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zonder NADO. Een verslag.
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Deze zijn verwerkt door de SWOD 
Projectgroep Arbocatalogus, waarin 
ook Defensie en de Brandweer aan 
deelnemen. In dit kader is het voor 
de NADO vooral van belang dat het 
internationale aspect steeds 
meegenomen wordt. Dit om te 
voorkomen dat Nederlandse wetgeving 
de Nederlandse duikbedrijven gaat 
beperken in het buitenland dan wel dat 
ook duikbedrijven een tweesporenbeleid 
moeten gaan voeren.

Binnen de NADO is er momenteel ook 
een Commissie actief die zich met 
materiaal normering bezig houdt. Naast 
de richtlijnen uit de WOD-SOE en de 
ARBO wet zijn daar ook andere 
normeringen vanuit internationaal 

veiligheidsrichtlijnen opgenomen in 
de Arbowetgeving, dat toen nog in 
haar kinderschoenen stond. Al snel 
na de oprichting werd de vereniging 
uitgenodigd zitting te nemen in 
de Arboraad ten hoeve van de 
totstandkoming van het Duikbesluit. 
De NADO was met ruim acht 
vertegenwoordigers betrokken bij de 
sessies van de Arboraad. In 1994 was het 
Duikbesluit een feit en onderdeel van de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Noodzaak
Nog immer worden met regelmaat 
duikbedrijven via de NADO betrokken 
in het achterbanberaad om zo mee te 
denken over toekomstige wetten en/of 
wetswijzigingen gerelateerd aan het 
duiken. Meestal in het kader van de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving. 
Voornoemde inspanningen hebben 
geleid tot duidelijke en eenvoudige 
wetgeving. Echter sinds 2006 hebben 
we in Nederland te maken met een 
terugtrekkende overheid, zoals gemeld in 
de intro van dit artikel. Een overheid dus 
die zaken overdraagt aan de sectoren, 
maar ook verwacht dat die sectoren 
kennis inbrengen en zelf voor het beheer 
gaan zorgdragen. Die terugtrekkende 
beweging van de overheid werd met 
name voelbaar toen de beleidsregels 
werden ingetrokken en vervangen door 
de Arbocatalogus. Vanuit Den Haag 
kreeg NADO de opdracht om samen met 
Defensie, Brandweer en de civiele sector 
te werken aan de totstandkoming van de 
Arbocatalogus Werken onder Overdruk 
en het document Werken onder 
Overdruk Systeem- en onderhoudseisen 
Duik- en Caissonmaterieel (WOD-SOE). 
Veel NADO-leden hebben destijds 
onbezoldigd een waardevolle bijdrage 
geleverd. In 2017 zijn er door de 
sector nog ruim 200 verbeterpunten 
aangeboden voor evaluatie van 
voornoemde documenten. 

perspectief, zoals die van de IOGP, IMCA 
en de verschillende classificatiebureaus. 
De NADO is lid van de NEN SC 79 
commissie. Hoewel de vereniging niet 
actief deelneemt aan de vergaderingen, 
ontvangt zij wel alle voorstellen voor 
toekomstige NEN Normen. Tegenwoordig 
wordt in diverse wetgevingen verwezen 
naar NEN Normen. Een verwijzing 
van de wet geeft zo’n Norm direct 
een wettelijke status. Het is dus van 
belang om op de hoogte te zijn 
van ontwikkelingen op dat gebied.

SoDM
In het najaar van 2015 heeft 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar 
aanleiding van werkplaats inspecties aan 
boord van Duik Support Schepen van een 

NADO NADO

In het kader van die enquête schetste 
het NADO-bestuur weloverwogen een 
toekomst zonder NADO. Het scenario 
voorzag erin dat derden en/of de 
overheid de regels op het gebied van 
duikveiligheid gaan voorschrijven. 
Reden: de sector heeft bij belangrijke 
beslismomenten nauwelijks draagvlak. 
Ook zou volgens het bestuur het 
ontbreken aan gestructureerde 
kennisoverdracht / -vergroting en 
onbekendheid met de juiste wet- en 
regelgeving, de duikveiligheid en het 
imago van de sector niet ten goede 
komen. Al met al spiegelde de NADO 
haar leden een onheilspellende toekomst 
voor met als uitkomst dat het opheffen 
van NADO absoluut geen optie is. 
Dit werd door de NADO-leden 
volledig onderstreept. 

Meerwaarde
Maar waaruit bestaat dan die 
meerwaarde van het NADO-
lidmaatschap? Het antwoord is klip 
en klaar: NADO-leden zijn eerder op de 
hoogte van komende wetswijzigingen en 
worden ook gevraagd om mee te denken 
over wet- en regelgeving, zoals de 
Arbocatalogus Werken onder Overdruk. 
Er is een kenniscentrum dat kennis 
verzamelt over (arbo)wetgeving en 

duiktechnische aangelegenheden.En het 
lidmaatschap werkt drempelverlagend 
om met elkaar te praten over 
duikveiligheid, elkaar aan te spreken 
op onjuistheden en/of te komen tot 
samenwerking. En, last but not least, 
er is een loket om vragen te stellen 
aan en/of commentaar te uiten 
richting overheid.

Doelstelling van de NADO is om 
concurrentie op veiligheid volledig uit 
te bannen. Ieder bedrijf, wel of geen lid, 
wordt geacht kennis te hebben van en 
te werken conform vigerende wet- en 
regelgeving. Het blijkt toch steeds weer 
dat NADO-leden beter geïnformeerd 
zijn en ook sneller anticiperen op 
komende wet- en regelgeving. 
Daarbij wordt het uitwisselen van 
items over duikveiligheid goed 
geïmplementeerd binnen de bedrijven.

Medio jaren 80 is de NADO opgericht 
vanwege ontbreken aan wet- en 
regelgeving. Dat moment gaf een 
enorme boost aan de professionele 
duikindustrie. Er kwam zicht op het 
aantal duikbedrijven, waarvan 90% 
zich aansloot en er kwam zicht op het 
aantal werknemers. Door intensieve 
lobby richting overheid werden de 

NEDERLANDSE ASSOCIATIE VAN DUIKONDERNEMINGEN

Samen staan we sterk

De Vereniging Nederlandse 

Associatie van Duikondernemingen – 

kortweg NADO – heeft haar leden 

begin 2018 gevraagd waarom ze 

eigenlijk lid zijn. De vraag werd 

niet voor niets gesteld, want het 

bestuur signaleerde dat een aantal 

duikbedrijven niet lid wilde worden 

en dat steeds meer duikers en 

duikbedrijven niet meer weten hoe 

hun eigen sector is ingericht. Tevens 

bleek dat de nieuwe generatie 

duikers niet de noodzaak inziet van 

een brancheorganisatie. Terwijl 

juist nu, met een terugtrekkende 

overheid, dit steeds belangrijker en 

urgenter wordt. De jonge generatie 

blijkt echter moeilijk te bewegen om 

de sector te vertegenwoordigen in 

commissies en/of op ad-hoc basis 

toe te treden tot commissies om een 

bepaalde casus nader uit te werken. 
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Experts in industrial  
inspections and maintenance: 
• industrial rope access
• ndt (ut, mt, vt, pt, et, tofd, phased array)
• class surveys (utm)
• 3d-wearscan technology
• advanced robotised access solutions

www.3d-industrial.comInspections done differently…

Tegenwoordig wordt in diverse wetgevingen verwezen 

naar NEN Normen. Het is dus van belang om op de 

hoogte te zijn van ontwikkelingen op dat gebied.



om toegang te hebben tot wereldwijde 
informatie en om tevens de bevindingen 
te kunnen toetsen. Dit heeft ertoe 
geleid dat ook IMCA zich (onafhankelijk) 
verdiept heeft in de materie en een 
eigen rapport heeft opgesteld waarin 
zij haar visie vanuit het internationale 
perspectief weergeeft.

Op 18 juli 2016 reageerde SodM dat het 
zeer gewaardeerd werd dat alle relevante 
bedrijven en organisaties zich betrokken 
hebben getoond bij de problematiek. 
SodM gaf aan geen verdere vragen 
te hebben en heeft het groene licht 
gegeven om de aanbevelingen uit het 
rapport in te brengen bij de SWOD 
CCvD PG Arbocatalogus ten behoeve 
van het document Werken onder 
Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen, 
kortweg WOD-SOE.

Persoonscertificatie 
Ook het certificatiestelsel is op de 
schop gegaan. Hiervoor is destijds 
door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) een 
speciaal team geïnstalleerd. 

drietal NADO-leden de bedrijven verzocht 
een plan van aanpak in te dienen 
betreffende de bevinding ‘Er is maar één 
beheersmaatregel om vallen van de kooi 
te voorkomen bij eventuele draadbreuk’. 
Naar aanleiding van dit verzoek heeft 
een werkgroep van de door NADO 
geïnstalleerde ad hoc commissie 
Hijsdraden onderzoek gepleegd naar 
het wettelijke kader, de huidige situatie, 
inventarisatie mogelijkheden om een 
tweede beheersmaatregel toe te passen, 
evaluatie op ALARP principe van huidige 
situatie en mogelijkheden voor toepassen 
tweede beheersmaatregel. En in 2016 
heeft de commissie haar bevindingen in 
een rapport gepubliceerd. Hierin 
beschrijft zij de conclusie dat de 
beheersmaatregelen zoals die al geruime 
tijd in gebruik zijn in de industrie, 
in ruime mate voldoen aan de 
veiligheidsverwachting die men op 
basis van de hedendaagse standaarden 
en regelgeving mag verwachten.

Tijdens het onderzoek is er ook intensief 
contact geweest met de International 
Marine Contractors Association (IMCA) 

Van 2008 – 2011 heeft dit team 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
Defensie, Brandweer en de civiele sector, 
dit proces begeleid. De civiele sector 
verzette zich hevig tegen de 
aanpassingen en de NADO heeft, met 
mandaat van de Nederlandse Vereniging 
van Beroepsduikers, regelmatig overleg 
gevoerd met SZW. Helaas kon de NADO 
het tij niet keren, maar ging pas overstag 
toen het duikberoep officieel de status 
kreeg van gereglementeerd beroep. 
Dit om te voorkomen dat de Nederlandse 
duikers en duikbedrijven aan allerlei 
regels met bijkomende kosten moeten 
voldoen, terwijl dat niet zou gelden voor 
collega’s uit andere EU-landen. Nu gelden 
de regels, zowel de Arbocatalogus als 
het certificeringsstelsel, voor iedereen 
die binnen Nederland wil werken. 
Wat uiteindelijk op de werkvloer de 
veiligheid ten goede komt omdat er 
duidelijkheid is over vakbekwaamheid 
en de staat van het materieel, de grootte 
van het duikteam, etc.

Het huidige certificatiestelsel is gebaseerd 
op de internationale Norm 17024: 
persoonscertificatie. Deze norm bepaalt 
de inrichting/hiërarchie van de sector. 
Indirect is de NADO gedurende de 
afgelopen jaren nauw betrokken geweest 
bij de totstandkoming van die hiërarchie. 
Er is sprake van een beheerstichting 
(SWOD) die de certificatieschema’s, 
itembank en openbaar register beheert. 
In die stichting wordt de civiele sector 
vertegenwoordigd door een Centraal 
College van Deskundigen (CCvD). 
Dit is een statutair orgaan met een eigen 
onafhankelijke voorzitter. Zowel in het 
bestuur van de beheerstichting als in 
het CCvD zitten vertegenwoordigers 
die door de NADO zijn voorgedragen.  
Mede op advies van de NADO is de 
Arbocatalogus ondergebracht bij SWOD.

