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VERHOGING ABONNEMENTSGELD

EEN ABONNEMENT OP OFFSHORE VISIE BEDRAAGT AL JARENLANG EURO 30. HELAAS
ZIJN WIJ PER 1 JANUARI 2014 GENOODZAAKT HET ABONNEMENTSGELD TE VERHOGEN

NAAR EURO 35, EXCL. 6% BTW. REDEN HIERTOE IS DAT POST.NL REEDS EEN AANTAL
KEREN DE POSTTARIEVEN HEEFT VERHOOGD, EN WIJ DEZE NOOIT VERDISCONTEERD HEBBEN 

IN HET ABONNEMENTSGELD. OOK VOOR 2014 HEEFT POST.NL REEDS EEN VERHOGING 
AANGEKONDIGD EN WORDT HET VOOR ONS ONMOGELIJK DE OUDE PRIJS TE HANDHAVEN. 
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INSTALLATION

MABRUK SHELTER AND HELIDECK INSTALLATION BD-1

conbit installs Shelter 
and Helideck module 
offshore libya

The Libyan joint venture of Total and NOC, Mabruk Oil Operations, awarded Conbit, headquartered in Best, 

a several million contract for the installation of an emergency shelter and helideck on the BD-1 offshore platform. 

The actual installation will be performed with the special lifting techniques for which Conbit is famous.
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Conbit lifts helideck pancake half from supplier on the BD-1.
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Transport
During the summer, representatives  
from Conbit and Mabruk met and 
reached a commercial understanding 
regarding the transport and installation 
phase. It was decided that Conbit would 
be responsible from the moment when 
the modules were on board a seagoing 
vessel, selected and contracted by 
Conbit, until the modules were installed 
on the BD-1 platform. Mabruk decided 
that the project should start at the Port  
of Rotterdam Authority, where the 
manufacturers of the modules  
would deliver.

During the first week of October, the mv 
Industrial Kelly picked up the emergency 
shelter and the helideck. The vessel has 
its own cranes, which would be valuable 
when unloading in Tripoli. The modules 
were lifted on two levels of the 130 
metre long vessel. The vessel arrived  
in Tripoli harbour right on time in the 
middle of a public holiday week.  
Despite the holiday, the client managed 
to organise an efficient unloading slot in 
the harbour and customs schedule.

Preparation
The first crew to arrive in Libya embarked 
on a site survey. The four-man crew spent 
seven days on the platform, during which 
they performed a dimensional verification 
and marked the locations where pad eyes 

Mabruk Oil Operations ordered a shelter 
and helideck from a Dutch manufacturer 
in 2012. The contract involved delivery 
Free on Board Rotterdam. From this 
point, Conbit was assigned to arrange 
transport to Libya and installation on  
the BD-1 platform, off the coast of Libya.  
The project was awarded in two parts. 
The engineering contract was awarded in 
April, while the transport and installation 
contract was awarded at the beginning 
of September 2013, just three weeks 
before the scheduled transport date.

Engineering
A team of 8 engineers worked 
throughout the summer to prepare all 
the required documentation for the 
project. As with many of Conbit’s  
project teams, it included a mix of 
structural engineers, project engineers 
and draftsman. The combination of  
these skills is necessary to cover all  
the aspects of such an operation.
During the early engineering stages,  
the feasibility was explored and a 
structural analysis of the existing platform 
was performed. The results of both were 
positive and formed the basis for the 
initial design. The first plan presented  
by Conbit met with the approval of the 
client and supplier of the two modules. 
Three months later, the detailed 
engineering was finished. Now the 
transport vessel could be selected.

were required. A couple of days before 
the arrival of the emergency shelter and 
helideck in Tripoli, the second crew 
travelled to the BD-1. At the same time, 
half of the construction equipment was 
transported in offshore containers via 
Italy directly to the offshore location on 
the ASSO 31 supply vessel. This supply 
vessel had been rented by Mabruk for  
the duration of the project. The customs 
authority and a Conbit representative 
were present on the platform when  
this shipment arrived and the necessary 
formalities were completed. The second 
shipment of construction equipment 
would arrive a week later on the platform.

Immediately after the second crew 
arrived at the platform, the preparation 
works started. Scaffolding technicians 
started to place overboard scaffolding 
and perform the first welding activities. 
At the end of the first week on board, 
the crew managed to install all the 
winch, sheave and jacking frames  
and complete most of the preparatory 
welding. One week of further 
preparations was required before  
the emergency shelter could be lifted.  
At the same time, the shore team on  
the quayside prepared the supply vessel. 
The works included the welding of 
D-Rings on the deck of the Almisan 
supply vessel. Besides the physical work, 
the paperwork was completed by the 

INSTALLATION
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3D Helideck Installation Procedure. 3D Shelter Installation Procedure.
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INSTALLATION

onshore team prior to the day of load 
out on the quayside. The final step on 
shore was to mobilise a 250 tonne 
crane, which was required to load the 
emergency shelter onto the supply vessel.

Green light
The lifting of the emergency shelter was 
scheduled for 30 October, when all the 
required manpower would be on board. 
Besides the Conbit team, the GL Marine 
Warranty Surveyor, Mabruk and Total 
representatives would also be present 
on the BD-1 platform. The weather 
conditions should also meet the criteria 
for the lift. The weather looked 
promising that morning so the Almisan 
supply vessel, bearing the emergency 
shelter, was instructed to leave Tripoli 
to be under the platform four hours later. 
After arrival all the load tests were 
successfully completed and the green 
light was given to perform the lift of 
the new module.

With such a lift, the first few metres 
are critical. The waves move the vessel 
up and down, a movement which is 
independent from the lifting 
configuration on the platform. 
Once the lift begins, the load’s centre 
of gravity moves below the lift point. 
This is observed by a vertical lift line, but 
even the smallest deviation can swing 
the load. The skills of the winch operator 
and the captain of the vessel were crucial 
to place the emergency shelter exactly 
below the lift point. 

Once the lift line is vertical, the winch 
operator decides when to start lifting. 
Because the waves move the load up 
and down, the lift needs to start at the 
top of a wave. If the winch operator 
cannot start the lift at this precise 
moment, the vessel might rise and hit 
the load from the bottom. The winch 
operator must also lift at the top of the 
wave to prevent the load from slamming 
the side walls of the vessel if it starts 
to swing.

The required speed is precisely the 
reason why Conbit uses very fast lift 
winches. These can lift at a rate of 36 
metres a minute with a capacity of 15 
metric tonnes. For this project, two of 
these winches were deployed. The 
winches are operated by a diesel 
hydraulic power pack, making the 
lifting configuration independent 
from the offshore platform utilities.

The last part of the lift was performed 
by hydraulic strand jacks. These were 
positioned on top of custom-made 
jack frames and gradually took over 
the load from the lift winches. 
The secondary lift lines attached to the 
strand jacks performed the last part of 
the lift until the emergency shelter was 
in its final position. At the end of the 
day, the emergency shelter was 
secured in its final position.

Helideck
The next day, the team removed the 

winches from the weather deck and 
assembled scaffolding to the side of 
the emergency shelter. This scaffolding 
provided the welders with the access 
they needed to weld the interface 
connections. During this work, the 
weather deck was cleared for the 
next major activity.

The helideck installation started with 
the assembly of the support frame. 
This frame would serve as the 
foundation of the helideck. 
On 1 November, the support frame 
was installed and the helideck 
pancakes were loaded. 
The pancake was supplied in two 
halves; two halves are easier to 
transport and one half was already 
nearing the maximum capacity of 
the deck crane of the BD-1 platform. 
The following day, the ASSO 31 
transported the north pancake half 
offshore. During the journey, Conbit 
performed a load test on the deck 
crane. When the ASSO 31 arrived, 
the pancake half was lifted directly 
from the supply vessel onto the support 
frame. Two days later, the same 
process was repeated for the 
other helideck half.

The complete helideck and support 
frame had to be skidded into its final 
position, as the deck crane was unable 
to lift the pancake halves at this 
location. After the skidding, 
the work was completed.
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Load out on mv Industrial Kelly of emergency shelter. Lifting emergency shelter into its final position.
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GaS dIScOVErY dana 

Dana Petroleum  and its partners made a gas discovery in the Pharos prospect in 
the southern North Sea. The 47/5d-6 well, which was drilled in license P1566 using 
Noble Corp.’s Noble Lynda Bossler jack up rig, found gas in a Rotlegendes reservoir. 
Dana plans to conduct a detailed evaluation to determine the volume of gas initially 
in place. The rig was subsequently returned to the Dutch North Sea for further 
operations with Dana.

“This is the fifth North Sea exploration and appraisal well that Dana has drilled 
as operator or in partnership during 2013,” said Paul Griffin, Dana’s UK managing 
director. “Pharos is well located to take advantage of a number of gas export options 
in the area and we now need to undertake further detailed technical work to 
evaluate its commercial potential.”
Dana’s recent southern North Sea activities consist of a five-well campaign to 
explore potential around existing platforms, including its De Ruyter platform 
offshore the Netherlands, on which the company spudded in April an exploratory 
well to test new-pool potential.

taQa VErkOOPt BElanG 

Het Deense pensioenfonds Pension 
Denmark gaat het 40%-belang van TAQA 
Energy in de Noordgastransportleiding 
overnemen. Hiermee is een bedrag van 
240 miljoen dollar gemoeid. TAQA wil van 
haar belang in het transportsysteem voor 
aardgas op het Nederlandse continentale 
plat af omdat het niet meer past in haar 
groeistrategie. De maatschappij wil zich 
liever volledig gaan concentreren op de 
nieuwe gasopslagfaciliteit Bergermeer. 
Operator van het NGT-systeem is GDF 
SUEZ E&P Nederland. Het leidingsysteem 
is in totaal 470 kilometer lang en heeft een 
transportcapaciteit van 42 miljoen kubieke 
meter gas per dag. De doorzet bedraagt 
jaarlijks circa 10 miljard kubieke meter gas, 
dat wordt aangeland bij het grote gasbehan-
delingsstation in het Groningse Uithuizen.
Het systeem is sinds 1975 operationeel. 

GaSPrOducEntEn nOOrdzEE drEIGEn mEt StakInG

“Als er per 1 januari 2014 geen regeling is voor de reddingshelikopters op de 
Noordzee, moeten we de gasproductie stopzetten.” Dat is de boodschap die 
Nogepa-voorzitter Ruud Zoon medio november in een brandbrief aan minister 
Schultz van infrastructuur heeft gegeven. Zoon meent dat, als er niets gebeurt, 
de veiligheid van het personeel op de Noordzee niet gegarandeerd kan worden.
Het contract met de firma Bristow, die nu vanaf Den Helder Airport zoek- en 
reddingshelikopters (SAR) levert, loopt eind dit jaar af. Een SAR-helikopter moet 
binnen negentig minuten na alarmering aanwezig kunnen zijn om minimaal zestien 
personen uit het water te hijsen en deze daarna af te zetten op een veilige plek.
De oude S61 helikopters zijn volgens Nogepa na tien jaar niet meer geschikt voor 
hun taak. “De afgelopen tien jaar,” schrijft Zoon, “heeft Nogepa onverplicht alle 
kosten voor de uitvoering van deze overheidstaak op zich genomen.” 

Dat vergde een bedrag van 100 miljoen euro. De associatie heeft aangeboden deze 
kosten niet op de overheid te verhalen, mits deze er zelf voor zorgt dat er ook vanaf 
1 januari een adequate SAR-dienst beschikbaar is. Daar is uitvoerig overleg over 
gevoerd, maar er is nog steeds geen akkoord. Zoon: “Tot heden is het ministerie 
bezig overeenstemming te bereiken over de interne verdeling van de kosten, 
geraamd op circa 8 miljoen euro per jaar, en loopt het proces ernstige en onnodige 
vertraging op.” Volgens Zoon is er een kant-en-klare tijdelijke oplossing voor handen 
door samenwerking met de Engelse tak van Bristow.

Voorbeeld van een S61 helikopter.

uItBrEIdInG 
GaStranSPOrtlEIdInGEn 

De Gasunie legt de komende twee jaar 
verschillende gastransportleidingen 
aan. Tussen Beverwijk en Wijngaarden 
komt een gastransportleiding van 90 
kilometer. Dit karwei moet volgend 
jaar worden afgerond.

