
S U P P O R T E D  B Y:

 

DIVING HEALTH AND SAFETY

5/6
S E RV I N G  T H E  O I L ,  G A S  A N D  R E N E WA B L E  E N E R G Y  C O M M U N I T I E S

 N R .  5 / 6 -2 0 1 9
J A A R G A N G  3 6



5 / 6   2 0 1 9  -  O C E A N  E N E R G Y  R E S O U R C E S 3

INHOUD

DECOMMISSIONING
PAGINA 4

In nauwe samenwerking met Allseas heeft offshore 
en subsea contractor Bluestream uit Den Helder 
afgelopen zomer in het kader van de ontmanteling 
van een in 1978 geïnstalleerd large UKCS East of 
Shetland olieplatform, een uniek rope access 
project succesvol afgerond. Het betrof een platform 
dat niet meer als zodanig geclassificeerd was. 
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De Nederlander Guido van den Belt heeft in 
Hamburg zijn holding Van den Belt Verwaltungs 
GmbH gevestigd en is om die reden in 2013  
ook persoonlijk in deze stad gaan wonen. Onder  
het label Energy Asset Management levert Guido  
zijn kennis en ervaring als onafhankelijk adviseur. 
Ocean Energy Resources sprak met hem.
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Op 14 november vond wederom het jaarlijkse  
interview plaats met de Vereniging Nederlandse 
Associatie van Duikondernemingen - kortweg 
NADO. Ditmaal in het nieuwe kantoorpand te 
Pijnacker. Aanwezig waren Carin Bot van het 
Secretariaat en Kees Segaar, penvoerder van  
de Beheerstichting SWOD projectgroep.
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PAGINA 20

Brighter days could be on the horizon for the oilfield 
services industry in Southeast Asia, as operators in 
the region have started to increase their upstream 
budgets. While sanctioning of new greenfield  
projects has been moderate, a boost in brownfield 
expenditure has been the main driver for higher  
activity for oilfield service players in the region.

 

Het is een bekend gegeven: regent het bij de oliemaatschappijen, 
dan druppelt het bij de contractors en miezert het bij de  
uitgevers van offshore olie en gas vaktijdschriften.  
Die ‘regen’ heeft echter plaats gemaakt voor ‘wind’ en ‘zon’.  
Met als gevolg dat menig contractor in ‘zwaar weer’ is beland  
en dienovereenkomstig kostenbesparende maatregelen neemt. 

Het moge duidelijk zijn dat dit ook gevolgen heeft voor de  
nationale en internationale media. Bladen verdwijnen of gaan 
digitaal.  Wij hebben te kampen met advertentiebudgetten  
die al op zijn voordat het nieuwe jaar is begonnen en met  

marketingafdelingen die hun focus geheel leggen op het  
genereren van gratis redactionele aandacht en daarbij het 
aloude principe van ‘give and take’ over het hoofd zien.  
Deze gang van zaken heeft ook zijn weerslag op de gedrukte 
versie van Ocean Energy Resources (OER). Daarom hebben  
wij besloten het aantal uitgaven in 2020 definitief terug te 
brengen van zes keer naar vier keer per jaar en, uiteraard  
met uitzondering van onze loyale relaties, een aanpassing  
in het redactioneel beleid door te voeren. 

Han Heilig
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Het ging in deze dus niet alleen om 
allerlei reddingsmiddelen, vlucht routes, 
markeringsbordjes en belijning, maar 
ook om zaken zoals koffiefaciliteiten, 
nooddouches, toiletten, generatoren, 
licht en lucht. Alles moest opnieuw aan 
boord worden gebracht. Een overzicht 
van dit plan moest aan HSE UK ter 
goedkeuring worden voorgelegd 
alvorens wij afgelopen zomer met de 
werkzaamheden konden beginnen.”

Allseas heeft van een operator de 
opdracht gekregen een groot UKCS 
East of Shetland platform, dat zich op 
ongeveer 160 kilometer ten noordoosten 
van de Shetlands bevindt, definitief te 
verwijderen. ‘Pioneering Spirit’ zal het 
13.000 ton wegende platform in één 
lift optillen en naar de Shetlands 
transporteren voor de uiteindelijke 
sloopwerkzaamheden.  

Uniek
Wat dit rope access project voor 
Bluestream zo uniek maakt, is het 
gegeven dat het platform al vanaf 
april 2018 niet meer operationeel is. 
Er bevindt zich dus al lange tijd 
geen bemanning meer aan boord. 
Dit impliceert onder meer dat alle 
bestaande veiligheid equipment en 
escape sets niet meer gecertificeerd zijn. 
Feitelijk is het platform slechts een dood 
stuk staal in zee. De grootste uitdaging 
voor Bluestream als onderaannemer van 
Allseas zat daarom in de voorbereiding. 
In het veilig maken van het platform 
voor de uitvoering van de geplande snij 
werkzaamheden door de vijftien rope 
access teamleden (verdeeld over vijf 
ploegen van drie man) die op het 
platform werden bijgestaan door een 
storekeeper, rope access supervisor, 
constructie manager, project engineer 
en veiligheidsexpert van Bluestream. 
Overigens gold die uitdaging ook voor 
alle andere partijen die bij het project 
betrokken waren. Voor zowel de 
operator, Allseas en HSE UK was het 
werken onder een Safety Case vanaf 
een Construction Supportschip op 
een platform dat al lange periode 
onbemand op zee staat, de eerste keer. 

Gedetailleerd
“Om het platform weer een ‘veilige’ 
status te kunnen geven, moest eerst 
een compleet overkoepelend HSE 
Management plan worden geschreven, 
dat voldoet aan de Engelse HSE 
regelgeving,” vertelt Project  
Manager Bert-Jan Ruis van Bluestream. 
Voor zowel de operator, Allseas en 
Bluestream geldt immers dat veiligheid 
van medewerkers/sters altijd de hoogste 
prioriteit geniet. Samen met Allseas zijn 
wij daarom in de voorbereiding zeer 
gedetailleerd te werk gegaan om die 
veiligheid en efficiëntie tijdens de  
duur van het totale project te kunnen 
garanderen. Vandaar dat er naast de 
‘make safe’ campagne ook een site 
establishment plan is opgemaakt.  
Niet eenvoudig, want we hadden  
alleen tekeningen en foto’s tot onze 
beschikking. We mochten immers niet 
aan boord van het platform komen 
voor een ‘verhelderende’ site visit. 

Puzzel
“Om het jacket volledig van de topside 
te scheiden, bestond onze opdracht in 
totaal uit 24 aparte werkpakketten. 
Met inbegrip van de daadwerkelijke 
implementatie van de ‘make safe’ 
procedure was voor de uitvoer ervan 
een tijdsbestek van een maand 
ingepland,” vult Gijsbert Visser van 
Bluestream aan. Hij was de Deputy 
Project Manager op het project. 

DECOMMISSIONING DECOMMISSIONING

BLUESTREAM SEPAREERT LARGE UKCS EAST OF SHETLAND TOPSIDE VAN JACKET

Minutieuze voorbereiding 
resulteert in succesvolle 
snij-operatie

In nauwe samenwerking met Allseas heeft offshore en subsea contractor Bluestream uit Den Helder afgelopen 

zomer in het kader van de ontmanteling van een in 1978 geïnstalleerd large UKCS East of Shetland olieplatform 

een uniek rope access project succesvol afgerond. In principe zag de omschrijving van de opdracht er simpel uit: 

separeer de complete topside van het stalen jacket. Op zich hoeft een dergelijke ‘cutting’-activiteit niet al 

te veel hoofdbrekens te kosten. Een gedegen projectplan en risico-inventarisatie zou afdoende kunnen zijn. 

In dit specifieke geval betrof het echter een platform dat niet meer als zodanig geclassificeerd was. Er moest een 

zogeheten ‘make safe’ procedure worden opgesteld om de veiligheid van de multi-skilled Bluestream rope access 

specialisten te kunnen garanderen. 
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'Om het platform weer een ‘veilige’ 

status te kunnen geven, moest eerst een 

compleet overkoepelend HSE Management 

plan worden geschreven, dat voldoet aan 

de Engelse HSE regelgeving'.

Bert-Jan Ruis, Project Manager Bluestream



de aanwezigheid van asbest te 
herkennen als zou blijken dat dit 
materiaal aanwezig zou zijn. 
Ook dit was onderdeel van de totale 
planning. Daarnaast zijn procedures 
geschreven in geval de aanwezigheid 
van zware metalen in coatings, asbest, 
gas en radioactieve materialen zou 
worden geconstateerd.” 

Hoger niveau
Zoals in aanvang van dit artikel reeds 
aangegeven heeft Bluestream dit 
uitdagende project met groot succes 
afgerond. “De ondersteuning die 
wij daarbij hebben gehad van 
Allseas was fantastisch. Vanwege 
de complexe organisatie was veel 
afstemming noodzakelijk en juist 
dat heeft ervoor gezorgd dat de 
complete organisatie van het project 
zo voortvarend is verlopen.” 
Project Manager Bert-Jan Ruis maakt 
zich absoluut geen zorgen dat het 
platform niet zal loskomen tijdens 
de liftoperatie. 

‘Pioneering Spirit’. “Voorafgaand aan 
het maken van de snedes op zee hebben 
wij eerder dit jaar in onze werkplaats te 
Den Helder uitgebreid geoefend met de 
rope access professionals die van de 
zomer aan boord van de Large UKCS 
East of Shetland olieplatform het 
werk hebben uitgevoerd,” vertelt Bill 
Apeldoorn. Hij is bij Bluestream Head 
of Projects en verantwoordelijk voor de 
naleving van de Bluestream governance 
code. “We hebben op ware plaatdikte  
snijtesten uitgevoerd om te kunnen 
bekijken welke brander het beste werkt, 
welke nauwkeurigheid er gehaald 
moest worden en met welke snelheid 
er gesneden moest worden. 
Doel van de snij test was eveneens om 
de multi skilled rope access mannen 
die wij speciaal voor deze klus hadden 
geselecteerd nog eens extra te trainen 
op bepaalde vaardigheden. Kwaliteit 
en de veelzijdigheid van onze mensen 
was op dit project doorslaggevend. 
Zo hadden we ook een aantal 
teamleden dat gecertificeerd is om 

“De werkzaamheden van het complete 
Bluestream team zijn in de 
voorbereidingsperiode en tijdens de 
cutting werkzaamheden op velerlei 
manieren bekeken en gecontroleerd. 
Er was doorlopend een warranty 
surveyor, aanwezig alsmede een Allseas 
project team. Ook waren er camera’s 
die het snijden van de cut vastlegden 
en, nog belangrijker, de cut confirmatie. 
Ik ben er dan ook 100% zeker van 
dat alles is doorgesneden.” 

Bert-Jan Ruis en Gijsbert Visser kijken 
met trots terug op de periode dat zij 
bij het project betrokken zijn geweest. 
“Het is een heel leerzaam proces 
geweest. We hebben aangetoond de 
voorbereiding tailor-made in te richten 
naar de behoeften van de klant. 
Met ons Project Management Office 
zijn we erin geslaagd Bluestream als 
organisatie naar een hoger niveau 
van volwassenheid te tillen.” 

