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“Twee derden van de resultaten uit groei
activiteiten, lijkt mij een goed evenwicht”

Interview met JeanPierre Clamadieu (CEO Solvay)

‘Wij hebben twee domeinen die wij zien als onze 
groeimotoren: Advanced Materials en Advanced Formulati-
ons. In die segmenten willen wij verdere groeikansen identi-
ficeren en realiseren’, zegt Jean-Pierre Clamadieu, gedelegeerd 
bestuurder van Solvay, in een gesprek met Beste Belegger. 
‘Wij hebben daarnaast een aantal activiteiten die zorgen voor 
een goede kasstroom. Als twee derden van de groepsresulta-
ten zouden komen van de groeimotoren en een derde van de 
cash-generatoren, zou dat een mooi evenwicht zijn.’

‘Binnen Advanced Materials heeft de bedrijfseenheid Spe-
cialty Polymers in 2014 het Amerikaanse bedrijf Ryton PPS 
overgenomen. Wij zijn dat nu aan het integreren. Ryton is ac-
tief in polymeren voor de automobielsector. Deze overname 
is een typisch voorbeeld van hoe wij permanent op zoek zijn 
naar opportuniteiten en aanvullingen.’

‘Het tweede domein is alles wat te maken heeft met for-
muleringen, waarmee we op uiteenlopende vlakken aan onze 
klanten producten bieden met specifieke en op maat gemaak-
te eigenschappen. Ook daarin willen wij ons verder ontwik-
kelen.’

‘Wij hebben ook een aan-
tal activiteiten die zorgen 
voor een goede kasstroom. 
Vorig jaar hebben we de 
keuze gemaakt om zo’n acti-
viteit, Eco Services in de Ver-
enigde Staten, af te stoten. 

VFB Bij de voorstelling van de cijfers over 2014 zei u dat de u 
het transformatieproces bij Solvay nog wil versnellen. Hoe ziet 
u dat?
Jean-Pierre Clamadieu Absoluut, wij willen verder gaan en 
sneller. We zijn begin 2013 aan een belangrijke transformatie 
begonnen om een groep te worden met een snellere groei, die 
minder cyclisch is en een beter rendement op het geïnvesteer-
de kapitaal behaalt. En dat alles tegen een snel wijzigende eco-
nomische achtergrond. 

De eerste effecten van die transformatie zijn zichtbaar in 
de resultaten van 2014. Maar wij zetten de transformatie door 
op alle niveaus. Wij zullen onze activiteitenportefeuille blijven 
aanpassen met een pragmatische visie. Zo is het mogelijk dat 

er zich in 2015 opnieuw kansen kunnen voordoen, waarbij wij 
profiteren van gunstige marktomstandigheden om sommi-
ge activiteiten af te stoten en andere aan te kopen. Wij blijven 
inzetten op innovatie die zorgt voor nieuwe oplossingen voor 
onze klanten en zo bijdraagt aan de verbetering van onze re-
sultaten. 

Wij gaan ook verder met onze uitmuntendheidsinitiatie-
ven, onze manier om efficiënter en performanter te worden in 
het beheer van de groep. En we blijven bouwen aan een be-
drijfscultuur die aangepast is aan de nieuwe groep. 
VFB U heeft het ook regelmatig over verdere kostenverlagingen. 
Waar ziet u daar nog mogelijkheden voor?
Clamadieu Wij zien het breder dan louter kostenbesparin-
gen. Het gaat hier over wat ik net ‘uitmuntendheid’ noem-
de, waarbij wij permanent onze manier van werken in vraag 
stellen. Kunnen wij flexibeler werken in onze fabrieken? Hoe 
kunnen wij meer produceren, de productiekosten drukken en 
competitiever worden? Dat zijn permanente uitdagingen. 