De tweede leiding die Gasunie aanlegt 
is 15 kilometer gastransportleiding in 
de provincie Zeeland. En in 2014 start 
dochteronderneming Gasunie 
Deutschland met de aanleg van een 
90 kilometer lange leiding tussen 
Fockbeck bij Kiel en Ellund bij de 
Deense grens. Beide projecten worden 
in september 2015 afgerond.
Verder maakte de Gasunie in oktober 
bekend dat de laatste fase van de 
Noord-Zuid Route in gebruik is 
genomen. Voor de Gasunie gaat 
het om een mijlpaal want door het 
aanleggen van het 65 kilometer lange 
tracé tussen Odiliapeel en Melick komt 
een einde aan de 500 kilometer lange 
uitbreiding van het gastransportnet 
die begon in 2008. In die jaren waren 
gemiddeld 10.000 werknemers 
betrokken bij het project. 
De gastransportroute loopt dan
 ook door tien provincies. Voor de 
aanleg waren ruim negenhonderd 
vergunningen en negen MER-
rapportages nodig. Voor de 
pijpleidingen werd 250.000 ton staal 
gebruik, werden bijna 35.000 lassen 
gelegd en 60.000 piketpalen geslagen.
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HELIKOPTERS

De Belgische helikopteroperator verraste 
vorig jaar de sector door maar liefst tien 
helikopters van het type EC175 te 
bestellen. Algemeen directeur Eric van 
Hal: “Wij zijn inderdaad de eerste 
operator die met dit nieuwe type gaat 
vliegen. Vanaf Den Helder Airport gaan 
we twee van deze toestellen inzetten 
voor Wintershall Noordzee, waarvoor 
we al enige tijd opereren. De eerste heli 
komt volgend jaar oktober naar Den 
Helder en de tweede twee maanden later. 
Van de toestellen die hierna volgen, 

gaan we er een aantal inzetten in West-
Afrika, waar we ook al enige tijd actief 
zijn. De versie waarmee we voor 
Wintershall gaan vliegen kan 16 
passagiers meenemen. Het is niet alleen 
een hypermoderne, maar ook een heel 
comfortabele en stille helikopter.”

Door haar vloot uit te breiden met 
nieuwe offshore helikopters kan NHV 
nu slagvaardig met de internationale 
concurrentie meedingen. De in Oostende 
gevestigde helikopteroperator is in 1997 

opgericht en heeft sinds die tijd een 
snelle groei doorgemaakt. Naast het 
transporteren van offshorepersoneel naar 
en van offshore platformen worden door 
het bedrijf ook search- en rescuevluchten 
gemaakt, zeeloodsen van een naar een 
schip overgebracht en onshore medische 
transporten uitgevoerd. De luchtvloot 
bestaat uit 28 helikopters en twee 
vliegtuigen. NHV werkt vanaf vijftien 
bases op drie continenten en negen landen 
en biedt werk aan ruim 350 mensen, 
waarvan veertig op Den Helder Airport.

WINTERSHALL MET EC175 HELI’S IN ZEE

nHV presenteert nieuwe 
offshore helikopter
De presentatie door Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) van de gloednieuwe EC175 ‘next generation’ helikopter 

op Den Helder Airport heeft veel belangstelling getrokken uit de olie- en gasindustrie. Deze medium-sized helikopter 

is samen met een team van deskundigen uit de offshore-industrie ontwikkeld en gebouwd door Eurocopter. 

NHV is de eerste maatschappij die met dit type gaat vliegen. Op Den Helder Airport zullen twee van deze toestellen 

worden gestationeerd.

O F F S H O r E  V I S I E    6  /  2 0 1 38

Het nieuwe type EC175 is door en voor de 

offshore-industrie ontwikkeld (foto: Eurocopter).
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kilogram. Het is een hele snelle klimmer, 
waarmee we al twee records hebben 
gebroken. Het eerst betrof het van de 
grond komen naar een hoogte van 3.000 
meter. Dit ging in slechts 3 minuten en 
10 seconden. En voor het van de grond 
komen naar een hoogte van 6.000 meter 

verplaatsen, worden zij bewust gemaakt 
van de mogelijke gevaren en hoe hiermee 
om te gaan en wordt stilgestaan bij het 
belang van goede communicatie. 

Serienummer 1
Bij de presentatie van de nieuwe 
helikopter was ook Cécile Vion-Lanctuit 
als woordvoerder van Eurocopter 
aanwezig. Hij benadrukte nog eens 
dat de EC175 was ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met een customer 
advisory team. “Veel helikopters 
worden in eerste instantie voor Defensie 
ontwikkeld. Maar dit type is echt door 
en voor de offshore-industrie ontwikkeld 
om er bemanningswisselingen en SAR-
operaties mee uit te voeren. Wij hebben 
voor dit type al meer dan dertig orders 
binnengekregen en hiervan zijn 
ondertussen vijftien toestellen in 
productie. De heli die wij nu hier 
presenteren, draagt serienummer 1. 
Het is dus eigenlijk het prototype van 
de serieproductie. Het toestel wordt 
nog volop getest en verder voeren wij er 
demonstraties mee uit. Het blijft dan ook 
eigendom van Eurocopter. Het tweede 
toestel van de seriebouw is bestemd voor 
NHV, die hiermee de eerste operator zal 
zijn die met dit nieuwe type gaat vliegen 
en zo tevens één van de vier launching 
customers wordt. De EC175 heeft twee 
Pratt&Whitney motoren en weegt 7.500 

Het opleiden van medewerkers in de 
maritieme en offshore sector is voor 
beide partijen bekend terrein. DHTC 
is een internationale aanbieder van 
veiligheidsopleidingen voor de offshore 
(olie & gas industrie), scheepvaart, 
offshore wind industrie en hieraan 
gerelateerde bedrijven. 

SOMA Bedrijfsopleidingen biedt een 
breed programma van trainingen 
voor de maritieme en offshore sector. 
Deze worden onder meer gegeven 
in de vorm van trainingen voor het 
bedienen van alle soorten hijskranen 
aan de medewerkers die betrokken 
zijn bij hijswerkzaamheden voor het 
aanslaan en begeleiden van de lasten.

De cursus Banksman Offshore is gericht 
op medewerkers die de crane operator 
assisteren bij het verplaatsen van lasten. 
Tijdens deze 3 daagse training (of de 
1 daagse herhalingscursus) leren zij 
hoe een last veilig aan te slaan en te 

had het toestel slechts 6 minuten en 
54 seconden nodig.”

De EC175 heeft een actieradius van 
872 kilometer bij een snelheid van 229 
kilometer per uur. De maximumsnelheid 
bedraagt 324 kilometer per uur.

De cursus is door NOGEPA gecertificeerd 
en wordt vanaf begin 2014 in het 
trainingscentrum van DHTC in 
Den Helder aangeboden.

HELIKOPTERS

Samenwerking SOma en dHtc
SOMA Bedrijfsopleidingen en DHTC gaan samenwerken. Op 4 december is het contract hiertoe getekend. 

Door deze samenwerking is het nu mogelijk om in Den Helder ook de trainingen Banksman Offshore NOGEPA 1.9A/B 

te organiseren. Dit vindt uiteraard plaats volgens de gebruikelijke hoge kwaliteitsnormen van SOMA Bedrijfsopleidingen 

uit Harderwijk en DHTC uit Den Helder. 

6  /  2 0 1 3    O F F S H O r E  V I S I E 9

NHV’s CEO Eric van Hal op Den Helder Airport voor het nieuwe 

type EC175 offshore helikopter (foto: PAS Publicaties).

Ondertekening van het contract: links managing director Manuela van Luijk van DHTC 

en rechts directeur Koen Stephan van SOMA Bedrijfsopleidingen.
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TRAINING

Het is alweer bijna tien geleden dat 
Offshore Visie voor het eerst een kijkje 
ging nemen bij het trainingsinstituut dat 
in 1996 door voormalige fysiotherapeut 
Bart Kelderman en diens vader Henk was 
opgericht. Voordat zij met hun bedrijf 
van start gingen, hebben beiden samen 
eerst bij de Hogeschool Windesheim 
een post HBO-opleiding voor supervisor 
gevolgd. Hun eerste klant was de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM). Bart Kelderman: “Als 
fysiotherapeut kende ik de andere 
kant van de medaille goed. Hiermee doel 
ik op het menselijk leed als gevolg van 
incidenten en ongevallen. Ik wilde graag 
preventief dit leed voorkomen. Mijn 
vader, die daarvoor hoofd opleidingen 
bij het Veiligheidsinstituut was geweest, 
steunde mij hierin.” Inmiddels weten ook 
andere oliemaatschappijen, contractors 
en bedrijven uit de sectoren energie en 
de bouw, de weg naar Zwolle goed te 
vinden. “Recentelijk hebben we nog 
voor Heerema Marine Contractors 
een training in Houston gegeven. 
En hetzelfde gaan we doen in Azië en 

Australië. Verder zijn we ook voor DSM 
buiten onze landsgrenzen actief.”
Bij In Tense werken 10 mensen op kantoor 
en zijn 25 personen als instructeurs 
actief. Op jaarbasis volgen tussen de 
1.500 en 2.000 mensen de trainingen.

Bewustwording
Over wat het geheim van het succes 
van zijn trainingsinstituut is, zegt Bart 
Kelderman: “Wij passen nergens in 
het kader van de traditionele 
veiligheidstrainingsinstituten en 
dat maakt ons interessant. 
Heel specifiek richten wij ons op 
veiligheidsbewustwordingstrainingen, 
waarbij vooral onze werkmethodiek heel 
erg aanspreekt. De trainingen bestaan 
uit ervaringsgerichte oefeningen waarbij 
groepen mensen fysiek in beweging 
worden gebracht. Wij laten hen 
activiteiten verrichten die intrinsiek 
een aantal risico’s met zich meebrengen 
en die eigenlijk alleen maar op een 
veilige manier kunnen worden gedaan. 
Een metafoor met de dagelijkse 
werkzaamheden. 

GEEN TRADITIONEEL VEILIGHEIDSTRAININGSINSTITUUT

In tense mikt op 
veranderingsprocessen

De missie is duidelijk. Het voorkomen 

van menselijk leed en materiële 

schade aan de organisatie. Ofwel 

bouwen aan een veilige 

werkomgeving voor iedereen. 

In Tense Safety Training verbetert 

veiligheidsculturen over de hele 

wereld aan de hand van een unieke 

trainingsmethodiek, waarmee 

menselijk gedrag wordt ontwikkeld 

om veiligheidsbewustzijn te 

bewerkstellingen. “Met name 

bedrijven actief in de sectoren olie & 

gas, energie, bouw en petrochemie 

maken intensief gebruik van onze 

methodiek,” zegt Bart Kelderman, 

oprichter en directeur van het 

trainingsinstituut uit Zwolle.
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Bart Kelderman: “Wij doen een beroep op het veiligheidsgedrag van de cursist.” (foto: PAS Publicaties).

‘Wij merken dat 

incidenten nog

steeds niet 

worden gemeld’

-  Directeur Bart Kelderman
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En misschien ook wel frustraties en 
ingesleten gedrag. Dat alles bepaalt 
voor een groot deel iemands doen 
en laten. Die aspecten halen we met
onze trainingsmethodiek boven 
water. Dat heeft alles te maken met 
bewustwording.”
Een volgende stap is dat de deelnemers 
wordt gevraagd wat zij er zelf aan 
kunnen doen om toe te werken naar 
een incidentvrije omgeving. 
“Wij passen hierbij verschillende 
praktijkopdrachten toe op het gebied 
van leiderschap, risico-inzicht, 
communicatie en teamwork. Onze 
cursisten komen hierdoor op een heel 
andere manier met elkaar in gesprek 
dan ze eigenlijk gewend zijn. 
En gaan daardoor veel bewuster 
met elkaar aan het werk.”

Trend
Volgens Bart Kelderman is het 
opmerkelijk dat momenteel steeds meer 
bedrijven zich op pro-actieve veiligheid 
gaan richten. “Gestreefd wordt naar 
een pro-actieve veiligheidscultuur waar 
medewerkers op tijd zaken signaleren, 
interventies plegen en zichtbaar 
voorbeeldgedrag als leidinggevende 
laten zien. Maar ook dat er een open 
aanspreekcultuur heerst." 

Doel is dat we aan de voorkant samen 
met de groep eerst gaan nadenken 
over wat de risico’s zijn en welke 
beheersmaatregelen er moeten worden 
getroffen. Wat bij deze methodiek vaak 
opvalt, is het primaire gedrag van 
techneuten. Zo’n hands-on mentaliteit 
van ‘er is een probleem en dat ga ik even 
oplossen’. Maar bij risicobeheersing is 
dit vaak het begin van het ontstaan van 
een ongeval. Wij maken de deelnemers 
bewust van hun gedrag en laten hen in 
contact komen met hun natuurlijk 
leiderschap. Hiermee kunnen zij veiligheid 
vanuit een positieve, maar vooral 
preventieve invalshoek benaderen.” 
Dat deze methodiek invloed heeft op 
de veiligheid, blijkt onder andere uit het 
feit dat na het volgen van de In Tense 
trainingen door het personeel de teller op 
de NAM-locatie Groningen langere tijd 
op nul incidenten (goal zero) bleef staan.