SWOD
In dit artikel is de afkorting SWOD al een 
paar maal gebruikt. Maar waar staat 
SWOD nu eigenlijk precies voor? SWOD 
vertegenwoordigt de drie werkvelden, 
duikarbeid, caissonarbeid en arbeid 
hyperbare geneeskunde binnen de drie 
subsectoren Defensie, Brandweer en 
Civiele sector op het gebied van 
Arbeidsomstandigheden. En beheert de 
werkveld specifieke certificatieschema’s 
voor aanwijzing en toezicht op 
certificatie-instellingen en de werkveld 
specifieke certificatieschema’s voor de 
persoonscertificaten. Daarbij hoort ook 
het beheer van het Openbaar Register 
Certificaathouders en het beheer van de 
Centrale Itembank. SWOD beheert 
tevens de Arbocatalogus Werken onder 
Overdruk. SWOD is het orgaan dat de 

NADO NADO
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Het resultaat was een wetswijziging van 
artikel 5.14.8 Arbeidstijdenbesluit met 
betrekking tot duikwerkzaamheden ten 
behoeve van een mijnbouwinstallatie. 
De reguliere regeling bleek in de 
praktijk knelpunten op te leveren. 
Het uitvoeren van duikwerkzaamheden 
is seizoensgebonden. Bovendien zijn de 
duikers afhankelijk van het getij en de 
weersgesteldheid. Hierdoor wordt het 
aantal ‘werkbare dagen’ beperkt. 
Door de aanpassing van de regeling sluit 
deze beter aan bij de werkzaamheden 
van de sector en bij de onzekere factoren 
waar de sector mee te maken heeft.

Een andere actie van de NADO richting 
onze overheid resulteerde erin dat 
zowel de in Arbowet als het Arbobesluit 
voor wat betreft het uitvoeren van 
duikerwerk en de daarmee 
samenhangende veiligheidsaspecten,
 in feite geen onderscheid meer wordt 
gemaakt tussen zelfstandige duikers 
en duikers in vaste dienst. 

communicatie verzorgt tussen het 
ministerie van SZW en de sector.

SWOD installeert altijd voor vraagstukken 
een projectgroep bestaande uit leden van 
Defensie, Brandweer en civiele sector. 
De groep opereert onder voorzitterschap 
van een lid van het CCvD. Momenteel is 
er een projectgroep geïnstalleerd die 
zich buigt over het fenomeen digitaal 
logboek. Een enquête onder de leden 
van de NADO wijst uit dat de animo niet 
groot is. Met name wordt de civiele 
sector geconfronteerd met diverse 
aanbieders en internationaal geniet nog 
steeds het reguliere logboek de voorkeur. 
Een reden om deze ontwikkeling namens 
de civiele sector op de voet te volgen.

ZZP-problematiek
In de jaren 90 heeft regelmatig op 
initiatief van de NADO overleg 
plaatsgevonden met het GAK (voormalig 
UWV) om duidelijkheid te krijgen over de 
status van de freelance-duiker. Helaas 
zonder succes. Het secretariaat stond in 
diezelfde periode regelmatig advocaten 
van NADO-leden bij met deskundig 
advies in conflicten met het GAK. 
In de afgelopen jaren kwam het één 
en ander in een stroomversnelling omdat 
het UWV door de opkomst van de zzp-er 
in alle branches haar klantenbestand 
zag inkrimpen. Over de rug van de 
duikindustrie werd geprobeerd de 
status van de zzp-er te ondermijnen. 
Dit resulteerde in een rechtszaak tussen 
enkele duikbedrijven en het UWV. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een Hoger 
Beroep op verzoek van en op kosten 
van de NADO. Zoals bekend is in 2006 
het probleem met een wetswijziging 
opgelost. 

De laatste jaren zijn de zzp-ers weer in 
beeld. In 2017 is er intensief vergadert 
met de belastingdienst om te komen 
tot een eigen Modelovereenkomst ZZP. 
Na 5 vergaderingen met een team van de 
belastingdienst en 8 concepten is er een 
positief resultaat in de vorm van een 
door de belastingdienst goedgekeurde 
modelovereenkomst voor ZZP-duikers, 
onder Beoordeling Belastingdienst nr. 
908.2016.69623.1.0. Wat deze 
overeenkomst vooral onderstreept is 
het belang van een brancheorganisatie, 
maar bovenal is het een erkenning van 
het zzp-schap in onze sector.

Arbeidstijdenwet/besluit
Regelmatig heeft hierover in het 
verleden zowel mondeling als schriftelijke 
contact plaatsgevonden met de 
vertegenwoordigers van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en Staatstoezicht op de Mijnen. 

Dit geldt tevens voor de 
Arbeidstijdenwet/-besluit.

Kracht
De kracht van een brancheorganisatie is 
dat zij het gehoor heeft van de overheid. 
Individueel naar de overheid stappen 
om onvrede kenbaar te maken, heeft 
geen enkele zin. Een krachtig en effectief 
middel daarbij is vooral achterbanberaad. 
Een drempelverlagend voorbeeld hiervan 
zijn de onderlinge overleggen 
over duikgerelateerde zaken en 
ondernemersaangelegenheden voor, 
tijdens en na vergaderingen. Lobby 
en informeel contact zijn bijzonder 
waardevol en zorgen ervoor dat zaken/
problemen tijdig gesignaleerd kunnen 
worden en middels een collectieve 
aanpak kunnen worden opgelost. 

Voor de NADO geldt slechts één 
doelstelling: concurrentie op veiligheid 
volledig uitbannen en continue blijven 
werken aan kwaliteit en veiligheid.

Voor de NADO geldt slechts één doelstelling: 

concurrentie op veiligheid volledig uitbannen en 

continue blijven werken aan kwaliteit en veiligheid.



Also in areas where energy is still a scarce product.
An important advantage of this system is that it leaves 
no ecological footprint. Ships do not suffer any 
hindrance, there is no visible pollution and it 
is extremely fish-and environmentally friendly. 

Prototype
Pieneman: "With this project, we have now entered 
a phase where tests with a prototype can be carried out 
to get an actual picture of the limitless energy-generating 
potential of the system. With, of course, the 
corresponding numerical results. For us, generating 
energy in rivers is no longer a challenge, but much more 
a near reality. Just as it was the case some years ago in 
wind energy, the generation of sustainable flow energy is 
still in its infancy. And we still lack the proper equipment 
in order to calculate the final energy output, but here too 
we are working hard at international level. Flow energy 
from rivers makes the global energy supply cleaner and, 
unlike wind power, solar energy and tidal energy, 
it generates renewable energy 24/7. In addition, 
in the context of the current energy transition, 
we are becoming less dependent on energy sources 
that are too heavily taxing the climate and have major 
adverse effects on the environment." 

Parties
For the construction and composition of all components 
of the prototype, Dolphin Tail Energy Solutions is currently 
eagerly looking for parties who want to assist and advise 
with their specific knowledge to further optimize the 
concept. With the ultimate aim to jointly take the 
‘Dolphin Tail’ into production and put it on the market 
worldwide. All conceivable technical drawings are 
ready to build the prototype.

RENEWABLE ENERGY RENEWABLE ENERGY

Thanks to an innovative technology, 
developed by William Pieneman of 
Dolphin Tail Energy Solutions from 
Schoorl, this is no longer the case. 
The sensational, almost frictionless drive, 
is called the ‘Dolphin Tail’. Because the 
local circumstances are mostly different, 
the complete system can be delivered 
‘rivermade’. Despite different speeds 
of the water, a current can almost always 
be converted into energy.  

Left and right
The ‘Dolphin Tail’ consists of a left and 
right rotating part. This creates optimum 
energy efficiency to be obtained out of 
the water. The positioning of the system 
can be adjusted to the river and can, 

for example, be placed in front of 
a bridge pillar or in special by-passes. 
Anchoring the console, along which the 
blade mechanism itself can move up and 
down, can take place in various ways. 
The diameter, size and shape of the 
blades can also be adjusted. A floating 
pontoon is attached to the bridge pillar. 
Here, the energy can be drained and for 
example be stored in an expansion tank. 

Due to the suction, which is caused by 
the position of the complete system, 
the water sinks and the power becomes 
optimal. Because the water is separated 
by the bridge pillar in two directions (left 
and right), the ‘Dolphin Tail’ divides the 
flow in two rotating surfaces. 

This creates an enormous compaction of 
the water and results above the water 
surface in an extra power consumption.

Unique
For decades, William Pieneman has been 
intensively occupied with everything 
that had to do with drive and pump 
technology. Many technical improvements 
and new designs have sprouted from 
his brain. In recent years he has 
concentrated intensively on converting 
flow in rivers to renewable energy. 
The result of his efforts is the innovative 
‘Dolphin Tail’ with a specially designed 
maintenance free bearing system, 
a unique system that can be deployed 
worldwide to his opinion. 

DOLPHIN TAIL ENERGY SOLUTIONS COMES WITH A STARTLING INNOVATION.

Converting the flow in rivers 
in sustainable energy   

The flow of river water forms an enormous storage of energy. And should therefore be taken very seriously as 

a source of renewable energy. But how do you get that energy out? In recent years a number of attempts have 

been made, but a bottleneck always turned out to be the speed of the water flow. 
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O N S T R E A MFABRICATION

Following a strategic review Heerema 
Fabrication Group (HFG) intends to 
divest a significant part of its activities 
in the field of design and fabrication 
of complex steel constructions for the 
offshore market. HFG has been 
struggling for some time with insufficient 
project volume and marginal profitability. 
In addition, the risks associated with 
building topsides are high and clients 
are not prepared to pay for this risk.

As a result of the divestment HFG 
intends to dispose of its activities 
at the locations in Zwijndrecht 
(The Netherlands) and Hartlepool 
(United Kingdom). The intended 
restructuring will see the closure of 
HFG’s head office in The Netherlands. 
It is anticipated that 60 jobs at the 
company’s headquarters will be phased out.

HFG has signed a letter of intent 
aiming to sell its activities at the yard in 
Zwijndrecht with the Italian engineering 

and construction company Rosetti 
Marino. It is expected that the transfer 
of activities will not affect the workforce 
at the Zwijndrecht yard. In the coming 
period HFG also intends to seek a buyer 
for its activities at the yard in Hartlepool. 
The activities at the HFG yard in 
Vlissingen (The Netherlands) and 
Opole (Poland) will continue as they are.

The management of HFG meanwhile 
has informed staff at all locations about 
the intended plans and has requested 
advice from the works council of HFG 
Netherlands. HFG is committed to 
support staff who are being made 
redundant as a result of the divestment. 

“We are very much aware that the 
intended plans will have a deep impact 
on our staff at the head office in 
Zwijndrecht,” says HFG’s CEO 
Koos-Jan van Brouwershaven. 
“We will be providing every support we 
can offer in this very difficult period.”

The current intended divestment follows 
a restructuring of HFG in November 2016 
that took place against the background 
of the decreased oil price,  the 
consequent lack of investment in 
the oil and gas industry and unfavourable 
contractual conditions in the wind energy 
market. The restructuring was based on 
the expectation that the market would 
improve from 2019 onwards. 

Van Brouwershaven is disappointed that 
the reorganization did not bring HFG the 
results it needed. “With the ongoing 
difficult market conditions there is not 
enough perspective for HFG to continue 
its activities with the current structure 
and head office organization.”

The HFG yard in Vlissingen, supported 
by the yard in Poland, will remain 
focused on the construction of jackets 
for the offshore industry and at the same 
time will continue to act as shore 
base for its sister company HMC.

ZWIJNDRECHT AND HARTLEPOOL

Heerema decides 
to quit two of its yards

Mid November Heerema 

Fabrication Group (HFG) 

announced that it intends to 

divest its activities at the locations 

in Zwijndrecht, the Netherlands 

and Hartlepool, U.K.

WEST WHITE ROSE PROJECT CONTRACT FOR VAN OORD

Van Oord has been awarded the contract to carry out offshore installation works 
for the West White Rose Project of the east coast of Newfoundland, Canada. 
The project will give operator Husky Energy access to resources west of the 
existing White Rose field.

The West White Rose Project will be developed by means of a fixed oil drilling 
platform consisting of a Concrete Gravity Structure (CGS) supporting an integrated 
drilling and production topsides. This fixed drilling platform will be tied back to 
the existing SeaRose floating production, storage and offloading (FPSO) vessel. 
The first oil is expected in 2022.