Foto's:  Jethro Kierman
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“Als projectorganisatie is het onze 
uitdaging om met een grote flexibiliteit 
in locatie en planning, een behoorlijke 
hoeveelheid werk te verzetten. 
Hiervoor is een goede voorbereiding, 
communicatie en samenwerking 
nodig met onze afdelingen intern, 
en in dit geval ook zeker direct met 
onze opdrachtgever Allseas.” 

Dat bovenstaande succesvol is 
gebleken bewijst de zeer hoge 
productie door de efficiënte tijd 
in de touwen van negen uur 
per dag gemiddeld.

Voor een efficiënte executie van de 
24 verschillende werkpakketten zou 
het fijn geweest zijn als de mannen van 
Bluestream alle containers op het 
platform zouden hebben kunnen 
plaatsen. Dit was echter niet mogelijk. 
Aan boord van het platform was 
gedurende de operatie slechts plek 
voor twee 10 foot containers. 

Bert-Jan Ruis: “Na de inkoopprocedure 
hebben wij hier in Den Helder zo’n 20 
containers minutieus ingepakt met tools, 
spares en materieel gesorteerd per 
workscope. Al deze containers zijn vanuit 

de Rotterdamse haven met de 'Oceanic' 
naar het UKCS East of Shetland platform 
getransporteerd. Eenmaal aangekomen 
moesten we dus eerst de containers in 
een vooraf bepaalde volgorde uitpakken 
om alle equipment voor de scopes 
elders op het platform tijdelijk te kunnen 
opslaan. Het liefst zo dicht mogelijk bij 
een werkplek om de efficiency van die 
betreffende activiteit zo hoog mogelijk te 
houden. Op zich was dit een behoorlijke 
puzzel omdat een aantal teams vrij dicht 
bij elkaar moest werken. Vandaar dat we 
zo breedvoerig te werk zijn gegaan en er 
voor elke scope een apart werkpakket is 
geschreven. We wilden elke verrassing 
uitsluiten omdat we op zee volledig 
self-supporting moesten kunnen 
handelen. Dit is gelukt. We hebben 
nergens misgegrepen en offshore geen 
noemenswaardige wijzigingen hoeven te 
maken in de bestaande werkpakketten.”

Mock-up
Voor het lossnijden van de topside was 
besloten de acht poten van het jacket 
onder het cellardek door te snijden. 
Er is zowel van de diamond wire techniek  
gebruik gemaakt (waar BSO bij heeft 
geassisteerd met op de plek brengen 
van de tool) als van de oxy fuel techniek 
waarbij een brandstof met zuivere 
zuurstof wordt verbrand. En, ook heel 
bijzonder, met beide technieken is een 
castellated cut tot stand gebracht. 
Op deze manier blijft de stabiliteit van 
de topside tijdens bijvoorbeeld 
stormachtige omstandigheden intact. 
In het geval van de large UKCS East of 
Shetland olieplatform kan de topside 
daardoor alleen nog maar verticaal 
omhoog worden gebracht. En dat is nu 
exact de bedoeling van Allseas met de 
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'Om het jacket volledig 

van de topside te scheiden, 

bestond onze opdracht in 

totaal uit 24 aparte 

werkpakketten.'

Gijsbert Visser, Bluestream



dat zij aan bepaalde eisen voldoen. 
Samen met de Arbocatalogus geldt het 
certificeringsstelsel sedert 2010 voor 
iedereen die binnen Nederland wil 
werken. Het huidige certificatiestelsel 
is gebaseerd op de internationale Norm 
17024: persoonscertificatie. Deze norm 
bepaalt de inrichting/hiërarchie van de 
sector. Indirect is ook de NADO vele 
jaren nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van die hiërarchie. De 
werkveldspecifieke certificatieschema’s, 
Centrale Itembank en het Openbaar 
Register Certificaathouders alsmede de 
Arbocatalogus Werken onder Overdruk 
worden beheerd door SWOD. Dit orgaan 
vertegenwoordigt de drie werkvelden 
duikarbeid, caissonarbeid en arbeid 
hyperbare geneeskunde binnen de 
drie branchecolleges Defensie, Brandweer 
en Civiele Sector op het gebied van 
Arbeidsomstandigheden. Onder SWOD 
opereert het Centraal College van 
Deskundigen (CCvD). In dit college is het 
trio Defensie, Brandweer en Civiele Sector 
uit de Sector Werken onder Overdruk 
vertegenwoordigd. Voor de Civiele Sector 
zijn dat Rob Borgonjen als voorzitter 
CvD CS en Arjan Ensing als tweede lid. 
Barend Mes is als voormalig voorzitter 
van het CvD CS de vaste plaatsvervanger. 

zijn er in ons land 550 defensieduikers, 
700 brandweerduikers, 12 hyperbare 
centra en 550 civiele duikers. 

Van laatstgenoemd aantal is 75% zzp-er 
en werkt 70% van de duikbedrijven en 
duikers regelmatig in het buitenland. 
Doelstelling van de NADO is om 
concurrentie op veiligheid volledig uit 
te bannen en doorlopend te blijven 
werken aan de fenomenen kwaliteit
en veiligheid. Ieder bedrijf, wel of geen 
lid, wordt geacht kennis te hebben van 
en te werken conform vigerende wet- 
en regelgeving. Al snel na de oprichting 
werd de NADO uitgenodigd zitting te 
nemen in de Arboraad ten behoeve van 
de totstandkoming van het Duikbesluit. 
In 1994 was het Duikbesluit een feit
en werd het onderdeel van de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving. 

SWOD
Zoals bekend gebruikt het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) certificatie als instrument om de 
veiligheid en de gezondheid van 
werknemers in zijn algemeenheid te 
beschermen. Wanneer personen of 
bedrijven gecertificeerd zijn, biedt 
dat een gefundeerd vertrouwen 

Voor de overheid is het van belang dat 
in deze branchecolleges, die als taak 
hebben de expertise van hun achterban 
te inventariseren, werkgevers- en 
werknemersorganisaties gezamenlijk 
zijn vertegenwoordigd (beter bekend 
als poldermodel). De voorzitters van de 
branchecolleges hebben zitting in het 
Centraal College van Deskundigen en 
een ieder draagt na goedkeuring de 
stukken per college over aan het 
voltallige SWOD bestuur. In de 
persoon van haar onafhankelijk 
voorzitter zorgt het SWOD bestuur 
voor de overdracht aan de minister.

Digitaal beschikbaar
De huidige van toepassing zijnde 
Arbocatalogus deel: Duikarbeid en deel: 
Caissonarbeid en Overige arbeid onder 
overdruk inclusief de WOD-SOE is op 
20 maart 2018 goedgekeurd door het 
CCvD van SWOD en is, na verwerking 
van een aantal commentaren, 
per 1 oktober 2018 officieel 
digitaal beschikbaar via de website 
www.arbocataloguswoo.nl. Deze website 
is openbaar en dus voor iedereen 
toegankelijk. In deze versie 
zijn onder andere meer gedetailleerde 
minimumbeheersmaatregelen 

NADO NADO

Kees Segaar is jarenlang werkzaam 
geweest voor Shell als hoofd onderwater 
operaties bij een aantal Shell 
maatschappijen buiten en binnen 
Europa. Ook was hij verantwoordelijk 
voor duikveiligheid. Nadat hij in 2000 
officieel met pensioen ging, werkte hij op 
freelance basis voor onder andere IMCA, 
de internationale vereniging voor 
maritieme offshore ondernemingen met 
onderwater activiteiten. Hij is daar zowel 

in 2007 en 2014 betrokken geweest als 
‘Technical Author’ bij de actualisatie van 
IMCA D 014 IMCA International Code of 
Practice for Offshore Diving. Ook was hij 
werkzaam als Consultant onderwater 
operaties voor een aantal Shell 
maatschappijen.

Kennis
In 2003 sloot hij zich aan bij NADO als lid 
met een beperkt lidmaatschap. Kees had 

geen stemrecht maar roerde zich wel 
degelijk tijdens bijeenkomsten. 
Zijn betrokkenheid bij de vaderlandse 
duiksector alsmede zijn kennis op 
het gebied van offshore onderwater 
werkzaamheden en de internationale 
en nationale wet- en regelgeving en 
duikindustrie richtlijnen maakte zo’n 
indruk dat de NADO hem in 2008 heeft 
gevraagd te helpen bij het opzetten 
van de Arbocatalogus Werken onder 
Overdruk. Kees zei ‘ja’ en mede dankzij 
zijn professionele aanpak is hij er - samen 
met een tweede vertegenwoordiger van 
NADO en een vertegenwoordiger van 
Defensie en later ook de Brandweer – in 
geslaagd dat in 2010 een door Inspectie 
SZW positief getoetste Arbocatalogus 
Werken onder Overdruk van kracht werd. 
Niet alleen wordt de pensionado alom 
bewonderd om zijn kennis, 
helicopterview en accuratesse, 
hij staat ook open voor argumenten 
van derden. En juist dat laatste maakt 
van hem een sparringpartner bij uitstek. 
De NADO is Kees Segaar daarom zeer 
erkentelijk voor al zijn geleverde 
inspanningen en wenst hem een 
‘leerzame’ oude dag toe. Er wordt 
namelijk gefluisterd dat hij weer 
gaat studeren.  

Doelstelling
Van de ongeveer 35 duikbedrijven in 
Nederland zijn er momenteel 21 lid 
van de medio 1980 opgerichte NADO. 
Volgens de meest recente statistieken 

NEDERLANDSE ASSOCIATIE VAN DUIKONDERNEMINGEN

Arbocatalogus inzichtelijk 
voor iedereen 
Op 14 november van dit jaar heeft wederom het traditionele jaarlijkse interview plaatsgevonden met de Vereniging 

Nederlandse Associatie van Duikondernemingen - kortweg NADO. Ditmaal in het nieuwe kantoorpand te Pijnacker. 

Aanwezig waren Carin Bot van het Secretariaat en Kees Segaar, penvoerder van de Beheerstichting SWOD projectgroep 

Arbocatalogus Werken onder Overdruk, inclusief de WOD SOE – het document voor Systeem- en onderhoudseisen, 

de Richtlijn Hyperbare Geneeskunde en op ad hoc projecten zoals voor de NADO Commissie Hijsdraden. 

Het is het eerste en tegelijkertijd ook het laatste interview dat de 78-jarige Segaar heeft met OER. Hij heeft namelijk 

aangegeven aan het eind van 2019 definitief te zullen stoppen met zijn werkzaamheden voor NADO. 

Gedurende twee decennia is Kees betrokken geweest bij de Nederlandse duikveiligheid richtlijnen en wet- en 

regelgeving. Naar zijn eigen zeggen is het nu toch echt tijd om te gaan genieten van zijn pensioen. 

Zijn opvolger is reeds bekend: Antoin Morriën van Disa International.
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‘Een Arbocatalogus 

is geen wettelijk 

document. Het geeft 

invulling aan de 

Nederlandse wet.’

Kees Segaar

Niet alleen wordt Kees Segaar alom bewonderd om zijn kennis, helicopterview en accuratesse, 

hij staat ook open voor argumenten van derden.