IJsbergmetafoor
Voor het beschouwen van het menselijk 
gedrag gebruikt Bart Kelderman vaak een 
ijsberg als metafoor. “Het bovenwaterdeel, 
het topje van de ijsberg dat zichtbaar is, 
kan je vergelijken met hoe iemand zich 
gedraagt. Maar wat je niet ziet, is het 
onderwaterdeel. Daar zitten iemands 
drijfveren, overtuigingen en ervaringen. 

”De hiervoor benodigde competenties 
kunnen we helpen ontwikkelen. 
Wat dat betreft leveren we maatwerk.”
Heel succesvol is In Tense met de cursus 
Bewust Veilig Leidinggeven (BVL). 
“Wij zien dat binnen bedrijven die heel 
veel aandacht aan bewustwording 
besteden, de cultuur aan het veranderen 
is. Dat wordt gezien en men merkt ook 
dat er minder incidenten optreden en 
dat de aard hiervan wijzigt. Zelf weet ik 
dat het vreselijk moeilijk is om vast te 
stellen of het nu expliciet aan onze 
trainingsmethodiek ligt. Bij de NAM 
hebben deze in ieder geval wel effect 
gehad. Binnenkort gaan we een groot 
traject doen op een chemiesite. 
Daar zullen we in totaal 250 mensen 
trainen. Samen met de TU Delft gaan 
we onderzoeken wat nu het rendement 
en het effect van onze trainingen is.” 
Het trainingsinstituut uit Zwolle wordt 
ook ingeschakeld om te bepalen op welk 
cultuurniveau een bedrijf zich bevindt 
en wat er moet gebeuren om naar 
een hoger niveau te komen.

Certificering en druk
In Tense is officieel gecertificeerd door 
DNV en mag uit naam van deze instelling 
ook persoonlijke certificaten aan cursisten 
verstrekken. Bart Kelderman zegt hierover: 
“Hierbij doen we een uitspraak over het 
veiligheidsgedrag van de betrokken 
medewerkers op basis van onder andere 
risico-inzicht, leiderschap, communicatie en 
samenwerking. Wij kunnen mensen die op 
dit gebied nog een stap te zetten hebben, 
middels scholing en coaching helpen om 
het In Tense DNV certificaat te halen.”
Zo’n vijftig tot zestig procent van de 
omzet wordt door het trainingsinstituut 
gegenereerd in de olie- en gasindustrie. 
Een sector waar volgens Bart Kelderman 
nog veel te winnen is, ondanks dat in 
deze sector al heel veel werk is verzet 
om ‘incident free operations’ te creëren. 
“Wij merken dat incidenten nog steeds 
niet worden gemeld en dat er ook veel 
bijna-ongelukken voorkomen. Zaken 
waarvan wij heel wat kunnen leren. 
Naar mijn beleving moet dit meer 
aandacht krijgen. Je hoort dat de belangen 
groot zijn en dat daardoor de druk 
gigantisch hoog is. Mensen zijn dan ook 
snel geneigd om onder die druk te 
bezwijken en dan toch maar iets gaan 
doen waarvan iedereen weet dat dit 
eigenlijk niet verstandig is. Zelf ben ik 
absoluut overtuigd van de positieve intentie 
van veel bedrijven. De realiteit is echter 
anders. Daarom is het belangrijk dat wij 
met onze methodiek bij de mensen in het 
veld persoonlijk leiderschap ontwikkelen. 
Zodat zij daadwerkelijk iets durven stil te 
zetten als er sprake is van veiligheidsrisico’s. 
En dat dit dan vervolgens ook door de 
organisatie wordt gedragen. Dit 
kantelproces willen wij graag bereiken.”

TRAINING
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In Tense past nergens in het kader van de traditionele veiligheidstrainingsin-

stituten en juist dat maakt het instituut interessant.
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BEURS

De vakbeurs On & Offshore heeft in 2009 
haar eerste editie gedraaid, nadat het 
idee was aangedragen door exposanten 
van Maritime Industry om een 
industriegerichte vakbeurs te starten voor 
offshore. De branche kent wereldwijd 
veel beurzen. Vakbeurs On & Offshore 
heeft zich door de jaren heen ontpopt 
tot een uniek platform speciaal voor 
toeleveranciers die naast de olie-, 
gasindustrie ook de industrietak binnen 
de scheepvaart bedienen. Een logisch 
gegeven als er een beurs wordt 
geïnitieerd in een waterregio. Daarom 
een nieuwe naam: Offshore NL! 
Een titel die perfect aansluit op dit 
platform voor de olie-, gas-, duurzame-, 
petrochemische- en baggerindustrie 
in Nederland.

Uniek platform
Tijdens Offshore NL treft u een compleet 
aanbod van bedrijven die werkzaam zijn 
op het gebied van toelevering, productie, 
constructie en onderhoud voor de 
offshore. Deze bedrijven leveren dé 

producten, materialen en kennis om olie-, 
gas –en windenergie mogelijk te maken.

Leveranciers uit de volgende sectoren 
zijn vertegenwoordigd: scheepsbouw, 
aandrijftechniek, lifting materials, 
pijpleidingen, metaalbewerking, las- en 
snijtechniek, hydrauliek, elektrotechniek, 
kabelsystemen, meet- en regelapparatuur 
en nog veel meer.

Waarom bezoeken?
Offshore is een zeer internationaal 
georiënteerde branche en veel beurzen 
vinden dan ook in het buitenland plaats. 
Offshore NL is één van de weinige 
contactmomenten voor deze branche 
die in Nederland plaatsvindt. In 2013 
ontving Evenementenhal 5.679 
bezoekers en waren er ruim 160 
exposanten aanwezig die hier de 
nieuwste producten en ontwikkelingen 
presenteerden. Offshore NL is in 
Nederland daarom dé gelegenheid 
voor beslissingsbevoegden van major 
contractors, olie- en gasproducenten en 

scheepswerven om alle toeleveranciers in 
de branche te ontmoeten.

Samenwerkingspartner IRO
Ook in 2014 geeft de branchevereniging 
IRO haar ondersteuning en vertrouwen 
aan deze vakbeurs. IRO zet zich als 
branchevereniging in voor ongeveer 
445 bedrijven die als Nederlandse 
toeleveranciers werkzaam zijn binnen 
de olie - en gasindustrie.

Vakbeurs Offshore NL
Dinsdag 25 maart 2014 12.00 - 20.00 uur
Woensdag 26 maart 2014 12.00 - 20.00 uur
Donderdag 2 maart 2014  12.00 - 20.00 uur

Bezoekadres
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ GORINCHEM

Meer informatie
www.evenementenhal.nl

EVENEMENTENHAL GORINCHEMEVENEMENTENHAL GORINCHEM

Van On & Offshore 
naar Offshore nl 

Op 25, 26 en 27 maart 2014 vindt Offshore NL plaats. Evenementenhal Gorinchem is drie dagen lang 'the world of 

construction, exploration & innovation.' Deze vakbeurs kent u onder de titel On & Offshore, en gaat vanaf heden 

verder onder de nieuwe titel Offshore NL.
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Frank’s International Coöperatief U.A.
Mastenmakersweg 1   1786 PB Den Helder

T +31 (0)223 670 000   F +31 (0)223 670 011
W www.franksinternational.com

We want the best...
so we will build our own!

offshore-franks int 131203.indd   1 03-12-13   16:48

Innovation

Perfection

Solution

Reliability

www.hydrauvision.com

Turnkey to solutions
U zoekt een pasklare oplossing voor een aandrijf -

technisch vraagstuk? Hydrauvision is het vertrouwde

adres voor aandrijf techniek in de volle breedte...

systeembouw, revisie, service, testen, certificeren,

storingsdienst, verhuur en componenten distributie...

Hydrauvision heeft het in huis.
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MEDICAL SERVICES

Van de zestig medics die bij RedWave in 
dienst zijn, hebben veertig medics een 
vaste positie. Zij zijn werkzaam op diverse 
productie-, boor- en accommodatie-
platformen actief op het Nederlands 
Continentaal Plat. Tien medics zitten in 
de zogeheten pool. Zij hebben wel een 
vast contract bij RedWave, maar worden 
op invalbasis opgeroepen in geval van 
ziekte, vakanties en extra aanvragen. 
De rest bestaat uit medics, die via het 
zusterbedrijf van RedWave in Aberdeen 
ingezet worden. Veilig werken en 
preventie van gezondheidsproblemen 
vormen in de offshore industrie 
zwaarwegende factoren. Vierentwintig 
uur per dag is daarom een medic 
aan boord van de diverse platformen, 
die medische diensten levert aan alle 
bemanningsleden. De medic is een 
speciaal opgeleide en regelmatig 
bijgeschoolde verpleegkundige met 
ruime ervaring in spoedeisende hulp. 
Hij of zij is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de preventieve 
gezondheidszorg, begeleiding van de 
lichamelijke en de geestelijke gezondheid 
van de bemanning, beheer van de Eerste 
Hulp Afdeling, toezicht op medische 
noodsituatie procedures, controle 
van de hygiënische standaard op het 
platform of booreiland, en de registratie 
van Chemische Stoffen en Medische 
Substanties. Als er een medische 
evacuatie van een persoon is vereist, 
is de medic verantwoordelijk voor 
het regelen van spoedvervoer in 
samenwerking met de OIM. 

Uniek
RedWave is het enige bureau in 
Nederland waar operators en contractors 
actief op het Nederlands Continentaal 

Plat een medic kunnen inhuren. En in het 
verlengde van die dienstverlening is het 
ook het enige bureau dat de Nogepa 
Offshore Medics Cursus (2.11) faciliteert. 
De core-business van RedWave Medical 
Services bestaat uit het werven en 
selecteren van BIG-geregistreerde 
verpleegkundigen met ervaring op 
een spoedeisende hulpafdeling of een 
ambulance. Alsmede het verzorgen 
van de benodigde offshore trainingen 
volgens specificaties van de 
opdrachtgever en vanzelfsprekend de 
levering en plaatsing van gekwalificeerd 
medisch personeel op offshore-
installaties. Tevens verzorgt de unit 
de medische back-up. Lex Klein is al 
vanaf 1987 medisch directeur en 
draagt de algemene medische 
eindverantwoordelijkheid binnen 
RedWave. Als back-up arts aan de wal 
geeft hij eveneens medisch advies aan 
offshore medics. Dit inhoudt dat hij 24/7 
telefonisch bereikbaar is voor het 
verlenen van een passend medisch advies 
aan de medic. Dit kan gaan om het 
voorschrijven van medicijnen die aan 
de wal op recept verkrijgbaar zijn, voor 
hulp op afstand bij een voorbehouden 
handeling zoals het hechten van een 
wond of om te overleggen of een patiënt 
om medische redenen naar de wal moet. 
Het is altijd de back-up arts die in 
ernstige gevallen tot een repatriëring 
besluit. Aanvullende medische services 
die de business unit verzorgt, zijn 
hygiëne-inspecties door een arts, 
medicijnenvoorziening en 
ziekenboegcontroles.

Opfrissen
Jaarlijks organiseert de unit Medical 
Services de eerdergenoemde vierdaagse 

Nogepa Offshore Medics Cursus 2.11, 
die medics werkzaam op het Nederlands 
Plat verplicht moeten doorlopen. 
Een soort opfriscursus voor het medische 
deel. Want normaliter hebben medics 
meer taken offshore. Zo werken zij als 
radio operator en houden zij zich bezig 
met hygiëne en veiligheid. Maar in 
deze gecombineerde functie is het van 
‘levensbelang’ dat een medic zijn parate 
kennis en praktische vaardigheden 
op peil houdt. De Nogepa cursus 
wordt verzorgd door Lex Klein en 
Ambulancedienst Kennemerland. 
Jessica Dijcks, die de medics feitelijk 
begeleidt vanaf de aanname tot het 
offshore gaan: “Wat we opfrissen 
is de acute hulpverlening. Er is een 
zevental verplichte handelingen dat 
getoetst wordt. Volbrengt een medic 
die toets niet naar behoren dan wordt 
hij of zij niet gecertificeerd. Met als 
gevolg dat plaatsing offshore geen 
doorgaan kan vinden. De verplichte 
handelingen zijn het inbrengen van een 
perifeer veneuze catheter, defibrilleren 
(toedienen van een elektrische schok), 
intuberen (aanbrengen van een buis  
in de luchtpijp), drainage spannings-
pneumothorax, het gebruik van een 
botboor, Basic Life Support (reanimeren) 
en AED. De twee laatst genoemde 
onderdelen zijn dit jaar aan de 
verplichte handelingen toegevoegd. 
Door vergrijzing onder de offshore 
medewerkers en steeds vaker voorkomend 
overgewicht (BMI), wat weer kan leiden 
tot hartklachten, is Cardiologie een 
belangrijk onderdeel van de cursus 
geworden. Vandaar dat de basiskennis 
ritme herkenning en ECG worden 
behandeld. Daarnaast wordt ACLS 
(Advanced Cardiac Life Support) geoefend. 
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JESSICA DIJCKS EN KEES VAN DER KROON VAN REDWAVE:

‘Je bent niet zomaar 
een offshore medic’ 

De business unit Medical Services van RedWave is in 1984 opgericht door Ger op de 

Kelder en dr. Edmond Ruitenberg en heette toen Medische Dienstverlening Continentaal 

Plat (MDCP). In 1999 integreerde MDCP in Inter-Services, later opgegaan in USG Energy 

dat vorig jaar de naam RedWave kreeg toebedeeld. Rond de eeuwwisseling waren er 

zo’n vijftien medics in dienst. Nu zijn het er zestig! Breed inzetbaar en voorzien van alle 

noodzakelijke certificaten. Offshore Visie ging op ‘onderzoek’ uit. En sprak met 

accountmanager Jessica Dijcks en recruiter Kees van der Kroon.
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zoals Heerema, Oceanwide, Chevron 
en Centrica zijn van harte welkom. 
Elk jaar organiseren wij deze cursus, 
die loopt van maandag tot en met 
donderdag, zo’n vier weken achter 
elkaar voor groepen van 15 mannen en 
vrouwen. En dat doen wij al jarenlang in 
het Van der Valk Hotel in Akersloot.”