Daar ligt nog een belangrijk potentieel voor verbetering. 
Vorig jaar hebben alle stappen op het vlak van uitmuntend-
heid samen voor meer dan 400 miljoen euro bijgedragen tot 
onze resultaten. De verbetering van onze concurrentiekracht 
blijft een permanente bekommernis. 
VFB U had het over het belang van innovatie. In welke sectoren 
ziet u die vooral?
Clamadieu Onze innovaties hebben voor een groot deel bij-
gedragen aan de verbetering van de resultaten in 2014, toen is 
de REBITDA met meer dan 10 procent gestegen. Daarvan was 
ongeveer evenveel te danken aan een hogere verkoop als aan 
onze inspanningen op het vlak van uitmuntendheid.

Als je dan kijkt naar de hogere verkoopcijfers, is een groot 
deel daarvan te danken aan innovatie. Zo hebben we vorig jaar 
een belangrijke doorbraak gemaakt in smartphones. Onze in-
noverende oplossingen in die markt voldoen aan de verwach-
tingen van onze klanten. Dat is een concreet en uiterst zicht-
baar voorbeeld van innovatie. 

Maar wij innoveren ook verder in domeinen als de opslag 
van energie (onderdelen voor batterijen) of de cosmetica en 
detergenten waar we interessante projecten hebben in samen-
werking met grote wereldspelers.
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“Als je dan kijkt naar de 
hogere verkoopcijfers, is 
een groot deel daarvan te 
danken aan innovatie.”
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De overeenkomst tussen de 
smartphones en de cosmetica, is dat 
wij dicht bij onze klant staan en in 
staat zijn te begrijpen wat hij nodig 
heeft en oplossingen te vinden die 
daaraan tegemoet komen. Dat heeft 
in beide gevallen geleid tot belang-
rijke nieuwe contracten.
VFB Een belangrijk deel van uw on-
derzoek is al gevestigd in Azië. Heeft 
dat te maken met de nabijheid van de 
klant?
Clamadieu Vandaag vindt nog al-
tijd 60 procent van onze Onderzoek 
en Innovatie (O&I) in Europa plaats. 
Dat heeft onder meer te maken met 
de nabijheid van de klanten. Maar 
daarnaast zijn er de universiteiten 
en de onderzoekscentra, waar wij 
goede contacten mee hebben. Het 
innovatieklimaat is nog altijd be-
hoorlijk goed in Europa.

In Azië hebben wij inderdaad 
ook een aantal activiteiten op het 
vlak van O&I. Zo hebben wij al 
jaren een belangrijk onderzoeks-
centrum in Shanghai, waar wij 
bijna 200 mensen tewerk stellen. In 2014 heb-
ben wij een nieuw onderzoekscentrum ge-
opend in Zuid-Korea op de campus van de 
EWHA universiteit, en een in Singapore. 

Ook hier geldt het belang van de nabijheid 
van de klant maar zeker ook het voordeel van 
de wetenschappelijke omgeving in deze drie 

landen. Het is niet zo dat er een verschui-
ving gaande is van onze O&I naar Azië, maar 
als multinational is het nodig om aanwezig te 
zijn in een groot deel van de wereld, en vooral 
daar waar groei is. 
VFB Een bron van innovatie is de Solar Impul-
se, het vliegtuig dat op zonne-energie aan een 

vlucht rond de wereld bezig is en waar jullie een 
belangrijke sponsor van zijn. Hoe belangrijk is 
dat voor Solvay?
Clamadieu Het is zonder meer een be-
langrijke technologische uitdaging om een 
vliegtuig dag en nacht te laten vliegen, enkel 
op zonne-energie en dus zonder gebruik 

“Vorig jaar hebben alle stappen op het vlak van 
uitmuntendheid samen voor meer dan 400 
miljoen euro bijgedragen tot onze resultaten.”
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“Twee derden van de resultaten uit groei
activiteiten, lijkt mij een goed evenwicht”

Interview
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van fossiele brandstof. Hiervoor zijn onder 
meer lichte materialen nodig die tegelijker-
tijd zeer stevig zijn. Het vliegtuig moet be-
stand zijn tegen atmosferische omstandig-
heden die niet altijd gunstig zijn. Dan is er 
de zonne-energie die opgeslagen moet kun-
nen worden zodat het vliegtuig ook ’s nachts 
kan vliegen. 

