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START P11-E
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Introducing an innovative platform design, 
Oranje-Nassau Energie has started the production 
from the gas platform P11-E. The new concept 
enables ONE to economically develop two marginal 
fields, despite current gas prices. Production has 
started in October 2016.

‘WAAROM’ VRAAG
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Rene Pabst, Joost de Boer en Robert Krauweel 
vormen de directie van het onafhankelijk 
consultancybureau Vector Maintenance 
Management BV uit Den Helder. Het bedrijf 
ontwikkelt onder meer onderhouds- en 
inspectiemanagementsystemen. Een interview.

VAN A NAAR B
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Hoe kan gas- en olieproducent NAM bijdragen 
aan de energietransitie in Nederland? 
Adjunct-directeur Ante Frens spreekt erover. 
Het is een weerbarstig en complex onderwerp, 
stelt hij. Maar het is ook een essentieel onderwerp 
voor de toekomst van de energieproducent.
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De Nederlandse duiksector is de afgelopen jaren 
tijdelijk even uit zicht geweest. Maar binnen de 
industrie heeft men absoluut niet stilgezeten. 
Offshore Visie ging naar Delft en sprak uitgebreid 
met onder meer Carin Bot, directeur van het 
ASK Dienstencentrum. 
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Fossiel en wind

 geven samen vorm 

aan energietransitie



uneconomic at the current forward 
oil prices.

The time between discovery and first gas 
from the P11-11 field lasted only 28 
months and has been quoted in a 
publication of CGG as ‘the fastest ‘turn 
around’ in the Dutch offshore during the 
last 13 years’. ONE believes that the ONSS 
standard platform design significantly 
simplifies and shortens the engineering 
process, making first gas within eighteen 
months an achievable target.

From well to pipe
Water is separated from the produced 
gas and condensate at the ONSS. 
Gas and condensate are then exported 
via a new pipeline to the TAQA-operated 
P15-D processing facilities. 
The new pipeline has a length of 9 km 
and 8” diameter, with a 2” methanol 
injection line. The new pipeline is 
connected at the seabed with the existing 
pipeline from P15-F to P15-D. The  total 
pipeline length from P11-E to P15-D is 18 
km. The pipeline navigates through nine 
meter high sand dunes from P11-E to 
P15-F, crossing telecommunication cables 
and avoiding old pipelines and future 
wind turbines. The pipeline is installed by 
Allseas in 2015. Allseas was given a large 
installation window to select their best 
opportunity to install the pipeline. 

ONSS concept
The ONSS consists of a standard design 
for the topsides combined with 
a modular jacket. The topsides, though 
small, accommodates a free-water 
knock-out facility, has three well-slots, 
a tie-in for a subsea well, a tie-in from 
another ONSS, an export riser, with 
the provision for piggy-backline and 
a J-Tube for an umbilical. 

Beside the process facilities, the 
unmanned satellite is equipped with 
an emergency shelter for eight persons, 
a helicopter deck and a five-ton crane. 
Several wind turbines and solar panels 
generate power. The design of the 
topsides can be used without 
adjustments for a wide range of gas 
fields up to two million m3/day gas 
throughput. The modular jacket, by use 
of modular transition pieces is suitable 
for water depths up to 50 metres and can 
therefore be placed in the entire southern 
North Sea. The jacket design is certified 
for use in the United Kingdom and
the Netherlands.

Both the modular jacket and the topside 
have been constructed by Heerema. 
Ronald Wiebes of Heerema: “With the 
topsides and jacket having been built 
indoors at the Zwijndrecht yard of the 
Heerema Fabrication Group, we are 
proud to have contributed to the 
success of the P11-E development. 
Other operators should look at this 
development as an example for 
successful low cost new concept. 
Further standardisation can help 
industry to reduce costs.”

The platform has been installed by the 
‘Innovation’ of EverSea (DEME Group). 
General Manager Niels van Berlaer: 
“We are very proud that we could 
participate in several development 
phases of the successful P11-E project. 
With the ONSS concept we are convinced 
ONE has the key to cost effective 
develop marginal fields in the future.”

Gasfields
ONE and its partners TAQA Offshore B.V. 
and EBN B.V discovered the P11-11 
field in the spring of 2014. This typical 
marginal gas field contains an estimated 
650 million Nm3 recoverable gas 
reserves. After P11-E was placed, 
a second well was drilled from the 
platform discovering the P11-12 field. 
This field is expected to contain some 
200 million Nm3 recoverable gas reserves 
and production will commence shortly. 
Both wells have a high Gas-Condensate-
Ratio and are drilled through a thin oil 
rim. Development of the oil rims is 

About EverSea

As part of GeoSea NV (DEME Group), 

EverSea NV is a specialist in complex 

offshore marine engineering projects. 

EverSea NV offers a wide variety of 

services in the sector of offshore 

Oil & Gas. EverSea relies on its ability 

to provide innovative techniques 

and high operational reliability 

through high-tech equipment. 

The Antwerp-based company 

operates a fleet of eight jack-up 

vessels including the four high 

specification DP2 class vessels 

that are suitable for the 

decommissioning market.

Thanks to Oranje-Nassau Energie (ONE) 

and EverSea.

PRODUCTION PRODUCTION

Introducing an innovative platform 

design, Oranje-Nassau Energie (ONE) 

has started the production from the 

gas platform P11-E, located at the 

North Sea about 50 kilometres 

outside the Dutch coast. The new 

platform concept enables ONE to 

economically develop two marginal 

fields, despite current gas prices. 

The production has started in October 
2016 and is estimated to end in 2022. 
During that period 650 million Nm3 gas  
is expected to be recovered. The satellite 
operates emissions-free. Power is 
generated by a unique combination  
of solar and windmills, storing  
renewable energy in batteries.

Challenge
Because remaining undeveloped gas 
prospects and fields on the Dutch 
Continental Shelf are relatively small,  
it is a challenge to create economically 
attractive new developments. Taking up 
this challenge, ONE has developed, 
together with EverSea, daughter-
company of GeoSea N.V. (DEME Group), 
the Oranje-Nassau Standard Satellite 
(ONSS) that now is in use for the first 
time for the P11-11 and P11-12 gas 
fields. By developing these fields,  

ONE for the first time in its history has 
completely managed an offshore E&P asset 
from exploration discovery to production.

Alexander Berger, CEO ONE: “P11-E  
is the first offshore development 
completely managed by ONE from 
exploration discovery till production. 
Despite low gas prices, we have 
demonstrated that we can successfully 
develop offshore gas fields within time 
and budget. ONE shows again it is the 
operator of choice for marginal fields.”

According to EBN this is an excellent 
development, because it demonstrates 
the way forward for an industry under 
pressure. It has been safely executed  
and, cost effectively, will provide lower 
carbon energy to meet society’s needs 
while moving forward through  
the energy transition.

NEW CONCEPT FOR MARGINAL FIELDS

Oranje-Nassau 
Energie starts 
production 
from P11-E 
satelliteplatform
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Installation of the 49 metres high jacket.

Installation of the topside weighing 450t.



En hoe ziet die rol voor NAM er 
concreet uit?

“Via aardgas dus, maar het is uiteindelijk 
aan de overheid om daar de regie te 
voeren. Wat we zelf meer in de hand 
hebben, is bijvoorbeeld het vergroten 
van de energie-efficiency van onze 
activiteiten. Daar werken we al een tijd 
aan. In de afgelopen tien jaar hebben 
wij flinke besparingen weten te boeken 
en wij zijn hard op weg naar het bereiken 
van ons doel om in 2020 dertig procent 
efficiënter te zijn. Dan heb je het over 
grote winst, al wordt het wel steeds 
lastiger. Ook werken we heel actief aan 
het verduurzamen van onze activiteiten 
op de Noordzee. Daar liggen win-win-
situaties waar we op moeten inspelen 
door het sluiten van voorheen 
onwaarschijnlijke coalities.” 

Waar liggen die kansen dan op 
de Noordzee?

“Er ligt een heel scala aan 
mogelijkheden. Met sommige zijn we 
al verder dan met andere. Laat ik wat 
voorbeelden geven. Door het mede-
ontwikkelen en in de vaart krijgen van 
het werkschip de ‘Kroonborg’ hebben 
we het aantal helikoptervluchten sterk 
weten terug te dringen. Wij hadden 
zeven helikopters in de lucht in 2009.
Nu vliegen er nog maar twee.”

NAM is verreweg de grootste 
gasproducent van Nederland. Is er in 
die energietransitie wel ruimte voor 
aardgas als energiebron?

“De vraag is simpeler dan het antwoord. 
Zoals gezegd zal het aandeel ‘fossiel’ 
afnemen. Maar aardgas is wel de 
schoonste - lees ‘meest CO²-arme’ - 
fossiele brandstof die er is. De vraag is 
of die daling van fossiel gelijkelijk 
verdeeld gaat worden over kolen, 
olie en gas. Vanuit CO²-perspectief zou 
het beter zijn om bijvoorbeeld steenkool 
veel harder terug te dringen en aardgas 
juist wat ruimte te bieden. En – kijkend 
door diezelfde CO²-lens – dan zou je 
gas uit Nederlandse bodem voorrang 
moeten geven boven geïmporteerd gas. 
Transport kost namelijk veel energie en 
zorgt dus voor extra CO².”

Dat lijkt voor een belangrijke 
gasproducent wel een beetje op 
preken voor eigen parochie?

“Daar ben ik me bewust van. Maar 
dat maakt de onderliggende logica niet 
minder logisch. Het is echter niet zo dat 
wij het hier bij laten. Wij willen als NAM 
bekijken hoe wij een belangrijke rol 
kunnen blijven spelen in het Nederlandse 
energielandschap. En dat willen we dus 
ook in de energietransitie. Daar ligt voor 
ons een kans en die willen we grijpen.”

“Door het versimpelen van de 
infrastructuur en het centraliseren van 
bewerkingen, realiseren we ook grote 
besparingen. Hoe minder klepjes en 
draaiende pompjes, hoe minder energie. 
Zo simpel is het.” 

“En we kijken ook naar het elektrificeren 
van onze platforms. Dat zou echt nog 
meer voordelen kunnen opleveren 
voor iedereen.”

Aan welke voordelen moet je 
dan denken?