Aparte wereld
Eén van de kenmerken van een medic is 
dat het een zorgzaam type is en naast 
medische kwaliteiten ook beschikt over 
sociaal-communicatieve vaardigheden. 
Hij of zij heeft als het ware een vrije rol 
aan boord. En omdat een platform of 
booreiland een geïsoleerd geheel is, 
is de medic vaak ook een eerste 
aanspreekpunt in geval er sprake is van 
een probleem in de relatiesfeer, thuis of 
daarbuiten. Op zich dus best wel een 
bijzonder vak in een aparte wereld. 

Is er eigenlijk wel voldoende aanwas 
van professionele medics? Kees van der 
Kroon: “Dankzij onze ruime ervaring 
beschikken wij over een heel duidelijk 
profiel, waaraan een medic moet 
voldoen. Ons aannamebeleid is daarom 
best streng. In de loop der jaren is bij 
ons welhaast een automatische instroom 
ontstaan. Mensen van de 
ambulancediensten in Nederland weten 
ons traditioneel goed te vinden. Maar 
wat we nu vooral zien is dat wij vanuit 
Defensie heel veel spoedeisende hulp 
verpleegkundige en trauma 
verpleegkundigen op sollicitatie gesprek 
krijgen. Deze mensen beschikken 
sowieso al over de avontuurlijke inslag, 
die inherent is aan het offshore werken. 
En ze tonen de passie en de drive om 
het beroep van offshore medic ook 

Er wordt gereanimeerd op een pop. 
Bij dit laatste onderdeel wordt de medic 
bekend en vertrouwd gemaakt met 
de bediening en werking van een 
Automatische Externe Defibrillator (AED). 
Zo’n cursus bestaat in principe uit 
twee delen. In het ene deel staat de 
spoedeisende hulp centraal. De medics 
krijgen van de instructeurs van de 
ambulancedienst training in hoe zij 
moeten handelen in noodsituaties. 
Het is een belangrijk aspect, maar 
gelukkig komen deze noodsituaties 
in de praktijk niet zo heel vaak voor. 
De offshore werknemers zijn immers 
in principe allemaal gezonde mensen. 
Tijdens het tweede deel van de cursus 
worden de medics huisartsvaardigheden 
bijgebracht.” 

Op de laatste dag van de cursus wordt 
de lesstof die gedurende de eerste drie 
dagen is behandeld in praktijk gebracht 
door middel van het oefenen met LOTUS 
slachtoffers. LOTUS staat voor Landelijke 
Opleiding Tot Uitbeelding van 
Slachtoffers. Deze mensen beelden 
zo realistisch mogelijk een slachtoffer 
van een ongeval uit. Tevens kunnen zij 
andere situaties nabootsen zoals een 
hartinfarct of suikerziekte.

Niet exclusief
Kees van der Kroon houdt zich als 
recruiter bezig met de instroom van 
nieuw personeel. En het opstarten van 
nieuwe projecten. Samen met collega 
Jessica is hij nauw betrokken bij het 
opzetten van de eerdergenoemde 
refreshment cursus. “Overigens 
organiseren wij de cursus niet exclusief 
voor medics die in dienst zijn bij RedWave. 
Ook medics in dienst van derden,  

daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Want zij 
krijgen onmiddellijk van ons te horen dat 
zij eerst een aantal intensieve trainingen 
moeten volgen alvorens offshore te 
kunnen worden geplaats. Je bent niet zo 
maar offshore medic. Allereerst is daar de 
strenge medische keuring, gevolgd door 
de Basis Offshore Training. Het hebben 
van een VCA certificaat is verplicht. 
Dan is er de Offshore Medics Entry 
Course. De MarcoM A opleiding om als 
radio officier te kunnen opereren. En als 
een medic op een platform van GDF Suez 
wordt gestationeerd dan moet er ook 
een Helicopter Landing Officer cursus 
gevolgd worden. Gaat veel tijd in zitten.”

Kortom, er gaat veel tijd in zitten om 
offshore te kunnen schitteren als een 
professionele medic. RedWave Medical 
Services doet er in ieder geval alles aan 
om een aspirant offshore medic klaar te 
stomen voor het grote werk. “Onze 
thuismarkt is de volledige Noordzee, 
maar wij sluiten projecten wereldwijd 
niet uit,” rond Kees van der Kroon af.  

“Ik voorzie dat er ook de komende jaren 
nog veel instroom nodig is in de offshore. 
Wereldwijd. En dat geldt zeker ook voor 
medics. De sector is dynamisch, ook al 
heeft het wel impact op je privéleven. 
Werken in de offshore is niet voor 
iedereen weggelegd. Het is intensief 
werk, waarbij je twee weken op zee 
werkt en twee weken vrij bent. Het is 
een heel andere wereld. Je moet een klik 
hebben met de zee en echt gemotiveerd 
zijn om offshore te werken. Beschik je 
over die kenmerken dan is RedWave het 
juiste vertrekpunt voor een interessante 
en uitdagende carrière.” 

MEDICAL SERVICES

6  /  2 0 1 3    O F F S H O r E  V I S I E 15

OV6-2013.indd   15 11-12-13   09:20



VEIL IGHEID

BIARDO KRIJGT UNIEK CERTIFICAAT

Pakken na onderhoud  
ook gecertificeerd

Het in Heemskerk gevestigde Biardo Survival Suits BV is gespecialiseerd in het verkopen, verhuren en onderhouden 

van ETSO/EASA en IMO/SOLAS goedgekeurde overlevingspakken en reddingsvesten ten behoeve van de op het NCP 

opererende offshore industrie en helikopter maatschappijen. Frans Meeuwissen startte 30 jaar geleden met het bedrijf 

in Heemskerk, Noord-Holland, en heeft al vele jaren ook een professioneel distributiecentrum op Den Helder Airport. 

In 2014 verwacht hij tevens een distributiecentrum op Aberdeen Airport te openen. 
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werk aan boord van offshore installaties 
en het  transport per helikopter van 
Den Helder naar een platform op het 
Nederlands Continentaal Plat veiliger, 
eenvoudiger en comfortabeler. 
Naast het inkopen van gecertificeerde 
pakken en reddingsvesten bij fabrikanten 
in Engeland en Noorwegen, verkoopt en 
verhuurt Biardo ook eigen design pakken 
zoals de PTS serie en de Orca. 

Tevens houdt Biardo zich ook intensief 
bezig met het zelf ontwikkelen van 
een veiligheidsuitrusting voor optimaal 
drijfvermogen, de beste hypothermische 
bescherming en functionaliteit. Een 
recent voorbeeld is het ‘LRS001 Lifejacket 
Rebreather System’. “Twee jaar lang 
zijn we met de ontwikkeling van dit 
reddingsvest bezig geweest,” licht Frans 
Meeuwissen toe. En het resultaat mag 
er zijn, want we hebben nu het beste 
en meest moderne reddingsvest met 
rebreather systeem dat waar ook ter 
wereld op de markt wordt gebracht. 

Geproduceerd volgens de laatste ETSO/
EASA voorschriften. Het vest bestaat 
uit een beschermhoes, een long en een 
drijflichaam. Het zit uiterst comfortabel, 
is makkelijk aan te doen over een 
helicopter transportation suit, weegt 
1500 gram en is daarmee veel lichter 
dan alle andere lifejackets met rebreather, 
heeft een automatische activatie van de 
klep – de rebreather – wanneer deze in 
contact komt met het water en heeft 
een geïntegreerd noodbaken dat heel 
makkelijk aan en uit te zetten is.”

Certificaat
Naast de verhuur en verkoop van nieuwe 
reddingskleding, is Biardo ook 
gespecialiseerd in het onderhoud ervan. 

Vandaag hebben wij het ‘Maintenance 
Organisation Approval Certificate’ 
betreffende EASA Part-145’ behaald, 
luidde de tekst van een email die wij eind 
november van Biardo op de redactie van 
Offshore Visie in IJmuiden ontvingen. 

Een blik op hun website gaf aan dat dit 
inderdaad belangrijk nieuws is voor het 

bedrijf en de dragers van de pakken, dus 
werd ereven een telefoontje gepleegd.

Innovatie
Biardo is toonaangevend op het gebied 
van helikopter transport pakken (ETSO), 
reddingsvest rebreather systeem (ETSO), 
persoonlijke locatie bakens en 
ontvangers, werk overlevingspakken 
(SOLAS), reddingsvest 275N (SOLAS), 
drijvende pakken (CE), reddingsvesten 
(CE) en thermo ondergoed. 
Deze productrange maakt het dagelijks 

Hiertoe beschikt het bedrijf in Heemskerk 
over een eigen afdeling waar kleding 
vanwege opgelopen schade of gewoon 
periodiek wordt onderhouden. 

“Elk pak is aan slijtage onderhevig,” 
vertelt Meeuwissen. “En vanaf onze 
oprichting hebben wij altijd zelf het 
onderhoud verzorgd. Nu wil het geval 
dat het plegen van onderhoud aan 
helikopter transport pakken in 
Nederland altijd een grijs gebied 
geweest. Op een nieuw pak zit 
standaard een CAA (Civil Aviation 
Authority) approval. Maar geldt dit 
keurmerk nog als er onderhoud aan 
een pak is gepleegd? Die vraag hebben 
wij voorgelegd aan de Inspectie 
Leefomgeving en Transport van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
dat onder meer verantwoordelijk is 
voor de portefeuille Luchtvaart. Ook al 
vanwege strenger wordende eisen van 
de EASA, het European Aviation Safety 
Agency, zijn wij de mening toegedaan 
dat het Ministerie voor pakken waaraan 
onderhoud is gepleegd een apart 
certificaat moet afgeven. In het 
buitenland is dit reeds lange tijd het 
geval, alleen in ons land werkte het 
bedrijf dat onderhoud pleegt tot nu 
toe onder het CAA keurmerk van 
de fabrikant. Wij hebben toen zo’n 
anderhalf jaar geleden zelf goedkeuring 
aangevraagd op het onderhoud van het 
PTS 002/003 & 004 pak. Dit is één van 
onze pakken die passagiers aan moeten 
hebben als ze met een helikopter 
offshore gaan.” 

Tot vreugde van Biardo bleek ook het 
ministerie de mening toegedaan dat 
een pak waaraan onderhoud is gepleegd 
voorzien zou moeten zijn van een 
specifiek onderhoudscertificaat. 
Meeuwissen: “Je moet het ijzer smeden 
als het heet is, dus wij zijn onmiddellijk 
gestart met het schrijven van een 
zogeheten MOE. Dit handboek is 
vervolgens door ILS beoordeeld en na een 
aanpassing goedgekeurd. Tenslotte is er 
op de onderhoudsafdeling in Heemskerk 
een audit uitgevoerd met als positief 
resultaat dat Biardo op 21 november het 
‘Maintenance Organisation Approval 
Certificate - EASA Part-145’ kreeg 
overhandigd’. Het is hiermee het enige 
bedrijf in Nederland op zijn vakgebied 
dat dit certificaat in bezit heeft. 

Vliegt u straks per helikopter naar een 
platform op het NCP en heeft u een  
PTS 002/003 & 004  pak aan dat 
onderhouden wordt door Biardo, 
dan kunt u er absoluut zeker van zijn 
dat het pak aan alle luchtvaartakkoorden 
voldoet. Een veilig gevoel! 

VEIL IGHEID
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LNG

CNOOC, China’s largest offshore oil 
and gas developer, announced mid-
November that its wholly owned 
subsidiary, Nexen Energy, has entered 
into an exclusive agreement with British 
Columbia, Canada, to examine the 
viability of constructing a liquefied gas 
plant and export terminal. It’s the latest 
move by Chinese companies to get 
access to overseas natural gas resources, 
pressured by severe domestic shortages.