The scope of work for Van Oord is divided in four phases: seabed preparation, 
ballasting activities, flowline protection, and scour protection. Van Oord will 
deploy its flexible fallpipe vessels ‘Nordnes’ and ‘Stornes’ to carry out the work.
 
Before positioning the CGS, a seabed preparation layer will be installed. As part 
of the preparations for tow-out of the CGS, the flexible fallpipe vessels will offload 
ballasting material directly into the CGS compartments. After installation of the CGS, 
Van Oord will install scour and flowline protection around the CGS and the flowlines.

 DAILY NEWS: WWW.OCEAN-ENERGYRESOURCES.COM

INTER-ARRAY CABLING 
CONTRACT 

Boskalis has acquired the contract for 
the supply and installation of the inter-
array cables for the Moray Offshore 
Windfarm East (MOWE). In June 2017, 
Boskalis signed a Preferred Bidder 
Agreement with MOWE which has 
now been converted into a binding 
contract following the project’s 
financial close. The total value of the 
contract is approximately EUR 110 
million.

The project scope includes the design, 
supply, installation and burial, as well 
as termination and testing of one 
hundred and two 66kV inter-array 
cables. The project is scheduled to be 
carried out in 2020 and 2021.
The 950MW Moray Offshore 
Windfarm East is the first of two wind 
farms to be developed in the Outer 
Moray Firth zone, 22km off the coast 
of Scotland.

KIJK VOOR ONS TOTALE CURSUSAANBOD OP TETRIXTECHNIEK.NL
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WIND INDUSTRY

The study will be essential for both 
the industry and educational institutes. 
The industry relies on highly trained 
experts and specialists at all levels and 
is thought to be facing a personnel 
challenge in the coming years. The 
educational institutes need to know 
how many people should be educated 
and what competences are required.

RVO
Atlas was commissioned by Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) / 
Netherlands Enterprise Agency on behalf 
of TKI Wind op Zee (Top consortium 
for Knowledge and Innovation Offshore 
Wind). Atlas has already started its 
research and will issue its findings 
in March, 2019.

Not clear
The International Energy Agency (IEA) 
expects that wind will be the most 
important source of energy in Europe 
after 2030, creating around 569,000 
jobs. For its part, the Dutch government 
has promised to build five wind farms of 
700 MW each by 2023 and adding at 
least 1000 MW per year during the 
period 2023 – 2030. However, even 
though the country’s wind industry is 
growing exponentially, it is not clear 
what the potential of the wind industry 
in the Netherlands with regard to 
employment will be in the years ahead, 
the kind of skills and competencies 
the industry will require – or even the 
number of personnel will be needed. 

Any shortages in this area could have 
a devastating impact on the future of 
wind power, with possibly dramatic 
consequences for the fight against 
climate change.

Real insight
Joost Pellis, Strategic Manager Renewables 

at Atlas Professionals, says: “This is an 
exciting time for the Dutch wind industry. 
Yet, in recruitment terms, wind is 
a young and uncharted sector. To ensure 
that it can continue to operate at 
optimum levels, real insight is needed 
into the necessary recruitment numbers 
and the skills and training programmes 
that will be required in the Netherlands. 
The industry must be properly prepared 
for the future and able to find solutions 
to potential recruitment problems before 
they occur. That is why this research is 
so important, it will provide a 'road map' 
for employment in the offshore  wind 
industry as we head towards 2023 
and then on to 2030.”

Board
TKI Wind op Zee and RVO have installed 
an advisory board for this project 
representing vocational education 
institutes and the industry. John Baken, 
on behalf of Wind op Zee says: 
“The study will contribute towards 
providing detailed insights into the need 
for personnel now and in the near future. 
Current estimates have a wide range of 
variety; the study will build on this by 
estimating the amount of personnel 
required and their competences 
at various levels. Our goal is 

to provide guidelines for schools and 
other educational bodies, to enable 
the organisation of courses in 
a targeted manner.”

Interviews
To carry out the study, Atlas is conducting 
extensive interviews with, key industry 
experts and contacts from market 
leading companies involved in the 
different phases of building offshore 
wind farms in the Netherlands. The 
selection of interviewees has been done 
in close cooperation with the advisory 
board. On top of this other organisations 
with links to the Dutch wind industry, 
such as educational institutes and 
governmental bodies will be involved.

Deep understanding
Producing the report is a unique 
opportunity for Atlas, which is best 
known as a leading international 
recruitment company. Says Joost Pellis: 
“We are delighted to have been asked 
to carry out this research by Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. 
Our experience in offshore wind 
recruitment is second to none and by 
working closely with our clients and 
professionals we have developed 
a deep understanding of the sector.”

ATLAS PROFESSIONALS HAS WON TENDER

Employment needs 
in Dutch Offshore 
Wind industry
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International recruitment company Atlas Professionals 

has won a tender to produce an in-depth report for the 

Top Sector Energy about employment opportunities 

in the Dutch wind industry. 

Pioneering Projects 
Call for Financiers 
Unafraid of Risk

This article is part of the Wholesale Banking for Better series.

The Netherlands is faced with a dual 
challenge: the country must satisfy its energy 
needs, while also achieving climate change 
targets. Rabobank supports the leaders 
driving the energy transition by funding their 
pioneering wind energy projects. As well 
as partnering with energy companies, the 
bank recently joined the country’s largest 
community-driven wind energy project.

The energy transition requires 
billions of euros in investment, 
and Rabobank – compelled by 
its identity as a socially engaged 
bank – has carved out a role for 
itself in this area by � nancially 
backing wind power providers. 
Twenty-� ve years ago, the 
bank began providing loans 
for the earliest wind farms in 
the Netherlands, located on 
farmyards in those � edgling 
days. Today, Rabobank has 
evolved into a key � nancier of 
large-scale wind farms.

Innovative � nancing
Rabobank recently managed 
the � nancing of the BlaFa 
project in Sweden: the country’s 
largest onshore wind farm, with 
a capacity of 353 megawatts. 
Rabobank created a highly 
innovative � nancing structure 
for the project founders: energy 
giant Vattenfall, wind turbine 
manufacturer Vestas, and 
Danish pension fund PKA. 
A recent example in the 
Netherlands is the Borssele 

III/IV project. Blauwwind - 
a consortium of Eneco, 
Van Oord, Shell, DGE, and 
Partners Group - is currently 
building this 77 turbine wind 
farm, which will supply energy 
to 825,000 homes.

Knowledge and 
experience
Pieter van Oord, CEO of the
Van Oord contracting company: 
“Both Van Oord and Rabobank 
have been involved in the 
development of o� shore wind 
farms from the get-go. The cost 
price has dropped signi� cantly 
thanks to innovation. Since 
that also means we can expect 
subsidies to be scaled back 
in the foreseeable future, 
a bank with knowledge of, 
and experience in funding 
wind farm projects can be an 
extremely valuable partner.”

Civic engagement
In recent years, The impact of 
o� shore wind farms on their 

local environment has become 
something of a hot-button 
issue in the Netherlands in 
recent years. The interests 
of those living near onshore 
wind farm projects need to 
be acknowledged. Windpark 
Krammer (‘Krammer Wind Farm’), 
is a 34 turbine  facility which

Windpark Krammer 
is the largest 
community-driven 
wind energy project 
undertaken to date

will boast a total capacity of 
102 megawatts, and is a perfect 
example of how wind energy 
can be actively supported by 
the community. The project 
was conceived and funded by 
the public, with community 
members united in two 
wind energy cooperatives. 
Niels de Fijter, � nancial manager 
for Windpark Krammer: 
“Our members wanted to be 
able to invest in the project 
themselves, and we wanted 
to give local residents the 
opportunity to reap the rewards 
of the project. Rabobank 
has created a lot of goodwill 
through he way it has embraced 
civic engagement.”

Energy transition 
pioneers
Bas Bakker, a sector banker 
in Rabobank’s Energy division: 
“We know that wind energy 
is currently the most e� ective 
solution to the climate crisis. 
But right now, somewhere in 
the world right now people are 
developing new technologies 
that will help us to achieve 
the climate change targets 
for 2030 and 2050. These 
new solutions need pioneers: 
energy companies, investors, 
technology partners, scientists, 
governments, the public... and 
banks. The challenge we face 
is so immense that we can only 
solve it together.

Read more on :
Rabobank.com/wholesale

Number 1 in funding
• Rabobank funded its � rst 

o� shore wind farm in 2006 
using non-recourse � nancing.

• The bank has funded a total of 
27 o� shore wind farms to date.

• Rabobank is the leading 
European commercial bank 
for investment in o� shore 
wind farms. (source: Bloomberg
New Energy Finance) 
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On Thursday 22 November 2018 the 
branch organisations NWEA, HHWE and 
IRO, supported by The Hague Business 
Agency, hosted a member meeting on 
the subject of Floating Wind in 
Scheveningen. The meeting was 
attended by over 100 guests.
 
During the plenary session, Bruno 
Geschier (Chief Sales & Marketing Officer 
at IDEOL & Chairman and WindEurope’s 
Floating Wind Taskforce) called in from 
Tokyo to give his view on future market 
prospects, stressing the fact that Floating 
Wind provides excellent opportunities 
to harness the best wind resources 
without depth constraints. With shares 
in offshore wind resources in +60m water 
depth between 60 and 80 % in Europe, 
USA and Japan, the potential for 
floating wind capacity sums up to 
nearly 7,000 GW.
 
Erik Rijkers (Director Market 
Development & Strategy at Quest 
Floating Wind Energy, LLC (Q FWE)) 
highlighted the strong momentum 
for this market and its supply chain after 
the successful installation of several 
demonstrator and pre-commercial 
projects and the first full commercial 
projects planned. Spearheaded by 
a small number of companies, the need 
to collaborate to find new and more cost-
effective solutions as well as to scale-up 
to get the competitive edge is imminent.

And the final candidate Skeye in 
collaboration with Prodrone have made 
it possible excecute blade inspections 
at night using a drone. Gemini has 
formulated this challenge to optimise the 
use of a transfer and service vessel during 
night time in a wind farm. For example to 
perform blade inspections by drones. 
Skeye and Prodrone have provided an 
innovative solution by drones, find here 
more insight about their product. Skeye 
and Prodrone collaboration has led to a 
pilot; eventually they will run a pilot with 
DOT Power on their 0,5 MW pilot turbine 
at the Princess Amalia Wind Farm.
 
Innovation Challenge 2018:  
one of a kind!
The first Innovation Challenge cycle  
has proven to be unique; because the 
Offshore Wind Innovators asked the 
offshore wind industry to formulate its 
own challenges. This has led to new 
collaborations, and innovations which 
can be scaled up.

If your company faces a challenge directly 
related to Offshore Wind and you are in 
search for a solution please sign up for the 
Offshore Wind Innovation Challenge 2019! 

Contact Martin Weissmann by email on: 
m.weissmann@innovatielink.nl

Finally, the plenary was concluded by 
Jos Leo (Business Development Director 
at SBM Offshore) who elaborated on 
SBM’s objective to empower the oceans 
to provide renewable energy for 
generations to come, with Floating 
Offshore Wind as one of the key markets. 
The Approval in Principle (AIP) by the 
classification society American Bureau 
of Shipping (ABS) for their proprietary 
wind floater design demonstrates the 
successful design of the floater and 
boosts further development towards 
large scale application of floating 
wind concepts.
 
After the plenary part of the meeting, 
a Market Place (or mini-exhibition) 
provided a podium to thirteen companies 
to present their proposition for 
Floating Wind and to interact with the 
participants, while enjoying network 
drinks. Participants in the market place 
included: Gusto MSC, Marin, Vrijhof, IPS 
Powerful People, SBM Offshore, SeaZip, 
BlueStar, SeaRenergy, Mooreast, Blue H 
Engineering, Damen and TouchWind.
 
This first thematic meeting on Floating 
Wind, aiming at the exchange of 
knowledge on this market segment  
by supporting and reinforcing the 
network and synergies within the 
Floating Wind supply chain, proved 
to be valuable to many of the 
participants. More to come in 2019!