Van de ongeveer 35 duikbedrijven in Nederland zijn er momenteel 21 lid van de NADO (foto: DCN).



werkgevers en werknemers in de praktijk 
bij werken onder overdruk mee te 
maken krijgen. Voor al deze risico’s 
wordt aangegeven welke minimale 
beheersmaatregelen een werkgever 
en werknemer moeten nemen om 
de genoemde risico’s te beheersen. 
Het is een enorm tijdrovende en 
ingewikkelde klus geweest, maar ik 
ben trots op hetgeen wij met z’n allen 
hebben bereikt. Voor de goede orde: 
een Arbocatalogus is geen wettelijk 
document. Wel geeft het invulling 
aan de Nederlandse wet. De catalogus 
moet in principe elke drie jaar 
geëvalueerd en geactualiseerd 
worden en daarna afhankelijk van 
het aantal wijzigingen getoetst worden 
door de Inspectie SZW. Dit is destijds 
afgesproken tussen werkgevers 
en werknemers. Er kan dan gekeken 
worden of zich grote veranderingen 
hebben voorgedaan in de aard van de 
werkzaamheden, dan wel richtlijnen of 
werkmethoden. Is dit het geval dan kan 
dit aanleiding zijn om de inhoud van 
de Arbocatalogus aan te passen.” 

Een groot aantal sectoren binnen het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft zijn 
eigen Arbocatalogus. Waar de NADO 
zich zorgen over maakt is dat er in 
Nederland ook sectoren zijn die in hun 
Arbocatalogus zelf iets schrijven over 
duikarbeid zonder echt als deskundig 
te boek te staan of, nog erger, 
helemaal niet doorverwijzen naar de 
Arbocatalogus Werken onder Overdruk. 

opgenomen voor werken op locaties 
met drukverschillen (Delta P), werken 
met zuurstof verrijkte mengsels en 
zuurstof en het gebruik van de hoge druk 
spuit door duik personeel. In het 
document Werken onder Overdruk 
Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-
SOE) staan meer uitgebreide minimum 
eisen voor een LARS (hijssysteem voor 
het vervoer van duikers) en de 
veiligheidseisen bij  gebruik van 
zuurstof verrijkte ademgassen.

De Richtlijn Werken onder Overdruk 
arbeid Hyperbare Geneeskunde is 
na consultatie met de werkgevers en 
werknemers hyperbare geneeskunde 
arbeid en de Nederlandse Vereniging 
voor Hyperbare Geneeskunde 
goedgekeurd door het CCvD van 
SWOD op 20 maart 2019 en is van 
kracht vanaf 1 november 2019.

Trots
Kees Segaar heeft met hart en ziel aan 
bovengenoemde projecten meegewerkt. 
Moeiteloos somt hij de inhoud op van 
vele documenten zoals bijvoorbeeld het 
document WOD-SOE (Werken onder 
Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen) 
en verwijst hij naar allerlei nationale 
en internationale richtlijnen, de 
Arbocatalogus Werken onder Overdruk 
en Caissonarbeid en de Richtlijn Werken 
onder Overdruk arbeid Hyperbare 
Geneeskunde. “In een Arbocatalogus 
en Richtlijn worden zoveel mogelijk de 
arbeidsrisico’s beschreven waar 

Informatiedag
Op 7 november organiseerde SWOD 
een informatiedag voor haar achterban, 
de sector Werken onder Overdruk. 
Het symposium in Ahoy’ Rotterdam werd 
door ruim 120 deelnemers bijgewoond. 
De huidige SWOD-voorzitter, Bart Visser, 
gaf in zijn welkomstwoord aan dat de 
sector op dit moment overweegt om 
inzake het stelsel vakbekwaamheid over 
te gaan van certificeren naar registreren. 
Zijn presentatie sloot naadloos aan op 
de behoefte om de achterban nader te 
informeren over het stelsel van 
vakbekwaamheid op basis van 
persoonsregistratie. 

Andere sprekers waren drs. C.P. Maan, 
senior beleidsmedewerker Ministerie 
SZW, mw. I. Graafland, SHEQ Manager 
Pantank Terminals, M. Lieverse, voorzitter 
SWOD Projectgroep Arbocatalogus 
Werken onder Overdruk, M. van der 
Laan, Duikmedisch Centrum – Ministerie 
van Defensie en drs. J.C. Hazebroek, 
senior-onderzoeker Instituut Fysieke 
Veiligheid/Brandweeracademie.

De focus van de presentaties lag 
op verschillende aspecten van 
arbeidsomstandigheden en genereerde 
interactieve sessies met de toehoorders. 
Het succesvolle symposium werd 
afgesloten met een netwerkborrel.

Voor de presentaties kunt 
u gaan naar de website 
wwwwerkenonderoverdruk.nl
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In een Arbocatalogus en Richtlijn worden zoveel mogelijk de 

arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in 

de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen.

NADO

(foto: Bluestream Offshore B.V.).  
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voorwaarde. Blijf je doen wat je gedaan 
hebt, dan blijf je krijgen wat je reeds 
hebt, en juist dat is onvoldoende.  
Onze dienstverlening stelt een 
systematische reductie van ‘Cost of 
Energy’ ten doel. Als onafhankelijke 
adviseurs leveren wij ontwikkelaars en 
bedrijfsvoerders van offshore windparken 
adviezen om vroegtijdig (onderhouds)
kosten te elimineren en bieden wij 
tegelijkertijd oplossingen voor efficiënt 
onderhoud. Reeds tijdens de vroege 
ontwerpfase van een windpark definiëren 
wij de benodigde kennisbasis, 
de hierbij benodigde systemen en de 
organisatiestructuur. Hiermee kunnen 
tijdens de latere operationele fase de 
juiste keuzes worden gemaakt. Dit doen 
wij door gewenste werkwijzen overeen  
te komen en vast te leggen. Onze 
opdrachtgevers krijgen al richting 
geboden tijdens het opzetten van de 
levercontracten. Met onze ervaring  
en bewezen standaarden bieden wij 
structuur in de realisatie van operationele 
perfectie. Hiermee hebben onze 
opdrachtgevers  besparingen in de 
organisatie geborgd en tevens vroegtijdig 
risico’s en kosten voorkomen. Daarnaast 
kunnen wij met ‘operational due 
diligence’, investeerders inzicht bieden  
in de mate waarin een offshore wind 
project in de toekomst operationeel 
succesvol kan gaan worden.”

Innovatie
Guido van den Belt is ervan overtuigd dat 

gaan specialiseren in duurzame 
energieproductie: de offshore wind 
sector. Vanaf het begin van de bouw  
van de eerste offshore windparken in 
Duitsland (Bard, Meerwind, GlobalTech 
One) is hij erbij. Nadien is Guido in 
opdracht van ingenieursbureaus, 
investeerders, opleidingsinstituten, 
projectontwikkelaars, bedrijfsvoerders en 
overheden mondiaal betrokken geweest 
of nog immer actief bij het opzetten van 
vele windprojecten (Luchterduinen, 
Amalia, Borssele 1 + 2, Fuhai in Taiwan, 
Dunkerque in Frankrijk en Gujarat in 
India). Ook heeft hij recent in Polen een 
‘due diligence’ onderzoek uitgevoerd. 

Cost of energy
Het portfolio van Energy Asset 
Management richt zich met name  
op projectmatige kennisdeling en 
ervaringsuitwisseling op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. 
Bedrijfseconomisch gezien is het voor 
marktpartijen attractief om kennis op  
het gebied van kosteneffectiviteit en 
efficiency voor zichzelf te houden.  
In de visie van Guido van den Belt kan hij 
onder zijn label door middel van het 
onafhankelijk en industriebreed  
delen van kennis en ervaring, de 
concurrentiepositie van offshore  
wind vergroten, duurzame energie 
toegankelijk maken en de 
energietransitie versnellen. Zijn kracht zit 
met name in het altijd ‘out of the box’ 
denken en doen. “Dat is een keiharde 

de relatief jonge offshore wind industrie 
nog een lange weg te gaan heeft. Ook  
al heeft de sector de afgelopen jaren een 
steile leercurve doorgemaakt, het is en 
blijft een maatschappelijke verplichting 
dat niet mag worden geaccepteerd dat 
‘het is zoals het is’. Het gebruik van gas zal 
nog wel een aantal decennia noodzakelijk 
zijn, want met de huidige capaciteit aan 
windenergie kan nog niet worden voldaan 
aan de volledige energiebehoefte in de 
wereld. Hij vindt het geweldig om te zien 
hoe de offshore wind industrie zich 
momenteel ontwikkelt, maar voorwaarde 
is wel dat de toeleveringsindustrie de 
komende jaren keihard zal moeten blijven 
werken om een verbetering van de 
kosteneffectiviteit te realiseren.  
Het potentieel is enorm. Maar er zullen 
nog slimmere ontwerpen moeten 
worden ontwikkeld en er zal offshore 
nog slimmer moeten worden gebouwd. 
Ook het onderhoudsproces zal moeten 
worden versneld. In de visie van de 
Nederlandse adviseur in Duitse dienst  
zal offshore wind voorlopig nog een 
groeiende rol blijven spelen. “ 
Het doorlopend doorvoeren van 
innovatie blijft een onmisbaar middel bij 
het offshore genereren van windenergie. 
Bij het verlaten van fossiele brandstoffen 
zal wind toenemend de concurrentie met 
nucleaire energie moeten aangaan. Naast 
de veranderingen in de productiemix 
liggen er nog Europese uitdagingen op 
het vlak van netaansluiting, stroomopslag 
en de flexibilisering van de stroomprijs.” 

WIND ENERGIE WIND ENERGIE

“Alle acteurs in de offshore wind 
industrie hebben zich eigen doelen 
gesteld,” begint drs. ing. Guido van den 
Belt zijn betoog. “Ik ben mijzelf destijds 
gaan afvragen in hoeverre deze doelen 
de maatschappelijke verantwoording 
dienen, die horen bij onze zogeheten 
duurzame industrie. Deze exercitie 
verhelderde mijn toekomstvisie 
aanzienlijk: duurzame energie moet 
beschikbaar komen voor iedereen. 
Vandaar mijn ambitie om duurzame 
energie te promoten. Middels mijn 
bedrijf ben ik in staat mijn persoonlijke 
kennis, ervaringen en motivatie 

optimaal in te zetten voor de  
realisatie van deze doelstelling.  
De energietransitie naar 100% 
hernieuwbare energie is in mijn 
voorstelling een globale verplichting. 
Om dit te bereiken moet hernieuwbare 
energie voor iedereen, wereldwijd, 
betaalbaar gemaakt worden. Energy 
Asset Management ondersteunt alle 
acteurs bij het systematisch reduceren 
van ‘cost of renewable energy’ door het 
elimineren van inefficiënties in de gehele 
waardeketen. Hiermee maakt Energy 
Asset Management duurzame  
energie voor iedereen toegankelijk.”