Good potential
“From a long-term perspective, CNOOC’s 
LNG project will give China a bigger voice 
in LNG prices,” said Wang Xiaokun, an 
analyst at commodity consultancy 
Sublime China Information Co. East Asia 
LNG importers have long paid high 
prices. At peak seasons, LNG import 
prices in the region can reach $20 per 
million British thermal units, compared 
with $3 to $4 in the United States, said 
Wang.  “If we establish LNG plants and 
export terminals overseas and delver the 
fuel directly back to China, prices will fall to 
a reasonable level.” The proposed project 
will be located near Prince Rupert, BC.

“LNG exports are the most attractive 
option for maximizing the value of our 
Canadian shale gas business,” said Li 
Fanrong, chief executive officer of 

CNOOC. Han Heilig spoke to him during 
his latest trip to China. “The project has 
good potential to supply resources at a 
relatively lower cost. We have a long 
process ahead that includes a site viability 
review, a comprehensive environmental 
impact assessment and stakeholder 
consultation.” The decision to proceed 
with LNG development is subject to 
several internal and external approvals.

50 Percent
“This is not the first time that CNOOC 
has set its sights on overseas LNG 
projects,” explained Fanrong. In May 
this year the company announced that 
it has signed an agreement to buy BG 
Group Plc’s LNG project in Australia, 
a deal valued at $1.93 billion. 
Early November BG announced the 
completion of the transaction. CNOOC 
acquired a 40 percent equity interest 
in the Queensland Curtis LNG project, 
increasing its equity stake from 10 
percent to 50 percent. In a separate 
deal BG will supply CNOOC with 
an additional 5 million tons of 
LNG annually.

LNG projects usually involve long 
periods and huge investments. But these 
factors are not diminishing Chinese 
companies’ interest in the sector. Asia’s 

biggest oil producer, PetroChina, 
announced last December that it would 
buy BHP Billiton’s share in an LNG 
project in Australia for $1.63 billion.

Shortage
China’s natural gas consumption has 
soared in recent years as the 
government strives to increase the fuel’s 
share in the nation’s energy mix. Last 
month, the National Development and 
Reform Commission, the country’s top 
economic planner, said it expects China 
to face an even more severe natural gas 
shortage over the coming winter and 
spring, compared with previous seasons. 
It put the shortfall at more than 20 
billion cubic meters. The major reasons 
for the shortfall are the government’s 
stricter policy on industrial emissions 
and its subsidies for vehicles using 
natural gas as a fuel. “Energy companies 
started natural gas supply restrictions 
about half a month earlier compared 
with previous years, to ensure adequate 
supply for residential heating this 
winter,” analyst Wang said. “Many local 
governments have carried out polices 
to raise natural gas consumption in the 
industrial and manufacturing sectors to 
cope with air pollution, which resulted 
in an increase in companies utilizing 
natural gas as a fuel instead of coal.” 

  

TO SECURE MORE NATURAL GAS RESOURCES

chinese search for 
lnG overseas heats up
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Responding to soaring natural gas 

demand and the government’s 

increasing focus on environmental 

protection, China’s top energy 

players are stepping up exploration 

overseas.

Li Fanrong, chief executive officer of CNOOC.
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Offshore NL (voorheen On & Offshore) is dé gespecialiseerde 
vakbeurs voor toeleveranciers die werkzaam zijn in de olie- gas-, 
duurzame-, petrochemische- en baggerindustrie in Nederland. 
Deze bedrijven leveren dé producten, materialen en kennis om 
olie-, gas- en windenergie mogelijk te maken. 
 
Leveranciers uit de volgende sectoren zijn vertegenwoordigd: 
scheepsbouw, aandrijftechniek, lifting materials, pijpleidingen, 
metaalbewerking, las- en snijtechniek, hydrauliek, elektrotechniek, 
kabelsystemen, meet- en regelapparatuur en nog veel meer. 
Tijdens dit vakevenement wordt een netwerk-, expositie- en 
noviteitenplatform geboden waar u als ondernemer uw 
product en/of service onder de aandacht brengt bij uw huidige 
relaties, beslissingsbevoegden van major contractors,  olie- en 
gasproducenten en scheepswerven. 

Schrijf u nu in!
Kijk voor meer informatie op www.evenementenhal.nl/gorinchem 
en neem contact op met de beursorganisator.

metaalbewerking, las- en snijtechniek, hydrauliek, elektrotechniek, metaalbewerking, las- en snijtechniek, hydrauliek, elektrotechniek, 

Ons evenement. UW MOMENT.

OFFSHORE NL
The world of construction, exploration & innovation

Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2 
4207 HZ Gorinchem
T 0183 - 68 06 80
I www.evenementenhal.nl
E gorinchem@evenementenhal.nl
        @Offnl_eh

Gorinchem
25, 26 en 27 maart 2014

Openingstijden
12.00 - 20.00 uur

Supported by:
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accrEdItatIE VOOr aPPluS rtd  

Recent heeft de Raad van Accreditatie een relatief nieuwe speler op de markt 
geaccrediteerd, te weten Applus RTD Certification. Een keuringsinstelling die 
onderdeel uitmaakt van dezelfde groep als de NDO en Inspectie leverancier 
Applus RTD (voorheen bekend als Röntgen Technische Dienst), maar vanwege 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid een aparte entiteit betreft. De oprichting en 
accreditatie van Applus RTD Certification is vanwege de koppeling met Applus RTD 
een unieke ontwikkeling in de markt.
Applus RTD Certification is geaccrediteerd tegen de norm ISO/IEC 17020:1998 en is 
onder de nationale wetgeving actief als Aangewezen Keuringsinstelling (AKI), maar 
haar inspecteurs bedienen namens zusterorganisatie Applus Velosi de Nederlandse 
markt ook als Notified Body (NoBo 0946). Dit houdt in dat Applus RTD Certification 
onder haar accreditatie en aanwijzing drukapparatuur, samenstellen en druksystemen 
in de gebruiksfase keurt en uitvoeringsmethoden van permanente verbindingen 
(zoals lassen) beoordeelt (LMK). Daarnaast beoordelen haar inspecteurs personen 
die permanente verbindingen uitvoeren (LK), en voert Applus RTD Certification 
conformiteitsbeoordelingen uit in de nieuwbouwfase namens zusterorganisatie 
Applus Velosi.
In de markt is een groeiende behoefte aan multidisciplinaire dienstverlening ofwel 
de ‘ontzorging’ van organisaties. De samenwerking tussen Applus RTD en Applus 
RTD Certification geeft daar naadloos gehoor aan. In samenwerking met de 
opdrachtgever geeft de afdeling Inspecties van Applus RTD invulling aan bijvoorbeeld 
Risk Based Inspection, waarna Applus RTD Certification op basis van de daaruit 
voortkomende inspectieplannen de wettelijke verificaties, beoordelingen en 
inspecties uitvoert en een certificaat t.b.v. de vergunning afgeeft. Mits alles voldoet 
aan de eisen. Daarnaast kan ook het Niet-Destructieve Onderzoek in het kader 
van de keuring door Applus RTD worden uitgevoerd.

Han FEnnEma cEO GaSunIE

Gasunie maakt bekend dat de minister 
van Financiën de heer J.J. (Han) 
Fennema per 1 januari 2014 benoemt 
tot lid van de Raad van Bestuur van 
N.V. Nederlandse Gasunie. 
Per 1 maart 2014 wordt hij CEO en 
voorzitter van de Raad van Bestuur.

Han Fennema (1964) heeft 
uiteenlopende managementfuncties 
in de energiesector bekleed, onder 
andere bij ExxonMobil en Eneco 
(lid Raad van Bestuur). 
Sinds september 2010 is hij voorzitter 
van de Raad van Bestuur van het 
netwerkbedrijf Enexis. Sinds 2011 
is hij, naast zijn functie bij Enexis, 
voorzitter van de branchevereniging 
Netbeheer Nederland.

De Raad van Bestuur van Gasunie zal 
per 1 januari 2014 bestaan uit Geert 
Graaf (waarnemend CEO), Han 
Fennema en René Oudejans (CFO). 

tHE SandPIPEr FInalE

In October Van der Vlist facilitated the last journey of one of Boskalis’ fallpipe vessels 
at its Terminal in Moerdijk. The MV Sandpiper was built in 1971 and was converted 
in 1978 from a bulkcarrier to a fallpipe vessel in order to be able to deposit stone 
accurately at great depths. Boskalis choose to use the Van der Vlist Terminal in Moerdijk 
to have the Sandpiper stripped from all parts which could be of use, varying from a 
big crawler crane up to the computers and small parts from the bridge before the 
vessel sailed off on its last journey to a demolition yard in Turkey. Van der Vlist provided 
their quay over 5 days for the operation, and assisted with the stevedoring and in the 
dismantling of the various pieces discharged from the vessel to be put into storage 
on the 120 000m² capacity Moerdijk site, or moved on for alternative use or disposal.

Sandpiper at the terminal in Moerdijk.

amPElmann acQuIrES 
OFFSHOrE SOlutIOnS  

Ampelmann has expanded its global 
footprint through the acquisition of 
Dutch Offshore Solutions. The 
company has a fleet of over 25 systems 
which it leases to its clients globally. 
With the acquisition of Offshore 
Solutions, Ampelmann adds 7 
Offshore Access Systems (OASs) to 
its fleet, including the personnel to 
operate, maintain and continue 
development of these systems. 
OASs are able to provide a continuous 
connection between a ship and 
platform that is particularly well-suited 
for application in the Persian Gulf. 
CEO Jan van der Tempel of 
Ampelmann: “We are quadrupling 
our presence in the Gulf with this 
acquisition and are broadening our 
current product portfolio which 
includes the A-type and the larger 
E-type, with the OASs. Moreover, 
the Offshore Solutions employees 
bring along a welcome expansion of 
knowledge and experience to our 
fast-growing organization.” 

With the acquisition, Ampelmann 
acquires an office in Qatar. This will 
be followed by opening an office in 
Singapore in December and an office 
in Houston in early 2014. 
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Walk-tO-WOrk-ScHIP

Damen Shipyards heeft een volledig nieuwe WSV (Wind Farm Service Vessel) 
ontwikkeld voor de ondersteuning en accommodatie van het onderhoudspersoneel 
van windturbines op zee. Het is een zogenaamd ‘Walk-to-Work’-schip, wat inhoudt 
dat het personeel gewoon naar het werk kan lopen. In nauw overleg met de branche 
is het schip ontworpen op grond van een aantal basisprincipes: het moet faciliteiten 
en accommodatie bieden aan 45 onderhoudsmedewerkers en 15 bemanningsleden 
voor een periode van maximaal één maand. 

De tendens is om windmolens steeds verder uit de kust te bouwen. Bij afstanden van 
meer dan 30 zeemijl wordt het onpraktisch en kostbaar om onderhoudspersoneel 
iedere dag vanaf het vasteland naar de werklocatie te brengen.
De dynamisch gepositioneerde (DP2) WSV beschikt over een uitschuifbare, beweging 
compenserende loopplank. Hierdoor kan een driekoppig onderhoudsteam snel en 
veilig van het schip naar de windturbine lopen en omgekeerd. 

De WSV is een enkelrompsschip met brug en accommodatie midscheeps. Met een 
totale lengte van 90 meter en een breedte van 20 meter heeft het schip een 
dekoppervlak van 500 m2, een helideck en een beweging- en deiningcompenserende 
kraan. De beperkte diepgang van 4,6 meter zorgt voor optimaal comfort, en levert 
tevens een aanzienlijke energiebesparing op.

BOOStEr VOOr OFFSHOrE

Atlas Copco ontwikkelt een zware 
boostercompressor voor het 
droogblazen van nieuwe en 
gerepareerde offshore pijpleidingen. 
Met de booster kan een druk van  
345 bar worden geleverd voor  
het ontwateren van leidingen op 
dieptes tot 3000 meter en meer.  
 
De rond een miljoen euro kostende 
compressor komt in het voorjaar van 
2014 op de markt en is alleen te huur.

tEnnEt SEcurES FundS 

Electricity transmission system 
operator, Tennet, has secured EUR 500 
million from the European Investment 
Bank to fund offshore grid connections 
in the North Sea. Tennet will construct 
and maintain three separate offshore 
grid connections, HelWin1, SylWin1 
and DolWin1, to the German Electricity 
Grid. By developing offshore grid 
connections and linking wind farms 
to the German Electricity Grid, it helps 
the country to shift away from nuclear 
power generation. Moreover by 
supporting the integration of over 2.2 
GW of offshore wind generation into 
the grid, the project will significantly 
contribute to reduce CO2 emissions.”
The 576MW HelWin1 and 800MW 
DolWin1 platforms were installed 
earlier this year, while the 864MW 
SylWin1 platform is expected to be 
completed next year.

