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Met ruim 250 ondernemingen actief in de chemie, kunststoffen en life sciences, en 
een jaarlijkse toegevoegde waarde van ruim 5 miljard EUR, mag de provincie 
Antwerpen zich als een chemiecluster van wereldformaat beschouwen. Naast de 
petrochemie in de haven telt Antwerpen heel wat andere toonaangevende bedrijven 
in de sector. Ondanks het economische belang van de chemie en de 
alomtegenwoordigheid van de producten van deze bedrijven in ons dagelijks leven, 
is de sector weinig gekend en heeft hij bovendien met heel wat vooroordelen te 
kampen.

Precies met die vooroordelen wil POM Antwerpen met het project “We Are 
Chemistry” komaf maken. De doelstellingen van het project zijn drieledig:

 Sectorimago van de chemie bijstellen
 Chemie als aantrekkelijke werkgever promoten
 Chemie als studiekeuze stimuleren

De acties van het project ‘We Are Chemistry’ situeren zich in het domein 
tewerkstelling en onderwijs. Wegens het succes van vorig jaar (bezoek van meer 
dan 400 jongeren) en op vraag van de bedrijven wordt er dit jaar (21 maart 2018) 
opnieuw geopteerd voor een namiddag- en avondluik.

Tijdens het jobevent wordt ruime aandacht besteed aan de chemie als een 
veelzijdige werkgever. Ook wordt de blik op chemie van de aanwezigen verruimd 
en zetten de bedrijven hun beste beentje voor om hun openstaande vacatures in te 
vullen. Dit jobevent vindt plaats in samenwerking met de VDAB en Talentenfabriek 
en krijgt de steun van essenscia Vlaanderen. 

Ook op de vraag vanuit het onderwijs om verdere initiatieven te ondernemen naar 
een concretere lesinvulling die beter aanleunt bij de bedrijfspraktijk in de chemie, 
speelt POM Antwerpen in door het organiseren van bedrijfsbezoeken op maat. Door 
de chemie in de praktijk tastbaar voor stellen aan zowel leraren als leerlingen 
worden de 17- en 18-jarigen warm gemaakt om chemie als latere studiekeuze te 
overwegen. Dit jaar wordt ook de website van ‘We Are Chemistry’ totaal vernieuwd.

De totale projectkosten voor ‘We Are Chemistry’ worden geraamd op 101.000 EUR. 
Voorgesteld wordt om een projectsubsidie van 22.500 EUR te voorzien ten behoeve 
van POM Antwerpen voor het project ‘We Are Chemistry’.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met een subsidie van 22.500,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘We Are Chemistry’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).


