelegenheid gesteld om een webinar
verzorgd door Jos Put te volgen met de titel 'De wereld na 2050… Overleven
we?' De animo op de avond zelf was dermate groot dat we gemeend hebben dit
interessante project breder toegankelijk te maken.
Heeft u rond de feestdagen even gelegenheid? Ga dan naar
www.vimeo.com/195922119 en laat u door Jos Put informeren over mogelijke
toekomstscenario's.
Met vriendelijke groet, namens het CMG-bestuur
Sietse van der Sluis, voorzitter