SuccESSFul BId 

A consortium of companies, including Shell, Petrobras, Total, CNPC and CNOOC, 
won a 35-year production sharing contract to develop the giant Libra pre-salt oil 
discovery located in the Santos Basin, offshore Brazil. The Brazilian regulator,  
Agência Nacional do Petróleo (ANP), estimates Libra’s recoverable resources of 
between 8 to 12 billion barrels of oil.

“The Libra oil discovery in Brazil is one of the largest deep water oil accumulations  
in the world. We look forward to applying Shell’s global deep water experience and 
technology, to support the profitable development of this exciting opportunity,”  
said Peter Voser, Chief Executive Officer Shell. 

The consortium will work together in an integrated fashion to support Petrobras,  
the most experienced operator in the Brazilian pre-salt, and will incorporate each 
company’s deep water skills, people and technology for the success of the venture.
The ultra-deep water Libra accumulation is located in Santos Basin, approximately 
170 kilometers (105 miles) off the coast of Rio de Janeiro. The block covers 
approximately 1,550 square kilometers in water depths of around 2,000 meters 
(6,500 feet). The reservoir depth is around 3,500 meters below the sea floor  
(11,500 feet). The ANP estimates that total gross peak oil production could reach  
1.4 million barrels per day. Further appraisal is required to firm up this estimate,  
the development concept and a first oil date.

SEISmIc rESEarcH  
SuPPOrt VESSElS 

Rederij Groen uit Scheveningen heeft 
opnieuw twee seismische 
hulpvaartuigen besteld bij Damen.  
De twee nieuwe Seismic Research 
Support Vessels (SRSV's) staan gepland 
voor het derde kwartaal van 2014. 
Groen heeft bovendien een optie 
genomen op een derde, identiek schip, 
dat in 2015 opgeleverd zou moeten 
worden. De nieuwe SRSV's krijgen  
een afmeting van 35 x 8,70 m.  
De schepen worden voorzien van twee 
roerpropellers, elk aangedreven door 
een 500 kW elektrische motor. De 
stroom wordt geleverd door drie 
Caterpillar-generatorsets. 
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WINDENERGIE

“Vóór het einde van dit decennium 
willen we de kostprijs van stroom, ook 
bekend als LCOE (levelized cost of 
energy) tot 40 procent verlagen,” stelde 
David Molenaar, Country Division Head 
van Siemens Wind Power in Nederland. 
“Dit betekent dat we onze klanten al 
vanaf 2020 de technologie kunnen 
bieden, waarmee offshore windenergie 
voor minder dan 10 eurocent per 
kilowattuur kan worden geproduceerd.” 
De technische innovaties die Siemens 
nu reeds heeft ontwikkeld tonen aan dat 
er nu al belangrijke stappen zijn gezet 
op weg naar een hoger rendement. 
De gondel en rotorbladen van de nieuwe 
6-megawatt-turbine SWT-6.0-154 zijn 
ongeveer een derde lichter dan 
vergelijkbare systemen. De directe 
aandrijftechniek in deze turbine, die 
een tandwielkast overbodig maakt, 
levert een aanzienlijke bijdrage in de 
kostenverlaging. Het hierdoor behaalde 
gewichtsvoordeel levert besparingen op 
in alle projectfasen: fabricage, transport, 
fundering, installatie en operationeel 
bedrijf.

Voordelen
Vergelijkbare voordelen bieden de 
verbeterde offshore 4-megawatt-turbines 
met tandwielkast. Deze met 900 
exemplaren wereldwijd meest gebouwde 
windturbine is leverbaar als SWT-4.0-120 
met een rotordiameter van 120 meter, en 
als SWT-4.0-130 met een rotordiameter 
van 130 meter, en combineert haar 
geavanceerde technologie met een 
duidelijke opbrengstverbetering. 

Bovendien heeft de rotor met een 
diameter van 130 meter innovatieve, 
63 meter lange ‘aero-elastische’ 
rotorbladen. Deze bladen zijn dankzij 
het flexibele materiaal bestand tegen 
hoge windsnelheden en kunnen worden 
gefabriceerd met tot 20% minder 
gewicht dan conventionele bladen.
Henrik Stiesdal, CTO van Siemens Wind 
Power, wijst op de uiteenlopende 
maatschappelijke aspecten die in het 
debat over de kosten van offshore 
windenergie moeten worden 
meegenomen. “De positieve gevolgen 
voor het milieu, de betrouwbaarheid van 
de energievoorziening en positieve 

effecten op nationale arbeidsmarkten 
in de discussie over hernieuwbare 
energiebronnen worden vaak 
onderschat. Deze aspecten, die 
invloed hebben op de werkelijke 
‘maatschappelijke kostprijs van energie’ 
moeten dan ook worden meegenomen 
in het huidige kostendebat.” 

Alleen zo kan een eerlijke inschatting 
worden gemaakt van offshore 
windenergie in vergelijking met 
conventionele en andere hernieuwbare 
energiebronnen. Stiesdal nam op de 
conferentie deel aan de paneldiscussie 
over het thema toekomsttechnologieën.

SIEMENS OP EWEA OFFSHORE IN FRANKFURT AM MAIN 

Windenergie op weg 
naar kostenreductie

Meer prestatie, minder gewicht, verbeterde 

productie- en installatieprocessen – met 

deze speerpunten wil Siemens de komende 

jaren de kosten van offshore windenergie 

terugdringen. De onderneming 

presenteerde haar nieuwe 4- en 6-megawatt 

windturbines op de beurs EWEA Offshore in 

Frankfurt am Main. Tijdens een conferentie 

presenteerden vertegenwoordigers van 

Siemens de strategieën die de onderneming 

wil toepassen om de komende jaren deze 

kostenbesparingen te realiseren.
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ENGINEERING

Whenever an engineering company or 
offshore contractor starts working on 
a new project, the engineering starts 
working on PIDs, creating the basic 
design. That is after the pilot or feasibility 
study has been finalized. This study is 
performed according to the company’s 
internal standards, after that basic design 
starts. This pre-study is aimed at 
gathering information about required 
equipment and costs. In this phase, data 
registration begins. Next, the process of 
basic engineering starts. Preliminary 
assignments for equipment are made. 
Requests for equipment availability and 
pricing are sent back-and-forth between 
the design tool and potential suppliers/
manufacturers. Data registration and 
input take place. The last phase is 
detailed engineering, which entails final 
equipment assignments, connections, 
and purchasing of materials, as well as 
data input and editing.

In most cases, this basic design, 
describing all parts of an installation or 
construction, including all 
interdependencies needs to be fully 
finished and signed off by all parties 
involved before manufacturing of parts 
can begin. This approach originates from 
the time technical drawings were all on 
paper and were physically transported to 
the construction department. For a long 
time now, this process is handled 
digitally. Still, the main characteristic 
has not changed fundamentally. 
Also, modern software tools provide 
interesting capabilities to speed up the 
process from design to production. 

This is regardless of whether a company 
is designing a new plant from scratch, 
designing a new system within an 
existing plant, redesigning an existing 
design or supporting a small, medium, 
or large capacity increase.

Objects
By dividing a PID in various objects, it is 
possible to make a distinction between 
the parts that are already fully drawn and 
those that need more work. For example, 
a specific production line needs tanks, 
presses and a filtering installation. Once 
the tank design is completed, this part 
can be separated as an object and put 
into production. Modern CAD and ERP 
software can easily support this process. 
The main concern here is that there are 
many interdependencies with other 
objects. A tank for example may rely on 
valves in another section of the drawing. 
The moment, the specification for the 
valve changes, it needs to be established 
if there are any consequences for the 
tank. Modern business software supports 
this process. A copy of CAD drawings 
can be made and loaded into the ERP 
system, which divides the various objects 
in the drawing.

The case for parallel engineering
By using objects instead of the full 
drawing it is possible to achieve various 
goals. First of all the construction  
process can be accelerated. Those objects 
signed off can be prefabbed or procured, 
without the need to wait for those that 
are not yet signed off. This reduces lead 
times significantly, which is especially 

useful when complex, time consuming 
objects must be manufactured. In 
addition, as all information on objects 
is stored electronically, an organization 
profits from one single source of data 
for engineering as well as purchasing or 
construction. This boosts efficiency and 
reduces errors.

Challenges
In order to implement parallel 
engineering a company must pay special 
attention to change management. 
The core process of design does not 
change significantly. The difference is 
to be found in working methods and 
procedures. For employees, parallel 
design requires a different mindset. 
Instead of waiting for all details to be 
filled in, they can send objects to the 
next phase.

Additionally, revision management is 
crucial. Traditionally, revision management 
is based on the full document. The 
moment a company changes to 
concurrent engineering, it needs to 
create processes that support revision 
on an object basis. Also, the role of the 
client is something to consider, especially 
external ones. They may need to adapt 
their processes as well to concurrent 
engineering. When they do, they will 
experience shorter lead time, better 
information dissemination and more 
efficiency. ‘Design by object’, as opposed 
to ‘design by drawing’ takes full 
advantage of the digital design process. 

By Koen Gielen, Solution Architect for IFS.

ERP SOFTWARE

concurrent engineering 
saves time and money

In engineering, basic design is traditionally used to create PIDs (Process and Instrumentation Diagrams). 

Before the computer age, PIDs were drawings that were signed off once all details were clearly visible on them. 

Today, this procedure is still much in use, even when the engineering process is fully digitized. Modern business software 

however enables for a much more agile approach, says Koen Gielen, solution architect at IFS, an international supplier 

of ERP software with many customers in offshore and engineering.
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Bezoekersaantallen blijven stijgen
De editie 2012 werd gezien als een editie 
waarbij alle verwachtingen werden 
overtroffen, maar de editie van 2013 deed 
daar nog een schepje bovenop. In 2013 is 
het bezoekersaantal gestegen met ruim 
43%, een absoluut record! “De enorme 
groei in bezoekers heeft ook te maken 
met het hoge werkloosheidscijfer in 
Nederland en Europa, maar dat is niet 
de enige reden. De populariteit van de 
sector speelt ook een zeer belangrijke 
rol,” zegt Tessa van Hees, Marketing 
Manager van het Maritime & Offshore 
Career Event. Naast de stijging van de 
bezoekersaantallen, neemt ook de 
kwaliteit van de bezoeker toe. Ruim 65% 
van de bezoeker is HBO of WO opgeleid, 
heeft een technische (32%) of nautische 
(31%) opleiding gevolgd en minimaal 
5 jaar werkervaring. Dat het evenement 
ook steeds meer bekendheid krijgt in het 
buitenland was te merken aan het grote 
aantal internationale bezoekers. Ruim 10% 
van het totaal aantal bezoekers kwam uit 
een ander Europees land dan Nederland.

Technische studie
Hoewel de economie van de meeste 
Europese landen een kleine groei heeft 
laten zien in de laatste zes maanden van 
2013 en het aantal vacatures langzaam 
groeit, zijn het nog steeds turbulente 
tijden op de arbeidsmarkt. Toch lijken de 
maritieme en offshore bedrijven zich goed 
staande te houden. Er is nog steeds een 
groot tekort aan technisch personeel, 
met name in de havens en op zee. 

Hoewel de werkloosheid in Europese 
landen hoog is, is het vaak niet gemakkelijk 
om gespecialiseerd personeel te vinden. 

Meer en meer studenten kiezen dit jaar 
en volgend jaar voor een technische 
studie. Het aantal aanmeldingen voor 
universitaire studies techniek voor het 
schooljaar 2013-2014 is nu al 20 procent 
hoger dan vorig jaar, meldt de vereniging 
van universiteiten VSNU. Het lijkt erop 
dat de studenten gehoor geven aan de 
oproepen van de overheid en het 
bedrijfsleven van de afgelopen jaren 
om voor een technische studie te kiezen 
omdat er een groot tekort is aan technisch 
personeel. Mogelijk speelt de crisis ook 
een rol, omdat de baangarantie bij deze 
studies groot is. In deze tijden van jeugd-
werkloosheid kiezen studenten liever veilig.

Uitstroom laag
Goede opleidingen, aansluiting op de 
praktijk, stage- en baangarantie, een 
spannende baan en een salaris waar veel 
andere afgestudeerden alleen maar van 
kunnen dromen: studenten weten de  
maritieme scholen in Nederland steeds 
beter te vinden. Momenteel varen zo’n 
3600 Nederlandse zeevarenden aan 
boord van schepen onder Nederlandse 
vlag. Maar het aantal zeevarenden 
slinkt en ook op zee is er sprake van 
een tekort aan personeel. De elf HBO- 
en MBO-opleidingen in Nederland doen, 
samen met de reders, hun best om 
voldoende aanwas te genereren. 
Op dit moment staan ongeveer 

tweeduizend nautisch studenten 
ingeschreven bij Nederlandse opleidingen. 
Elk jaar melden zich zo’n 650 nieuwe 
studenten aan. Dat is niet slecht, vergeleken 
met andere technische opleidingen en 
met andere zeevaartopleidingen in 
Europa. Maar toch is het te weinig. 
De uitstroom afgestudeerden naar de 
vloot  is te laag om het natuurlijk verloop 
aan boord op te vangen, laat staan het 
aantal Nederlandse zeevarenden te laten 
groeien. Er is minstens een verdubbeling 
van het aantal afgestudeerden nodig. 
Aantrekkelijke opleidingen en een goed 
contact tussen onderwijs en praktijk 
zijn daarvoor cruciaal.