Specialisatie
De kennis van Energy Asset Management 
zit met name in de werktuigbouwkunde, 
onderhoud en bedrijfskunde. Sinds 2006 
is Guido reeds als adviseur actief in de 
maakindustrie. Aanvankelijk industriebreed 
als consultant in procesoptimalisatie.  
Zo heeft hij ervaring opgedaan in de 
vliegtuigmotorenrevisie, shutdown 
management bij energiecentrales, 
ontwerp en productie van electro-
hydraulische componenten voor  
de vrachtwagenbouw en bij een 
veelvoud aan assemblageprocessen in de 
machinebouw. In 2012 is hij zich verder 

DOELSTELLING GUIDO VAN DEN BELT VAN ENERGY ASSET MANAGEMENT 

‘Duurzame energie 
beschikbaar maken 
voor iedereen’
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'Alle acteurs in 

de offshore wind 

industrie hebben zich 

eigen doelen gesteld' 

Drs. Ing. Guido van den Belt

De Duitse stad Hamburg heeft zich de 

afgelopen jaren ontwikkeld als centrum 

van de offshore wind industrie. Veel 

internationale bedrijven hebben in de 

hippe havenstad een kantoor opgezet. 

Ook de Nederlander Guido van den Belt 

heeft er zijn holding Van den Belt 

Verwaltungs GmbH gevestigd en is 

om die reden in 2013 ook persoonlijk 

verhuisd naar Hamburg. Onder het 

label Energy Asset Management 

levert Guido zijn kennis en ervaring 

als onafhankelijk adviseur. 

Ocean Energy Resources sprak met hem.



so far to cover decommissioning costs. Fairfield Energy, 
with its partner Mitsubishi Corp. as a backstop, put in 
place the funds for the Greater Dunlin Area before the 
fields ceased production. 

The UK Oil & Gas Authority estimates that the total cost 
of decommissioning in the country currently stands at 
49 billion pounds. The government body reduced its 
estimate this year by 10% from 2018 as improved 
planning and execution practices resulted in lower 
costs. The OGA says that there is still ‘considerable 
opportunity’ for improvements, which would help meet 
its 39 billion-pound decommissioning cost target.

Decommissioning has typically been done by a number 
of service providers focusing on different elements of 
the process, from plugging wells to operating vessels 
that remove platforms. Fairfield Decom aims to capture 
this business by offering an integrated approach that 
will cut costs, Fergusson said. Because companies can 
offset some of the expense of shutting down platforms 
against their tax bill, doing it cheaper could also benefit 
government coffers, he said.

“It’s to everyone’s benefit that we do decommissioning at 
the lowest possible cost,” said Fergusson. “The taxpayer is 
clearly on the hook for a substantial portion of this.” 

DECOMMISSIONING DECOMMISSIONING

Fergusson is the managing director of 
Fairfield Decom Ltd., which specializes 
in dismantling offshore oil and gas 
platforms. It may not be as glamorous 
as frontier exploration, but it’s potentially 
a huge business.

“Over $26 billion is to be spent on UK 
decommissioning by 2030,” said Paul 
Main, a Wood Mackenzie  analyst 
focused on the upstream supply chain. 
By the middle of the next decade, 
companies will be spending more on 
removing redundant oil and gas facilities 
than developing new fields in the area, 
he said.

Historic Slump
When Fergusson became chief financial 
officer of Fairfield Energy in 2015, the 
company managed the Greater Dunlin 
Area of the North Sea. Dunlin was an old 
field, first discovered by Royal Dutch Shell 
Plc in 1973, but was still pumping. Then 
came a historic slump in oil prices, from 
above $100 a barrel in 2014 to below 
$30 two years later.

Cheap crude and looming maintenance 
costs meant the business was no longer 
viable, Fergusson said in an interview. In 
June 2015, Fairfield turned off the taps 
at Dunlin after 37 years of production.

“We had to convert and become 
something else, which was the beginning 

of the Fairfield Decom story,” Fergusson 
said. There was lots to learn because the 
Greater Dunlin Area, which includes the 
Osprey and Merlin field, plus associated 
infrastructure is “as complicated as it can 
get from a decommissioning 
perspective.”

Cleaning Up
Dunlin is a concrete gravity-based 
structure, not dissimilar to Shell’s Brent 
platforms. On the huge submerged base 
sits a 20,000-ton structure made up of 
30 modules, a drilling derrick, a flare 
boom and a helipad. Beneath the water 
are dozens of wells, some of which 
were drilled as far back as the 1970s.

Fairfield Decom is structured as a joint 
venture between Fairfield Energy’s 
parent Decom Energy, Heerema Marine 
Contractors and AF Offshore Decom. 
Dunlin’s decommissioning process is 
about two-thirds complete. All 16 
subsea wells have been plugged and 
abandoned, plus a quarter of the 45 
platform wells in the area. The company 
has removed subsea infrastructure and is 
now preparing to get rid of the topsides 
-- the most visible part of an oilfield.

Shell actually built the Dunlin platform, 
but in recent years oil majors have been 
selling aging North Sea fields to smaller 
companies, in some cases also transferring 
the decommissioning liabilities.

In 2016, the largest companies in the 
North Sea were not willing to hand  
over their decommissioning activities to 
smaller operators, said Fergusson. “The 
dial has moved massively” since then  
as companies realize decommissioning 
isn’t their core business, he said.

The process can be controversial, 
especially for well-known companies  
like Shell. The Anglo-Dutch company  
is seeking to leave the legs of its  
Brent platform in place, saying that 
removing them would pose a greater 
environmental risk. Greenpeace opposes 
the plan and recently boarded two of  
the field’s platforms, calling on the 
company to ‘clean up your mess!’

Fairfield has yet to submit a final 
decommissioning program to the 
government for the field’s concrete  
legs, each of which weigh as much  
as the Eiffel Tower.

Business Opportunity
So far, Greater Dunlin is Fairfield’s only 
decommissioning project, but Fergusson 
said the company has drawn interest 
from a number of North Sea players, 
from which it has a number of 
propositions.

The UK Department for Business,  
Energy & Industrial Strategy has required 
operators to set aside 844 million pounds 

GRAEME FERGUSSON SEES LIFE IN THE DEATH OF AN OIL FIELD

North Sea oil man finds new 
opportunities in dying fields
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Five years ago, the blonde-haired native of Aberdeen, Scotland 

had a fairly conventional role in the industry, focusing on 

squeezing every drop of crude from reservoirs in the North Sea. 

But a brush with the worst oil slump in a generation sent his 

career on a detour and he’s now more inclined to perform last 

rites on a field than to keep it alive.
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WIND ENERGY

Siemens Gamesa Renewable Energy 
(SGRE) and Vattenfall extend 
Hollandse Kust Zuid turbine supply 
to cover the entire Hollandse Kust 
Zuid wind farm zone, making this  
the largest turbine collaboration to 
date for Vattenfall. Vattenfall will  
act as launching customer to pioneer 
Siemens Gamesa’s most powerful 
offshore wind turbine. 

Vattenfall and Siemens Gamesa Renewable 
Energy (SGRE) announced that they have 
agreed to extend the Hollandse Kust Zuid 
(HKZ) turbine supply, subject to certain 
conditions including Vattenfall’s final 
investment decision, to now also include 
HKZ 1&2 in addition to HKZ 3&4.

The HKZ wind farm zone is planned to 
be fitted with approximately 140 units of 
SGRE’s upgraded version of its Direct Drive 
offshore wind turbine, which now features 
the ability to reach a capacity of 11 MW.

This capacity upgrade, available under 
certain site conditions, means that fewer 

turbines are needed to generate the 
same amount of energy. This will reduce 
installation, operations and maintenance 
costs and thereby contribute to further 
reductions in Levelized Cost of Energy 
for offshore wind. Furthermore, it 
significantly reduces the environmental 
impact of installation and operation 
of the wind farm.

”Our robust cooperation with Vattenfall 
becomes even more powerful with this 
conditional order. The newest version 
of our largest offshore Direct Drive 
machine is now setting the benchmark 
for turbines in subsidy-free offshore wind 
power projects. We’re thankful for the 
trust Vattenfall has placed in us to deliver
 the high levels of safety, reliability, and 
performance which they value so highly. 

Delivering clean energy for generations 
to come at a low Levelized Cost of 
Energy is a joint target which we’re 
committed to achieving together,” 
says Andreas Nauen, CEO of the  
Siemens Gamesa Offshore Business Unit.

HKZ 1&2 to be fitted with 
new 11 MW turbines
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“By deploying one of the largest and most 
efficient turbines ever for the first subsidy-
free offshore wind farm to date, Vattenfall 
is underlining its position as a leader in the 
offshore wind industry. It’s a major step for 
Vattenfall in realising its mission to enable 
fossil free living within one generation. 
Using their newest turbine variant, 
highlights our strong and long-standing 
partnership with Siemens Gamesa.  
This milestone follows an intensive,  
open tendering process which resulted  
in a choice for Siemens Gamesa after they 
entered the most competitive bid,” says 
Gunnar Groebler, Senior Vice President and 
Head of Business Area Wind at Vattenfall.

In July 2019, Vattenfall won the tender to 
build Hollandse Kust Zuid 3&4. In March 
2018, a permit had already been awarded to 
Vattenfall to build Hollandse Kust Zuid 1&2. 

Both tenders were won by Vattenfall with 
a zero subsidy bid. Once fully operational, 
Hollandse Kust Zuid will generate enough 
power to supply up to three million 
households with green electricity. 



FLOATING WIND

Despite this, challenges remain – most 
notably cost. The reason for this is two-
fold. Firstly, risk: still viewed as relatively 
new, floating offshore wind carries 
a higher perception of risk. Involving 
many new methods and therefore, less 
experienced contractors, there is 
naturally more caution, leading to 
higher contract prices or more risk 
pushed onto the developer. Secondly, 
components are generally more 
expensive. The floater itself is a 
particularly high capital expenditure 
item, with the tower, anchors, mooring 
lines and dynamic cables also incurring 
significant costs.

Further to the issue of cost is the overall 
confidence in the industry, with aspects 
that are still not fully proven. For 
example, high-voltage dynamic cables 
have not yet been used on floating wind 
projects and limited experience exists in 
the oil and gas industry. Additionally, 
not enough is known about the effect 
of major maintenance on production. 
Tension leg platforms and floating 
substations have yet to be demonstrated 
in full-scale projects. Shared anchoring 
may reduce costs but is a novel 
technology that will need qualification.

Preparing for the future
So how can we move the industry 

forward with large-scale floating wind 
projects? To a large degree, it’s a matter 
of continuing to reduce risks and make 
projects more commercially attractive. 
This can be done by ensuring that the 
development team and contractors have 
the right experience, conducting proper 
site investigations and measurement 
campaigns, designing according to 
acknowledged standards and verifying 
or certifying towards these standards. 
We also see that full-service EPC 
(Engineering, Procurement and 
Construction) contracts are becoming 
more common which is demonstrating 
improved confidence from the 
contractors.

And what about costs? In general, 
they will go down naturally as 
experience is gained and supply chain 
development continues. For aspects 
not yet fully proven, like using high-
voltage dynamic cables, it’s a matter of 
investing in properly de-risking and 
qualifying them before or during project 
design. Once completed on the first 
project, careful performance assessment 
will ensure the experience can be used 
for future projects. It is also important 
that early projects document their 
operations properly and, ideally, 
share their findings to benefit the 
entire industry.

It takes time 
Floating wind will be an important 
component in the offshore wind industry’s 
future. In some markets – such as Spain, 
Japan, Norway, West Coast of the U.S. 
and island communities – there is limited 
shallow waters and so floating wind is 
almost the only solution. In other markets, 
floating wind will be used more once we 
run out of sites that can accommodate 
bottom-fixed wind turbines.