“Om gas te winnen, heb je behoorlijk 
wat stroom nodig. Dat wekken we nu
 op met generatoren en turbines die we 
voeden met ‘eigen gas’. Als je het 
verbruik van alle Nederlandse platforms 
bij elkaar optelt, komt dat overeen met 
zo’n vijf procent van het totale 
Nederlandse elektriciteitsverbruik. 
We hebben het dus over een substantieel 
percentage. Het is heel aantrekkelijk 
om die platforms te elektrificeren en 
aan te sluiten op de nieuwe windparken 
die er gaan komen. Dit was vroeger 
ondenkbaar, omdat de platforms te 
ver weg lagen voor de stroomkabels. 
Maar als windparken en gasplatforms 
straks dichter bij elkaar in de buurt 
liggen, komen de investeringskosten nu 
mogelijk binnen bereik. Op deze manier 
bespaar je het gas wat je anders zou 

NAM NAM

Ante Frens wil allesbehalve defensief 
overkomen. Energietransitie is voor de 
adjunct-directeur van NAM geen 
noodzakelijk kwaad. Er zijn hele goede 
redenen om de uitstoot van CO² te 
verlagen, weet hij. 

Als directielid is Frens verantwoordelijk 
voor het formuleren van de corporate 
strategy van de in Assen gevestigde joint 
venture (50% Shell, 50% ExxonMobil) en 
ook het denken over de energietransitie 
valt binnen zijn portefeuille. Het is een 
weerbarstig en complex onderwerp, weet 
de 52-jarige NAM-bestuurder. Maar het 
is ook een essentieel onderwerp voor 
de toekomst van de energieproducent.

Frens, die eerder verantwoordelijk was 
voor alle operaties op de Noordzee, 
houdt de materie liefst overzichtelijk. 
“Energietransitie is voor mij van A naar B, 
met minder CO²,” klinkt het meerdere 
malen tijdens het gesprek. 

Als A staat voor de energiehuishouding 
nu, waar staat B dan concreet voor?

“Dat is niet duidelijk. Waar we nu in 
Nederland zitten, is een energielandschap 
gedomineerd door traditionele bronnen 
als gas, olie en kolen. Waar we naar toe 
gaan – noem het B – is een energiemix 
waarin waarschijnlijk een grotere rol is 
weggelegd voor duurzame bronnen 

zoals wind en zon, maar waarvan 
wij niet weten hoe die eruit gaat zien. 
De snelheid en ontwikkelingen zullen 
vooral afhangen van de kaders en 
de regelgeving van de overheid. 
Ik verwacht dat de overheid 
rekening zal houden met vier 
randvoorwaarden. Die bepalen 
voor een belangrijk deel de af te 
leggen route. De maatregelen moeten 
kosteneffectief zijn, ze moeten 
kunnen rekenen op sociaal draagvlak, 
ze moeten leveringszekerheid bieden 
en dan is er ook nog zoiets als de 
afhankelijk heid van buitenlandse 
leveranciers. Van wie wil je wel of 
niet afhankelijk zijn.”

ADJUNCT-DIRECTEUR ANTE FRENS VAN NAM

Van A naar B 
met minder CO²
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De richting is duidelijk, de weg 

er naar toe een stuk minder. Hoe 

kan gas- en olieproducent 

Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM) bijdragen 

aan de energietransitie in 

Nederland? 

‘Dankzij het 

werkschip 

‘Kroonborg’ is 

het aantal 

helikoptervluchten 

sterk verminderd.’ 

NAM-bestuurder Ante Frens
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Liggen er voor NAM geen kansen 
op het land?

“Zeker, de eerste die ik wil noemen, geldt 
zowel voor op het land als op zee. Dat is 
het injecteren van gas, waterstof of CO² 
in gasvelden. Daar ligt de kern van onze 
kennis. Nu al slaan we gasvoorraden op, 
zodat we die kunnen gebruiken als er 
bijvoorbeeld in een vorstperiode extra 
veel vraag is. Maar je kunt ook denken 
aan de opslag van met windenergie 
opgewekte waterstof en/of methaan. 
Die velden gaan dan als batterij 
functioneren voor de momenten dat er 
meer vraag is naar stroom dan er wind 
is voor de opwekking van elektriciteit.”

En puur op het land?

“Daar liggen ook verdere opties, maar de 
aardigste is misschien wel die van het 
plaatsen van zonnepanelen op de locaties 
waar we gas produceren. Wat je nodig 
hebt voor een zonnepanelenfarm is ruimte, 
een aansluiting op het elektriciteits- 
netwerk en een hek eromheen, zodat 
geen ongelukken of vandalisme kunnen 
plaatsvinden. Wat dat betreft zijn we een 
prima partner voor bedrijven waarmee je 
NAM misschien niet meteen zou associëren. 
En het geeft de omgeving waarin wij 
werken kansen om bijvoorbeeld mee  
te doen met een zonnepark.”

verbranden en dat je nu nog efficiënter 
kan inzetten. Bovendien is het voor de 
stroomproducent prettig industriële 
klanten te hebben die het hele jaar door 
een vaste hoeveelheid stroom afnemen. 
De piek momenten van stroomgebruik 
van de consument bestaan niet op zee. 
Omgekeerd liggen er ook voordelen 
voor de eigenaren van huidige en 
toekomstige platforms, zoals NAM 
en Tennet, de netbeheerder op zee.”

Zoals?

“Je zou op bestaande platforms die 
toch al worden versimpeld, of op 
platforms die overbodig zijn geworden, 
een plek kunnen inruimen voor de 
transformatoren die noodzakelijk zijn 
bij ieder windpark. Of er zouden op 
een platform of aan boord van de 
‘Kroonborg’ ook onderhoudsmensen 
an de windmolenparken kunnen 
overnachten."

"Deze oplossingen geven platforms kans 
op een tweede jeugd, en voorkomen dat 
er mogelijk nieuwe platforms gebouwd 
moeten worden. De operationele en 
onderhoudsactiviteiten stem je 
vervolgens af. Dat is goed voor onze 
kosten en het leidt tot hogere efficiency 
en daarmee tot een lagere belasting  
van het milieu.”

Duurzaam Ameland

Ameland wil in 2020 grotendeels op 
een duurzame manier in zijn eigen 
energiebehoefte kunnen voorzien. 
Daarom vinden op het Waddeneiland 
test plaats van slimme combinaties 
van nieuwe technieken en systemen. 
Zo is er een groot park met 
zonnepanelen, wordt er waterstof 
toegevoegd aan aardgas om zo 
energie op te slaan en staan er 45 
geavanceerde brandstofcellen die 
super efficiënt stroom maken uit 
aardgas of groengas.

NAM is sinds de start van het consortium 
Duurzaam Ameland in 2007 partner, 
samen met de Gemeente Ameland, Philips, 
Eneco en Gasterra. Ante Frens ziet Ameland 
als een perfecte proeftuin voor het verder 
ontwikkelen van de energietransitie. 
Niet alleen voor duurzame technieken 
waarmee de CO2-uitstoot van 
energieverbruik te beperken is, maar 
vooral ook voor het antwoord op de 
vraag hoe dit in de realiteit uit te voeren is, 
samen met de omgeving, de bewoners, etc.  

NAM
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‘Het is heel aantrekkelijk om

 platforms te elektrificeren en 

aan te sluiten op de nieuwe 

windparken die er gaan komen.’ 

NAM-bestuurder Ante Frens

Dit artikel is geplaatst met toestemming van Shell Nederland BV. 

Dank aan auteur Rob van ’t Wel van Shell Venster en de 

fotografen Henk Veenstra, Erik Henderiks en Tanja Engelberts.

MARITIME INNOVATION AWARD FOR IHC IQIP 

The Integrated Monopile Installer – developed by Royal IHC’s subsidiary,  
IHC IQIP – has won the Maritime Innovation Award at the 11th Maritime Awards 
Gala. The award is presented annually for a Dutch innovation from the maritime 
sector that meets the requirements for widespread potential application,  
excellent marketing prospects and sufficient export possibilities. 

The chair of the judging panel, Ir. Hans Huisman, presented the award to IHC IQIP’s 
Executive Director Jan Albert Westerbeek. The judges singled out the Integrated 
Monopile Installer for the award due to the distinctive combination of innovations 
within a single system and its promotion of corporate social responsibility.  
The system allows monopile foundations to be installed efficiently and safely,  
and mitigates noise during pile-driving. In addition, it effectively reduces costs  
while offering environmental protection.

The system is an optimal combination of both knowledge and equipment that 
enhances the process of installing monopile wind turbine foundations. By seamlessly 
integrating technologies, the Integrated Monopile Installer reduces operation times, 
creates a safer working environment and increases the level of precision during 
offshore installations. 

The Noise Mitigation System component creates a sealed-off environment,  
separate from external currents and waves, and mitigates the noise released during 
pile-driving. Both the optimisation of the installation process and the environmental 
protection will extend the use of monopiles as wind turbine foundations.

TWO OFFSHORE CONTRACTS 
IN EGYPT 

Van Oord has been awarded two 
contracts by international contractor 
Subsea 7. The assignments include  
the construction of a landfall and the 
execution of subsea rock installation 
works in Egypt. The projects are part  
of the West Nile Delta project, which 
comprises the development of a series 
of gas fields, located 65 km off the 
northern coast of Egypt. Final client is 
oil and gas company BP. Preparations 
on site have already started.

The landfall scope of work consists  
of the installation of a cofferdam, 
trenching and pipe pull activities and 
will be executed in 2017. The landfall 
location is at the Burrulus terminal 
near Idku, 50 km from Alexandria.  
Van Oord will deploy a trailing suction 
hopper dredger, backhoe dredger  
and 600 tonnes winch. Flexible fallpipe 
vessel ‘Stornes’ will be deployed this 
year to execute rock installation 
activities to prevent upheaval buckling.

TIENJARIG ONDERHOUDSCONTRACT 

Het Sliedrechtse Baggerbedrijf de Boer gaat tien jaar lang het onderhoud verzorgen 
van een vijftal havens in Nieuw-Zeeland. Het contract hiervoor werd woensdag  
9 november, in Auckland ondertekend in aanwezigheid van het Nederlandse 
Koningspaar en de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse ministers van Economische 
Zaken, Henk Kamp en Steven Joyce.

Het contract betreft de havens van Napier, Taranaki, Timaru, Lyttelton en Tauranga. 
Bijzonder is dat deze concurrerende havens met een gezamenlijke aanbesteding de 
handen ineen geslagen hebben zodat een baggerschip permanent in Nieuw-Zeeland 
gestationeerd kan worden. Baggerbedrijf De Boer zet hiervoor de sleephopperzuiger 
’Albatros’ in.

De ‘Albatros’. 

BOSKALIS VERWERFT 
HORNSEA CONTRACT 

Boskalis heeft een contract verworven 
van DONG Energy Wind Power A/S 
voor het transporteren en installeren 
van de funderingen voor een deel van 
het offshore windmolenpark Hornsea 
Offshore Wind Farm Project One.  
Het volledige park zal een totale 
capaciteit van 1.200 MW genereren  
en ligt circa 120 kilometer voor  
de kust van Yorkshire.