WINDENERGY WINDENERGY

Their polyether urethane fender is both 
robust and durable, and a great solution 
to the challenge formulated by SeaZip for 
the Offshore Wind Innovation Challenge. 
With the first prize Ridderflex wins an 
introduction to potential lead launching 
customers, prize money, and an 
introduction at ORE Catapult and 
the option of running a pilot of their 
product on an offshore wind farm. 

'The perfect fender' challenge  
from SeaZip
SeaZip is a maritime company specialized 
in crew transfers and support vessels 
for the offshore wind sector. SeaZip 
challenged the SMEs and Stat-ups to 
come up with an innovation for 'The 
Perfect Fender' for their support vessels. 
To protect their vessels from damage they 

RIDDERFLEX & PLASTICS WINS INNOVATION CHALLENGE 2018 

The perfect fender

O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S  -  6  /  2 0 1 814  6  /  2 0 1 8  -  O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S 15

After a Masterclass and Bootcamp sessions the Dutch company Ridderflex is the winner of the Offshore Wind 

Innovation Challenge 2018! Ridderflex has made an innovative design to realize "The Perfect Fender" for SeaZip. 

The innovative fender will be tested offshore during the following months. 

use fenders, the current fenders in the 
market suffer frequent wear and tear 
and often have to be replaced after 
several weeks.

During the challenge Ridderflex made 
big steps in developing their idea from 
scratch to a well-designed fender. 
Hence SeaZip can start to test  this 
innovative fender within the coming 
months. A great collaboration between 
the companies where the 'problem 
owner' and the 'solution provider' 
have found each other in this contest.

Impressive other finalists
Melsystems in collaboration with 
Filtertechnick Ltd were impressive other 
contender with a smart solution on the 
challenge ‘On the spot oil analysis’ from 

Gemini Windpark. Together they 
developed their new product: Particle Pal 
life, which speeds up the oil and grease 
sampling & analysing process of a windmill. 

Gemini was looking for a mobile device 
that would enable sample taking, 
analysing and possible resampling to 
take place at the turbine itself and also to 
have the data available in the back office 
at the same time. Particle Pal Life offers 
a solution by a revolutionary new tablet 
based portable oil analysis kit launched 
2018 and give Engineers immediate 
insight  to the state of their oil and 
allowing Engineers to make informed 
choices. The Innovation Challenge 
has lead these two organisations to 
accelerate their collaboration to come 
to their final solution. 

FLOATING WIND – NOT A REVOLUTION, 

BUT AN EVOLUTION IN THE OFFSHORE WIND ENERGY

From left to right: Arjen Schutten – HHWE/Holland Home of Wind Energy, Laurens Kok – The Hague 

Business Agency, Jos Leo – SBM Offshore and Erik Rijkers –  Floating Wind Energy, LLC (Q FWE).



WINDENERGIE

Met deze subsidie wordt een nieuwe 
stap gezet om een Airborne Wind Energy 
Systeem (AWES) op te schalen naar een 
grootschalig megawatt-systeem. Zo’n 
systeem kan met z’n relatief kleine 
omvang gebieden ontsluiten die nu 
vanwege te hoge kosten of mindere 
windcondities niet in aanmerking komen 
voor windenergie, zoals gebieden ver 
landinwaarts of op diepe zee. Met één 
zo’n megawatt systeem kunnen in de 
toekomst 2000 huishoudens worden 
voorzien van groene stroom. Daarmee 
kan zo’n systeem naar verwachting 
een belangrijke bijdrage leveren aan 
de wereldwijde energietransitie.

Het AWES van windenergietechnologie 
ontwikkelaar Ampyx Power is een 
compact systeem dat gebruik maakt 
van de harde wind boven de 200 meter. 
Een essentieel onderdeel van dit systeem 
is een vliegtuig dat met een kabel aan 
een lier verbonden is die zich op een 
platform bevindt. Door het vliegtuig 
autonoom te laten opstijgen en hoog in 
de lucht patronen te laten vliegen wordt 
de kabel steeds uitgerold, waardoor de 
lier gaat draaien en als een dynamo 
stroom produceert.

Het onderzoek van NLR en Ampyx Power 
richt zich op de ontwikkeling van het 
vliegtuig voor AP4, de commerciële 
opvolger van het prototype AP3 dat 
momenteel wordt gebouwd door Ampyx 
Power.  Martin Nagelsmit van NLR: 
“NLR zet in dit gesubsidieerde onderzoek 
zijn expertise in op het gebied van 
vliegtuigontwerp, aerodynamische 
eigenschappen en software 
ontwikkeling. Uitgangspunt is dat het 
vliegtuig een aanzienlijke afmeting moet 
hebben en tegelijkertijd heel wendbaar 
moet zijn om zo effectief mogelijk en 

tegen zo laag mogelijke kosten energie 
op te opwekken. ”

AP4 wordt ontwikkeld voor de 
vervangingsmarkt van de eerste 
generatie offshore windturbines in 
Europa, als deze aan het einde van 
hun levensduur zijn. De bestaande 
funderingen kunnen hergebruikt 
worden om platforms op te plaatsen. 
Daarvandaan kunnen vliegtuigen met 
een katapult worden gelanceerd en met 
behulp van de kabel ook weer landen 
voor bijvoorbeeld onderhoud of 
reparatie. Het nieuwe systeem zal 
effectiever en stiller zijn dan de huidige 
windturbines en daarnaast goedkoper 

zijn en minder onderhoud vergen. 
Omdat het tevens een klein en handzaam 
systeem is zal het op veel plekken in de 
wereld ingezet kunnen worden. Dat kan 
zowel offshore, op bijvoorbeeld drijvende 
platforms, als onshore.

Bob Meijer, Directeur TKI Wind op Zee: 
“Onderzoek naar en ontwikkeling van 
toekomstige technologieën is van 
groot belang voor onze energietransitie. 
De resultaten van dit project brengen 
ons dichterbij nieuwe manieren 
van offshore energieopwekking. 
Dit soort ontwikkelingen bieden 
daarnaast veel kansen voor startups 
en innovatieve bedrijven.”

AMPYX POWER EN NLR BUNDELEN KRACHTEN VOOR ALTERNATIEVE WINDENERGIE

Vliegtuig wekt 
windenergie op

Ampyx Power en NLR hebben onlangs van de Topsector Energie-TKI Wind op 

Zee subsidie ontvangen voor het optimaliseren van het ontwerp van een 

vliegtuig dat ingezet wordt om op grote hoogte windenergie op te wekken.
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OFFSHORE WIND MARKET 
INSIGHT. CONNECTIONS. 
KNOWLEDGE.

The Business Network for Offshore Wind’s International Part-
nering Forum (IPF) delivers insight into the US offshore wind 
market. It fosters connections to industry leaders and B2B 
matchmaking and provides valuable regulatory and technical 
knowledge. Don’t miss this must-attend supply chain event 
for the US offshore wind industry.

www.2019ipf.com
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rondleidingen, regelt de voorbereiding 
van de presentatie voor de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) met de 
boekhouding, doet de voorbereidende 
werkzaamheden ten behoeve van de 
financiële administratie, bereidt de 
controle jaarrekening voor, regelt 
afspraken met accountants, houdt de 
debiteurenlijst bij, verzorgt kasbeheer, 
personeels- en salarisadministratie en 
pensioenregelingen, stelt vacatures op, 
coördineert de sollicitatiegesprekken, 
boekt vluchten en  hotels, beheert en 
verwerkt de logistiek van de inkomende 
correspondentie, houdt het ledenaantal 
bij, archiveert en beheert de 
verzekeringsportefeuille. Sedert 2012 
vallen ook de organisatie van de vier 
Leden Ontmoeten Ledenbijeenkomsten 
onder mijn verantwoording. Daarnaast 
regel ik jaarlijks de Industry Forecast 
samen met EY en ik organiseer de 
Nieuwjaarsreceptie. Het ene jaar in  
Den Haag, het andere jaar in Rotterdam.”

Gastvrouw
Dat Marjo naast een uiterst secure 
secretaresse ook een gastvrouw in 
optima forma was, bewees zij nagenoeg 
jaarlijks weer tijdens de offshore beurzen 
in Houston, Stavanger en Aberdeen.  
In de IRO lounge zorgde zij samen met 
collega’s voor het inwendige van de 
leden die deelnamen aan het bekende 
Holland Paviljoen. “Het was keihard 
werken, want naast de catering 
activiteiten in de lounge liepen we ook 
alle IRO-leden op de beurs na. Ik houd 
ervan om mensen te bedienen, te vragen 
of alles naar wens is en hen te adviseren, 
indien nodig. Het ene moment was ik 
koffiejuffrouw, het andere moment paste 
ik op de stand van een IRO-lid omdat hij 
even afwezig was. Ik deed werkelijk alles. 

Trots
Toen Marjo bij IRO begon, telde de 
vereniging 240 leden. Anno 2018 telt 
de IRO 429 leden en werken er zeven 
medewerkers/medewerksters. Er is dus 
sprake van een behoorlijke groei, zij het 
dat de afgelopen jaren door lage olie- en 
gasprijzen de investeringen in de sector 
zijn afgenomen. “Ik kan me nog goed 
herinneren dat toen ik hier begon, de 
industrie ook in een stevige dip zat. 
De offshore-industrie is altijd cyclisch 
geweest, dus ik maak me over de 
toekomst niet al te veel zorgen. Als we er 
met z’n allen maar voor zorgen dat die 
cyclische beweging niet doorslaat naar 
nul. De uitdagingen zijn groter dan ooit. 
Zeker nu we midden in een energie 
transitie zitten. Natuurlijk is er sprake 
van een (geo)politieke onzekerheid, 
zijn reserves steeds moeilijker te 
ontginnen en fluctueren de 
handelsprijzen. Voor operators is 
het daarom essentieel om tegen lagere 
kosten meer te produceren uit de 
aanwezige reserves. Daarnaast is de 
laatste jaren het werkterrein van de 
branche sterk uitgebreid met offshore 
wind. Ook in deze sector neemt 
Nederland een vooraanstaande plaats 
in en hebben we een zeer goede 
reputatie voor het leveren van 
hoogwaardige innovatieve producten 
en diensten. Het is toch fantastisch om 
zo’n ‘slimme’ toeleveringsindustrie in alle 
uithoeken van de wereld te mogen 
promoten en bij elke presentatie maar 
weer te hameren op de inventiviteit van 
onze vaderlandse toeleveringsindustrie. 
Op internationaal niveau blinken we 
absoluut uit. Als ik zie wat Nederlandse 
bedrijven doen, dan is dat hartstikke 
interessant. Het maakt me heel trots.”

Inhoud functie
Tijdens haar loopbaan bij IRO heeft 
Marjo twee directeuren meegemaakt, 
Hans de Boer en Sander Vergroesen. 
Daarnaast heeft Marjo ook voor twee 
voorzitters gewerkt. Nu Pieter van Oord, 
voorheen G-J. Kramer. Er is veel respect 
voor beide heren en dat geldt zeker ook 
voor Jaap den Ouden van Mercon. Marjo: 
“Ik heb altijd alle bestuursvergaderingen 
bijgewoond en afgehandeld. Notuleren, 
uitwerken, agenderen, actiepunten 
opvolgen, bestuursstukken bijwerken 
en versturen.”   

En wat houdt de functie van executive 
secretary/office manager exact in? “Heb 
je even,” zegt Marjo op de haar bekende 
wijze. “Het directiesecretariaat houdt de 
agenda bij van de directeur, regelt alle 
afspraken, reserveert een locatie voor 
de algemene ledenvergadering, maakt 
de uitnodigingen, bespreekt de 

De steun en toeverlaat zijn van de 
deelnemende leden, is heerlijk om te 
doen.”

Marjo heeft vanaf dertig jaar IRO het 
Jubileumfeest meegemaakt. Van het 
laatste Jubileumfeest 45 jaar heb ik de 
organisatie gedaan. Dat was fantastisch 
om te doen. In 2021 bestaat IRO 
overigens 50 jaar.  

