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Wietse Wissema nieuwe voorzitter NRK PVT Kunststofverwerkers
Op 15 november 2017 heeft het bestuur van NRK PVT Kunststofverwerkers (verder NRK PVT) Dhr. Wietse Wissema
benoemd tot voorzitter van de branchevereniging voor thermoplastverwerkers.
Wietse Wissema is de opvolger van Peter Toonssen. Peter Toonssen was sinds 2012 voorzitter van NRK PVT en is
werkzaam bij TNO/Solliance. Door de snelle ontwikkelingen binnen TNO/Solliance bevinden zijn werkzaamheden zich
nog slechts voor een deel in het kunststofdomein en kan hij zijn werkzaamheden niet meer volledig combineren met
het voorzitterschap. Peter Toonssen blijft deel uitmaken van het NRK PVT bestuur en zal zich specifiek richten op
innovatie en kenniscirculatie.
Met de keuze voor Wietse Wissema als nieuwe voorzitter wordt deze functie vervult door een actieve ondernemer die
met zijn “voeten in de kunststof staat” en die het aanspreekpunt is voor de leden en stakeholders van NRK PVT.
Wietse Wissema is eigenaar van Alligator Plastics Industry en al lange tijd lid van het bestuur van NRK PVT
kunststofverwerkers. Daarnaast is hij bestuurslid van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Martin van Dord, vandord@nrk.nl, 06-23426593.

NRK PVT Kunststofverwerkers
NRK PVT Kunststofverwerkers behartigd de belangen van 85 Nederlandse bedrijven die thermoplasten, biopolymeren en
thermoplastische composieten verwerken door middel van spuitgieten, thermovormen, extruderen, blaasvormen en/of
rotatiegieten. Er wordt samengewerkt met de Federatie NRK. Federatie NRK behartigt de industriebrede thema's. NRK
PVT Kunststofverwerkers focust zich op (productie)techniek en innovatie in kunststof.
NRK spreekbuis rubber- en kunststofindustrie
De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet
12 miljard Euro, 75% MKB, werkgelegenheid 40.000). De bedrijven leveren een grote variatie aan onderdelen, modules en
eindproducten voor toepassingen in de industrie en handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en consumentenproducten. De
export bedraagt ruim 60% en groeit de laatste jarengemiddeld met 7%.
Bij de NRK zijn ca. 450 bedrijven aangesloten geclusterd in 20 brancheverenigingen. Onder het motto “Duurzaam Ondernemen. Blij
met rubber- en kunststofproducten!” geeft de NRK prioriteit aan een gezond klimaat voor de maakindustrie, concurrentiekracht,
innovatie en kennisoverdracht, scholing en vakopleiding, energiebesparing, milieubevordering en recycling, de eigen Branche-CAO,
imagoverbetering en het stimuleren van het gebruik van rubber- en kunststofproducten.
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