Visie DSM in Nederland richting 2020
In 2020 willen we in Nederland én Europa tot de erkende voorhoede in duurzaamheid en
innovatie behoren. DSM wil een voorbeeldrol vervullen bij de aanpak van complexe
maatschappelijke problemen op de terreinen waarop we actief zijn: gezondheid, voeding,
materialen. Bright science - Brighter living, zo vat DSM de missie samen. Met andere woorden:
op basis van slimme wetenschap oplossingen ontwikkelen voor wereldwijde uitdagingen.

De ambitie krijgt al vorm. DSM investeerde recent 100 miljoen euro in de groei van innovatie
in Nederland. In Delft komen een nieuw lab en een proeffabriek voor de ontwikkeling van
voedingsingrediënten en biotechnologie. Op de grote site Chemelot in Zuid-Limburg, de
geboortestreek van het concern, komt een research laboratorium gericht op
materialenontwikkeling.
Het is een signaal van commitment voor de lange termijn. Een ontwikkeling die sterk steunt
op samenwerking met universiteiten, overheden, bedrijven als ook met startende
ondernemingen, daar gelooft DSM in.
Meer en meer worden slimme oplossingen alleen gevonden als partijen samenwerken. De
inzet van DSM is hier een prominente rol te spelen –in Nederland, Europa en wereldwijd. DSM
in Nederland kan en wil hierbij aanjager zijn en de plek bieden waar zaken letterlijk en
figuurlijk samenkomen.
Zowel Nederland als land, als DSM in Nederland hebben de juiste positie om knooppunt van
waardevolle samenwerking te zijn. DSM kan daar bovengemiddeld profijt van hebben.
Bedrijven die actief met hun ‘thuisland’ omgaan maken ook beter gebruik van de
mogelijkheden die dit biedt.

Waar staat DSM in Nederland in 2020?
-R&D en innovatie hebben en houden in Nederland hun zwaartepunt.
-DSM in Nederland is een erkende voorhoede speler in vernieuwende partnerships op het
gebied van innovatie en sustainability
-Productie is cruciaal voor innovatie: zonder productie, en
daarmee kennis van opschaling en omzetten van R&D in business, geen innovatie.
-Op basis van de huidige verwachtingen zal de werkgelegenheid in productie bij DSM in
Nederland niet significant afnemen.
-Nieuwe partnerschappen en desinvesteringen kunnen tot meer werkgelegenheid in Nederland
leiden.
-De zwaartepunten binnen de 12 locaties van DSM in Nederland liggen in Zuid-Limburg, Delft
en Zwolle.
-De overgang naar open multifunctionele locaties zoals de Chemelot Campus in Sittard-Geleen
en de Biotech Campus in Delft zal versterkt doorzetten.
-De corporate afdelingen en service-organisaties blijven grotendeels in Nederland gehuisvest.
Vooral de operationele services verhuizen naar andere regio’s of worden uitbesteed. De
kernexpertise van de functional excellence services blijft in Nederland. Services die gebruikt
worden in alle BG’s, zoals HR en Finance, worden meer en meer gestandaardiseerd en
gecentraliseerd.
-Het hoofdkantoor in Nederland is van essentieel belang om de voordelen van ‘thuisland’
Nederland te behouden en verder uit te bouwen, ook vanuit Nederland richting Brussel. Het
hoofdkantoor blijft in Nederland.
De inzet van Visie 2020 is duidelijk: Nederland is en blijft cruciaal voor DSM om zijn
strategische ambities te realiseren. DSM is wereldwijd succesvol door optimaal gebruik te
maken van de unieke kennis en kunde van het bedrijf in Nederland.
Die kritische massa wordt behouden. Waar DSM de vruchten plukt van een sterk Nederland,
profiteert de verdere ontwikkeling van Nederland van een sterk DSM.
Cruciaal in het realiseren van deze visie is het aangaan van samenwerkingen en partnerships:
Bright Connecting – het verdienmodel van de toekomst.