Young IRO
Een nieuw fenomeen binnen IRO is 
Young IRO. Marjo Hakkenbrak juicht  
dit initiatief bijzonder toe. Wat haar 
uiteraard vooral aanspreekt is het 
gegeven dat een aantal vrouwen uit  
de industrie zeer nauw betrokken is  
bij Young IRO. “Het is fantastisch  
om te zien hoe zij zich presenteren.  
Het zijn stuk voor stuk jonge mensen  
die nog een heel leven voor zich 
hebben. Zij zijn de toekomst van onze 
industrie. Ik heb een goed contact met 
het bestuur en als zij hier vergaderden 
op ons kantoor in Rotterdam, waar we 
sedert juli 2013 zitten, dan bleef ik 
gewoon doorwerken totdat ze  
gereed waren.”

Missen
Bang om in het bekende zwarte gat  
te vallen na haar pensionering is Marjo 
geenszins. Zij bezoekt veelvuldig allerlei 
musea, gaat graag naar het theater 
(dochter Alexa is actrice), kijkt films, 
leest en reist veel, volgt yoga lessen, 
fietst en zwemt. En zoals Voorzitter 
Pieter van Oord tijdens de recent 
gehouden ALV zei: “We zullen haar  
vast nog wel ergens tegenkomen.” 
Maar geeft Marjo in alle eerlijkheid toe: 
“Ongetwijfeld zal ik mijn collega’s 
en alle leden van IRO gaan missen.”   

IRO IRO

Officieel is er dan al afscheid genomen 
van Marjo. En wel op donderdag 13 
december 2018 in de lobby van de 
Willemswerf in Rotterdam. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
hebben de IRO leden hier persoonlijk 
afscheid genomen van de vrouw op 
wiens onverdeelde steun zij jarenlang 
hebben mogen rekenen. Tot de sprekers 
behoorden IRO-voorzitter Pieter van Oord 
en IRO-directeur Sander Vergroesen. 
Ook aanwezig waren oud-voorzitter 
ir. G-J. Kramer en Hans de Boer, 
de IRO-directeur die Marjo in 
december 2000 heeft aangenomen. 

(Notitie redactie OER: vanwege de 
overlapping van de productie van deze 
uitgave en de afscheidsreceptie kunnen 
citaten uit de speeches niet worden 
opgenomen in dit artikel)

Uitdagend
Marjo Hakkenbrak is op 22 januari 2001 
begonnen op het IRO-kantoor aan 
de Engelandlaan 330 in Zoetermeer. 
De dynamische en uitdagende wereldwijde 
industrie als de olie en gas, trok haar in die 
tijd enorm aan. “Na een succesvolle 
afronding van mijn secretaresse opleiding 
bij Schoevers heb ik verschillende 

secretaressefuncties gehad. Bij de 
Brenninkmeijer Groep, bij de Besturenraad 
in Voorburg, bij de Peek & Cloppenburg 
Groep in Rijswijk en bij Aannemingsbedrijf 
Vermeulen. Voor een periode van een aantal 
maanden heb ik ook nog in Johannesburg, 
Zuid Afrika, gewerkt bij Trinity Lighting. 
Maar toen ik de kans kreeg om bij IRO in 
dienst te treden, greep ik deze met beide 
handen aan. Vooral omdat de activiteiten 
zowel nationaal als internationaal 
georiënteerd waren. Juist dat laatste vond 
ik zeer uitdagend. Met name de 
bedrijfsbezoeken aan de leden leken 
mij uiterst leerzaam en aantrekkelijk.”

MARJO HAKKENBRAK VERLAAT NA 18 JAAR IRO

‘Trots op de inventiviteit 
van onze leden’
Marjo Hakkenbrak. Wie kent haar niet!? Achttien jaar lang is zij executive secretary/office manager geweest bij IRO. 

In die periode heeft zij er alles aangedaan om het de leden zo goed mogelijk naar de zin te maken. Met een ongekend 

enthousiasme en haar spontane vriendelijkheid vervulde zij alle taken die er in haar beleving toe konden bijdragen dat 

de vaderlandse toeleveranciers aan de olie- en gassector zich vooral thuis en begrepen voelden bij de branchevereniging. 

Marjo heeft IRO en haar leden altijd op zeer loyale wijze een zeer warm hart toegedragen. Met het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd breekt woensdag 9 januari haar laatste werkdag aan bij IRO die zal worden afgesloten met 

de IRO Nieuwjaarsreceptie in het Wereldmuseum in Rotterdam. Voor de laatste keer schudt Marjo dan de handen 

van de ‘offshore’ mannen en vrouwen voor wie zij zich bijna twee decennia lang enorm heeft ingespannen.
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'Op internationaal niveau blinken we absoluut uit. 
Als ik zie wat Nederlandse bedrijven doen, dan is 
dat hartstikke interessant. Het maakt me heel trots.'

Het IRO-team in Rotterdam.

Het IRO-team in Zoetermeer.
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ENERGY CENTER IN EASTERN MEDITERRANEAN

According to their Minister of Petroleum, Tarek el-Molla, Egypt is working to 
become a regional center for trading energy in the Eastern Mediterranean region 
during the upcoming period through the exploitation of its strong infrastructure. 
He announced Egypt's readiness to cooperate with other countries in the region 
to receive gas, and then liquefy it and to re-export to Europe.

The minister pointed out that despite the natural and human resources of the 
Arab region, the optimal use of these resources has not yet been achieved, which 
clearly demonstrates great disparity in the trade balance between Arab countries 
and the European Union.

He said that this situation emphasizes the importance of addressing this imbalance 
by facilitating access to financing for the establishment of economic projects on 
concessional terms, helping them to enter products to the market to the European 
Union and to promote cooperation in economic and industrial projects, as well as 
exchanging experiences and information in various sectors.

He noted that the EU is Egypt's first trading partner and investor, that there are 
great opportunities for joint cooperation, and that despite the low trade deficit it is 
important to address that deficit to reach more balanced and sustainable trade rates. 
He also urged the European side to increase its investments, thereby achieving 
the fundamental objective of the partnership agreement.

NAVINGO CAREER EVENT 

The date for the upcoming Navingo 
Career Event for the maritime, 
offshore and energy sector has been 
announced: Thursday 23 May 2019. 

“We are extremely happy with the 
new location, which is known as an 
innovation hub. With its dynamic 
environment and industrial character, 
this location is the perfect venue for 
our event,” says Anne Visser, 
Business Unit Manager at Navingo. 
 
The Navingo Career Event is the 
platform where career and 
development in the maritime, 
offshore and energy industry take 
a central role. Together with 
companies, sector organizations, 
educational institutions and study 
associations, the organization wants 
to show all that the sector has to offer. 

CUTTING-EDGE MONOPILE GRIPPER 

Huisman Schiedam was awarded a contract by Jan De Nul Group for the delivery 
of the most advanced monopile gripper to date. 

The monopile gripper, which has a modular, tailor made design to allow use 
on a wide range of projects, will be used for the installation of monopoles. 
The delivery is planned for Q2 2019 after which installation will take place 
on wind turbine installation vessel ‘Vole au vent’.

The Huisman gripper is unique in its capacity as well as versatility to accommodate 
usage in existing projects and future projects of which the specifications are yet to be 
determined. This flexibility makes the gripper a unique piece of mission equipment.

Artist impression monopile gripper.

TWO-YEAR CONTRACT 

Atlas Professionals has won a two-year 
contract to provide a range of skilled 
personnel to Siemens Gamesa 
Renewable Energy). 

SGRE is active in installing onshore 
and offshore wind power plants. 
After the installation, the company 
will also service the wind power plants.

The new recruitment agreement 
will make Atlas provider of technical 
personnel for SGRE's new and 
existing offshore wind farms in The 
Netherlands - including Borssele 1&2. 

NHC HAULS PETROFAC TO 
BORWIN3

Northern HeliCopter (NHC) received an 
order from Petrofac for transport flights/ 
crew changes to the BorWin3 Gamma 
platform. The framework contract  
for the transports covers the entire 
installation and commissioning phase.
Petrofac is one of the leading general 
contractors in the oil and gas industry 
and is responsible for the construction 
and offshore installation of the 
platform 130 kilometres off the 
German coast in a consortium  
with Siemens. 

JOIN US!

The next edition of Belgian Offshore Days 
(20 & 21 March 2019) will be hosted by  Belgian 
Offshore Cluster  at the historical Wellington 
Racetrack in Ostend.

Belgium remains a pioneer in offshore wind 
energy in Europe.  The Belgian Offshore 
Days celebrates its 5th anniversary and 
will surprise its visitors with a fascinating 
program.

The  fair  gives the Offshore Wind industry 
a forum and encourages the collaboration 
between Belgian and International 
companies.

During this event, a  conference  will be 
held with focus on “Servitization trends in 
offshore wind O&M”. Next to the conference 
a  B2B  meeting will enable participants 
to establish relations with new business 
partners across the entire offshore wind 
supply chain.

INFO & STAND BOOKING
www.belgianoffshoredays.be
info@belgianoffshoredays.be 

ADV_WINDENERGY_1/1.indd   1 30/11/18   15:55
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Even voorstellen …….

Om YOUNG IRO leden de kans te geven zich te presenteren aan de vaderlandse 

‘offshore’ industrie, heeft Ocean Energy Resources hen aangeboden als een 

soort van ‘even voorstellen’ platform te dienen. Voor de offshore 35-minners 

is het immers belangrijk om aansluiting te vinden bij de gevestigde orde. 

Aan het woord is ditmaal Floor Spaargaren van Marin.

denk ik dat de ervaring uit de offshore 
fossiele industrie cruciaal is voor een 
energietransitie offshore. Deze ervaring 
moet alleen wel gedeeld worden met 
jonge mensen, die ook een andere 
toekomst voor zich kunnen zien.”

Geeft het bedrijf waarvoor je werkt 
gelegenheid om Young IRO events 
bij te wonen?
“Tot nu toe krijg ik alle ruimte van 
Marin om mijn eigen prioriteiten te 
stellen en wat mij betreft is inspirerende 
leeftijdsgenoten spreken bij Young IRO 
daar een van. Al moet ik toegeven dat 
het vanuit Wageningen wel iets minder 
te bereiken is meestal, misschien moet 
ik Young IRO maar eens uitnodigen 
hier langs te komen.”

Wat is jouw visie op duurzame 

Al deze mensen proberen op hun  
eigen manier de wereld een stukje 
mooier te maken en daar word ik  
heel gelukkig van.” 

Waarom ben je lid geworden van 
Young IRO?
“Al vanaf het begin van mijn studie 
heb ik gemerkt dat ik het beste werk 
met gemotiveerde inspirerende en 
idealistische mensen om me heen. 
Vorig jaar bij de eerste Young IRO 
bijeenkomst kreeg ik echt superveel 
energie van de vooruitstrevende toon 
van de presentaties en vooral ook  
de gesprekken die ik daar gevoerd 
heb tijdens de borrel. Allemaal 
leeftijdsgenoten in dezelfde sector met 
idealen en ambities in dezelfde fase van 
je carrière. Heel verfrissend om in de 
offshore sector waar toch vaak alles een 
beetje gebouwd lijkt op olie en gas en 
dat ‘olie wel weer terug komt’ zo veel 
mensen te spreken die liever anders 
naar de toekomst kijken.”

Hoe belangrijk acht jij de 
samenwerking tussen verschillende 
generaties binnen IRO?
“Heel belangrijk. Zoals ik eerder al aangaf 

energie en hoe kijk je tegen 
de energietransitie aan die 
nu plaatsvindt?
“Wat mij betreft is dat het enige wat er 
op dit moment toe doet. Alle discussies 
die gaande zijn vallen in het niet bij het 
bewoonbaar houden van de planeet. 
Ik vind het dan dus ook belangrijk om 
niet alleen te kijken naar de energietransitie 
maar naar het hele plaatje van het 
verduurzamen van de maatschappij. 
Want als je zonder oog voor de natuur 
hernieuwbare energiebronnen gaat 
aanboren, gaat alles alsnog kapot.”