Samenwerking 
Ondanks dat het aantal inschrijvingen 
voor technische studies dit jaar is 
gegroeid, blijft het aantal ingenieurs op 
de arbeidsmarkt krap de komende jaren. 
De vraag naar hooggekwalificeerde 
technici blijft groot, vooral wanneer het 
gaat om het professionals met relevante 
werkervaring. Daarbij heeft de 
arbeidsmarkt ook te maken met de 
babyboomers die met pension gaan. 

Al op de basisschool moeten kinderen 
geïnteresseerd worden voor techniek 
en zeevaart. Alleen dan stromen er 
voldoende bètastudenten en nautische 
studente in, waar de Nederlandse 
industrie van kan profiteren. Vanaf 
2020 krijgen scholieren op alle 7.000 
basisscholen les in wetenschap en 
technologie. Dit staat in het Nationaal 

MOCE 2014

ruim aanbod van 
werkgevers en 
vacatures 

Na de succesvolle zevende editie afgelopen april met een record aantal 

bezoekers van 4.352, is de datum voor alweer het achtste Navingo Maritime & 

Offshore Career Event (MOCE) bekend; woensdag 2 april 2014 in het Beurs-

WTC gebouw te Rotterdam. MOCE is één van de grootste carrièrebeurzen in 

Nederland en richt zich enkel en alleen op banen in de maritieme en offshore 

sector. Zowel op land als op zee, zowel technisch, administratief en nautisch.
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presenteren aan de vele toptalenten 
 en opdrachtgevers in de  maritieme en 
offshore industrie. Wij kijken er met een 
grote glimlach op terug en kijken al uit 
naar de editie van 2014!,” aldus Yvonne 
Koning, Qualified People. Stork Technical 
Services doet al sinds 2011 mee aan 
MOCE, Bianca Schraag, Corporate 
Recruiter: “MOCE is kwalitatief gezien 
de beste beurs voor ons.”
MOCE richt zich zoals bekend op alle 
sectoren uit de maritieme en offshore 
cluster. Van zeescheepvaart tot jachtbouw, 
van waterbouw & dredging tot maritieme 
arbeidsbemiddeling, van logistiek tot 
energie, van marine tot binnenvaart 
en van offshore tot havens. Sinds de  
afgelopen jaren behoren daar ook de 
oliemaatschappijen bij. 

Elevator Pitch
Ook in 2014 worden bedrijven in de 
gelegenheid gesteld om een bedrijfs-
presentatie te verzorgen in de aparte 
bedrijfspresentatie zalen de Leeuwen en 
Goudriaan Rooms. Onderwerpen die aan 
bod komen variëren van een algemeen 
verhaal over het bedrijf, over een speciaal 
project of over de arbeidsvoorwaarden 
en carrièremogelijkheden binnen de sector 
of een specifiek bedrijf. Nieuw in 2014 is 
de mogelijkheid voor de bezoeker om 
zichzelf door middel van een elevator 
pitch te presenteren aan de werkgevers.

Het evenement start om 10.30 uur en zal 
doorlopen tot 18.00 uur met als vanouds 
het laatste uur de netwerkborrel op de 

Techniekpact 2020 welke begin mei 2013 
is ondertekend door overheid, bedrijven 
zoals bijvoorbeeld Shell, vakbonden en 
het onderwijsveld. Onder andere Shell 
heeft zichzelf verplicht gesteld om 
jaarlijkse studiebeurzen toe te kennen 
aan talentvolle techniekstudenten. 
Het pact is bedoeld om invulling te geven 
aan de groeiende behoefte aan technisch 
geschoold personeel. 

Diverse maritieme opleidingen organiseren 
maritieme dagen, in samenwerking met 
het bedrijfsleven. Basisscholen en 
middelbare scholen bezoeken de 
zeevaartscholen en doen tijdens zo’n 
dag actief mee aan bijvoorbeeld lessen 
‘overleven op zee’.” In het kader van de 
campagne ‘zeebenen in de klas’, een 
gezamenlijk initiatief van de Taskforce 
Arbeidsmarkt Zeevarenden, vertellen 
professionals aan scholieren hoe het 
leven aan boord eruit ziet. Samen 
proberen zij om nog meer jongeren te 
interesseren voor de zeescheepvaart. 

Mogelijkheden
De maritieme industrie biedt volop 
kansen! Nergens anders in de Benelux 
vinden bezoekers zoveel maritieme en 
offshore bedrijven bij elkaar, met goede 
carrière kansen als op MOCE. Een 
combinatie van een breed scala aan 
interessante bedrijven, enthousiaste 
bezoekers en een goede organisatie. 
“Het jaar 2013 was voor ons de eerste 
keer MOCE! Top georganiseerd en een 
mooi platform om ons bedrijf te 

MOCE
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beursvloer die voor zowel bezoekers 
als exposanten gratis bij te wonen is. 
De entree voor bezoekers is gratis.

Bezoekers kunnen medio januari 
2014 online registreren op www.
maritimeoffshorecareerevent.com. 
Er wordt geadviseerd zich vooraf te 
registreren. Tevens kan hier de meest 
recente update gevonden worden van 
het programma. De toegang voor het 
Navingo Maritime & Offshore Career 
Event 2014 is gratis voor iedereen die 
interesse heeft in werken in deze 
sector. Dit geldt ook voor de lezingen 
die zowel op de beursvloer als in de 
zalen (bedrijfslezingen) plaatsvinden.
Vanaf januari 2014 zal de 
beursplattegrond beschikbaar zijn. 
Meer informatie over de beurs of 
interesse in deelname? Ga dan naar 
www.maritimeoffshorecareerevent.
com of neem contact op met 
Ashley Hofmann, Event Organization 
Coordinator via ah@navingo.com 
of +31 (0)10 2092646. 
Locatie: Beurs-WTC Gebouw, 
Rotterdam

In 2013 is het bezoekersaantal gestegen 

met ruim 43%, een absoluut record! 
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SEaWaY HEaVY lIFtInG WInS cOntract  

Mid October Seaway Heavy Lifting signed a contract with Permaducto to execute work 
in Mexico in a joined offshore programme for the Pemex’s KuMaZa/Cantarell project.
Installation of the decks and jacket will be done by using the Oleg Strashnov, the 
state of the art crane vessel, with a 5000 mt revolving crane and DP3 capabilities

De Oleg Strashnov.

JOInt VEnturE BOSkalIS/
VOlkErWESSElS  

Boskalis en VolkerWessels hebben de 
krachten gebundeld op het gebied van 
offshore kabelinstallatiewerken in de 
vorm van een 50/50 joint venture. 
Door de samenwerking ontstaat een 
sterke partij die met haar gecombineerde 
kennis en materieel gericht in kan 
spelen op groei in de markt voor 
offshore kabelinstallatiewerken, met 
name op het gebied van offshore 
windparken. De joint venture wordt 
gevormd door Visser & Smit Marine 
Contracting Holding B.V. (VSMC), 
waarin Boskalis en VolkerWessels elk 
een 50% belang hebben via 
respectievelijk Boskalis Offshore Subsea 
Contracting B.V. en VWS Civil and 
Offshore Constructions B.V. VSMC zal de 
beschikking hebben over twee kabelleg-
schepen, te weten de Stemat Spirit en 
de Ndurance. De Ndurance wordt naar 
verwachting eind dit jaar opgeleverd. 
Beide schepen zijn voorzien van DP 
klasse 2 met een kabeldraaitafelcapaciteit 
van circa 5.000 ton.

cOFElY BOuWt nIEuWE  GaSBEHandElInGSInStallatIE 

Oranje-Nassau Energie (ONE) heeft Cofely de opdracht gegund voor de bouw van 
een nieuwe gasbehandelingsinstallatie op de Maasvlakte. ONE heeft op die locatie 
een gasveld met hoog calorisch gas aangeboord. De installatie gaat condensaat, 
propaan en butaan van het aardgas scheiden. Het contract voor de bouw is op 15 
november 2013 getekend. De gasbehandelingsinstallatie wordt gerealiseerd om het 
Q16-Maas gasveld te exploiteren. Inmiddels is er op de projectlocatie met een 
geïntegreerd team gestart met de eerste voorbereidingen zodat de installatie begin 
2014 opgeleverd kan worden. Cofely levert en plaatst de staalconstructie, plaatst het 
equipment en levert en installeert de complete pijpleidingen, elektro- en instrumentatie 
technische installatie. Cofely werkt hierbij nauw samen met ONE, de civiele aannemer 
en de eigen onderaannemers om dit project tot een succes te maken.

FuGrO SEcurES nEW cOntract 

Fugro has been awarded a contract of around USD 90 million by Mexico’s national 
oil company PEMEX for ultra deep water geotechnical and pilot hole (drilling and 
logging) services associated with the de-risking of drilling locations and field 
developments planned offshore Mexico. The overall duration of geoconsulting 
and drilling activity is expected to be 14 months. 

This contract award represents a further strengthening of Fugro’s long and successful 
history in working with PEMEX and reinforces Fugro’s market leadership 
internationally as the preferred service provider for deepwater and ultra deepwater 
geotechnical data gathering, interpretation and consulting services. Fugro utilises 
ultra deepwater vessels such as the Fugro Synergy for work of this nature.

Van OOrd OPnIEuW 
OPdracHt In IndOnESIë

Van Oord heeft de opdracht verworven 
voor een landaanwinning in de haven 
van Surabaya, Indonesië. Op de 
landaanwinning zal een industrieel 
park verrijzen. De opdrachtgever is een 
publiek private samenwerking waarin 
de havenautoriteit participeert. De 
opdracht heeft een waarde van EUR 
20 miljoen. De ondertekening van het 
contract vond op 21 november plaats 
aan boord van de sleephopperzuiger 
HAM 310 in de haven van Tanjung 
Priok in Jakarta. “Indonesië staat voor 
grote waterbouwkundige uitdagingen. 
De brede ervaring van de Nederlandse 
waterbouwers met het beschermen 
van laag liggende gebieden en het 
opspuiten van kunstmatig land maakt 
goede samenwerking mogelijk,” aldus 
CEO Pieter van Oord. De uitvoering 
van het project start in december 2013 
en duurt tot het voorjaar 2014. Het 
project omvat het winnen van 
4.000.000 m3 zand op zee en het 
opspuiten van een 220 hectare groot 
terrein in vijf eilanden. De bescherming 
van het terrein met een stenen 
oeverbekleding maakt onderdeel uit 
van het contract. Van Oord zet een 
grote sleephopperzuiger in.
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mInIStEr mElanIE ScHultz BEzOEkt 
IrO, kVnr, ScHEEPSBOuW nEdErland 
En nEdErland marItIEm land

Minister Melanie Schultz bezoekt IRO kantoor, v.l.n.r. Sander 
Vergroesen (directeur), Michaël Kahn (vice-voorzitter) en IRO-
voorzitter Pieter van Oord (Peter J. van Es Fotografie).

Op woensdag 27 november heeft Minister Schultz van Haegen 
van Infrastructuur en Milieu een bezoek gebracht aan de 
Willemswerf in Rotterdam met als doel haar kennis te laten ma-
ken met de hier gevestigde brancheverenigingen IRO, KVNR, 
Scheepsbouw Nederland en Nederland Maritiem Land. Minister 
Schultz kreeg een korte rondleiding langs de kantoren van de 
verenigingen, waarna Arie Kraaijeveld, voorzitter NML, een  
presentatie gaf over het belang van de maritieme cluster en  
de goede samenwerking tussen de verschillende branches. 

Pieter van Oord (voorzitter IRO), Tineke Netelenbos (voorzitter 
KVNR) en Sjef van Dooremalen (voorzitter Scheepsbouw 
Nederland) namen vervolgens het woord om in het kort te  
vertellen over de successen van de branches en met name  
aandacht te vragen voor het belang van betrokkenheid van  
de overheid. IRO probeert de olie- en gassector op een positieve 
manier onder de aandacht te brengen en ondersteuning te  
krijgen bij exportpromotie door het aansluiten van reisagenda’s 
van bewindslieden. De praktijk laat zien dat het meereizen met 
handelsmissies veel meerwaarde en aanzien geeft en deuren 
opent voor IRO leden die willen zakendoen in het buitenland. 

Foto: Minister Schultz maakt kennis met brancheverenigingen 
IRO, KVNR en Scheepsbouw Nederland (Peter J. van Es 
Fotografie).