Solvay is meer dan tien jaar geleden in 
dit project gestapt, als eerste partner. Sinds-
dien hebben onze O&I teams heel wat oplos-
singen ontwikkeld voor het project. Er zijn 
6.000 onderdelen aan boord van dit vliegtuig 

die gemaakt zijn met 
producten van Solvay. 
Zo zijn er bijna geen 
metalen onderdelen 
meer in de Solar Im-
pulse. Daarvoor in de 
plaats zijn er hoog-
waardige kunststof 
elementen, die door 
Solvay ontwikkeld 
zijn.

Het is bovendien 
een mooi symbool 
van ons engagement 
en belang in duur-
zaamheid. Het vlieg-
tuig kan in de lucht, 
omdat wij erin slagen 
de energie die opge-
wekt wordt, zeer ef-
ficiënt te gebruiken. 
Wij zijn er fier op dat 
Solvay’s naam daar-
mee verbonden is. 
Overigens zijn de pro-
ducten die we voor 
Solar Impulse ont-
wikkeld hebben voor 
een deel al op de 
markt, vooral dan op 
de automobielmarkt. 
Wij zijn vandaag nog 
meer aanwezig in de 
automobiel sector 
dan in de luchtvaart, 
wat ons ook een veel-
belovende sector 
lijkt.
VFB In de autosec-
tor is er een trend naar 

lichtere wagens en elektrische wagens. Hoe ziet 
u dat verder evolueren en welke rol wil u daar-
in spelen?
Clamadieu Enerzijds is er een geleidelij-
ke evolutie gaande in de autosector, zoals 
naar lichtere wagens en naar hybride wagens. 
Daarbij ontwikkelen wij lichtere materialen. 
In vele gevallen worden metalen onderde-
len vervangen door plastic onderdelen. Daar-
naast zijn de motoren kleiner geworden en 
werken zij onder hogere temperaturen. Daar-
door is er nood aan aangepaste onderdelen 
en vloeistoffen. Wij ontwikkelen hoogtech-

nologische kunststofmaterialen die als auto-
onderdelen bestand zijn tegen hogere tempe-
raturen en grotere druk.

Wij ontwikkelen nieuwe formuleringen 
voor katalysatoren, die efficiënter en perfor-
manter zijn en in energie-efficiënte autoban-
den werken wij aan formuleringen die zorgen 
voor een betere wegligging en een langere le-
vensduur. 

Anderzijds is er de ontwikkeling die een 
doorbraak of trendbreuk voor ogen heeft, 
met name de elektrische wagen. Daar hebben 
wij een belangrijke plaats in een aantal onder-
delen van batterijen, zoals membranen. Hier-
voor werken we samen met de producenten 
van batterijen. Die markt staat nog maar in 
het begin van haar ontwikkeling. Maar als we 
de ambities horen van bedrijven als Tesla of 
BMW op het vlak van elektrische wagens, zou 
dat een belangrijke markt kunnen worden, 
zelfs op relatief korte termijn.
VFB Geografisch gesproken bent u vooral geïn-
teresseerd in de groeimarkten. Daarbij zei u ook 
dat u nog heel wat opportuniteiten ziet in China. 
Over welke sectoren heeft u het dan vooral?
Clamadieu In China zijn wij vrij sterk aan-
wezig voor een westerse speler. China is van-
daag goed voor pakweg 10 procent van ons 
omzetcijfer. Toch blijven wij een kleine spe-
ler als je kijkt naar de omvang van de Chine-
se markt. De kansen liggen er in de ontwik-
keling en de groei en de consumptie van de 
middenklasse, iets wat overigens in meer 
landen belangrijke groeikansen voor Solvay 
biedt. 

De autoverkoop blijft in China met zowat 
10 procent per jaar groeien. Dat is een bedui-
dende groei in volume. Maar ook op tech-
nologisch vlak is er een snelle inhaalbewe-
ging gaande. En dat biedt interessante kansen 
voor ons.