“Ik vind het soms wel moeilijk om hoop 
te houden voor de goede afloop. Maar 
als ik zie hoe de afgelopen jaren het 
gesprek over duurzaamheid al veranderd 
is van geitenwollensokken tot een heuse 
industrie stemt me zeer positief.”
 

YOUNG IRO

Kun je jezelf kort introduceren?
Mijn naam is Floor en ik houd van alles 
wat maar met water te maken heeft.

Wat is je achtergrond?
“Vanuit een jeugd in Amsterdam en 
zomers op een zeilboot ben ik bij 
Maritieme Techniek aan de TU Delft 
verzeild geraakt. Richting het eind van 
mijn bachelor koos ik voor de minor 
duurzame energie technologie en daar 
vond ik echt een doel voor mijn studie. 
Ik vond de maritieme sector erg 
behoudend en er werd enorm trots 
gedaan over een paar procent 
brandstofbesparing terwijl ik het gevoel 
had dat dat er veel grotere stappen 
nodig waren om de wereld te redden. 
Daarna besloot ik mijn verdere carrière 
in het teken van duurzame energie op 
zee te zetten. Voor mijn master koos ik 
voor de specialisatie hydromechanica 
omdat ik dacht als specialist het meest 
toe te kunnen voegen. Daarnaast vind 
ik het proberen te voorspellen en 
rekenen aan zoiets ongrijpbaars als 
water gewoon heel interessant.”

Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe uit 
en bij welk bedrijf ben je werkzaam? 
Welke functie?
“Aan het eind van mijn master 
hydromechanica vond ik het dus 
belangrijk dat ik aan een duurzame 
energiebron op zee ging rekenen en 
golven zijn natuurlijk enorm fascinerend. 
Toen ik aangenomen werd bij SBM om 
in Monaco af te studeren aan hun 
Wave Energy Converter leek me 
dat het perfecte afstudeerproject.”

“Na mijn afstuderen had ik de 
Middellandse Zee toch ook wel weer 
gezien en ben ik bij De Oude Bibliotheek 
(DOT en DOB-Academy) begonnen met 
werken, in de offshore wind. Ik had het 
gevoel dat op dat moment offshore wind 
de enige offshore renewable was die al 
een sector was. Werken bij DOB is een 

hele leuke combinatie van kennis 
ontwikkelen en delen. DOT is een klein 
bedrijf met grote ambities en volgt de 
filosofie van ‘learning by doing’, op 
deze manier konden we in hele korte 
tijd grote stappen zetten en zie je als 
ingenieur verschillende kanten van de 
sector. Bij de DOB-Academy ligt de 
focus op het vooruithelpen van de 
offshore wind sector door het spreken 
van dezelfde taal en het delen van 
kennis, in plaats van dat ieder bedrijf 
individueel het wiel moet uitvinden.” 

“Helaas staan windturbines momenteel 
nog hoofdzakelijk op de grond en miste 
ik de hydrodynamica. Ik ben daarom 
recent begonnen bij maritiem 
onderzoeksinstituut Marin. Het instituut 
heeft sinds 2018 een nieuwe strategie 
waar het verduurzamen van de oceanen 
voorop staat dus dat leek me de perfecte 
plek om mijn doelen te bereiken. 
Bij Marin werk ik als Project Manager 
bij de Offshore afdeling en mag ik me 
focussen op de markten ‘Life at sea’ en 
‘Renewable energy’. Dit is voor MARIN 
ook relatief nieuw dus het is leuk dat ik 
meteen op dit soort projecten kan 
richten.” “Mijn eerste project bij Marin 
is een open innovatieproject over 
meervoudig ruimtegebruik binnen 
windparken. Ik hoor de afgelopen jaren 
meer en meer over medegebruik maar er 
werden in mijn ogen niet echt stappen 
gezet. Heel leuk dus dat ik bij MARIN de 
kans krijg om iets te bouwen en te 
testen, al is het maar op schaal 1:50. 
We hebben met een groep experts van 
binnen en buiten Marin een concept 
ontwikkeld wat getest wordt in ons 
Offshore Basin. Dit concept is een 
combinatie van een windpark 
met drijvende zonnepanelen en 
zeewierkweek. Tijdens de proeven 
organiseren we een demonstratie 
seminar waar geïnteresseerden 
kunnen komen kijken naar de opstelling 
en samen denken hoe we nieuwe 

stappen kunnen zetten naar de toekomst 
van de Noordzee.”

Wat zijn je ambities?
“Het is mijn ambitie om met techniek 
een duurzame toekomst te faciliteren. 
Naast techniek is er natuurlijk nog van 
alles nodig voor deze duurzame 
toekomst, een cultuuromslag, nieuw 
beleid noem maar op. Ik denk dat er 
daar ook hele belangrijke rollen zijn 
weggelegd voor de kunsten, ontwerpers, 
lobbyisten, iedereen eigenlijk..”
 
“Mijn persoonlijke rol hierin lijkt me het 
sterkst als ik doe wat ik graag doe en dat 
is het ontwikkelen van techniek en het 
verbinden en inspireren van de juiste 
mensen voor deze ontwikkelingen.”

Waarom heb je ervoor gekozen om  
in de (Nederlandse) olie, gas & wind 
industrie te gaan werken?
“Ik vind de zee en water in het algemeen 
erg interessant om mee te werken, 
bovendien heb ik het gevoel dat er 
offshore een heleboel energie 
beschikbaar is waarvoor we alleen 
nog een manier hoeven te vinden 
om het te vangen en op te slaan. 
Alle ervaring die is opgedaan in het 
offshore werken in de olie en gas kan 
nu worden ingezet om de transitie naar 
duurzame energie mogelijk te maken. 
Ik vind het leuk om er een rol in te 
spelen om deze kennis bij elkaar te 
brengen en richting een nieuw doel 
te krijgen.”

Wie is je grote voorbeeld?
“Heb ik niet echt, ik heb best wel lang 
nagedacht over deze vraag maar een 
vakinhoudelijke technische idealistische 
vrouw heb ik helaas nog niet ontmoet. 
Ik vind de vak-gekte van mijn professoren 
op de TU een inspiratie, maar ik mis daar 
een groot gedeelte idealisme. Ik heb 
wel het geluk om heel veel inspirerende 
mensen om mij heen te hebben. 

'Als je zonder oog voor de natuur hernieuwbare  

energiebronnen gaat aanboren,  

gaat alles alsnog kapot.'

wenst al haar lezers een goed
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VOOR DE NEDERLANDSE 
TOELEVERANCIERS IN DE 
OLIE- EN GASINDUSTRIE  
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WASILIKA PUPOVAC - MOUTZOURIDIS, 
W.PUPOVAC@IRO.NL
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9 JANUARI IRO NIEUWJAARSRECEPTIE  ROTTERDAM

6 FEBRUARI  INTRODUCTIE CURSUS ‘OLIE EN GAS’  ROTTERDAM

13 FEBRUARI CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’ 
 DOB ACADEMY, DELFT

14 FEBRUARI BIJEENKOMST CYBER RISK MANAGEMENT   
 UTRECHT

26 FEBRUARI OPT  AMSTERDAM

7 MAART  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE  
N.T.B.

7 MAART IRO SAFETY & TRAINING GROUP  DEN HAAG

12 MAART  BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

12 MAART IRO-CEDA MEETING  VOORSCHOTEN

19 MAART EY-IRO FORECAST MEETING  ROTTERDAM

2 - 4 APRIL  WINDEUROPE  BILBAO, SPANJE

10 APRIL  INTRODUCTIE CURSUS ‘OLIE EN GAS’  ROTTERDAM

12 APRIL   CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  DOB ACADEMY, DELFT

6 - 9 MEI OTC  HOUSTON, USA

14 MEI BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

21 MEI  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE  
N.T.B.

23 MEI NAVINGO CAREER EVENT  ROTTERDAM

14 JUNI  INTRODUCTION TRAINING OFFSHORE SAFETY 
 DOB ACADEMY, DELFT

18 - 20 JUNI OGA  KUALA LUMPUR, MALEISIË

19 - 21 JUNI CMP  MEXICO

26 JUNI  INTRODUCTIE CURSUS ‘OLIE EN GAS’  ROTTERDAM

28 JUNI CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’   
 DOB ACADEMY, DELFT

3-6 SEPTEMBER SPE OFFSHORE EUROPE  ABERDEEN, UK

11 SEPTEMBER CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
 DOB ACADEMY, DELFT

12 SEPTEMBER   INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE  
N.T.B.

17 SEPTEMBER BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

18 SEPTEMBER  INTRODUCTIE CURSUS ‘OLIE EN GAS’  ROTTERDAM

7 - 9 OKTOBER OFFSHORE ENERGY   RAI, AMSTERDAM 

29 - 31 OKTOBER OTC BRASIL  RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

5 - 8 NOVEMBER EUROPORT  ROTTERDAM

21 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING  N.T.B.

22 NOVEMBER CURSUS ‘OFFSHORE WIND BASICS’  
 DOB ACADEMY, DELFT

26 - 28 NOVEMBER  WINDEUROPE OFFSHORE  KOPENHAGEN, DENEMARKEN

3 DECEMBER  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMISSIE  
N.T.B.

4 DECEMBER  INTRODUCTIE CURSUS ‘OLIE EN GAS’  ROTTERDAM

6 DECEMBER INTRODUCTION TRAINING OFFSHORE SAFETY 
 DOB ACADEMY, DELFT

12 DECEMBER BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

1-DAAGSE CURSUS 
OFFSHORE SAFETY 

Deze cursus leidt deelnemers op om praktische  
veiligheidsmaatregelen correct toe te passen,  
maar daarnaast ook om hun verwachte veiligheids-
gedrag te ervaren en te leren hoe ermee om te gaan. 

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking 
met IRO.

Leerdoelen
•  De basisprincipes van veiligheid begrijpen
•  Leren praktische veiligheidsmaatregelen toe  

te passen
•  Inzicht verkrijgen in het effect van menselijk  

gedrag op veiligheid
•  Omgaan met individueel verwacht veiligheidsgedrag
•  Een duurzame proactieve houding aannemen met  

betrekking tot veiligheid

Twee belangrijke veiligheidstheorieën, de Bow Tie 
Theory en de Hazard Identification Theory, zullen in 
theorie en in praktische gevallen worden uitgewerkt. 

Daarnaast wordt de Failure Mode and Effects Analysis 
Theory besproken, gevolgd door een meer gedragsmatige 
benadering van veiligheid. De dag zal worden afgesloten 
met een examen.

Locatie: DOB-Academy, Raam 180, 2611 WP  Delft

Prijs: € 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen  
in de cursus)

Tijd: 08.00 - 18.15 uur

Beschikbare data: • 14 juni • 6 december 

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en 
aanmelden.

Op donderdag 15 november vond het 6e HBO 
Offshore Network symposium plaats bij HZ 
University of Applied Sciences in Middelburg. 
Ruim 180 HBO studenten uit het hele land en 
medewerkers van bedrijven uit de offshore  
en de energiebranche kwamen samen om dit
 jaarlijkse interactieve symposium bij te wonen.

Het thema ‘Wind en de uitdagingen van de energie-
transitie’ is gekozen omdat de Offshore wind een 
steeds belangrijkere rol gaat spelen in de energie-
transitie, maar voor efficiënte opslag en distributie
 is nog veel innovatie nodig.

De vierdejaarsstudenten volgen op dit moment 
een minor die gerelateerd is aan offshore en de 
energietransitie bij de zes HBO-instellingen die  
zijn aangesloten bij het netwerk. 