Het transport en de installatie van  
de funderingen zal worden uitgevoerd 
door het nieuwe transport- en 
installatiekraanschip van Boskalis. 
Hiervoor wordt momenteel een 
bestaand Dockwise F-klasse schip 
omgebouwd. Het schip zal worden 
uitgerust met een mastkraan met  
een hijsvermogen van 3.000 ton, 
dynamische positionering (DP2) en 
extra accommodatie voor maximaal 
150 personen. 

WWW.OFFSHOREVISIE.NL

VOOR DAGELIJKS 
OFFSHORE NIEUWS



alle 28 platformen.” Collega Robert 
vult aan: “Wat we dus feitelijk doen is 
op basis van de risico’s die een asset 
owner loopt, een overzicht maken van 
wat hij allemaal moet doen aan 
onderhoud en inspecties om de asset 
draaiende te houden. Daar maken wij 
een aantal slagen in op het gebied van 
het efficiënt omgaan met uitvoering en 
beheersing. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het reduceren van het aantal 
werkorders of het anders indelen van 
het aantal vliegbewegingen. Die 
aanbevelingen verpakken wij in een 
managementsysteem zodat de mensen 
op de werkvloer hun instructies krijgen, 
een aannemer zijn scope van 
werkzaamheden en de asset owner 
rapportages krijgt waarmee hij zijn 
sturend vermogen, dat hij voor een deel 
was kwijtgeraakt, weer normaal kan 
uitvoeren. Onderaan de streep proberen 
wij voor een opdrachtgever altijd meer te 
bereiken met minder middelen. Proberen 
wij op een verantwoordelijke manier 
maximale winst te behalen. Daarbij is 
het laten afvloeien van mensen nooit 
ons doel. Wij kijken zuiver naar proces 
en uitkomst. Ons gaat het er uiteindelijk 
om dat een asset owner over een zo’n 
efficiënt mogelijk proces beschikt. Met 
hoeveel mensen hij dat uitvoert, daar 
vellen wij geen oordeel over. Wij laten 
alleen maar zien waar de verbeteringen 
zitten in een proces. Het is aan de asset 
owner om daar conclusies aan te 
verbinden. Kort samengevat houdt 
Vector zich bezig met het analyseren 
en adviseren om vervolgens op verzoek 
van de klant te initiëren, implementeren 
en optimaliseren.”

Quick Scan
Vector Maintenance Management 
profileert zich tevens op het gebied 
van asset management, waarin naast 
andere zaken ook maintenance- en 
inspectiesystemen volledig zijn 
geïntegreerd. De invoering van asset 
management begint met een nulmeting. 
Daarmee wordt bepaald wat een 
organisatie goed doet en wat er moet 
worden verbeterd. Een nulmeting wordt 

Sedert 1 juli 2007 vormen René, Joost en 
Robert de directie van het onafhankelijk 
consultancybureau Vector Maintenance 
Management BV te Den Helder. 
Jarenlange ervaring op het gebied 
van inspectie en onderhoud had hen 
tot het inzicht gebracht dat bedrijven in 
de eerste plaats behoefte hebben aan 
informatie op basis waarvan zij 
zelfstandig weloverwogen beslissingen 
kunnen nemen over de (kosten)efficiënte 
uitvoering van hun inspectie- en 
onderhoudsprocessen. En ten tweede 
was er behoefte aan meer grip en 
sturing op hun eigen processen om 
zelf prestaties te kunnen meten, 
bij te sturen en te verbeteren. 

Joost: “Onze toenmalige werkgever 
wilde er niet in meegaan, maar we waren 
destijds op een punt in onze carrières 
beland waarop wij alle drie vonden dat 
het echt anders moest. Het was dan ook 
niet meer dan een logische keuze om 
zelfstandig verder te gaan; en ons te 
gaan specialiseren in het ontwikkelen 
van onderhouds- en inspectiemanage-
mentsystemen en het ontwikkelen van 
strategieën voor het beheersbaar maken 
van inspectie- en onderhoudsprocessen. 
Het draait bij Vector dus altijd om 
efficiency en kwaliteit aan de kant van 
de asset owner. Daarvoor moet je niet 
alleen creatief zijn maar ook out of the 
box kunnen denken en zoeken naar 
verbeteringen en kostenposten die 
ook buiten de gangbare kaders vallen.”

Efficiënt
Risicoverlaging en kostenbeheersing 
spelen momenteel voor ondernemingen 
actief binnen de winning van fossiele- en 
windenergie een doorslaggevende rol. 
In principe is dat altijd zo geweest, maar 
in deze tijd van ‘kommer en kwel’ is het 
extra opportuun. Bedrijven die werken 
met technische installaties moeten zelf 
bepalen hoe zij aantoonbaar voldoen aan 
de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen 
die gelden voor mens, milieu, middelen 
en productie. Joost: “Onze eerste 
opdrachtgever was Total E&P Nederland. 
Na het schrijven van een plan de 
campagne zijn we begonnen met het 
vergaren van inzicht in de organisatie 
zelf en het vaststellen van haar 
doelstellingen. Vervolgens zijn we met de 
onderhoudstak en de inspectieafdeling 
aan de slag gegaan. Later kwamen hier 
de afdelingen constructie en nieuwbouw 
bij. We hebben ons oor goed te luisteren 
gelegd en kritisch gekeken naar de 
interne gang van zaken. Dit heeft 
geresulteerd in de ontwikkeling van 
een onderhouds- en inspectiestrategie 
en de implementatie van een 
onderhoudsmanagementsysteem voor 

ook wel een gap-analyse genoemd. 
Deze analyse brengt de kloof tussen de 
bestaande en de gewenste situatie in 
kaart. Voor het uitvoeren van de analyse 
gebruikt Vector een in-house 
ontwikkelde Quick Scan, gebaseerd op 
de ISO 55000 norm. De Quick Scan is 
een theoretisch model en geeft inzicht 
in wat er, bewust of onbewust, 
al wel en nog niet bereikt is. 

René Pabst: “Samen met de klant gaan 
we de kernpunten in kaart brengen. 
Voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat 
die klant open moet staan voor het feit 
dat wij in zijn keuken kijken en mogelijk 
zaken aan het licht brengen die moeilijk 
zouden kunnen liggen. Het maken van 
zo’n scan duurt doorgaans twee dagen 
tot maximaal een week met twee 
consultants. Vector gaat door het hele 
werkproces heen en daar komen veelal 
verrassende zaken uit naar voren. 
Onze ervaring leert dat de meeste 
organisaties goed zijn in het maken 
van beheerplannen en het uitvoeren 
van beheermaatregelen, maar dat de 
strategie en monitoring/bijsturing 
ondervertegenwoordigd zijn. 
Veelal leeft al wel het vermoeden binnen 
een management dat het anders kan, 
maar ontbreekt het aan de juiste 
gegevens en eenduidige signalen. 
Middels de Quick Scan komt al die 
informatie nu wel herkenbaar boven 
water. De gegevens kunnen variëren 
van het meer stroomlijnen van processen 
tot en met technische oplossingen op 
locaties. In de scan hebben wij een 
soort van stoplichtsysteem verwerkt. 
Groen is klaar; oranje verdient nog enige 
verbetering en rood voldoet absoluut niet 
aan de maatstaf. Al die punten gaan 
we met de opdrachtgever bespreken. 
We gaan als het ware met hem sparren 
om tot een optimaal stukje product te 
komen. Daarbij lanceren wij frisse ideeën 
en geven deze handen en voeten. 
Dit vereist enige politieke vaardigheid 
omdat je praat met mensen die vanuit 
hun visie redeneren dat ze alles onder 
controle hebben. Als onafhankelijke 
buitenstaander hebben wij bepaalde 

DEN HELDER DEN HELDER

DIRECTIE VECTOR MAINTENANCE MANAGEMENT UIT DEN HELDER:

“Wij beantwoorden altijd 
de ‘waarom’ vraag”
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Daar zitten ze dan. Drie man sterk tegenover één redacteur. René Pabst (44), Joost de Boer (44) en Robert Krauweel (51). 

“Als het om Vector gaat, doen wij alles samen, dus ook dit interview,” luidt de gezamenlijke verklaring. “Ter illustratie, 

onze bureaus staan ook op een slimme manier bij elkaar, zodat wij van elkaar zien en horen wat we doen en zeggen. 

Met ons drieën zijn wij doorlopend in overleg. Dat moet ook want we hebben alle drie ons eigen specialisme en 

uiteindelijk is een opdrachtgever alleen maar gebaat bij een doordachte combinatie van die afzonderlijke kennis. 

Wij geven elkaar op constructieve wijze feedback op kennis en gedrag. Wij lopen niet om problemen heen, 

maar communiceren helder met elkaar. Drie paar ogen kijken op een andere manier naar een product. 

Mensen verbazen zich er wel eens over dat wij al sedert 2007 zo intensief samenwerken zonder een noemenswaardige 

wanklank. Elkaar vertrouwen betekent ook elkaar vertrouwen schenken. Natuurlijk is er een afspraak over de onderlinge 

taakverdeling, want je kunt geen bedrijf managen op basis van wisselvalligheden. Voor ons zijn die afspraken grenzen, 

die een bepaalde vorm van veiligheid bieden en de mogelijkheid om het beste uit Vector te halen en tegelijkertijd 

het beste voor onze klanten.” 

'Het draait bij Vector dus altijd om efficiency en 

kwaliteit aan de kant van de asset owner.' 

Joost de Boer, Vector Maintenance Management



hij zijn eigen omgeving, procedures en 
werkmethodieken. Wat Vector met deze 
innovatie beoogt is dat mensen op een 
moment dat het hen uitkomt via internet 
een training kunnen volgen. Dit is met 
name voor medewerkers die veel 
offshore zijn, een uitkomst.”     

Toekomst
Ook Vector heeft te lijden onder de 
malaise in de internationale olie en 
gasindustrie. “Daar hoeven we niet 
moeilijk over te doen,” erkent Joost. 
“Nagenoeg alle operators die actief 
zijn op de Noordzee behoren tot onze 
klantenkring. Zij voeren nauwelijks nog 
projecten uit en ook wij merken dat in 
onze orderportefeuille. Twee jaar geleden 
zijn wij daarom begonnen met het 
aanboren van nieuwe doelgroepen. 