IrO OFFSHOrE OlIE & GaS 
BrazIlIë SEmInar 

Tijdens Europort in Ahoy Rotterdam, waar IRO een informatie-
stand bemande, organiseerde IRO een Offshore Olie & Gas 
Brazilië seminar ter gelegenheid van een maritieme en 
offshore olie- en gasmissie van Rio Grande do Sul Brazil. 
Rio Grande do Sul kent een sterke economische ontwikkeling 
in de offshore olie- en gasindustrie dat enorme mogelijkheden 
voor investeringen biedt. 
Na een welkomstwoord door Sander Vergroesen (IRO) gaf 
Francisco Mederios (Petrobras Nederland) een presentatie 
over de mogelijkheden in de olie- en gasindustrie in Brazilië. 
Nuno Antunes dos Santos (IHC Offshore & Marine) gaf een 
presentatie over het leveren van technologie, Peter Zoeteman 
(Scheepsbouw Nederland) gaf een korte presentatie over het 
Holland Marine House Brazil en informeerde het publiek over de 
mogelijkheid om HMHB lid te worden. Marcus Coester (FIERGS) 
vervolgde met een presentatie over de mogelijkheden in de 
scheepsbouw en de offshore constructie industrie.

IrO En FIErGS OndErtEkEnEn mOu

Tijdens het seminar hebben IRO en FIERGS (Federatie van 
Industrieën van Rio Grande do Sul) een Memorandum of 
Understanding ondertekend. FIERGS en IRO stemmen hiermee 
in met een strategische en zakelijke samenwerking tussen de 
Nederlandse en Braziliaanse Rio Grande Do Sul dienstverleners 
in de olie- en gasindustrie, op het gebied van: Business 
Development, Innovatie en Technologie, Human Resources, 
Veiligheid en Milieu. Uit te voeren activiteiten zijn onder andere 
de uitwisseling van informatie en de organisatie van seminars, 
handelsmissies, matchmaking en netwerkevenementen.
Na het tekenen van de MoU's tussen IRO en FIERGS werd 
het programma over kansen in Rio de Janeiro Staat door 
Antonio Batista Ribeiro Neto (SEBRAE) gesloten. De delegaties 
van Rio Grande do Sul en Rio de Janeiro werden geïntroduceerd 
waarna een netwerkborrel volgde. Het seminar werd door 
90 deelnemers bijgewoond.

Sander Vergroesen (IRO) en Marcus Coester (FIERGS) 
ondertekenen MoU.
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Deelnemers krijgen een rondvaart door de haven waar diverse 
IRO leden een vestiging hebben.
 

SuccESVOllE 
lEdEnBIJEEnkOmSt 
BIJ tkF In HaakSBErGEn

Op donderdag 24 oktober 2013 heeft een succesvolle 
ledenbijeenkomst bij TKF in Haaksbergen, Twente 
plaatsgevonden. TKF gaf een bedrijfspresentatie 
en een rondleiding door de fabriek waarbij inzicht 
werd gegeven in de omvang van de onderneming, 
haar activiteiten, producten, technologie en zelfs het 
productie management van TKF.

TKF is lid van de World Trade Center Twente Oil & Gas Group, 
die bestaat uit ongeveer 20 high tech bedrijven die bekend zijn 
over de hele wereld. Freerk Faber, directeur WTC Twente, 
gaf een korte presentatie over dit belangrijke cluster. 

Rodelta Pumps, een ander lid van de WTC Oil & Gas Group, 
kreeg de gelegenheid om een korte bedrijfspresentatie te 
geven. Zoals naast alle IRO leden waren ook leden van de WTC 
Twente Oil & Gas Group uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
Er was hierdoor veel gelegenheid om te netwerken.

SuccESVOllE alGEmEnE 
lEdEnVErGadErInG BIJ JumBO

Op donderdag 21 november vond de IRO Algemene 
Ledenvergadering plaats bij Jumbo in Schiedam. Hoofdpunten 
op de agenda waren de financiën van de vereniging alsmede de 
(her)benoeming van de bestuursleden. Het financiële resultaat 
van 2012 was wederom positief. De jaarrekening 2012 is door 
de vergadering goedgekeurd. Naar verwachting zal ook 2013 
met een positief resultaat worden afgesloten. Besloten is voor 
2014 de lidmaatschapsbijdragen ongewijzigd te laten. 
De leden hebben tevens de benoeming van bestuurslid 
Arjan Klijnsoon van IHC Offshore & Marine goedgekeurd. 
Hij volgt Raymond Kerkvliet van SAS op, zowel in het Bestuur 
als als Voorzitter van de Export & Public Relations Commissie.

IRO directeur Sander Vergroesen en vice-voorzitter Michaël 
Kahn presenteren de jaarcijfers van de vereniging.

   De nieuwe bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit: 

Naam Bedrijfsnaam

pieter van oord Van oord (Voorzitter)
michael kahn Jumbo offshore (Vice-Voorzitter)
arjan klijnsoon ihc offshore & marine (secretaris)
Jeff sluijter  ernst & young (penningmeester)
peter de bruijne noble drilling
Willem Griffioen mercon
edward heerema allseas
paul koop quercus
rob luijnenburg Fugro
hugo Vos tno i&t

De Jaarvergadering werd goed bezocht. Ruim 120 deelnemers 
kwamen naar het nieuwe kantoor van gastheer Jumbo in 
Schiedam. Na de presentaties van directeur Michaël Kahn 
en commercieel directeur Twan Voogt werden de deelnemers 
uitgenodigd aan boord van een rondvaartboot voor een tocht 
door de haven. Diverse IRO leden als Huisman, STC-KNRM, 
HSM, Damen etc. hebben hier hun vestiging. 

Na afloop was er een netwerkborrel.
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HBO OFFSHOrE nEtWErk 
OrGanISEErt OFFSHOrE EnGInEErInG 
SYmPOSIum OP aVanS HOGEScHOOl 

Op 31 oktober 2013 heeft het HBO Offshore Netwerk en Avans 
Hogeschool het 5e Offshore Engineering Symposium georgani-
seerd. Het symposium werd bijgewoond door ongeveer 300 
offshore engineering studenten en professionals van Avans 
Hogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Hogeschool 
Rotterdam. De key note speeches werden gegeven door Edward 
Heerema, CEO Allseas, René Berkvens, CEO van Damen Shipyards 

Group en Ruud Zoon, General 
Manager van GdF Suez EP 
Nederland. Minor studenten 
presenteerden hun stageop-
drachten. De jury koos het 
project ‘Dredging Drones’ als 
het beste project. Het project 
werd ontwikkeld door 
studenten van Avans 
Hogeschool tijdens hun stage 
bij IHC Merwede. De studenten 
ontvingen de IRO-NOGEPA 
Offshore Engineering prijs voor 
het beste project. In de middag 
werden drie workshops goed 
bezocht. Een zeer geslaagd 
symposium!

De IRO-NOGEPA Offshore Engineering prijs voor het 
beste project ging naar het project ‘Dredging Drones’. 

curSuS ‘OlIE En GaS VanaF dE BrOn’

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-
technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, 
hoe zij worden gevonden en gewonnen en hoe de sector in el-
kaar zit. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan 
veel gebruikte terminologie. 

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u een 
e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen met IRO 
via tel: 079-3411981

De volgende cursusdata voor 2014 zijn gepland:

• 18-19 februari, Engelstalig

• 15-16 april, Nederlandstalig

• 20-21 mei, Engelstalig

• 24-25 juni, Nederlandstalig

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de 

Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

 

nieuWsJaarsreceptie, den haaG, 15 Januari  

  
iro-ceda biJeenkomst, n.t.b., 6 maart

oil & Gas industry Forecast, n.t.b.,11 maart  
 

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro 

Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981.

Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981.

IrO kalEndEr 2014

BEurS / EXPOrtPrOGramma 2014

19-21 Februari australasian oil & Gas

 PERTH, AUSTRALIË

5-8 mei  oFFshore technoloGy conFerence

 HOUSTON, VS

25-28 auGustus oFFshore northern seas  

 STAVANGER, NOORWEGEN

15-18 september rio oil & Gas    

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

10-13 noVember adipec    

 ABU DHABI, VAE

2-5 december osea    

 SINGAPORE

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 XB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

Vageri Electrical &  
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC  SLIEDRECHT
Tel.:  +31 (0)184 433900  
Fax:  +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl

 www.vageri.nl

tES taP Par a tuurElEctrOtEcHnIEk

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers 
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters, 
high pressure valves, fittings and tubing as well as 
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures 
a full line of high pressure equipment.

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

MAXIMATOR® Benelux BV
Maasdijkseweg 124 
2291 PJ Wateringen
Tel.: +31 (0)174 22 01 15 
Fax: +31 (0)174 29 45 75
info@maximator.nl 
www.maximator.nl

Maximator 2011 ad_Opmaak 1  12-01-11     
tES taP Par a tuur

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence 
centre for the development, 
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.

oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 
test & control equipment
• Mobile air driven pump units
•  Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
•  High pressure hoses

resato international bV
1e Energieweg 13
9301 LK  RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
Bel maarten de Wit  
023 571 47 45
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RedWave is a specialized 
service provider for personnel  
and offers employment to over 
six hundred well trained 
professionals. It involves all 
types of specialists working in 
the fields of drilling, production, 
medical services, maritime and 
construction & maintenance.  
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
RedWave  sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
RedWave has built up a leading 
position with its services to the 
Oil and Gas Industry, navigation 
and related engineering. 

Keys to success in meeting  
all aspects of the strenuous 
demands imposed by the Oil  
and Gas Industry are the 
continuous attention to quality 
(according to ISO 9001) for 
people and the internal safety 
management system (VCU). 

Interested in more information 
about working in the Oil and Gas 
industry or looking for a new job 
opportunity?

   www.redwave.nl

Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400

rEcruItmEnt

www.tos.nl

TOS is an international service 
provider in personnel solutions  

for the Maritime, Offshore 
and Oil & Gas industry. We also 

provide recruitment & selection 
services and maritime services 

such as ship deliveries. 

+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands
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Experts for experts

P.O. Box 23047  •  3001 KA  Rotterdam  •  The Netherlands
T: +31 (0)10 - 71 41 800  •  info@mrestart.nl  •  mrestart.nl

You
have the rig

We
are the flame

www.intramar.nl

Experienced in the specific challenges of constructing, transporting, 
installing and maintaining offshore structures, facilities and commodities, 
INTRAMAR is ideally placed to provide tailored packages for individuals, 

agencies and global companies in the offshore energy arena.

From our base in the North Sea port of Den Helder, INTRAMAR's 
experienced team of insurance experts provides contractors, suppliers 

and service companies with bespoke policies, professional help, long-term 
support and invaluable peace of mind.  We work together with the offshore 

energy industry and first class securities across Western Europe to 
develop innovative insurance solutions customized to suit the risks and 

contractual liabilities of contractors, sub-contractors and suppliers.    

Het Nieuwe Diep 34 A8, 1781AD Den Helder, The Netherlands

Tel: +31 223 61 22 22 •  Email: info@intramar.nl 

Providing strategic business risk insurance and expert advice
tailored to the specific needs of the offshore oil & gas industry

Met meer dan 7000 medewerkers, 45 buitenlandse vestigingen 
en meer dan 500 verkoop- en servicepartners is HYDAC 
wereldwijd een betrouwbaar partner.
Ons leveringsprogramma omvat hydraulische accumulatoren, 
fl uid fi lters, procesfi lters, koelers, elektro-hydraulische 
besturingen, industriële ventielen, sensoren voor druk, 
meet - en magneettechniek, cilinders, pompen, 
bevestigingstechniek, armaturen, condition monitoring en 
zoveel meer.
Wij projecteren en leveren sleutelklare hydraulische besturingen 
aandrijvingsystemen inclusief elektronische besturingen voor 
regelingen voor mobiele en stationaire machines en installaties 
voor de meest verschillende branches.

Fluidtechniek, Hydrauliek, 
Elektronica en Service. Wereldwijd.

HYDAC B.V.
Vossenbeemd 109
5705 CL Helmond
Tel:  +31 - 4 92 - 59 74 70
Fax:  +31 - 4 92 - 59 74 80
Email:  nl-marketing@hydac.com
Internet:  www.hydac.com

HYDAC_Anz_Holland_9x12,5cm_Februar_2013.indd   1 14.02.13   13:15:48
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Voor meer informatie en deelname, bezoek onze website  
of neem contact op met ons salesteam via 010 - 209 2600

www.maritimeoffshorecareerevent.com

reserveer uw

stand!

Created and produced by

Boek uw stand op het grootste carrière evenement in 
de Benelux gericht op de maritieme & offshore industrie!

• Eén-op-één contact
• Alle carrière- en opleidingsniveaus
• 4.352 bezoekers in 2013

Bent u op zoek naar 
hét talent van de toekomst?

• Uniek face-to-face werving- en selectiemiddel
• Ruim 115 topbedrijven uit de sector
• Technische, nautische en administratieve banen

Vind ons leuk op
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