Tijdens het ochtendprogramma gaven sprekers 
Rens Wilbers van TenneT, René Peters van TNO en 
Martine Verweij van North Sea Energy Lab hun kijk 
op de uitdagingen en bottlenecks binnen dit thema. 
Aan het eind van het ochtendprogramma werd de 
BSc Graduation Award voor de beste afstudeerop-
dracht uitgereikt door KIVI Offshore Techniek. De 
eerste prijs werd uitgereikt aan Sam de Bode. Hij is 
afgestudeerd aan de Hogeschool van Rotterdam op 
‘Conceptual Design of a Jacket Suspension System’. 

Hij heeft deze studie uitgevoerd bij Seaway  
Heavy Lifting. Een efficiënte oplossing voor de  
decommissioning van middelgrote jackets.

Tijdens het middagprogramma werkten de HBO  
studenten in teams aan technische oplossingen  
die kunnen leiden tot belangrijke doorbraken.  
De winnaar van de beste oplossing was een team  
van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen.  
Zij ontvingen de HBO Offshore Award 2018.

HBO Offshore Network
Het HBO Offshore Network is een samenwerkings-
verband tussen de offshore gerelateerde opleidingen 
van Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, 
HZ University of Applied Sciences, NHL Stenden, 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Maritiem  
Instituut Willem Barentsz en Hogeschool Arnhem  
en Nijmegen.

Het was een inspirerende dag voor zowel de  
studenten als de andere deelnemers.

Het HBO Offshore Network en het HBO Offshore 
Symposium worden ondersteund door IRO. Namens 
Young IRO was daarom bestuurslid Jiska Bazuin  
aanwezig op de informatiemarkt om de Netherlands 
Suppliers Catalogue uit te reiken aan de studenten die 
nog een afstudeeropdracht of stageplaats zoeken.

WIND EN DE UITDAGINGEN VAN DE ENERGIETRANSITIE: 
HOT TOPIC TIJDENS INSPIREREND 6E HBO OFFSHORE 
NETWORK SYMPOSIUM

Mede namens CMS DSB Advocaten en JLT Specialty 
nodigen wij IRO leden uit voor een bijeenkomst 
inzake Cyber risico management op donderdag 
14 februari 2019 bij CMS DSB, Newtonlaan 203, 
3584 BH Utrecht.

Ook voor organisaties in de olie-, gas- en offshore 
renewable industrie zijn cyber incidenten een steeds 
groter risico. Niet alleen door de sterke groei van cyber 
crime, maar ook door systeem falen en menselijk falen. 

Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in het 
business model van cyber criminelen, laten we de 
impact zien van cyber incidenten op uw organisatie 
en stakeholders en bespreken we hoe u de risico’s 
kunt mitigeren en de impact kunt verkleinen.

Tot slot zullen we ook ingaan op het verzekerings- 
vraagstuk, de claims afhandeling en de juridische  
vraagstukken die daarbij naar voren komen.

Sprekers: 
Sjaak Schouteren staat als Partner van het Europese 
Cyber team bij JLT Specialty organisaties bij om hun  
cyber risico’s te identificeren, te mitigeren en te  
verzekeren.
Leonard Böhmer en Erik Jonkman werken in nationale 
en internationale cyber risk management zaken, zowel 
preventief als after-the-fact bij CMS. Ze zijn lid van de 
internationale CMS werkgroep die zich bezig houdt 
met data protection, verzekering en litigations.

Programma
14:00 uur: inloop
14:30 uur: aanvang bijeenkomst met presentaties
16:00 uur: stellen van vragen
16:15 uur: netwerkborrel
17:30 uur: einde bijeenkomst

U kunt zich aanmelden via Barbara van Buchem,  
b.vanbuchem@iro.nl.

UITNODIGING BIJEENKOMST CYBER RISICO 
MANAGEMENT 14 FEBRUARI 2019
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BEURSGENOTEERD

OTC HOUSTON 2019, 6 MEI - 9 MEI, HOUSTON, USA
Uitverkocht.

OIL & GAS ASIA (OGA) 2019, 18 - 20 JUNI 2019, 
KUALA LUMPUR, MALEISIË
Uitverkocht. Deelname in ons Holland Paviljoen is alleen nog mogelijk 

via Lounge deelname. Contact: w.pupovac@iro.nl

CMP 2019 (MEXICAN PETROLEUM CONGRESS)  
19 - 22 JUNI 2019, LEON, MEXICO
Registratie voor deelname op IRO wand start in december 2018 / januari 2019.

OTC BRASIL, 29 - 31 OKTOBER 2019, RIO DE JANEIRO, BRAZILIË
Neem deel in ons Holland Paviljoen. Registratie voor standruimte kan via  

onze website. Contact: w.pupovac@iro.nl

ADIPEC 2019, 11 - 14 NOVEMBER 2019, ABU DHABI
Registratie voor standruimte begint januari/februari 2019

WINDEUROPE OFFSHORE, 26 - 28 NOVEMBER 2019,  
KOPENHAGEN, DENEMARKEN
Info via dutchvillage@nwea.nl

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen 

organiseert, hebben wij ook contacten met externe partijen 

omtrent de organisatie van diverse wereldwijde  

evenementen. Neemt u gerust contact op met IRO als  

u vragen heeft over internationale evenementen die  

niet in de beurskalender vermeld staan.

Voor meer informatie, raadpleeg 

www.iro.nl/calendar

De voorbereidingen voor de 2019 
editie van de Netherlands Suppliers 
Catalogue zijn al in volle gang! 
De catalogus biedt aantrekkelijke 
deelnamemogelijkheden voor alle 
IRO leden en zal wereldwijd worden 
verspreid onder 6000 internationale 
olie-, gas- en offshore renewable 
gerelateerde bedrijven en organisaties 
via beurzen, handelsmissies, 
bijeenkomsten en mailings.

U kunt zich kan vóór 14 februari 
2019 aanmelden via  
www.iro-catalogue.nl/advertising.

Op dinsdag 9 januari nemen wij tijdens 

de IRO Nieuwjaarsreceptie in het 

Wereldmuseum na 18 jaar afscheid van 

Marjo Hakkenbrak. Marjo begon in 2001 

haar loopbaan bij IRO als Office Manager 

en Directiesecretaresse. Onze collega 

Liesbeth Köhne zal vanaf dan het stokje 

van haar overnemen. Tevens is Manuela 

van Dalen per 1 december jl. begonnen als 

Office/Communications Assistant en volgt 

hiermee Liesbeth op. Met de nieuwe samen-

stelling van het IRO team, staan wij ook in 

het nieuwe jaar graag voor u klaar! 

Het IRO team wenst u fijne  

feestdagen en een succesvol 2019!   

WISSELING 
VAN DE WACHT 

Van 12 november tot 15 november 2018 vond in Abu Dhabi 
de 21e editie van 's werelds meest toonaangevende en 
invloedrijkste evenement voor de olie- en gas industrie, ADIPEC, 
plaats in het nationale expositiecentrum van Abu Dhabi.

In het 469,5m2 grote Holland Paviljoen stonden meer dan 
25 Nederlandse prachtbedrijven, die tezamen op het gebied 
van olie- en gas en offshore renewable een mooi visitekaartje 
vormden voor de B.V. Nederland.Dit jaar trok ADIPEC aanzienlijk 
meer bezoekers dan in 2017. Zo’n 145.000 bezoekers en 2.200 
exposanten vonden hun weg naar de beurs. Een record aantal! 
Het Holland Paviljoen werd hierdoor ook zeer goed bezocht.
 Onze exposanten hadden gedurende de vier dagen een goede 
stroom bezoekers naar hun stands, wat in veel gevallen leidde 
tot interessante projectleads en nieuwe zakelijke vooruitzichten. 

Zelfs H.E. Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahayan, lid van het 
kabinet en tevens de minister van Tolerantie van de Verenigde 
Arabische Emiraten, bracht een bezoek aan het Holland 
Paviljoen. 

De Holland Networking Receptie, welke samen met 
Nederlandse Ambassade in Abu Dhabi werd georganiseerd 
in het Aloft hotel op dinsdagavond, werd beschouwd als een 
van de hoogtepunten van de week.

Voorafgaand aan ADIPEC was er een grote netwerkgelegenheid 
in de Golfregio voor IRO leden: een uniek bezoek aan Saudi 
Aramco in Saoedi-Arabië op zondag. Dit was een vruchtbare 
bijeenkomst en werd door de aanwezige IRO leden als zeer 
positief ervaren.

IRO

BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF) 

13TH FLOOR

3011 XB  ROTTERDAM

P.O. BOX 390

3000 AJ  ROTTERDAM

T: +31 793411981

E: INFO@IRO.NL 

I: WWW.IRO.NL 

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS 
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING 
VOOR DE NEDERLANDSE 
TOELEVERANCIERS IN DE 
OLIE- EN GASINDUSTRIE  
EN OFFSHORE RENEWABLE 
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

 

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

CENTRE OF EXPERTISE WATER & ENERGY WWW.COE-WE.COM 

Door samen met de offshore windsector te werken aan praktijkgericht onderzoek, komen tot innovatie,  

passend onderwijs en perfect opgeleide professionals voor de sector.

MOURIK INDUSTRY  WWW.MOURIK.COM 

Mourik Industry is a unique family-owned international business, providing innovative industrial services to 

clients in the oil and gas, chemical, steel and energy sectors worldwide.

PLANT PRODUCTS WWW.PLANTPRODUCTS.NL 

Plant Products is gespecialiseerd in het maken van explosieveilige en industriële producten, zoals  

ATEX GRP/RVS JB’s en industriële verdeelkasten voor de onshore en offshore industrie.

NETHERLANDS 
SUPPLIERS 
CATALOGUE 2019 – 
BOEK NU UW 
PROFIELADVERTENTIE!

Op donderdag 1 november vond een IRO ledenbijeenkomst 

plaats bij Den Helder Airport. Mede host was CHC 

Helicopters Netherlands. De bijeenkomst werd  

georganiseerd in samenwerking met  

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Den Helder Airport heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot 

één van de grootste offshore helihavens van Noordwest-Europa. 

Dagelijks vervoeren helikopters offshore werkers naar en van 

booreilanden en olie- en gasproductieplatformen op het 

Nederlands Continentaal Plat. Dit dankzij haar ideale ligging 

ten opzichte van de primaire olie- en gasvelden die centraal 

en in zuidelijke delen van de Noordzee zijn gelegen.

Presentaties werden verzorgd door Nick Waterdrinker, Business 

Development Den Helder Airport en Malte Renz (New Energy 

Coalition/Energy Delta Institute) en Kees Wouters (One Peterson) 

over kansen op de Noordzee met waterstof. Na de presentaties 

volgden een rondleiding en een demonstratie in de hangar. 

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel. 

LEDENBIJEENKOMST DEN HELDER

ADIPEC 2018: POSITIEVE SFEER OP ZEER DRUKBEZOCHTE BEURS



Op dinsdag 21 november vond de IRO Algemene Ledenvergadering plaats bij Van Oord in Rotterdam, bijgewoond door 130 IRO leden.

De belangrijkste punten op de agenda waren:

• Overzicht van de activiteiten van IRO in 2018
• Financiële afsluiting van 2018
• Korte blik op aandachtsgebieden voor de (nabije) toekomst
• Presentatie en goedkeuring van begroting 2019
• Aftreden bestuursleden Jeff Sluijter en Jan Willem van der Graaf
•   Benoeming van de bestuursleden Bruno Jelgerhuis Swildens (EY) en Koos-Jan van Brouwershaven (Heerema Fabrication Group &  

Heerema Marine Contractors)

Tijdens het publieke gedeelte van de vergadering gaf IRO voorzitter Pieter van Oord zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen in de olie- en  
gassector en offshore renewable industrie.

Ook Wouter Dirks, Manager Engineering & Estimating Energy, gaf in zijn presentatie een overzicht van de innovaties van Van Oord in Offshore wind.

Young IRO's Jiska Bazuin volgde met een update van Young IRO's activiteiten en toekomstplannen waarin de jongeren en gevestigde orde  
samenwerken aan een rooskleurige offshore toekomst.

Na de presentaties werden alle aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan een interessante rondleiding bij de simulatoren.