Innovatie
Op de Quick Scan heeft Vector inmiddels 
ook innovatie toegepast in de vorm van 
een zogeheten tweetrapsraket. Robert 
legt uit: “In ons streven om de Vector-
producten te automatiseren hebben we 
inmiddels de Quick Scan opgesplitst. 
Via een inlogportaal stellen wij bedrijven 
daarmee in staat een soort van zelfscan 
te doen. Dus zonder de hulp van een 
Vector-consultant. Zo’n zelfscan is een 
globaal onderzoek waarbij gekeken 
kan worden waar nu de zwakke punten 
in een organisatie zitten. Voorheen 
aarzelden ondernemingen nog wel eens 
om ons in hun keuken te laten kijken, 
nu hebben wij toepassing van de Quick 
Scan dusdanig laagdrempelig gemaakt 
dat bedrijven zelf kunnen toetsen waar 
zij staan. Voor Vector is de uitslag van 
zo’n scan een soort van opmaat 
geworden om vervolgens toch met de 
onderneming in contact te geraken 
als blijkt dat er bijvoorbeeld op het 
gebied van HSE een te late score is 
gehaald en wij advies kunnen geven om 
die achterstand weer op orde te krijgen.”

Een andere noviteit betreft het volgen 
van een webbased training. René: 
“Met de introductie daarvan zitten we 
nu in een afrondende fase van een 
internet versie. Tot onze dienstverlening 
behoort ook het geven van klassikale 
in-house trainingen. Binnenkort kunnen 
cursisten deze training ook op afstand 
volgen. Deze webbased trainingen 
worden door ons custom made gemaakt. 
Middels een inlogcode meldt een 
medewerker van een klant zich aan 
voor die specifieke training en herkent 

Onze Quick Scan is daarbij een 
belangrijke tool. Binnen de olie- en 
gasindustrie hebben wij veel kennis 
en kunde opgebouwd en tot onze 
vreugde bemerken wij dat Vector 
ook in andere sectoren goed 
staat aangeschreven. De offshore 
windsector en sinds kort ook de 
Marine waarderen onze pragmatische 
aanpak en de daarbij behorende 
transparantie en erkennen de vele 
voordelen van de systemen die wij 
reeds voor de olie- en gasindustrie 
hebben ontwikkeld. Wij zijn al actief 
voor een grote windparkeigenaar 
en recent is ook interesse getoond 
voor onze dienstverlening vanuit de 
scheepsbouwsector. We gaan de 
goede kant op en zien de toekomst 
daarom met vertrouwen tegemoet.” 

DEN HELDER DEN HELDER

aspecten vanuit een veel breder 
perspectief bekeken en komen dan met 
de boodschap dat een persoon het op 
de keper beschouwd toch niet helemaal 
onder controle heeft. Door helder het 
probleem te benoemen en vooral de 
waarheid te vertellen, eindigen die 
sparringsessies veelal positief. Uiteindelijk 
bieden wij onze bevindingen aan in de 
vorm van een adviesrapport. En is het 
aan de opdrachtgever of dat advies 
wordt opgepakt. Vector voert zelf geen 
onderhoud uit en heeft geen belang bij 
partijen die dat wel doen. Onze adviezen 
zijn daarmee onafhankelijk van aard. 
Wij laten een asset owner de vrije keuze. 
Hij zit bovendien niet aan ons 
vastgeketend. In principe zorgen wij er 
alleen voor dat de systemen die worden 
gebruikt, zodanig worden ingericht dat 
de asset owner daarmee zelf zijn werk 
kan blijven doen. Vector opereert puur 
adviserend, maar in de meeste gevallen 
blijkt dat er bij de opdrachtgever toch 
wel de behoefte is om vanuit Vector 
invulling te geven aan de door ons 
voorgestelde verbeterpunten. 
Om werkprocedures te herschrijven 
en beter op te lijnen.”

Bewustzijn
Waar ligt nu de toegevoegde waarde van 
Vector? “De essentie van onze 
toegevoegde waarde is dat wij als Vector 
altijd de ‘waarom’ vraag beantwoorden,” 
verklaart Joost. “Als mensen al jarenlang 

hetzelfde soort werk doen, komen ze 
in een soort van modus. Met als risico 
dat ze niet meer weten waarom ze 
een bepaalde handeling verrichten. 
Er ligt een instructie dat ze het zo moeten 
doen, dus doen zij het zo. 
Men krijgt een afvinklijst voorgeschoteld 
met de werkzaamheden die moeten 
worden uitgevoerd en de primaire 
doelstelling van de man of vrouw op 
de werkvloer is om alle hokjes te voorzien 
van vinkjes. Want daar worden zij op 
afgerekend. Naar mijn bescheiden 
mening is Nederland daar behoorlijk 
ver in doorgedraaid, waardoor het de 
mensen is gaan ontbreken aan een 
stimulans om na te denken. 
Vector functioneert hier als een soort 
van eye opener. Tijdens gesprekken 
en ook tijdens trainingen die wij geven 
wordt de mensen verteld waarom 
bepaalde werkzaamheden nodig 
zijn en volgens welke prioriteit. 
Wat wij hiermee proberen te realiseren 
is dat je de capaciteitsbehoefte opnieuw 
gaat afstemmen op de behoefte 
van een installatie.” 

Robert vult aan: “Het is vrij extreem 
maar de praktijk heeft uitgewezen dat 
mensen soms bewust kiezen voor een 
niet efficiënte manier van organiseren 
ter bescherming van hun baantje. 
Dat is op zich vrij heftig want door het 
creëren van werk vervuilt het systeem. 
Er ontstaat achterstand en als asset 

owner krijg je te maken met een 
integriteitsissue. Enorm risicovol en 
dus volop reden om schoon schip te 
maken. Hierbij speelt ook de beleving 
van de mensen op de werkvloer 
een belangrijke rol. Systemen die 
voorschrijven wat er gedaan moet 
worden, houden automatisch het 
competentieniveau van de mensen 
laag. Tenslotte dicteert het systeem. 
Mensen hoeven niet meer na te denken, 
laat staan kritisch te zijn. Wij halen de 
mensen juist uit dat keurslijf vandaar, 
want voor ons staat onomwonden vast 
dat de winst vaak zit bij het bewustzijn 
van de mensen.” 

Vector kijkt dus niet alleen naar een 
systeem, installatie of organisatie, maar 
ook naar het realiseren van een gezonde 
balans binnen een bedrijf. Vandaar dat 
de focus van Vector wel degelijk ook 
ligt op de eindgebruiker van een 
systeem. Wat is zijn of haar rol binnen 
een organisatie en hoe moet hij of zij 
met het systeem omgaan. Hoe haalt hij 
of zij informatie uit het systeem en welke 
informatie moet hij of zij erin stoppen 
om ervoor te zorgen dat het proces 
nog beter gaat lopen. 

Rene: “Vooral tijdens onze in-house 
trainingen proberen wij in dit kader een 
medewerker veel sterker het gevoel te 
geven dat het vooral om hem of haar 
gaat en niet specifiek om het systeem.”
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wenst al haar lezers een goed

Robert Krauweel. René Pabst. Joost de Boer.
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SHELL GAAT BORSSELE III EN IV AANLEGGEN

Shell gaat samen met Eneco, Van Oord en Mitsubishi het tweede grote windpark 
Borssele voor de Zeeuwse kust aanleggen. Dit maakte minister Henk Kamp op 
12 december bekend. Van de 26 aanvragen die binnenkwamen voor de 
aanbesteding voor het windpark kwam het consortium met de laagste prijs voor 
de aanleg en exploitatie. Er zullen ongeveer honderd windmolens worden neergezet 
die stroom gaan opwekken voor zo’n 825.000 huishoudens. De windparken komen 
op 22 kilometer afstand uit de kust van Zeeland te staan. Het consortium heeft 
Vestas gekozen als preferred leverancier van de windturbines.

Borssele III en IV kan naar verwachting voor slechts driehonderd miljoen euro 
subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd. Oorspronkelijk was gerekend op 
een bedrag van €5 mrd. Met het tweede windpark Borssele wordt nog meer 
subsidie bespaard dan bij het eerste windpark Borssele, dat op dat moment 
al het goedkoopste nog aan te leggen windpark op zee ter wereld was.

Het consortium deed het winnende bod, waarmee de overheid slechts 5,45 cent 
subsidie per kilowatt uur zal verstrekken. De opdracht voor het eerste windpark 
Borssele werd eerder dit jaar binnengehaald door Dong Energy met een prijs 
van 7,27 cent per kilowatt uur.

In totaal moeten er op termijn vijf windparken op de Noordzee voor de Hollandse 
kust verrijzen, die elk 700 megawatt zullen opwekken.

Volgens Kamp is het een kwestie van tijd tot duurzame energie op prijs kan 
concurreren met fossiele brandstoffen. “Als de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs 
doorzet zoals verwacht, hebben we over 7,5 jaar na aanleg helemaal geen subsidie 
meer nodig voor stroomopwekking door wind op zee,” aldus minister Kamp in een 
toelichting. “Het doel van het kabinet om de prijs van duurzame energie te laten 
concurreren met die van fossiele energie komt hiermee in zicht. Nederland is 
koploper op het gebied van de ontwikkeling van windenergie op zee, dit brengt 
volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven met zich mee. Met deze winnaars 
wordt dat nog duidelijker zichtbaar.”

Marjan van Loon, President-directeur Shell Nederland is opgetogen: “Wij zijn 
verheugd dat het consortium waaraan wij deelnemen deze tenderronde heeft 
gewonnen. Wij zijn druk bezig met de uitdagingen en kansen die de energietransitie 
biedt. Klimaatverandering is een mondiale uitdaging, maar de uitwerking van de 
energietransitie zal in elke regio en elk land anders zijn. In Nederland liggen 
de kansen bij windenergie.”

GUSTOMSC PRESENTS SCYLAX DRILLSHIP DESIGN

The Scylax is designed to make developments available in the mid to deep–water 
market at reduced building and operating costs by providing fit-for-purpose capabilities. 

The key is to focus on the essential functionality for deep-water drilling. Whereas 
ultra-deep water units feature ever increasing hook loads and capacities, these 
requirements can be reduced for a large amount of the wells in deep-water. 
Designing the Scylax based on these rationalized requirements allows for different 
choices to be made in the design, reducing building and operating costs.
Designed around the drilling process, the Scylax provides deep water drilling in 
a compact design based on a single derrick or drilling mast set-up with off-line 
stand building, dual BOPs, up to 10,000 ft water depth capability and ample 
capacity mud systems. Drilling equipment packages of all major manufacturers 
can be readily integrated into the design. Signature GustoMSC design features, 
like maximized usable deck areas resulting from the integrated design and 
dedicated use, in-hull riser storage and in-hull mud and bulk systems and 
protected walkways, add to the operational safety and efficiency.

The Scylax design builds on GustoMSC’s track record in designing dedicated 
drillships. Signature GustoMSC design features, like maximized usable deck areas 
resulting from the integrated design and dedicated use, in-hull riser storage and 
in-hull mud and bulk systems and protected walkways, add to the operational 
safety and efficiency.