DNV GL also forecast that in 2040, 
the price for floating wind will be so low 
that a site with 0.5 m/s higher average 
wind speed is enough to counteract 
the increased capital expenditure of 
floating wind.

Nonetheless, there is one key factor 
involved in taking floating offshore 
wind mainstream – time. It will take 
time to better understand the risks and 
give investors the assurances they need. 
And it will take time to scale up 
production of components that, 
today, are set at a higher price. 
That said, it wasn’t long ago that 
bottom-fixed offshore wind was 
viewed as ‘too risky’ and ‘too costly’. 
That opinion changed quickly! So 
perhaps the time needed to prove 
the viability of floating wind might not 
be as long as one might think.

MAGNUS EBBESEN OF DNV GL ON EMERGENCE OF FLOATING WIND:

Floating offshore wind 
emerges on the horizon 

The myth that floating offshore wind doesn’t perform as well as bottom-fixed is on its way to being busted. Floating 

offshore wind has advanced rapidly in recent years. Operating since Autumn 2017, Hywind Scotland has shown promising 

results with a capacity factor well over 50%. This indicates floating motions do not have a significant impact on gross 

production or reliability. With WindFloat Atlantic coming online in 2019 and debt financing from the European Investment 

Bank, it shows that banks are becoming comfortable with a secure and steady operational income from floating wind.
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NOGEPA

Taking accurate greenhouse gas 
measurements of this type from a ship 
at sea is a logistical challenge and unique 
in its execution. TNO's measurements 
show that the methane values obtained 
are in line with the data that had been 
shared by the industry. Jo Peters, 
Secretary-General of NOGEPA: 
"Our industry feels buoyed by this 
outcome. It is positive that TNO's 
measurements confirm that the reporting 
of methane emissions from the oil and gas 
sector provides a reliable picture of our 
emissions. Now it is up to us to further 
reduce emissions from our activities." 

Successful measurements 
This was the first time that TNO had 
carried out offshore measurements 
at gas platforms in the North Sea. 
An important methodological difference 
is the way in which gases and particles 
from a source, such as a gas platform, 
are released into the air and are dispersed 
differently by the wind than they are 
onshore. This made this measurement 
campaign unique. A similar study was 
last carried out more than 30 years ago 
in the United States. Measurements 
were taken at a total of fifty platforms in 
Dutch waters. One limitation is that every 
measurement is merely a snapshot of 
the emissions of a platform. 
TNO researcher Ilona Velzeboer: 
"Although individual emissions were 
in some cases both higher and lower 
than the figures provided by the 
operators, the overall figures match. 
We can therefore conclude that 
the industry is using reliable data." 

Halving offshore methane emissions 
Validated data is important for the sector. 
In August, the oil and gas industry signed 
a covenant with the Minister for 
Economic Affairs and Climate Policy, 
Mr Eric Wiebes, committing to halve 
the emissions of methane - an important 
greenhouse gas - in the North Sea in 
a space of two years. As part of this 
commitment, the oil and gas companies 
will be taking numerous measures until 
the end of 2020 that will have an impact 
on the process of gas production. 

At present, some of the natural gas 
produced is still used to supply energy 
to the offshore platforms directly. 
Switching to sustainable electricity 
will lead to a significant reduction  
in CO2 emissions and will also be an 
effective option for further reducing 
methane emissions. In the covenant, 
both parties agree to further investigate 
the preconditions for making 
electrification of offshore installations 
possible and how further emissions 
reductions can be achieved beyond 2020.

AT THE REQUEST OF NOGEPA  

Offshore gas production 
data confirmed by TNO 
methane survey 

The Dutch oil and gas industry wants to halve offshore emissions of methane in two years' time, but this 

requires reliable data. TNO, the Netherlands Organisation for applied scientific research, has extensive 

expertise in the field of mobile emissions measurements onshore. The State Supervision of Mines (SSM) 

had asked NOGEPA to carry out similar measurements in the North Sea too. The environmental 

organisation Environmental Defense Fund (EDF) was also involved in the preparatory work. 

Jo Peters, Secretary-General of NOGEPA signing the covenant  

with the Minister for Economic Affairs and Climate Policy, Mr Eric Wiebes. (Archive Photo).



located in deeper waters expected to be 
sanctioned over the next two years that 
could boost activity. Petronas’ Limbayong 
development was recently delayed and 
approval is now expected in the first 
quarter of 2020. There are several players 
in the race for the FPSO charter contract, 
but a joint venture of Yinson and MISC 
is a strong candidate to win the award. 
In 2021, ExxonMobil’s Blue Whale project 
in Vietnam and Petronas’ Kelidang 
project in Brunei are expected to be 
approved. Expenditure from deep water 
projects could spark investments of 
US$12 billion in the market between 
2020 and 2024, as seen in Figure 3.  
It can be noted that some of the deep 

the Bongkot/Erawan fields. Each contact 
will be for between three and five years 
of work, most likely for one jackup and 
three tender barges.

Big contracts
Sanctioning of new greenfield projects 
has again been muted in the region this 
year. The outlook for next year, on the 
other hand, appears to be much more 
bullish for the Southeast Asian OFS 
sector. A fresh wave of project sanctions 
in 2020 is forecast by Rystad Energy 
to boost capex commitments by about 
70% versus 2019 numbers, driven 
by new mega-projects spread across 
Malaysia, Myanmar and Vietnam. 
New FIDs in 2021 are then expected 
to sound the starting gun for big 
contract awards in Vietnam, Indonesia 
and even politically troubled Brunei.

On the supplier side, established local 
yards are poised to make a splash, 
as are major international players like 
McDermott, Saipem and others that 
are already involved in a handful of FEED 
studies. While these commitments are 
largely within the EPCI sector, the subsea 
market is also expected to flourish, 
with numerous FPSO developments 
and subsea tie-backs on the horizon. 
A selection of expected contract awards 
from 2019 to 2021 are summarized in 
Figure 2.
 
Deep water
The deep water market (125m+ water 
depth) has always been, and will 
continue to be, relatively small compared 
to the shallow-water market in Southeast 
Asia. But there are several projects 

water projects currently in the pipeline 
for approval face uncertainties, as  
details on territorial jurisdiction are  
still being decided.

Beneficiary
Activity levels in Southeast Asia are  
now on the rise and better days for 
service companies operating in the  
region seem to be on the horizon.  
While higher investments will mean 
increased opportunities for international 
players in coming years, the primary 
beneficiary in the immediate term will in 
all likelihood be local players, thanks  
to domestic content requirements – 
especially in Malaysia and Indonesia.

SOUTHEAST ASIA SOUTHEAST ASIA

Malaysia represents the largest offshore 
market in Southeast Asia measured 
in production, followed by Indonesia 
and Thailand. These mature markets 
collectively provided about 70% of 
offshore production in the region last 
year, but all have been facing declining 
output – which has accelerated in 
tandem with decreasing rig counts – 
as operators have cut spending 
during the downturn.

Jackup count
The jackup count in Southeast Asia fell 

from 67 units in January 2014 and to 
only 23 towards the end of 2016. 
Activity in Malaysian and Indonesian 
markets started to grow again in 2017, 
and has seen even further increases this 
year, particularly in Malaysia, with a net 
rise of eight jackups under contract over 
the past eight months. Thailand has been 
lagging behind, but the market is poised 
to improve from two contracted jackups 
in March this year to five by year-end. 
Rig activity is an important driver for 
many oilfield services segments, 
and the market for completion activity 

is expected to increase by 11% this 
year and 9% in 2020. Although well 
service companies like Halliburton and 
Schlumberger are getting more work, 
margins are still low in the region due to 
a high level of competition in the market.

Careful
Operators in Southeast Asia have been 
very been careful about locking in long 
term work. Average contract duration 
for new mutual contracts for jackups in 
Southeast Asia for 2018 has been about 
six months. This is short compared to 
other large jackup markets like the 
Middle East, India and Mexico, where 
the average durations average 27, 15 
and 14 months, respectively. But in 2019, 
the trend has shifted and more long 
term contracts have been seen in the 
Southeast Asian market as well. In 2018, 
Petronas exclusively awarded short term 
work for local drilling company Velesto, 
adding up to 1.45 years of work for three 
rigs. Year to date, Petronas has awarded 
6.5 years of work, and over 60% of the 
contract awards were one-year contracts. 
A recent example seen in the market was 
when Velesto announced that its jackup 
Naga 8 secured a three- year contract 
with Carigali Hess valued at about 
US$131 million. Looking at some 
upcoming tenders, there seems to 
be more term work in the region. 
Hess is considering issuing a tender 
for a jackup to drill high-pressure, 
high-temperature wells in the North 
Malay Basin in Malaysia. In Thailand, 
PTTEP has issued a tender for four rigs at 

INCREASE OF UPSTREAM BUDGETS

Offshore activity on the 
rise in Southeast Asia

Brighter days could be on the horizon for the oilfield services industry in Southeast Asia, as operators in the 

region have started to increase their upstream budgets. This applies in particular to Malaysia, where national 

oil company Petronas is planning to spend 50% of its upstream capex domestically this year compared to 31% 

in 2018. While sanctioning of new greenfield projects has been moderate in Southeast Asia this year, a boost in 

brownfield expenditure has been the main driver for higher activity for oilfield service players in the region.
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EXPLORATION

The block is located 200 kilometres north of Den Helder and 
25 kilometres south west of the Neptune-operated F3-B platform.

Neptune’s managing director for The Netherlands, Lex de 
Groot said: “We are excited about progressing our plans for 
exploration in this area which underlines Neptune’s 
commitment to investing in exploration opportunities 
and growing our portfolio.”

“The shallow depth and properties of the targeted Tertiary 
gas reservoirs provide new opportunities for Neptune and are 
a different exploration play compared to our existing activities 
in the Carboniferous, Rotliegend and Triassic gas fields. 
We look forward to working towards the next phase.”

BLOCK F5

Exploration permit for 
Neptune Energy in 
Dutch sector

Neptune Energy announces today it has been awarded an exploration permit for block F5 in the 

Dutch sector of the North Sea from the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy.
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NWEA presenteert beleidsplan 2020-2022

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van donderdag 
14 november heeft voorzitter Hans Timmers, samen met 
directeur Sascha van Rooijen, het NWEA beleidsplan 2020-
2022 gepresenteerd. In dit strategische document kijkt 
NWEA vooruit naar het energiesysteem van 2030. De rol 
van wind is hierbinnen specifiek onderzocht, waaruit we 
het beleidsplan voor de jaren 2020-2022 hebben opgesteld.

Nu wind hard op weg is om de grootste leverancier van 
duurzame elektriciteit te worden, zien wij ook het 
speelveld om ons heen veranderen," aldus Timmers. 
"Onderwerpen zoals het creëren van voldoende vraag 
worden bijvoorbeeld steeds belangrijker. Ook het behouden 
van een gezond verdienmodel en de omgang met de 
omgeving zijn belangrijke onderwerpen die de komende 
jaren onze volle aandacht verdienen." 

"Daarnaast kwam uit onderzoek onder de leden naar 
voren dat wij moeten werken aan onze zichtbaarheid," 
vult Van Rooijen aan. Dit, in combinatie met het veranderende 
speelveld, heeft ertoe geleid dat wij vijf speerpunten hebben 
vastgesteld voor de komende jaren.