Drankjes en hapjes aan het einde van de middag boden iedereen de mogelijkheid om te netwerken.

Van Oord, hartelijk dank voor de gastvrijheid!

GOED BEZOCHTE ALV BIJ VAN OORD
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IRO

BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF) 

13TH FLOOR

3011 XB  ROTTERDAM

P.O. BOX 390

3000 AJ  ROTTERDAM

T: +31 793411981

E: INFO@IRO.NL 

I: WWW.IRO.NL 

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS 
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING 
VOOR DE NEDERLANDSE 
TOELEVERANCIERS IN DE 
OLIE- EN GASINDUSTRIE  
EN OFFSHORE RENEWABLE 
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE WIND BASICS

Deze cursus wordt georganiseerd door DOB-Academy in samenwerking met IRO en NWEA. 
Tijdens deze cursus leren de deelnemers de basis van de offshore windenergie industrie.

Inhoud cursus
•  Inzicht verkrijgen in de snelle groei en ontwikkeling 

van de offshore windenergie industrie
•  Kennis opdoen over het effect van beleid en van  

wensen vanuit de maatschappij op de ontwikkeling 
van offshore windenergie

•  Begrijpen hoe wind wordt omgezet in elektriciteit  
en hoe deze elektriciteit de consument bereikt

•  Begrijpen hoe een business case wordt gemaakt  
voor het opwekken van windenergie op zee

•  Inzicht verkrijgen in de levenscyclus van een  
windpark, inclusief ontwerp, constructie,  
installatie, werking en onderhoud

Locatie: DOB-Academy, Raam 180, 2611 WP  Delft

Kosten
€ 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch

Voertaal: Nederlands.
(Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd: 08.30 - 17.15 uur.

Beschikbare data: • 13 februari • 12 april • 28 juni  
• 11 september • 22 november

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en 
aanmelden

1-DAAGSE IRO OLIE & GAS CURSUS INCLUSIEF 
BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE

Inhoud cursus
• Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers in de olie- en gasindustrie
• Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten van het opsporen tot het verwerken van olie en gas
• Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk, waaronder hernieuwbare energie
• De processen en methodes die gebruikt worden voor exploratie, productie, transport en opslag
• Actieve deelname aan de Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam

Locatie: Maritiem Museum Rotterdam

Kosten: € 495,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.

Voertaal: Nederlands (Engels indien Engelstaligen in de cursus)

Tijd: 08.30 - 17.00 uur

Beschikbare data:
• 6 februari • 10 april • 26 juni • 18 september • 4 december

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en aanmelden (foto: Marco de Swart)
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JAPAN ORDERS SECOND CRANE FROM HUISMAN

Huisman signed a contract with Japan Marine United Shipyard (JMU) for the delivery 
of a 1,000mt SWL Pedestal Mounted Crane for offshore wind turbine installation in 
Japan. The 1,000mt PMC will be built and delivered at Huisman China, installation 
will take place at JMU’s shipyard in Japan.

Japan is steadily increasing its number of wind turbine installation vessels: in 2016, 
Japanese Penta-Ocean Construction company awarded JMU a contract for the 
delivery of a Self Elevating Platform (SEP) including Huisman’s 800mt Pedestal 
Mounted Crane for offshore wind turbine installation. Now, the cooperation in 
Japan is bound to continue with a new contract for the delivery of a 1,000mt PMC, 
awarded by JMU. 

The end clients are Japanese construction companies Obayashi Corporation and 
TOA Corporation. The swift and cooperative finalisation of the commercial 
discussions reflect the mutual trust between Huisman and its Japanese partners. 
This has also been the first project that resulted in a firm order since Huisman’s 
cooperation with its Japanese agent Exeno Yamamizu Corporation. 

The newly awarded design builds on the track record of Huisman’s previous crane 
for the Japanese market, but will be adapted to suit the specific requirements of 
Obayashi Corporation and TOA Corporation. 

INSTALLATIE KABELS 
BORSSELE 1+2

Ørsted heeft een contract gesloten 
met Van Oord voor de installatie van 
de inter array kabels op Borssele 1+2. 
Het betreft 94 inter array-kabels met 
een totale lengte van 167 kilometer. 
Van Oord moet deze vervoeren, 
installeren en begraven. Van Oord 
zal zijn speciale kabellegger Nexus en 
trencher Dig-It inzetten om de kabels 
tot een diepte van 2 meter te 
installeren en te begraven.

NEW TERMINAL IN EEMSHAVEN 

By signing the purchase agreement for a total of 22ha of land in Eemshaven BOW 
Terminal has definitively decided to expand their future offshore wind activities with 
a new logistics hub in the Eemshaven.

The new terminal will be located directly along a 525 meters mostly prioritized 
quay at the Wilhelmina Harbour. The quay strength of this prioritized part will be 
upgraded to 10 tons/m2. 

With a water depth of 16 meters the Wilhelmina Harbour has the highest 
water depth in Eemshaven and is therefore suitable for deep water vessels. 
The new BOW Terminal facility will be operational Q2 2019.

Artist impression of the new terminal.

OVERNAME ALEWIJNSE

Investeringsmaatschappij Strong 
Root Capital neemt samen met 
Commonwealth Investments de 
technisch dienstverlener Alewijnse 
over. Door de overname treedt de 
familie Alewijnse terug uit het bedrijf. 
Alewijnse is actief als (elektro)
technische dienstverlener en 
bestaat uit de onderdelen Industrial 
Automation en Marine. Het bedrijf 
ontwerpt en onderhoudt installaties 
voor de industriële en maritieme 
industrie en bestaat al bijna 130 jaar. 
Alewijnse is een belangrijke 
toeleverancier voor grote 
scheepsbouwers.

GEOSEA TO INSTALL 
FOUNDATIONS FOR 
BORSSELE 1 & 2 

GeoSea has been awarded a contract 
for the transportation and installation 
of 94 foundations at Ørsted’s Borssele 
1 & 2 offshore wind farm. Additionally, 
GeoSea secured the contract for the 
transport and installation of 94 
turbines at the wind farm.

In this project, GeoSea will transport 
and install the 94 wind turbine 
foundation structures including the 
supply, transport and installation of 
scour protection on each location. 

The foundation type for the 94 wind 
turbines will be a monopile foundation 
with pre-installed scour protection, 
an anode cage and a bolted transition 
piece. Water depths range from 14 
to 36 metres. Monopile and turbine 
installation is scheduled in 2020.

ECMT

WWW.GWO.TRAINING

NIEUW
GWO Safety Training - Maashaven Rott erdam

Alti jd plaats - Cursus gaat alti jd door - Verplaatsen alti jd mogelijk

Tijdelijke introducti e prijzen:

GWO Basis - off shore € 1500,- p/p all-in ex BTW

GWO Herhaling - off shore € 1000,- p/p all-in ex BTW

GWO Basis - onshore € 1000,- p/p all in ex BTW

GWO Herhaling - onshore € 850,- p/p all in ex BTW

Boeken voor deze scherpe prijzen?
Bel 010-495-2018 of mail naar assistant@ec-mt.com

���.���.��������

ECMT:   Persoonlijk  -  Betrouwbaar  -   Flexibel

© 2018 Emergency Control - Mariti me Training BV - P.O. Box 59008 - 3008 PA - Rott erdam - The Netherlands
ECMT is GWO , ILT-STCW and ISO 2001:2015 certi fi ed



DOUBLE SLIP JOINT 
A MODULAIR DESIGN

JUST PLUG & GO

powered by ROYAL IHC

The current wind turbine generator 
connections are not future proof as they 
have their challenges, such as long curing 
time of grout, long installation time and 
high maintenance costs of bolted flanges. 
Therefore KCI introduces the Double Slip 
Joint (DSJ) to provide a better alternative, 
which is fast and reduces the pile weight 
as a result of the under water connection.

O N S T R E A M
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MILESTONE COASTAL WIND PROJECT

Seaway Offshore Cables (SOC), in combination with Subsea 7, has been awarded its 
first US offshore wind project by Ørsted Wind Power North America LLC who are 
constructing the project for Dominion Energy. 

This turnkey cable supply and cable installation contract for Coastal Virginia Offshore 
Wind (CVOW) Project marks the continued success of a global renewables strategy 
for Subsea 7 in the US. The multi-million-dollar contract will see SOC, and Subsea 7 
operating out of the Gulf of Mexico, perform the turnkey supply and installation of 
inner array grid cables for the CVOW Project located approx. 43km off the east coast 
of the US. 

The CVOW Project includes the development of two, 6-megawatt wind turbines on 
monopile foundations, which will be connected to the existing onshore grid by 
submarine cables. In addition to the submarine cable installation works, SOC will also 
provide associated materials and services including the supply of the submarine 
composite cables, cable protection systems and related accessories as well as post-
installation termination, trenching and testing services. The project engineering 
works will commence immediately. The marine installation works are scheduled for 
execution in 2020. 

KOTTER P&A CONTRACT

After a successful campaign on Logger, 
the WellGear Group also has been 
awarded the Kotter P&A contract. The 
contract covers all P&A phases; from 
deep-set plug setting, completion 
removal, plugging, testing and 
conductor severance. WellGear will 
utilize their multi-skilled crews whilst 
maintaining a consistently high 
standard of safety and service quality. 
Over decades many of WellGear’s crew 
members have left countless footsteps 
on the Kotter platform, as such we 
take great pride in being selected to 
execute the final phase of its lifecycle.

SEAMADE SELECTS DEME

DEME’s subsidiaries Dredging International, GeoSea and Tideway have secured major 
contract awards for the 487 MW SeaMade Offshore Wind Farm in Belgium. 
SeaMade stands for a combination of two offshore wind projects in Belgium, 
previously known as Mermaid (235 MW) and Seastar (252 MW). The project will 
include 58 wind turbines and will be located 40-50 km off the coast from Ostend. 
Each of SeaMade’s two wind farms, Mermaid and Seastar, will have its own offshore 
substation, which will collect electricity produced, convert it from 33 kV to 220 kV 
and export it into the grid.

After a successful collaboration on numerous offshore wind farms, GeoSea, ENGIE 
and Smulders join forces again for the SeaMade project. The partnership will be 
responsible for the full engineering, procurement, construction, transport, installation 
and commissioning of the two high voltage substations.

AUTONOMOUS SURVEY VESSELS

Fugro has signed a joint development agreement with autonomous vessel technology 
specialist L3 ASV, to jointly create the next generation of autonomous vessels for the 
commercial survey market.

The partnership brings together the expertise of both companies for the joint 
development of a variety of fit-for-purpose unmanned surface vessels (USVs). Delivery 
of the first USV, designed for medium- to large-scale hydrographic survey 
applications, is scheduled for Q2 2019.

The first USV, designed for medium- to large-scale hydrographic survey applications, 
is scheduled for delivery in Q2 2019.

“We believe that over time a significant portion of our marine business can be 
optimised through the use of autonomous and remote technology, and we are very 
excited that we have reached an agreement with L3 ASV,” said Wim Herijgers, 
Director Innovation Marine for Fugro. “This partnership aligns with our strategy to 
leverage technology to reduce offshore staff exposure and make our operations more 
efficient.”

SUBSEA MANIFOLD FOR 
LEVIATHAN

Jumbo has been awarded the 
transportation and Installation of a 
410t subsea production manifold at a 
depth of 1643 metres off the coast of 
Israel for the Leviathan development. 
Technip is preparing for a project 
including a subsea production system 
connecting high-rate subsea wells to 
a fixed platform located 
approximately 10km offshore Israel.

Technip awarded Jumbo’s Offshore 
division with the contract to perform 
the task of lowering the manifold 
onto the seabed at a 1643m water 
depth and installing various other 
SSIV’s and valve skids at a water depth 
of approximately 86m. In addition to 
this, Jumbo will also transport various 
equipment from US Gulf Coast to 
Eastern Mediterranean.

The Jumbo team will also provide 
reliable project management and 
engineering services for this scope of 
work, including attendance of HIRAs 
and review of Technip procedures and 
analyses.