UNIQUE METHOD FOR EXPORT 
CABLE SHORE LANDINGS

VBMS recently executed the first 
export cable shore landing for the 
Galloper Offshore Wind Farm utilising
 its newly invented method for lowering 
the cable onto the seabed without the 
use of divers, wet riggers or support 
vessels. By using a remotely controlled 
progressive buoyancy release system, 
VBMS is able to increase safety and 
efficiency by eliminating time-consuming 
interfaces.

VBMS is responding to a growing 
market demand for minimising the 
use of divers during operations by the 
development of a new method for 
floating pull-ins. Building on previous 
successful collaboration, VBMS further 
developed an innovative application of 
the Unique Group’s Seaflex buoyancy 
system called SeaSerpent. 

The controlled progressive lowering of 
the cable onto the seabed is remotely 
operated from the beach or an 
installation vessel, positioning the 
cable accurately along the route without 
risking the integrity of the cable. 
Another advantage of this diverless 
operation is that all rigging materials, 
including buoyancy devices, are 
recovered from the cable directly, after 
which the trenching operation can 
commence without any further 
intervention. VBMS proved the efficiency 
of its invention at the Galloper shore 
landing on the coast of Suffolk, UK. 
The shore landing, entailing a 700-metre 
export cable pull-in and lowering of the 
cable onto the seabed, was performed in 
only seven hours. The progressive lowering 
itself took five minutes to complete.

Toby Edmonds, Project Director at 
Galloper Wind Farm Limited said: “The 
installation of the first of two export 
cables is a critical step in the construction 
of Galloper, which once operational, will 
be capable of generating enough energy 
for over 300,000 homes. The installation 
went smoothly and to time, and we look 
forward to replicating that performance 
next Spring when the second and final 
export cable is installed.”

He added: “The new technology that 
VBMS deployed on the Galloper project 
is a great example of how the industry 
is continuing to think innovatively 
and progressively to increase safety, 
manage interfaces, and reduce 
installation costs.”

CONSTRUCTION CONTRACT AWARDED TO ALLSEAS

South Stream Transport B.V. has awarded the Swiss-based Allseas Group S.A. 
a contract to lay the first line of the TurkStream offshore gas pipeline in the 
Black Sea, with an option for laying the second line. 

According to the contract, Allseas is to lay more than 900 km of pipes on 
the seabed. Allseas will engage the world's largest construction vessel, 
the dynamically positioned ‘Pioneering Spirit’, for the job. 
Pioneering Spirit is equipped with pipelay equipment 
that makes it possible to install record-weight 
pipelines from shallow to ultra-deep water, and has 
an S-lay tension capacity of 2000 tonnes. 

The vessel, currently in the
Alexiahaven in Rotterdam,
is equipped with a double-joint 
factory, six welding stations 
for double joints and 
six coating stations.

SCHOUWENAAR HAVENMAN VAN 2016

Afgelopen donderdag werd Willem Schouwenaar uitgeroepen tot Havenman 2016 
op een drukbezochte bijeenkomst van de Helderse Scheepvaart Vereniging.

Willem Schouwenaar werd in 2013 al eens uitgeroepen tot Ondernemer van het 
Jaar door de Helderse Ondernemers Vereniging. Met DHHS timmert Schouwenaar 
al twee decennia aan de weg in het Helderse havengebied.

Voorzitter Edwin Stolk van de HSV vertolkte het als volgt: “Dit jaar is de keuze 
gevallen op een ondernemer die zich vol overgave inzet voor zijn eigen bedrijf en 
voor het promoten van Den Helder als internationale havenstad. Dat promoten doet 
Willem Schouwenaar op alle fronten. Zo regelde hij in 2013 de logistiek van de Tall 
Ships tijdens Sail. Voor de komende Sail doet hij dat wederom.”

Twintig jaar geleden begon Schouwenaar als Ship Supplier aan het Nieuwe Diep. 
Na vijf jaar kwam er een compagnon bij en nu zijn er vijftien mensen werkzaam 
bij DHHS dat in de woorden van Stolk ’groot geworden is door klein te blijven’. 
Het bedrijf verhuurt onder meer helikopters en schepen, doet aan bodemonderzoek 
voor olie- en gasboringen, bevoorrading en werkt samen met andere bedrijven in 
Offshore Project Support hetgeen een ’one-stop-shop’ is voor logistiek in de havens.

DAMEN UNVEILS MARINE 
AGGREGATE DREDGER 

Damen Shipyards Group has 
announced a new line of Trailing 
Suction Hopper Dredgers (TSHD). 

The new product range, comprising 
of the Marine Aggregate Dredger 
(MAD) 4000 and 5600 vessels, was 
introduced in response to extensive 
market research and customer 
consultation. The MAD vessels are 
expected to be well received by an 
aggregate industry facing rising 
demand and an aging fleet.

Designed in collaboration with 
Maritime Design and Engineering 
Services (MD&ES), an established 
name known for its innovative 
approach, the MAD 4000 and 5600 
are welcome additions to Damen’s 
Trailing Suction Hopper Dredging 
portfolio. For offshore aggregate 
operations, the new vessels will be able 
to work in North Sea conditions up to 
depths of -60 meters. These capabilities 
allow operators to mine sand and 
gravel in deeper waters, farther from 
shore than preceding models. 

Damen has invested considerably in 
research and development for the 
new MAD vessels, having observed 
an increase in demand for civil 
construction supplies deriving from 
an overall improving economy. 
The development aims at offering 
industry advanced technology, well 
suited to existing ports and 
delivering more uptime at sea. 

Unlike traditional dredgers, the bow 
shape of the MAD vessels allows 
them to operate in adverse weather 
conditions. The shape is based on 
a proven Damen design applied to 
renowned vessels such as the Damen 
Offshore Carrier (DOC) and Platform 
Supply Vessel (PSV). In addition to 
improved seakeeping behaviour, the 
bow shape also protects the sand and 
gravel cargo from green water ingress. 
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Voor elk risico’s wordt een minimale 
beheersmaatregel aangegeven die 
werkgever en werknemer moet nemen 
om genoemde risico’s te kunnen 
beheersen. Nieuwe aspecten in de 
Arbocatalogus zijn de eisen gesteld 
aan een arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek alsmede het document 
Werken onder Overdruk Systeem- 
en Onderhoudseisen (WOD-SOE). 
De WOD-SOE vervangt de Beoordelings-
richtlijn Duik- en Caissonsystemen. 
De systeemcertificering die aan deze 
richtlijn gekoppeld was, komt hiermee 
eveneens te vervallen. Met deze wijziging 
hebben alle betrokken partijen invulling 
gegeven aan deregulering, terwijl de 
veiligheid wel geborgd blijft. 

Opleiding
Het opleiden van beroepsduikers in 
Nederland is de afgelopen jaren toch 
wel behoorlijk problematisch gebleken. 
Internationale instituten zijn in staat om 
hun kwalitatief hoogstaande opleidingen 
een stuk goedkoper aan te bieden dan 
Nederlandse duikcentra. Dit resulteerde 
in een stagnatie van de aanwas van 
Nederlandse beroepsduikers en dat 
werd door de 29 NADO-leden terecht 
als zorgwekkend beschouwd. Leo 
Lagarde kreeg daarom de opdracht 
om te zoeken naar een internationaal 
opleidingsinstituut dat een opleiding 
verzorgt vergelijkbaar aan het niveau met 
de Nederlandse Opleiding Duikarbeid 
Categorie A3/B4. Na een intensieve 
speurtocht is de keuze uiteindelijk 
gevallen op de Norwegian School 
of Commercial Diving (NYD). 

een ingrijpende vereenvoudiging 
ondergaan. De belangrijkste verandering 
was het verder vergroten van de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers op het gebied van gezond 
en veilig werken door de normen op te 
laten stellen door de private partijen. 
Het Nationaal Duikcentrum (NDC) heeft 
destijds leiding gegeven aan het traject 
om te komen tot de Arbocatalogus voor 
het werkveld Werken onder Overdruk.
In 2010 is deze Arbocatalogus positief 
getoetst door de Arbeidsinspectie en in 
2012 is de catalogus onder beheer van 
SWOD gebracht. Medio 2013 is een 
werkgroep binnen SWOD gestart met 
de actualisatie van de Arbocatalogus 
Werken onder Overdruk. In het voorjaar 
van 2014 is deze versie van de 
Arbocatalogus door Inspectie-SZW ook 
positief getoetst, waardoor deze herziene 
versie definitief is vastgesteld. De huidige 
Arbocatalogus wordt gedragen door 
de Civiele sector, Defensie en Brandweer. 
De Arbocatalogus hyperbare 
geneeskunde is nog in ontwikkeling en 
zal na positieve toetsing toegevoegd 
worden. Het streven van de sector is 
namelijk om het gehele werkveld 
arbeid onder overdruk te dekken in de 
Arbocatalogus Werken onder Overdruk.” 

In de nieuwe Arbocatalogus, die 
gekenmerkt kan worden als een levend 
document in verband met de 
doorlopende ontwikkeling van kennis 
en techniek, zijn nagenoeg alle risico’s 
benoemd die voorkomen bij het 
uitvoeren van duikarbeid, caissonarbeid 
en overige arbeid onder overdruk. 

De school is opgericht in 1989 en 
heeft sindsdien meer dan 2500 duikers 
opgeleid. NYD behoort tot één van de 
voornaamste duikinstituten ter wereld 
en is gesitueerd aan de Fagerstrand kade 
te Nesodden, een plaatsje ten zuiden 
van Oslo. Leo Lagarde: “NYD is een 
topschool. Met de eigenaar zijn wij 
overeengekomen dat er voor een 
aantrekkelijk tarief tenminste twee 
opleidingen per jaar worden gegeven 
voorzien van een Dutch Package. 
In maart en augustus. En Erwin is 
aangesteld als begeleider van de 
Nederlandse studenten. Tijdens een 
totale cursusperiode van 16 weken 
ondersteunt hij de toekomstige 
beroepsduikers 2x veertien dagen lang.” 

Dutch Package
Erwin Helderman vult aan: “Het gaat 
hier om een opleiding zoals wij die in 
Nederland ook heel graag zouden willen 
geven. Met als doel de civiele sector weer 
te voorzien van homogeen opgeleide 
duikers. De school kent een zeer hoge 
veiligheidsstandaard. Uit heel Europa 
komen studenten daar de duikopleiding 
volgen. Het grote voordeel is dat de 
opleidingen in Noorwegen veel meer 
offshore gerelateerd zijn dan de 
opleidingen in Nederland. Elke opdracht 
waarmee een student het water wordt 
ingestuurd, is praktisch gerelateerd. 
Je hoeft echt niet het water in te gaan 
met de gedachte om even 20 minuten 
bubbeltjes te blazen. Er moet wel 
degelijk een doel worden gerealiseerd. 
In Nederland wordt door derden 
opleidingen aangeboden, echter nog niet 
op het B4-niveau. Zij leveren niet het 
niveau duikers die onze nationale 
duikindustrie nodig heeft om 
internationaal projecten te kunnen 
uitvoeren. Vandaar deze deal.”  