Binnen en buiten de grenzen van de sector
Het beleidsplan 2020-2022 is opgebouwd uit vijf speerpunten:
1. Gezond verdienmodel voor wind in de energietransitie;
2. Omgeving;
3. Zonder vraag geen aanbod;
4. Verbinden en versterken van de windketen;
5. Zichtbaarheid.

Dutch Offshore Wind Market update 2019

De ontwikkeling van wind op zee is aan het versnellen om 
de doelen te bereiken die zijn vastgesteld door de overheid 
in het Energie Akkoord zes jaar geleden.

In partnerschap met de Nederlandse WindEnergie Associatie, 
TKI Wind op Zee, en GROW heeft Navigant het Dutch Offshore 
Wind Market Update 2019 rapport opgesteld. Dit rapport, 

de eerste in een serie van jaarlijkse voortgangsupdates, 
monitort of de uitrol van wind op zee in Nederland in lijn is 
met de doelen zoals vastgesteld bij de Nederlandse overheid. 
De update geeft inzicht in aankomende beleidsveranderingen en 
dynamieken in de markt, en geeft inzicht in opkomende kansen.

Het rapport is gratis te downloaden via de site van NWEA.

Deze speerpunten vormen samen de lange termijn 
aandachtsgebieden voor NWEA. Door te focussen op deze 
onderwerpen willen wij niet alleen de sector versterken, 
maar deze ook verder laten groeien. Dit doen wij enerzijds 
door binnen de sector onszelf sterker te verenigen, en 
anderzijds door samen met aanverwante partijen op te 
trekken buiten onze sector. Voor wind op zee is dit 
bijvoorbeeld de energie-intensieve industrie in de 
havengebieden, welke wij rechtstreeks kunnen aansluiten 
op onze windparken op zee. Door deze samenwerking 
verwachten wij dat windenergie verder kan groeien en ook 
kan bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Samen met de leden
Het jaarplan is opgesteld door het team van NWEA, in 
samenspraak met de leden. De hoofdlijnen voor het plan 
zijn bedacht door het bestuur. Vervolgens hebben de 
commissies en werkgroepen binnen de hoofdpunten hun 
eigen doelen vastgesteld. Het volledige beleidsplan is te 
vinden op de website van NWEA.

Missie van NWEA

Branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) werkt met alle belanghebbenden binnen en 

buiten de sector aan meer windenergie als essentiële pijler onder een volledig duurzame energievoorziening.

www.nwea.nl

In 2050 potentieel 60 GW aan windenergie op de Nederlandse Noordzee
 

De Nederlandse Noordzee heeft de potentie voor 60 GW aan opgesteld 
windvermogen in 2050, zo blijkt uit een recent gepresenteerd rapport van 
WindEurope. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is er, in totaal, 450 GW aan 
wind op zee nodig in 2050, bleek uit een eerdere studie van de Europese Commissie 
uit 2018. Nederland kan met 60 GW de nummer 2 van Europa worden qua 
opgesteld vermogen, na het Verenigd Koninkrijk. Wel waarschuwt het rapport 
voor diverse barrières die voor vertraging en afstel in de bouw kunnen zorgen.

Van 20 naar 450 GW
Op dit moment staat er in Europa 20 GW aan wind op zee. Om dit te laten groeien 
tot 450GW in 2050 is het van belang dat overheden een leidende rol gaan nemen. 
Dit houdt in dat zij zo snel mogelijk ambitieus beleid moeten maken op drie 
onderwerpen. Het eerste is het ruimtegebruik op zee. Hieronder vallen onder 
andere het aanwijzen van gebieden voor wind op zee, maar ook regelgeving 
rondom meervoudig ruimtegebruik en afspraken over hoe om te gaan met milieu 
impact. Ten tweede moet de overheid tijdig een plan maken voor het uitbreiden van 
elektriciteitsnetten, zowel op zee als op land. Met een gemiddelde doorlooptijd van 
10 jaar voor uitbreidingen en de enorme groei is het van belang dat hier ruim op tijd 
mee begonnen wordt. Als derde onderwerp wordt het stimuleren van de vraag naar 
elektriciteit genoemd. Alleen door de groei van de elektrificatie kan de sector 
meegroeien.

Door als overheid deze leidende rol te nemen en een lange termijn visie te 
presenteren, wordt het investeringsklimaat voor de sector beter en wordt 
elektriciteit goedkoper. Hiervan kan de Nederlandse economie ook profiteren. 
Bijvoorbeeld bij de bouw van windparken en door goedkopere energie 
voor de industrie.

Klimaat en Energie Verkenning 2019 laat grote kansen zien voor samenwerking tussen wind en industrie

Vrijdag 1 november heeft het Planbureau voor de Leefomgeving de  
Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV 2019) gepresenteerd.  
In de KEV 2019 hebben zij het bestaande beleid doorgerekend om de  
effecten hiervan op het energiesysteem in kaart te brengen. In een losse  
policy brief is er specifieke aandacht voor de maatregelen zoals vastgelegd  
in het Klimaatakkoord, aangezien deze nog niet volledig zijn verwerkt  
in het beleid waarop de KEV gebaseerd is.

Elektriciteitssector op koers
De afspraken zoals vastgelegd in het klimaatakkoord laten zien dat de verwachte  
CO2-reductie in 2030 voor de elektriciteitssector an sich haalbaar is, maar dat het 
overkoepelende doel niet zal worden gehaald. Windenergie zal hier een grote rol 
inspelen, met naar verwachting een aandeel van 48% in de elektriciteitsmix.

Wind meets Industry
De instrumenten voor CO2 besparing in de industrie zijn nog onvoldoende uitgewerkt om een duidelijk beeld te krijgen van de verwachte 
CO2-reductie in de KEV. Dit houdt dan ook dat er in de KEV geen onderbouwde scenario’s voor 2030 in de industrie zijn doorgerekend.  
Wel worden in de policy brief diverse kansen genoemd voor de industrie die relevant zijn voor windenergie: “...grootschalige elektrificatie 
(vooral hybride systemen) en op termijn mogelijke toepassing van groene waterstof.” Als windsector gaan wij hier graag samen met de 
industrie mee aan de slag.

In 2020 is een van de speerpunten van NWEA het samenwerken met de grote energieverbruikers in de industrie. Samen zullen wij op  
zoek gaan naar waar wij elkaar kunnen versterken. Naar waar dingen onduidelijk zijn voor ons beiden. En naar hoe we samen de 
 gevraagde CO2-reductie kunnen bereiken. Dit doen wij onder de noemer Wind meets Industry.

Gedurende 2020 zullen wij diverse evenementen en kennissessies organiseren rondom dit thema. Dit doen wij niet alleen,  
maar samen met partijen als Energie Nederland en VEMW. Gezamenlijk pakken wij deze uitdaging op en gaan we aan de slag.  
Om samen de CO2-reductie doelen te halen.



YOUNG IRO
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Even voorstellen …….

de plaats en het moment van winning 
tot de plaats van consumptie. Een hele 
andere uitdaging is de complexe en 
variërende regelgeving. Zowel binnen 
de Europese Unie als daarbuiten. Daar 
gaat nu letterlijk nog zo veel energie 

enorme potentie aan meerwaarde.  
Die combinatie is juist belangrijk in  
het licht van de energie transitie.  
Als de gevestigde orde staat voor  
waar we nu zijn, dan staat de  
jeugd voor waar we heen willen.  
Door deze twee werelden bij elkaar te 
brengen stel je onze industrie als 
geheel in staat om vanuit verschillende 
invalshoeken naar de problemen  
van onze tijd te kijken; namelijk het 
oplossen van de problemen van deze 
transitie en het beschermen van de 
belangen van alle stakeholders hierin.” 

Geeft Huisman je de kans om  
Young IRO bij te wonen?

“Ja, Huisman promoot dat, vandaar 
ook onlangs het Young-IRO event over 
ondernemen op de Buccaneer in Delft. 
Tot mijn spijt moet ik bekennen dat  
het mij persoonlijk nog niet gelukt is 
om deel te nemen aan één van deze 
evenementen. Dit komt door de  
drukte bij Huisman, de vele reizen  
en vanwege de aantrekkende markt.” 

Wat is jouw visie op duurzame 
energie en hoe kijk je tegen  
de energietransitie aan die  
nu plaatsvindt?

“Ik vind de energietransitie super 
belangrijk en misschien wel het  
meest prangende vraagstuk van onze 
generatie. Ik vind dat je de wereld 
achter moet laten hoe je deze aantreft - 
of beter - en dat is bij lange na nu niet 
het geval. Er ligt nog veel potentie in 
het opwekken van duurzame energie 
en in het overdragen van energie van 

verloren; dat is eeuwig zonde.”  

“De wil is er, maar we zijn er nog lang 
niet. Er zullen nog een paar grote 
uitdagingen aangegaan moeten 
worden, en dat is aan onze generatie!” 

YOUNG IRO

Kun je jezelf kort introduceren?

“Ik ben Charlotte Roodenburg, 32,  
een Delftse dame. Ondertussen de 
derde generatie Roodenburg  
werkzaam in ons familiebedrijf 
Huisman. Momenteel ben ik actief  
als hoofd verkoop en sinds kort  
ook werkzaam als eerste vrouwelijk 
bestuurslid in het IRO bestuur.” 

Wat is je achtergrond? 

“Ik heb Technische bestuurskunde 
gestudeerd in Delft met als specialisatie 
Energie, Water & Industrie. Als minor 
heb ik mijnbouw gestudeerd aan  
de Colorado School of Mines.” 

“Met die achtergrond ben ik de 
boorindustrie ingerold. Mijn eerste 
ervaringen deed ik op als stagiair bij 
Noble Drilling. Na mijn studie heb ik  
dit verder uitgebouwd met een 
traineeship bij Maersk Drilling.” 

Wat zijn je ambities? 

“Ik wil Huisman continuïteit bieden. 
We bestaan dit jaar 90 jaar en ik  
wil zorgdragen aan een toekomst 
waarin we ons minstens voor nog  
eens 90 jaar op een stabiele en 
duurzame manier ontwikkelen.  
Dat betekent dat we op een  
optimale manier gebruik moeten 
maken van onze kennis, productie-,  
en ontwikkelingsfaciliteiten en 
wereldmarktleider worden in  
robotica toegepast op de moeilijkste  
en meest uitdagende locaties.  
Deze rol nemen we al op in 
verschillende energie-gerelateerde 

industrieën, met name drilling  
en offshore wind.” 

Waarom heb je ervoor gekozen om 
in de Nederlandse olie, gas & wind 
industrie te gaan werken?

“Het energieprobleem vind ik onwijs 
fascinerend. Het is één van de grootste 
puzzels van onze tijd waarin vele 
verschillende stukjes bestaan.  
De olie & gas is één van die 
puzzelstukken. Hernieuwbare  
energie is een ander maar consumptie 
van diezelfde energie is een derde.  
Pas als je deze complexe puzzel goed 
begrijpt kun je hiermee innoveren.” 

“Het is ook een disruptieve industrie. 
Met een goed idee en een goede 
implementatie kun je bepaalde 
technologieën enorm snel vleugels 
geven, terwijl je andere technologieën 
compleet irrelevant maakt.” 