En als je kijkt naar de markt van de deter-
genten en de cosmetica, dan zie je dat de Chi-
nese consument ook daar steeds meer van 
koopt. Deze producten lijken op de produc-
ten die elders in de wereld verkocht worden, 
maar zijn toch hier en daar aangepast om ze te 
laten aansluiten op bijvoorbeeld de lokale ge-
bruiken of cultuur. En ook dat biedt ons kan-
sen. 
VFB U noemde eerder ook India en Indonesië 
als landen waar u in geïnteresseerd is. Wat is er 
zo interessant aan?
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“Er zijn bijna geen metalen onderdelen 
meer in de Solar Impulse, wel hoogwaar-
dige kunststof elementen, die door Solvay 
 ontwikkeld zijn.”
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Clamadieu India is interessant al was het 
maar door zijn omvang en economisch po-
tentieel, waarmee het even groot als China 
kan worden. Het is echter wel een land met 
uitdagingen. Solvay is er nog maar beperkt 
aanwezig. Wij hebben enkele kleinere over-
names gedaan in India en blijven zoeken naar 
mogelijkheden om ons er verder te ontwik-
kelen.

Wij kijken uit naar mogelijkheden in an-
dere landen in zuidoost-Azië. En dan lijkt 
Indonesië ons een interessant doel, door de 
omvang van zijn bevolking en wederom, de 
ontwikkeling van de middenklasse. 

Wij hebben besloten om er in een eerste 
fase onze commerciële ploegen te verster-
ken, maar vandaag zijn we nog niet klaar om 
er fabrieken te bouwen. Maar wij volgen het 
wel op. In juni heb ik een bezoek aan Indone-
sië gepland, om onze mensen ginder te leren 
kennen en om beter te begrijpen wat de op-
portuniteiten er zijn.

VFB En hoe zit het met de VS?
Clamadieu De VS zijn vandaag goed voor 
iets meer dan 20 procent van onze omzet. Het 
is een land waar de chemische industrie zich 
sinds vier of vijf jaar opnieuw ontwikkeld 
heeft, met een buitengewoon dynamisme, en 
waar de innovatie uiterst belangrijk is en on-
dersteund wordt. Het is voor Solvay een be-
langrijk land waar wij ons verder willen ont-
wikkelen. Het kent een solide groei en het 
economisch klimaat is er een stuk beter dan 
in Europa. 
VFB In de VS heeft u vorig jaar de overname 
van Chemlogics gefinaliseerd. U zei daarover 
onlangs dat het bedrijf het vorig jaar nog beter 
gedaan had dan uw toch al positieve inschattin-
gen. Hoe ziet u dat verder evolueren?
Clamadieu Chemlogics is vorig jaar met 
meer dan 30 procent gegroeid, inderdaad 
beter dan wij bij de overname hadden ver-
wacht. Intussen is de olieprijs brutaal gedaald 
wat heeft geleid tot een volledige reorganisa-
tie van de productieketen van de ‘tight oil’ in 
de VS en in mindere mate van het schaliegas. 
Dit is niet zonder gevolgen voor Chemlogics 

maar met de vraag naar innovatieve produc-
ten en oplossingen verwachten wij te profite-
ren van deze aanpassingen en de kansen die 
zich aandienen. Hoe dan ook heeft de over-
name van Chemlogics onze positie in dit seg-
ment van de olie- en gassector kunnen ver-
stevigen en ik blijf ervan overtuigd dat het 
op middellange termijn een belangrijke sec-
tor blijft. 

Bovendien hebben we de kans om elders 
in de wereld onze middelen in te zetten in die 

sector, onder meer in Azië, maar wij bekijken 
ook de mogelijkheden in het Midden-Oos-
ten. Een land als Saoedi-Arabië heeft een am-
bitieus ontwikkelingsprogramma voor scha-
liegas. En wij willen klaar staan om op die 
opportuniteiten in te spelen.

•

Interview 24 april 2015
www.solvay.com
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“Een land als Saoedi-Arabië heeft 
een ambitieus ontwikkelingspro-
gramma voor schaliegas.” 

http://www.solvay.com
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