In Noorwegen is het de taak van 
Helderman om tijdens de cursus 
aandacht te schenken aan de typische 
Nederlandse aspecten, de Nederlandse 
wetgeving en daar waar nodig bijlessen 
te verzorgen als er sprake is van 
onduidelijkheden veroorzaakt door 
bijvoorbeeld taalproblemen. Dutch 
Package! Hoewel de voertaal tijdens 
de opleiding Engels is, verstrekt hij ook 
studiemateriaal in de Nederlandse taal. 
Dit materiaal is in de loop der jaren in 
samenwerking met de Nederlandse 
duikindustrie ontwikkeld. “Aan het eind 
van de opleiding wordt eerst het Noorse 
examen afgenomen. Slaagt een student 
dan krijgt hij het Noorse Duikcertificaat 
PSA Part 1 Surface Orientated Diver 
(Offshore) uitgegeven door de Noorse 
autoriteit, Petroleum Safety Authorities. 
Het behalen van dit NorSok certificaat is 

DIVING DIVING

“Wij opereren hier in Delft reeds 
vanaf 2012 onder de naam ASK 
Dienstencentrum,” vertelt Carin. 
“Dit is een private onderneming en 
sinds de doorvoering van de 
stelselwijziging in dat jaar zijn wij de 
back office voor de sector Werken onder 
Overdruk alsmede voor de NADO. 
Wij verzorgen de administratie en het 
secretariaat. Het Nationaal Duikcentrum 
(NDC) functioneert niet meer zoals 
voorheen en heeft een deel van haar 
activiteiten overgedragen aan 
bijvoorbeeld de beheerstichting SWOD, 
Stichting Werken onder Overdruk met 
daaronder het Centraal College van 
Deskundigen. Voorzitter van deze 
Stichting is Jan de Jong, voormalig 
Inspecteur-Generaal Staatstoezicht 
op de Mijnen. Onder SWOD vallen 
naast de Civiele sector ook Defensie en 
Brandweer. De stichting fungeert over 

het gehele werkveld van werken onder 
overdruk als het loket naar het 
Ministerie van SZW op het gebied 
van Arbeidsomstandigheden. 
De belangenbehartiging voor de Sector 
Werken onder Overdruk civiele sector is 
op zijn beurt weer ondergebracht in 
de Stichting Nederland Opleiding en 
Kenniscentrum voor Arbeid onder 
Overdruk, kortweg NOK. Deze stichting 
behartigt tevens de opleidingen inclusief 
de werving en selectie van toekomstige 
duikers. Je kunt NOK dus eigenlijk 
zien als het ‘oude’ NDC. Om de 
vakbekwaamheid te borgen voor 
risicovolle beroepen is de Stichting 
Nederlands Duikcentrum Certificerende 
Instelling, het NDC CI, opgericht. 
Deze stichting certificeert persoonlijke 
vakbekwaamheid onafhankelijk en 
conform actuele, door de branche, 
vastgestelde eisen. 

Als werkgeversorganisatie zit NADO 
met vier zetels in het bestuur van NOK. 
Het NOK heeft op zijn beurt weer een 
statutair orgaan en dat is het College 
van Deskundigen voor de Civiele sector. 
Tenslotte is er nog de Nederlandse 
Vereniging van Beroepsduikers, waarbij 
ZZP duikers zich kunnen aansluiten. 
Zij praten via het College van 
Deskundigen voor de Civiele sector met 
de NADO over arbeidsomstandigheden. 
SWOD is schemabeheerder en houdt 
zich verder bezig met de 
arbeidsomstandigheden-wetgeving.”

Arbocatalogus
Uw redacteur moest bovenstaande 
informatie even laten bezinken om 
vervolgens een vraag te stellen over de 
zogeheten Arbocatalogus. Leo Lagarde 
geeft het antwoord. “Met ingang van 
1 januari 2007 heeft de Arbowetgeving 

DUIKSECTOR VOLOP IN BEWEGING

Nederlandse duikers 
genieten opleiding 
in Noorwegen

De Nederlandse duiksector is de afgelopen jaren 

in de media tijdelijk even uit zicht geweest. 

“Klopt,” beaamt directeur Carin Bot van het ASK 

Dienstencentrum. “Maar dat wil absoluut niet 

zeggen dat wij ook stil gezeten hebben. We hebben 

een ingrijpende herstructureringsfase achter de rug 

en er is keihard gewerkt aan nieuwe regelgeving, 

waarbij nauw is samengewerkt met de duiksector 

zelf. Daarnaast hebben we een samenwerkings-

verband gesloten met een hoogwaardig 

opleidingsinstituut voor beroepsduikers in 

Noorwegen.” De sector is dus wel degelijk volop 

in beweging, getuige de bedrijvigheid op het 

kantoor in Delft. Van een neerwaartse spiraal is 

geen sprake. Zeker nu de komst van de 

windmolenparken en het ontmantelen van 

platforms een welkome aanvulling op de activiteiten 

binnen de duikindustrie zijn. Naast Carin Bot 

sprak Offshore Visie even bij met Leo Lagarde, 

voorzitter van de brancheorganisatie NADO en ASK 

hoofdinstructeur/duikdeskundige Erwin Helderman.
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'Na een intensieve speurtocht 

is de keuze uiteindelijk gevallen op de 

Norwegian School of Commercial Diving (NYD).'

 Leo Lagarde, voorzitter van de brancheorganisatie NADO  

Foto: NYD

Foto: NYD



DIVING

een voorwaarde om aansluitend ook 
het Nederlandse theorie-examen 
(duikmedisch, duiktechnische en kennis 
Nederlandse Duikwetgeving) alsmede 
het initieel praktijk examen te doen. 
Hiervoor komt een examinator en 
beoordelaar van de Nederlandse 
Certificerende Instelling, NDC CI, 
naar Noorwegen. Toetsing vindt plaats 
conform het SWOD Toetsplan versie 1.0.  
Het examenwerk en de beoordelingslijst 
van het praktijkgedeelte worden 
toegezonden aan de NDC CI in 
Nederland voor verdere afwikkeling, 
te weten beoordeling van het theorie-
examen door de examencoördinatoren 
en beslissing door de certificatiebeslisser. 
Slaagt de student ook hiervoor dan 
ontvangt hij een SEOW certificaat 
Duikarbeid categorie B4 certificaat. 
Hiermee mag scuba, SSE, offshore 
en wetbell worden gedoken.” 

Selectiedag
In het kader van de werving wordt 
één keer in de zes weken een 
voorlichtingsmiddag in Delft gehouden. 
Hier worden geïnteresseerden 
geïnformeerd over het te doorlopen 
traject om beroepsduikers te worden, 

hoe de Sector Werken onder Overdruk 
in elkaar steekt en krijgt men informatie 
over de arbeidsmarkt. Om te kunnen 
beoordelen of een toekomstige 
beroepsduiker uit Nederland de opleiding 
in Noorwegen met goed gevolg kan 
afronden, kan hij ervoor kiezen een 
toelatingsproef af te leggen. 
“Wij noemen dit de Selectiedag Natte 
Duikproeven,” licht Carin toe.
“De leden van de NADO hebben deze 
proef mede ontwikkeld. Bij voorkeur 
wordt de proef in Den Helder 
afgenomen. Er wordt bij de kandidaten 
een coopertest afgenomen waarbij zij 
gedurende twaalf minuten moeten 
hardlopen. Vervolgens moeten zij in het 
zwembad een aantal praktische proeven 
uitvoeren. Gedeeltelijk met snorkel en 
gedeeltelijk met persluchtapparatuur. 
Middels observatie van de kandidaten 
wordt vastgesteld of ze voldoende 
watervrij zijn en of ze over voldoende 
handvaardigheid beschikken. Om te 
kunnen deelnemen aan zo’n selectiedag 
moeten kandidaten wel vooraf zijn 
gekeurd door een erkende duikerarts.” 

Die praktische proeven zijn noodzakelijk 
omdat duiken feitelijk alleen maar een 

soort van transportmiddel is naar een 
werkplek onder water. Dat duiken moet 
natuurlijk goed en veilig gebeuren, maar 
uiteindelijk gaat het erom dat een duiker 
in principe hetzelfde werk onder water 
verricht als een vakman boven water: 
betonstorten, snijbranden, lassen, 
lijmen, schilderen, schoonmaken 
van metaaloppervlakken, stroppen 
aanbrengen, lasten bevestigen, enz. 
Kandidaten moeten dus aantonen dat ze 
over technische kwaliteiten beschikken. 

Animo
De animo om duiker te worden is de 
afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. 
Leo Lagarde: “In 2000 bleek uit een 
arbeidsmarkt onderzoek dat de industrie 
een vergrijzing onder de duikers moest 
vrezen. Gesteld werd toen dat in 2012 
vele duikers zouden stoppen. Niets bleek 
minder waar. De algemene trend is dat 
duikers die richting de 50 jaar gaan, 
juist veel fitter zijn dan vroeger. 
Er zijn nu duikers van die leeftijd die 
nog volop actief zijn in de sector. 
Jaarlijks worden gemiddeld zo’n 27 
nieuwe Nederlandse beroepsduikers 
voor de internationale markt afgeleverd.” 
Een noemenswaardige score. 
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'De algemene trend is dat duikers die 

richting de 50 jaar gaan, juist veel 

fitter zijn dan vroeger.'

Leo Lagarde, voorzitter van de brancheorganisatie NADO

 

Foto: NYDFoto: NYD

www.engie-fabricom.nl | visit us at Offshore Energy on stand 2.036

A SOLID PARTNER
IN A FLUID WORLD
Fabricom Offshore Services B.V.

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
FLUX_BLUE_01_CMYK
23/04/2015

C100 C70  Y25 C100 C50  Y50 C70  Y25 C100

C100  M40 C100  M60  Y40 C100  M40 C100  M60  Y40 C100  M40

DUIKWERK?

De leden van de Nederlandse

Associatie van

Duikondernemingen

zullen u graag helpen!