“Waar we vroeger van turf afhankelijk 
waren kun je je dat nu niet meer 
indenken. En dat maakt het heel 
spannend. Het is enorm lastig om in te 
schatten hoe onze energieconsumptie 
en behoefte er over 40 jaar uitziet, en 
dat maakt het ontzettend uitdagend.” 

Wie is je grote voorbeeld?

“Een lastige vraag, maar ik denk 
eigenlijk direct aan mijn grootouders. 
De vader van mijn moeder was 
werkzaam als directielid Peek & 
Cloppenburg. Hij was zakelijk op  
zijn eigen manier erg streng en  
deftig, maar een man van zijn woord. 
Daarnaast had ik mijn opa van  

mijn vaders kant, die als eerste 
generatie begonnen is met Huisman. 
Die had altijd een heel erg  
persoonlijke manier van zakendoen.  
Hij benaderde zijn klanten op een  
hele persoonlijke en joviale manier.” 

“De moeder van mijn moeder was  
te midden daarvan altijd in staat om  
de wereld door compleet andere ogen 
te bekijken. Zij kwam altijd met de meest 
onverwachte en heldere inzichten. 
Allen zijn ze op hun manier super 
eigenwijs en zo hebben mijn grootouders 
als een heel palet aan uitersten mij 
gemaakt tot wie ik ben. Ik denk graag 
dat ik de mooiste eigenschappen 
van hen heb meegenomen.” 

Waarom ben je lid geworden van 
Young IRO? 

“In het kader van de relatie tussen  
de IRO en Young IRO is het uiterste 
tussen deze groepen redelijk uniek.  
De IRO heeft de ervaring. Dit zijn de 
bedrijven en mensen die deze industrie 
hebben groot gemaakt en zij hebben 
werkelijk waar alles al wel gezien.  
De Young IRO heeft de jeugd.  
De moed. De interesse en de durf.  
Als je deze twee samenbrengt dan  
haal je het beste van twee generaties 
naar boven. Die combinatie is bijzonder 
en waardevol, en daar moeten we  
bij de IRO meer mee doen.” 

Hoe belangrijk acht je deze 
samenwerking?

“Als je ’t niet goed doet, kun je  
volledig als twee aparte organen 
acteren. Dan mis je echter een  

'Er zullen nog een 

paar grote 

uitdagingen aangegaan 

moeten worden, 

en dat is aan 

onze generatie!' 

Charlotte Roodenburg

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
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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 gevestide orde. 

Aan het woord is ditmaal Charlotte Roodenburg.
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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.

GENOEMDE ACTIVITEITEN ZULLEN  
ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ  
VOLDOENDE BELANGSTELLING  
VANUIT DE LEDEN.

HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER: 

>  BEURZEN NEEM CONTACT OP  
WASILIKA PUPOVAC - MOUTZOURIDIS, 
W.PUPOVAC@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.

Van 20 oktober t/m 10 april 2021 zal 
Nederland met een Holland paviljoen 
deelnemen aan de wereldtentoonstelling 
EXPO 2020 in Dubai. 

Een ideaal platform om BV NL te promoten 
en te kunnen laten zien waar we goed in 

zijn. Als innovatieve en creatieve natie op 
het gebied van water, energie en voedsel. 
De plek waar iedereen samenkomt. 
Een kans om samen te bouwen aan 
een duurzame toekomst. 
Kijk voor meer info op  
www.dutchdubai.com

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: • 10 maart • 10 juni • 17 september • 10 december

Check de online IRO calendar voor meer informatie en aanmelden.   (foto: Marco de Swart)

 

1-DAAGSE CURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE: 
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’, INCLUSIEF 
BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE

EXPO 2020 DUBAI

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: • 11 februari • 7 april • 1 juli  
• 9 september • 2 december

Check de online IRO calendar voor meer informatie en aanmelden.

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE WIND BASICS

ADIPEC 2019 TREKT NOG MEER BEZOEKERS: teller tikt 150.000 aan

Van 11 november tot 14 november 2019 was Abu Dhabi het 
middelpunt van de belangstelling voor de wereldwijde olie- en 
gasindustrie. In deze week vond namelijk de 22e editie van 's 
werelds meest toonaangevende en invloedrijkste evenement 
voor de olie- en gasindustrie, ADIPEC, plaats in het Abu Dhabi 
National Exhibition Centre.

De 24 Nederlandse bedrijven in het Holland Paviljoen zette 
hun beste beentje voor om BV Nederland in de breedste zin 
goed te promoten. Het paviljoen was gevuld met een interessante 
mix van bedrijven, van engineering tot scheepsbouw en van 
afsluiters tot flexibele buissystemen. 

De editie van dit jaar trok ongeveer 150.000 bezoekers en 2.200 
exposanten vonden hun weg naar de beurs. Ook het Holland 
Paviljoen werd hierdoor goed bezocht. Onze exposanten hadden 
gedurende de vier dagen een goede bezoekersstroom naar hun 
stands, wat in veel gevallen leidde tot interessante gesprekken 
en nieuwe zakelijke vooruitzichten.

‘Never a dull moment’
Er was naast ADIPEC van alles te doen. Zo vond op maandagavond 
in Dubai een presentatie van Van Oord's Dubai Harbour 
Project plaats. Deze presentatie was onderdeel van het 
‘Road to Expo2020-programma’ om de industrie aan te moedigen 
actief deel te nemen aan de Expo2020 in Dubai. De ondertekening 
van Van Oord als officieel de eerste nationale zakelijke 
partner voor het Nederlandse paviljoen op Expo2020 
werd op deze avond ook een feit.  

Dinsdag 12 november was voor GustoMSC een belangrijk moment. 
Zij hadden namelijk de officiële naamgevingsceremonie van hun 
jack-up boorinstallatie IMI-2030 voor IMI en Aramco. De ceremonie 
vond plaats in de stand van GustoMSC en had aan de nodige  
aandacht geen gebrek, al was het maar voor de indrukwekkende 
taart van 140 x 70cm!

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

Op woensdag 13 november bracht de 
Ambassadeur van het Koninkrijk der 
Nederlanden in de VAE, de heer Lody 
Embrechts, een bezoek aan het paviljoen. 
Hij werd hierbij vergezeld door een aantal 
van zijn collega’s van Buitenlandse Zaken 
waaronder Directeur-Generaal 
Buitenlandse Economische Betrekkingen, 
Hanneke Schuiling, evenals Directeur 
Noord-Afrika en Midden-Oosten,  
Geoffrey van Leeuwen, Jules Gerzon, 
Manager International Finance & 
Enterprise, en Douwe Buzeman,  
plaatsvervangend Chef de Post van de 
Nederlandse ambassade in Abu Dhabi. 

Al met al een succesvolle beurs. 
Op naar ADIPEC 2020!
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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.

   

OSEA, 27-29 NOVEMBER 2018, SINGAPORE
Boek nu uw stand via de kalender op de IRO website.BEURSGENOTEERD

OTC HOUSTON 2020, 4 MEI - 7 MEI, HOUSTON, USA

Uitverkocht. Deelname in ons Holland Paviljoen is alleen nog mogelijk via  
brochure deelname. Benieuwd naar de mogelijkheden? Contact: w.pupovac@iro.nl

SHALLOW AND DEEPWATER EXPO,  
24 - 26 MAART, CIUDAD DEL CARMEN, MEXICO  

Boek nu je plek op de IRO wand! Registratie voor deelname kan via onze website.  
Voor meer info over de mogelijkheden, neem contact op met: w.pupovac@iro.nl

CMP 2020 (MEXICAN PETROLEUM CONGRESS)  
24 - 27 JUNI 2020, MONTERREY, MEXICO

Registratie voor deelname op IRO wand start in januari 2020.

ONS 2020, 31 AUGUSTUS - 3 SEPTEMBER 2020,  
STAVANGER, NOORWEGEN

Neem deel in ons Holland Paviljoen! Registratie voor standruimte  
kan via onze website. Contact: w.pupovac@iro.nl

ADIPEC 2020, 9 - 12 NOVEMBER 2020, ABU DHABI

Registratie voor standruimte begint december 2019.

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 de online 

Calendar op www.iro.nl 

Deze cursus leidt deelnemers op om 
praktische veiligheidsmaatregelen correct 
toe te passen, maar daarnaast ook om hun 
verwachte veiligheidsgedrag te ervaren en 
te leren hoe ermee om te gaan. Deze cursus 
wordt georganiseerd in samenwerking 
met DOB Academy.

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:  
09.00 - 17.30 uur

Beschikbare data:  
• 4 juni • 3 december

Check de online IRO kalender op www.iro.nl/
calendar voor meer informatie en aanmelden.

1-DAAGSE CURSUS OFFSHORE SAFETY 

Veel dank aan AncoferWaldram Steelplates / Dillinger voor het 
organiseren van de IRO ledenbijeenkomst in Oosterhout op 29 oktober! 
Na pitches van nieuwe IRO leden GLOBE Airmotors & Test Equipment, 
EMAR Offshore Services, Multraship Towage & Salvage, Rotterdam 
Offshore & ROG Ship Repair, Van Meeuwen Industries BV en Critical 
Minds hebben we kennis gemaakt met de wereld van zware staalplaten. 
AncoferWaldram Steelplates B.V. produceert ze in elke denkbare 
kwaliteit, maat en dikte en klaar voor gebruik in de offshore olie-, 
gas- en offshore windindustrie.

AncoferWaldram Steelplates (AWS) is een dochteronderneming van 
Dillinger Hütte, Europa's toonaangevende producent van zware platen 
met een jaarlijks vermogen van 2 miljoen ton. Joost van Dijk, directeur AWS, 
gaf een presentatie over 15 jaar AWS, waarin hij benadrukte dat de voorraad 
van 100.000 ton kwartoplaat het verschil maakt in hun succes door de jaren 
heen. Tobias Lehnert, Marketing & Technical Support Manager van Dillinger, 
volgde met een presentatie over thermo mechanisch gerolde platen en de 
voordelen ervan in verschillende toepassingen.

Na de presentaties werden alle leden uitgenodigd voor een rondleiding 
in de productiehal, waar we de vele platen in verschillende diktes en de 
verschillende manieren van snijden en aangepaste verwerking konden zien. 
Na de rondleiding werden alle leden uitgenodigd om deel te nemen 
an de netwerk drinks & bites.

Volg onze Linkedin company pagina en blijf op de hoogte van 

het laatste offshore gerelateerde nieuws en onze activiteiten! 

 

www.linkedin.com/company/1801702

BEN JIJ AL GELINKT 
MET IRO?

Linked in

Maritieme bedrijven kampen met een tekort aan onder 
andere technisch geschoolde medewerkers. Daarin is de 
maritieme sector niet uniek; vrijwel iedere bedrijfstak 
in Europa zit te springen om technisch geschoolde 
medewerkers en ICT-specialisten. Maar ook om 
projectmanagers voor onze uitdagende en complexe 
projecten, commerciële talenten en slimme denkers 
die ons uitdagen om buiten de bestaande kaders te denken.

Een goede positionering van het maritieme cluster in de 
drukke, internationale arbeidsmarkt is een uitdaging die 
we samen zijn aangegaan. De arbeidsmarktcampagne Maritime 
by ..., ontwikkeld onder de vlag van de Maritime by Holland 
(NML), zal de maritieme sector een duidelijk gezicht geven 
zodat we op de ‘mentale shortlist’ van jonge en iets minder 
(technische) talenten worden geplaatst.