Buitenhofdreef 280 
2625 RE Delft

Telefoon 015 2512022
Telefax 015 2512021
Internet www.nado.nu
E-mail info@nado.nu

2053747_adv_duikwerk:2053747_adv_duikwerk  18-01-2012  10:58

Wij optimaliseren het  
onderhouds- en inspectie proces 
door de gehele organisatie

• Risk Management

• Vector MM Academy

• Vector MM keurmerk

• Vector Inspection Solutions

• Vector Maintenance Solutions

•  Inrichting Onderhouds  

Beheersysteem

Achieve More with Less Effort www.vectormm.nl



WIND ENERGIE

Op 12 augustus bevestigde Merkur 
Offshore GmbH de financial close 
van zijn ontwikkelingsproject 
Merkur Offshore: een bouwklaar 
windturbinepark van 396 MW gelegen 
op ongeveer 45 km ten noorden van 
het eiland Borkum. Als één van de 
grootse offshore windprojecten in 
Duitsland, bestaande uit 66 
windturbines, zal het park jaarlijks 
circa 1750 GWh produceren, genoeg 
schone energie om ongeveer 500.000 
huishoudens van stroom te voorzien. 
Het project levert hiermee een 
belangrijke bijdrage aan de 
Energiewende van het land. 

Eerste joint venture 
Voor het eerst hebben Tractebel en 
ENGIE Fabricom, twee ondernemingen 
van de ENGIE Groep, een joint venture 
gesloten om de rol te vervullen van EPC-
contractor. De joint venture ENGIE 
Fabricom-Tractebel en Iemants kreeg 
het contract voor de engineering, de 
procurement, de bouw, de tests en 
de inbedrijfstelling van het offshore 
substation en de bijbehorende jacket. 
De bouw van het windturbinepark 
zal gebeuren volgens een dubbele 
contractstructuur met GE en GeoSea, de 
afdeling van DEME die gespecialiseerd is 
in complexe mariene offshore structuren.

Partners
Stefaan Devolder, General Manager 
‘Oil, Gas and Power’ bij ENGIE Fabricom, 
verklaart: "Dankzij onze ervaring die 
we opdeden in eerdere projecten zoals 
Belwind, Amrumbank, Butendiek, 
Luchterduinen en Gemini en onze 
30 jaar expertise in het ontwerp en de 
bouw van substations, smart grid 
simulaties en berekeningen, zijn we blij 
onze klant te kunnen helpen en op te 
treden als partner in de energietransitie."

EERSTE JOINT VENTURE ENGIE FABRICOM-TRACTEBEL EN IEMANTS

Reuzenstap in 
energietransitie Duitsland
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De joint venture ENGIE Fabricom-Tractebel en Iemants neemt deel aan de bouw van één

van de belangrijkste offshore windturbineparken in de Noordzee. De ontwikkeling van 

Merkur Offshore (396 MW) vormt een belangrijke stap in de energietransitie van Duitsland. 

In die context heeft de joint venture ENGIE Fabricom-Tractebel en Iemants het contract 

binnengehaald voor de engineering, de procurement, de bouw, de tests en de inbedrijfstelling 

van het offshore substation en de bijbehorende jacket.
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MAMMOET INSTALLS LONGEST MODULE 

Mammoet successfully coordinates the offload and arrival of the longest module 
for the Yamal LNG project in Russia. On Tuesday 1 November, Mammoet transported 
the 5400 ton, 103-meter long module from the heavy transport ship to the dock 
using 400 axle lines of SPMTs. At the buffer area, the module was jacked down. 
Once the jacking operation was completed on November 5th the module was 
positioned onto SPMTs and transported to the plant's foundation. 

The arrival of the module – the 89th module to arrive at the foundation - marked 
another milestone in the project for Mammoet, as it is the final component of the 
first LNG train to arrive, safely and on schedule. 

The Yamal LNG project comprises of the construction of three LNG liquefaction 
trains on the Yamal peninsula, situated on the outer rim of Arctic Siberia. 
The plant will have an output capacity of 16.5 million metric tons of gas per year. 
Within this project, Mammoet is responsible for moving 150 modules and over 
1200 smaller items from heavy transport ships in the port of Sabetta to the plant's 
foundation. To move all of these components to their destination as swiftly and safely 
as possible, Mammoet will be using more than 1700 axle lines of SPMT, the largest 
number of SPMTs ever to be used on a single project anywhere in the world.

Longest module for the Yamal LNG project in Russia.

PRE-COMMISSIONING 
CONTRACT ROCK DUMPING 
VESSELS

Ulstein Electrical Technology has been 
awarded a pre-commissioning contract 
for two subsea rock dumping vessels 
under construction for Jan De Nul Group 
at AVIC Weihai Shipyard, China. The 
vessels will be used for rock installation 
to protect cables and other subsea 
structures at depths up to 600 meters. 
The 6,000t vessels measure 95 meters 
in length and 22 meters in the beam.

The pre-commissioning for the rock 
dumping vessels include wiring and 
connection work on Ulstein equipment 
as well as equipment from other 
providers, and will start shortly. 
The Ulstein equipment includes 
the power package of generators, 
switchboards, motor control centre, 
thruster frequency converters and 
motors, the automation system Ulstein 
IAS, DP system and thruster control.

VVD STOPT 'IJMUIDEN VER' IN IJSKAST

Kustgemeenten moeten maar wennen aan het idee dat op 18,5 km van het 
land windmolens in zee komen te staan. Nadat begin november al een ruime 
Kamermeerderheid zich uitsprak voor twee grote parken onder de noemer 
Hollandse Kust, hadden de dorpen hun hoop gevestigd op het landelijke VVD-
congres, medio november in Noorwijkerhout. 

Daar werd een motie in stemming gebracht waarbij nogmaals de optie IJmuiden 
Ver onder de aandacht werd gebracht. Volgens de kustgemeenten is er volop 
draagvlak voor dit windpark, dat op tientallen km van de kust uit het zicht staat 
geprogrammeerd. Bovendien zou de opbrengst van windenergie er hoger zijn 
en kunnen er veel meer molens komen. 

Argumenten waarvoor de meerderheid van het VDD-congres niet gevoelig bleek. 
IJmuiden Ver staat dus voorlopig in de ijskast.

OPRICHTING JOINT VENTURE 
APPLUS+RVIS

Applus+ RTD en Airfilms Productions 
hebben hun strategische positie in 
belangrijke markten  versterkt met de 
oprichting van de joint venture ‘Applus+ 
RVIS’ (Remote Visual Inspection 
Services). Applus+ RVIS is gespecialiseerd 
in de visuele inspectie van moeilijk te 
bereiken installaties en objecten met 
behulp van robotica. De joint venture 
zal inspelen op de behoefte aan kosten 
efficiënte oplossingen in onder andere 
de olie-, gasindustrie en is een antwoord 
op de aantrekkende vraag naar 
innovatieve inspectiemethoden die 
een efficiënt en veilig alternatief bieden 
voor traditionele inspectiemethoden. 
Deze diensten zullen ingezet worden 
in een brede markt, waaronder de olie-, 
gas-, energie-, en chemische-industrie, 
alsmede alle overige industriële plants en 
infrastructuren. Applus+ RVIS ontwikkelt 
in huis oplossingen en technologieën 
voor innovatieve inspectiediensten op 
afstand voor moeilijk bereikbare assets; 
op de grond en in de lucht. Applus+ 
RVIS biedt diensten als luchtfotografie, 
3D mapping en infrarood onderzoek en 
heeft accreditaties om voor verschillende 
klanten in Noord Europa te mogen 
werken. De joint venture wordt 
onderdeel van de Applus+ Energy 
& Industry Division. 
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FIRST CONVERSION DRILLSHIP IN WIND FARM INSTALLATION VESSEL

Due to the extensive and large slump in the Oil & Gas industry with over 40% of drilling 
rigs laid up new thinking is needed to get some of the distressed assets in operations 
again. The new Concept Wind Farm Installation Vessel is based on Samsung 10.000 DP 
Deepwater Drilling rig. At present some of these units are for sale and are only 5 year 
old and have price tag under 200M USD. With today’s price tags it will be very cost 
efficient to convert and modify any Deepwater Drillship into a new Generation 
Windfarm Installation Ship.

Offshoretronic from Barcelona, Spain, has designed the first concept ship and gave it 
the name ‘Sustainable Installer I’. The new designed ship and new Installation method 
will have a 30% faster installation time compared to the older wind turbine installation 
jack-up vessels. This will give wind farm operators a very attractive and cost efficient 
solution. The ‘Sustainable Installer I’ will be able to perform the installation of all types 
of Turbines up to 8MW, can drive XL and XXL Piles and carry all the required tools 
on-board the Ship. The Ship can be also used for any other Offshore Construction 
work and is not limited to the Construction of Wind Turbines only.

Offshoretronic, founded by Jeroen Berkhout, 
will set a whole new standard in windfarm 
installations and received already very 
positive feedback from various parties 
within the offshore construction industry, 
equipment manufactures and end users. 

The ‘Sustainable Installer I’.

BORSSELE ALPHA EXPORT 
KABELLEGCONTRACT 

VBMS heeft in consortium met NKT 
Cables het Borssele Alpha contract van 
TenneT verworven voor het installeren 
van twee exportkabels. Deze kabels 
zullen de offshore windmolenparken 
Borssele 1 en 2 verbinden met het 
onshore hoogspanningsnet van TenneT 
in Nederland. Het contract heeft een 
waarde van circa EUR 70 miljoen. 

Separaat en onder voorbehoud 
van financiering is tevens de optie 
toegekend voor het installeren van 
de exportkabels die de offshore 
windmolenparken 3 en 4 zullen 
verbinden met het Nederlandse 
onshore hoogspanningsnet 
(Borssele Beta).

AZIATISCHE KRAANORDERS VOOR HUISMAN

Begin oktober heeft Huisman een contract gesloten met Japan Marine United 
Corporation voor de levering van een 800mt Pedestal Mounted Kraan (PMC) en 
een contract met Jurong Shipyard voor de levering van een 100mt Pedestal Mounted 
Offshore Kraan (PMOC). Beide kranen zullen gebouwd worden bij Huisman China, 
de levering van de 800mt PMC staat gepland voor april 2018, de levering van de 
100mt PMOC staat gepland voor maart 2018. 

De 800mt PMC is tot op heden de grootste, door Huisman geconstrueerde Pedestal 
Mounted Kraan (lastmoment 30000 tonmeter) en zal ingezet worden voor de 
installatie van windturbines op zee. De licht gewicht kraan is uitgerust met drie 
optionele instellingen voor het inscheren om zo het hijsen van lichtere lasten te 
optimaliseren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een op maat gemaakt, 
elektrisch aandrijfsysteem waarvan de componenten door Yaskawa in Japan 
gemaakt worden. Verder kenmerkt de kraan zich door de kleine uitzwaai aan 
de achterzijde (optimalisering van de beschikbare dekruimte) en het feit dat alle 
besturingen binnenin het omsloten kraanhuis geïnstalleerd zijn. De kraan zal aan 
boord van een nieuw schip voor Penta-Ocean Construction geïnstalleerd worden, 
GustoMSC is verantwoordelijk voor het ontwerp van het schip.

De 100mt PMOC zal aan boord van Heerema’s nieuwe semi-submersible kraanschip 
'Sleipnir' geïnstalleerd worden. De kraan zal als hulpkraan fungeren voor de 
twee 10000mt Tub Kranen die ook door Huisman zijn ontworpen en gebouwd 
(onder constructie). De hoogwaardige kraan biedt het typische Huisman omsloten 
kraanhuis, hoge snelheden en een uitgebreide integratie met de systemen 
van het schip en de 10000mt Tub Kranen aan boord.

ZONNIGE TOEKOMST 
NAM-PLATFORMS 

Vonk uit Coevorden heeft een 
duurzaam energiesysteem ontwikkeld 
waarmee NAM en Shell UK schoner 
aardgas kunnen produceren. Het 
energiesysteem met zonnepanelen 
wordt in november geïnstalleerd op 
het Engelse platform Leman Echo 
op de Noordzee. Daarmee kan tegen 
lagere kosten én met minder CO2-
uitstoot meer aardgas worden 
geproduceerd. 

NAM en Shell UK werken samen 
aan de gaswinning op de Zuidelijke 
Noordzee. Omdat de grotere 
gasvelden op de Noordzee inmiddels 
leeg geproduceerd zijn, werken 
NAM en Shell UK voortdurend aan 
innovaties en kostenbesparingen 
om uit steeds kleinere gasvelden 
op zee aardgas te kunnen winnen. 
Platforms worden vereenvoudigd tot 
onbemande platforms, gasbehande-
lingsinstallaties verwijderd en het 
aardgas wordt alleen nog op centraal 
gelegen platforms of op land behandeld. 
Het systeem dat Vonk ontwikkelde, 
bestaat uit 152 zonnepanelen 
en slechts drie containers met 
geavanceerde technologie, 
inclusief een unit voor energieopslag. 
Naar verwachting draait een platform 
met dit nieuwe systeem 85 procent 
van de tijd op zonne-energie. 
Het systeem is zelfvoorzienend, 
zelfsturend en voldoet aan de strenge 
eisen voor offshore-mijnbouwinstallaties. 

AMSTERDAM

AMSTERDAM
2 - 4 M E I

2 - 4  M E I 

2017

2017

Internationale vakbeurs voor 
mobiele werkplatforms

Sponsor: Ondersteund door:

BLIJF OP 
DE HOOGTE!

www.apexshow.com
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Galadiner in De Stokerij.

Paneldiscussie o.l.v. Roelof Hemmen tussen Marjan van Loon (CEO Shell Nederland) 

en Pieter van Oord (CEO Van Oord en voorzitter IRO).

Uitreiking IRO Award of Excellence aan Jan van der Tempel.

 Spetterend optreden van Anita Meijer in De Wintertuin.

Pitches van de winnaars van de HBO Offshore Design Contest.

Martijn van Wijngaarden over de nieuwe uitgave van het 

boekje 'Dutch Offshore Glossary Of Acronyms (DOGOA)'.

GEVARIEERD PROGRAMMA 
TIJDENS 45-JARIG IRO JUBILEUM
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NAAMSWIJZIGING IRO

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ten  
aanzien van de energievoorziening en de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden voor veel IRO leden, heeft het Bestuur van 
IRO aangegeven deze activiteiten in de offshore renewable  
industrie ook in de naam van de vereniging tot uitdrukking  
te willen brengen.

In de Algemene Ledenvergadering op 24 november is het  
voorstel gedaan voor een statutenwijziging die verband houdt 
met deze naamswijziging van IRO. Vanwege het ontbreken van 
het benodigde aantal stemgerechtigde leden op de ALV, heeft 
de uiteindelijke besluitvorming over deze aanpassing van de  
statuten op 6 december 2016 plaatsgevonden. Statutair zal de 
nieuwe naam luiden: ‘Vereniging Industriële Raad voor de Olie- 
en Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie, afgekort IRO'. 

In het dagelijks gebruik voert IRO vanaf 2017 de naam 
‘Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in  
de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable Industrie’.  
In het Engels wordt deze naam vertaald als : ‘The Association  
of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry and Offshore 
Renewable Industry'. In de statuten is de doelstelling van  
de vereniging als volgt vastgelegd: 'De vereniging heeft ten  
doel het behartigen van de belangen van de Nederlandse  
toeleveringsbedrijven in de olie- en gasindustrie en in de  
offshore renewable industrie'. 

Met deze aanpassing van de statuten, zal IRO zich met ingang 
van 2017 intensiever gaan bezighouden met activiteiten (zoals 
missies, beurzen, seminars, etc.) rondom offshore wind en  
andere vormen van hernieuwbare energie op zee. 

De huidige communicatiemiddelen zullen in de loop van 
2017 aangepast worden.

FOR YOUR EYES ONLY

Op 2 februari 2017 organiseert IRO in bioscoop 
De LantarenVenster een besloten filmvoorstelling van 
de spectaculaire film over het booreiland Deepwater 
Horizon in de Golf van Mexico. Dit booreiland 
explodeerde in april 2010 en veroorzaakte daarmee 
de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis.

Na de filmvoorstelling zal IRO lid Foru-Solution een demonstratie 
geven van haar Floating Oil Recovery Unit (FORU). Een installatie 
die het best omschreven kan worden als een stofzuigermond, 
die olie op deinende golven opzuigt en via een flexibele leiding 
in een schip loost. De Spill Response Group Holland (SRGH) 
verzorgt een presentatie over de activiteiten door haar leden 
op het terrein van olie- en chemicaliënbestrijding op nationaal 
en internationaal niveau. Hierin ook aandacht voor de 'feiten' 
van de Deepwater Horizon ramp en hoe leden van de SRGH 
bij de bestrijding betrokken zijn geweest.

Aansluitend is er een mogelijkheid tot netwerken en kunt 
u onder het genot van een drankje nog napraten met uw 
vakgenoten uit de industrie en de aanwezige leden van SRGH. 
Aanmelden is mogelijk via de IRO website/calendar.

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

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

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

SAVE THE DATE

Op dinsdag 10 januari 2017 heffen wij met de IRO leden 
het glas op het nieuwe jaar. De receptie vindt plaats in het 
Wereldmuseum te Rotterdam. De uitnodigingen zijn 
inmiddels verstuurd.

   

OTC HOUSTON 2017, U.S.A., 1-4 MEI 2017
De standruimte op het Holland paviljoen is volledig uitverkocht. 

IRAN OIL SHOW, IRAN, 6-9 MEI 2017 (IN SAMENWERKING MET FME)
De inschrijving is gesloten, maar neem gerust contact op om eventuele mogelijkheden te 

bespreken.

IADC WORLD DRILLING EXHIBITION & CONFERENCE, AMSTERDAM 

NL, 28-29 JUNI 2017 (IN SAMENWERKING MET IADC)

Neem deel in de gezamenlijke IRO stand en ontvang een toegangspas voor de conferentie 

t.w.v. EUR 800!  Zie www.iro.nl/calendar 

OIL & GAS ASIA, MALEISIË, 11-13 JULI 2017
Er zijn nog stands beschikbaar! Kijk voor de inschrijving voor standruimte op 

www.iro.nl/calendar

OFFSHORE EUROPE, VERENIGD KONINKRIJK, 5-8 SEPTEMBER 2017
Boek nu uw stand in het Holland paviljoen via www.iro.nl/calendar!

ADIPEC, U.A.E., 13-16 NOVEMBER 2017
De inschrijving voor standruimte op het Holland paviljoen start begin februari 2017

DEELNAME BEURZEN/HANDELSMISSIES

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen 
organiseert, hebben wij ook contacten met externe partijen 
omtrent de organisatie van diverse wereldwijde evenementen, 
zoals OPT 2017 Amsterdam (Nederland), MCEDD Amsterdam 
(Nederland) en Gastech 2017 (Japan). Wij brengen u graag 
in contact voor nadere informatie. 

BEURSGENOTEERD

IRO KALENDER 

BEURZEN, CURSUSSEN EN 

BIJEENKOMSTEN 2017

10 JANUARI IRO NIEUWJAARSRECEPTIE   
 ROTTERDAM

2 FEBRUARI FILMVOORSTELLING 'DEEPWATER HORIZON' 
 ROTTERDAM

8 FEBRUARI CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON' 
 (ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS) 
 ROTTERDAM

9 MAART IRO-CEDA BIJEENKOMST 
 VOORSCHOTEN

5 APRIL CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON' 
 (ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS) 
 ROTTERDAM

13 APRIL LEDEN-ONTMOETEN-LEDEN BIJEENKOMST 
 DELTA SAFETY TRAINING
 ROTTERDAM

1-4 MEI OTC EXHIBITION 
 HOUSTON, U.S.A.

6-9 MEI IRAN OIL SHOW EXHIBITION   
 TEHERAN, IRAN

15 JUNI LEDEN-ONTMOETEN-LEDEN BIJEENKOMST 
 BROEKMAN LOGISTICS
 ROTTERDAM

28-29 JUNI IADC WORLD DRILLING 
 CONFERENCE & EXHIBITION 
 AMSTERDAM

11-13 JULI OIL & GAS ASIA EXHIBITION   
 KUALA LUMPUR, MALEISIË

5-8 SEPTEMBER OFFSHORE EUROPE EXHIBITION  
 ABERDEEN, VERENIGD KONINKRIJK

13-16 NOVEMBER ADIPEC 2017 EXHIBITION
 ABU DHABI. U.A.E.

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 contact op met Daniëlle Veldman, 
d.veldman@iro.nl

•  Handelsmissies - neem contact op met Tjerk Suurenbroek, 
t.suurenbroek@iro.nl

•  Cursussen - neem contact op met Barbara van Buchem, 
b.vanbuchem@iro.nl 

•  Overige zaken - neem contact op met IRO, via info@iro.nl  
of telefoonnummer 079-3411981.

'DEEPWATER HORIZON'
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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 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
Duitslandlaan 1 
NL-9400 AZ  Assen
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
Bel Sharon de Vries  
023 571 47 45

MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl
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Het grootste maritieme, offshore 
& energie carrière event in Europa!

Verbindende factor bij een sector in transitie
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With many decades of experience in the mariti me 
and off shore industry, our vessels are designed with 
maximum effi  ciency in mind. Our new signature 
off shore vessel design combines the renowned 
transformati on of functi onal requirements into 
opti mal performance with contemporary, safe and 
comfortable Dutch design.

INTEGRATED PERFECTION
 FROM BOW TO STERN

ROYALIHC.COM
/SIGNATUREDESIGN