Een herkenbare stijl en een slogan (Maritime by ...) zijn bedacht 
en allerlei materialen zijn ontwikkeld voor online en offline 
gebruik. Via de online editor zijn deze eenvoudig te 
personaliseren en kunnen daarom worden gebruikt 
door zowel grote organisaties als kleinere MKB-bedrijven. 

We nodigen daarom ook alle IRO leden van harte uit om de 
editor te gebruiken en daarmee nog zichtbaarder te worden. 

Check onze website iro.nl/nl/arbeidsmarktbranding 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Sabine Marsé, Senior Communication Advisor NML, 
sabine@maritiemland.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSMARKTBRANDING WAPEN 
IN ‘THE WAR ON TALENT’

IRO LEDENBIJEENKOMST BIJ ANCOFERWALDRAM, 

een kijk in de wereld van zware stalen platen

SAVE THE DATE 
VOOR NMT & IRO 
MARCOM EVENT 
OP 6 FEBRUARI 2020!

Op 6 februari 2020 organiseren 
NMT & IRO het MarCom evenement 
met Digital Value Creation als 
thema van dit jaar. 

Check het hele programma op 

https://maritimetechnology.nl/
events/nmt-iro-marcom-event-
2020-digital-value-creation/

en meld je aan! 
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IRO KALENDER BEURZEN, MISSIES, 
CURSUSSEN  EN BIJEENKOMSTEN 2020

8 JANUARI IRO NIEUWJAARSRECEPTIE  DEN HAAG

12 - 16 JANUARI  HANDELSMISSIE VAE TIJDENS ABU DHABI SUSTAINABILITY WEEK  
ABU DHABI

6 FEBRUARI  NMT & IRO MARCOM EVENT 2020 ‘DIGITAL VALUE CREATION’ 
DELFT

11 FEBRUARI CURSUS OFFSHORE WIND BASICS   
 DOB ACADEMY, DELFT

10 MAART BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

10 MAART  INTRODUCTIECURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE:  
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’  ROTTERDAM

12 MAART CEDA-IRO CLUBAVOND  N.T.B.

24 - 26 MAART SHALLOW & DEEPWATER EXPO   
 CIUDAD DEL CARMEN, MEXICO

2 APRIL LEDENBIJEENKOMST BIJ KENZ FIGEE  ZAANDAM

7 APRIL CURSUS OFFSHORE WIND BASICS   
 DOB AC ADEMY, DELFT

16 APRIL  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMITTEE  
N.T.B.

4 - 7 MEI OTC  HOUSTON, TEXAS

12 MEI BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

28 MEI NAVINGO CAREER EVENT  ROTTERDAM

4 JUNI  INTRODUCTION TRAINING ‘OFFSHORE SAFETY’  
DOB ACADEMY, DELFT

10 JUNI  INTRODUCTIECURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE:  
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’  ROTTERDAM

24 - 27 JUNI MEXICO PETROLEUM CONGRESS (CMP)   
 MONTERREY, MEXICO

25 JUNI  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS COMMITTEE  
N.T.B.

30 JUNI  LEDENBIJEENKOMST BIJ BOLIDT SYNTHETIC PRODUCTS  
& SYSTEMS  HENDRIK IDO AMBACHT

1 JULI CURSUS OFFSHORE WIND BASICS   
 DOB ACADEMY, DELFT

31 AUG - 3 SEPT ONS STAVANGER, NOORWERGEN

9 SEPTEMBER CURSUS OFFSHORE WIND BASICS  
 DOB ACADEMY, DELFT

15 SEPTEMBER BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

16 - 17 SEPTEMBER  IADC DRILLING HSE&T EUROPE 2020 CONFERENCE & 
EXHIBITION  AMSTERDAM

17 SEPTEMBER  INTRODUCTIECURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE:  
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’  ROTTERDAM

9 - 12 NOVEMBER ADIPEC  ABU DHABI, V.A.E.

12 NOVEMBER  INTERNATIONAL RELATIONS & COMMUNICATIONS 
COMMITTEE  N.T.B.

19 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING  N.T.B.

2 DECEMBER CURSUS OFFSHORE WIND BASICS   
 DOB ACADEMY, DELFT

3 DECEMBER  INTRODUCTION TRAINING ‘OFFSHORE SAFETY’  
DOB ACADEMY, DELFT

10 DECEMBER BESTUURSVERGADERING  N.T.B.

10 DECEMBER  INTRODUCTIECURSUS ‘OFFSHORE ENERGIE:  
VAN FOSSIEL TOT RENEWABLE’  ROTTERDAM
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Op donderdag 28 november vond de IRO Algemene 
Ledenvergadering plaats in het prachtige hoofdkantoor  
van Heerema Marine Contractors in Leiden, bijgewoond  
door meer dan 100 leden.

De belangrijkste punten op de agenda waren:
•  Presentatie financiën: resultaat 2018 - prognose 2019 -  

begroting 2020
•  Aftreden bestuursleden Michael Kahn (Jumbo), Arjan Klijnsoon 

(Royal IHC) en Paul Koop (Quercus)
•  Benoeming van de bestuursleden Charlotte Roodenburg 

(Huisman Equipment), Arnout Damen (Damen Shipyards Group) 
en Jan-Piet Baars (Vroon Offshore)

• Herbenoeming van Peter de Bruijne (Borr Drilling)
 
Tijdens het publieke gedeelte van de vergadering praatte IRO  
voorzitter Pieter van Oord ons bij met zijn hoopvolle visie op de 
ontwikkelingen in de olie- en gassector en offshore renewable  
industrie voor nu en in de nabije toekomst. Een uitdagende tijd 
met een langzaam herstel voor een deel van de sector.
 
Pieter van Oord: “Het behouden en verder versterken van onze  
internationale concurrentiepositie vereist niet alleen toewijding 
van de Nederlandse offshore industrie, maar evengoed die van de 
Nederlandse overheid. Een proactief industriebeleid is in mijn  
optiek een essentiële randvoorwaarde voor een sterke exportpositie. 

Door ketensamenwerking, innovatie en goed ondernemerschap 
heeft de Nederlandse offshore industrie de afgelopen moeilijke  
jaren het hoofd kunnen bieden en is er een sterke basis gelegd 
voor de toekomst. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we als 
Nederlands offshore cluster met onze kennis, vaardigheden, 
equipment en mindset optimaal kunnen profiteren van de  
toenemende vraag naar energie en de toekomstige  
mogelijkheden die de Energie Transitie ons zal brengen -  
zowel nationaal als internationaal.”

Koos-Jan van Brouwershaven, Chief Executive Officer van 
Heerema Fabrication Group & Heerema Marine Contractors  
gaf ons een inkijkje in het bedrijf en de mooie projecten met  
o.a. haar nieuwste paradepaardje kraanschip Sleipnir.
 
Young IRO’s voorzitter Bernard Alblas nodigde alle leden uit om 
samen mooie bijeenkomsten voor jong en oud te organiseren.
 
De gezellige inhouse bar bij Heerema was een uitstekende plek  
om de middag af te sluiten, elkaar te ontmoeten en te kunnen  
netwerken. Ook was er gelegenheid om een kijkje te nemen in 
het indrukwekkende Simulation center.

Heerema Marine Contractors, 
hartelijk dank voor de gastvrijheid!

GOED BEZOCHTE ALV IN PRACHTIG PAND VAN 
HEEREMA MARINE CONTRACTORS IN LEIDEN

De voorbereidingen voor de 2020 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 4000 internationale olie-, 
gas- en offshore renewable 
gerelateerde bedrijven en organisaties 
via beurzen, handelsmissies, 
bijeenkomsten en mailings.

U kunt zich vóór 14 februari 2020 
aanmelden via 
www.iro-catalogue.nl/advertising

NETHERLANDS 
SUPPLIERS 
CATALOGUE 2020 – 
boek nu uw 
profieladvertentie! 
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De omzet van de maritieme sector groeide in 2018 met 3,4% 
ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 
2019. De sector herstelt door voor het tweede jaar op rij 
te groeien nadat 2016 geen groei liet zien. Ook de 
werkgelegenheid steeg in 2018 licht met 1,3%.

Werkgelegenheid
De Nederlandse havens zijn goed voor de meeste banen in maritiem 
Nederland. Inclusief de indirecte werkgelegenheid leverde de 
havensector aan 82.000 mensen werk in 2018. Deze cijfers gaan 
enkel over de op- en overslag, bijvoorbeeld niet over de toeleverende 
industrie in de havens. In totaal werkten 276.877 mensen in de  
maritieme sector, waarvan 167.181 in de sector zelf, en de rest aan 
de sector toelevert. Dit is 3% van de werkgelegenheid in Nederland.

Havens
Het record van meer dan 600 miljoen ton goederen dat via de 
Nederlandse havens werd vervoerd, zorgde voor een omzet  
van €18 miljard voor de op- en overslag van de havensector.  
Dit is een forse toename ten opzichte van 2017 toen de omzet nog 
€16.7 miljard bedroeg. Vooral de distributiefunctie richting het 
Europese achterland draagt bij aan de omzet van de havens.

Export
Een belangrijke motor voor de groei van de sector is de export. 
Deze steeg in 2018 naar ruim €33 miljard. Een groei van 5,2%. 
De grootste exportsectoren zijn havens en offshore met 
respectievelijk €9.877 en €6.765 miljard euro in 2018. 
De totale export van Nederland bedraagt €496 miljard.

Maritieme monitor
De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys met CBS. 
De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met de 
Stichting Nederland Maritiem Land en geeft een beeld van 
de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de 
sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, 
waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme 
dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme 
toeleveranciers.

Download de Maritieme Monitor 2019 op maritiemland.nl 
of neem voor meer informatie contact op met 
Sabine Marsé, Senior Communication Advisor NML, 
sabine@maritiemland.nl.

MARITIEME SECTOR GROEIT OPNIEUW IN 2018 

lees het in de nieuwe maritieme monitor!

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

BRIDGES2000 WWW.BRIDGES2000.COM

BRIDGES2000 staat voor altijd een passende oplossing te bieden op het gebied van Safe Accessibility,  
levert in huur en koop o.a. gangways, bruggen, fenders en pontons.

NEDAL ALUMINIUM WWW.NEDAL.NL

Nedal aluminium ontwikkelt, produceert en verkoopt aluminium profielen en lichtmasten.  
Met 80 jaar ervaring kunt u op ons rekenen als het gaat om het leveren van producten met  
een hoge toegevoegde waarde voor veeleisende toepassingen. 

VALVETIGHT WWW.VALVETIGHT.COM
 

Valvetight is een onderneming welke een oplossing biedt om veilig te kunnen werken achter  
lekke isolatie afsluiters middels inzet van de Valvetight DBB-SAVER technologie.

VUYK ENGINEERING 
ROTTERDAM

DESIGN TO FUNCTION

Vuyk Engineering Rotterdam services the 
maritime industry with integrated design 
and engineering packages. It is renowned 
in its market for high-tech performance and 
tailor-made vessel designs or conversions, 
as well as equipment design and marine 
operations engineering. 

VUYKROTTERDAM.COM
powered by ROYAL IHC
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