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distributie van Persoonlijke Beschermings Middelen. 
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en klantgericht in op de vaak specifi eke vragen uit de markt. 
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bele manier de PBM vraagstukken in te vullen en op te lossen. 

Ons assortiment bestaat uit een eigen lijn PBM artikelen 
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Digitale expediteur
Met een financiering van zeven miljoen euro kan Shypple zijn 
ambities verder vorm geven. Oprichter en ceo Jarell Habets van de 
digitale expediteur geeft in Europoort Kringen tekst en uitleg over 
het moderniseren van een traditionele sector, zijn drijfveren en zijn 
toekomstdromen. “Ik stel mijzelf steeds onhaalbare doelen.”

13

Knallen in 2022
Het nieuws zat er al aan te komen, maar kwam medio vorige maand 

officieel naar buiten: Maintenance NEXT wordt verplaatst van juni 
2021 naar 25 tot en met 27 januari 2022. Pieter Bas Dujardin, manager 

exhibitions bij Rotterdam Ahoy, zegt niet teleurgesteld te zijn over de 
verschuiving. “Eerder blij, omdat we een goede nieuwe datum hebben 

gevonden.”

32
Geen rietje, maar 
een vierbaansweg
Vlakbij De Slufter houdt het Havenbedrijf Rotterdam een terrein vrij 
waar electrolysers windstroom in groene waterstof gaan omzetten. Shell, 
BP en Nouryon hebben laten weten hier vergevorderde plannen voor 
te hebben. Volgens ceo Allard Castelein van het havenbedrijf zijn meer 
spelers geïnteresseerd in een plekje op dit electrolyserpark. Maar willen al 
deze plannen kans van slagen hebben, stellen deze partijen, dan moet de 
overheid wel in waterstofinfrastructuur investeren. 

62
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Incidenten veilig, snel en effectief aanpakken; 

dat doen we bij Wilchem. We do serious 

business; 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Ook voor advies, projectondersteuning, 

preventie of trainingen kunt u bij ons 

terecht. Als unieke onderneming bieden 

wij een compleet pakket op het gebied van 

(milieu) incidentmanagement, bijvoorbeeld bij 

ongevallen met gevaarlijke stoffen. Wilchem 

is een succesvolle organisatie en heeft haar 

naamsbekendheid mede te danken aan de 

loyaliteit, deskundigheid en gedisciplineerde 

inzet van haar medewerkers.

Kijk op onze website voor meer 
informatie over onze diensten: 

• Incident Management

• Gevaarlijke Stoffen

• Verontreiniging

• Verkeersmaatregelen

• Maritiem

• Asset Management

• Incidentscherm

• Training Centre

Burgemeester Keijzerweg 12 | 3352 AR Papendrecht

im@wilchem.nl | wilchem.nl | 078-6413988
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IP Sanders en 
IP IndustriePartner zijn lid van 
ONE MRO Supply, een Europees 
samenwerkingsverband van 
MRO specialisten. Voor meer 
informatie zie:
www.one-mrosupply.com

IP Sanders is lid van 
IP IndustriePartner, een 
coöperatie van specialisten, 
specifiek voor de industrie, 
opererend in Nederland en 
België. Voor meer informatie 
zie: www.industriepartner.nl

Hoofdvestiging: Turfschipper 27,  2292 JC Wateringen

Postbus 150, 2290 AD  Wateringen

      +31 (0)174 20 49 00  
      info@bernardsanders.com

uw mro partner 
voor de europoort 
en het westland
Met drie voorraadhoudende vestigingen in Zuid Holland is 

IP Sanders gespecialiseerd in de toelevering van technische 

componenten en ondersteunende diensten voor de Europoort 

en het Westland. Ons totaalpakket is hierbij gericht op MRO 

en OEM producten voor de Nederlandse (maak)industrie, 

onderhoudsbedrijven en aanverwante bedrijven.

IP Sanders biedt niet alleen een zeer uitgebreid assortiment 

van ruim 700.000 producten, maar is juist óók een 

toegevoegde waarde in service, (technische) advisering, 

training en automatisering omtrent ons omvangrijke pakket. 

Denk hierbij aan eigen productspecialisten, just-in-time 

leveringen, producttrainingen op locatie of bij ons op het 

opleidingscentrum en een overzichtelijke webshop met 

diverse koppelingsmogelijkheden zoals PunchOut en/of een 

scanner, waaronder een eigen scan-app.

Sinds 2015 is IP Sanders aangesloten bij IP IndustriePartner, 

een coöperatie van MRO leveranciers in de Benelux. Maar 

ook in de rest van Europa wordt er geleverd middels het 

lidmaatschap van ONE-MRO. Zo is IP Sanders niet allen uw 

lokale partner, maar ook uw nationale en internationale 

partner in het leveren van al uw MRO en OEM componenten.



DE DIGIMENS

JIRI HARTOG

Hoofdredacteur Europoort Kringen

jiri.hartog@europoortkringen.nl

Ik ben geen digibeet. Tenminste, daar ben ik altijd vanuit 
gegaan. Ik ben redelijk handig met mijn iPhone, lees, kijk en 
luister veel online media en ben regelmatig enthousiast over 

gadgets. Toch vallen mijn digitale skills in het niet bij die van mijn 
vijftienjarige dochter. Ze is bij wijze van spreken opgegroeid 
met een mobiele telefoon in haar knuistjes, en dat merk je 
gewoon aan haar digivaardigheden. Haar vingers dansen in 
een onnavolgbaar tempo over het scherm, tippend, swipend en 
tikkend.

Waarom ik hierover begin? Omdat in deze Europoort Kringen 
zowel digitale technologie als de mens centraal staan. Die twee 
gaan hand in hand, zo blijkt in deze editie eens te meer. Neem 
het coverinterview met de bevlogen ondernemer Jarell Habets, 
eigenaar en oprichter van de digitale expediteur Shypple. Zijn 
tool maakt het verschepen van goederen een stuk efficiënter, 
goedkoper en makkelijker. Maar toch begint en eindigt dit traject 
met iemand die de opdracht tot het verschepen moet geven. 
Zonder klanten zou er geen app zijn.

Prof. Tiedo Tinga van de Universiteit Twente heeft het in 
Europoort Kringen over de zucht van verlichting die door de 
onderhoudswereld ging, toen kunstmatige intelligentie haar 
intrede deed. Artificial intelligence zou wel even een eind 
maken aan alle onderhoudsproblemen. Maar niets is minder 
waar. Onderhoud is helemaal niet zo geschikt voor kunstmatige 
intelligentie, legt hij uit. Grotendeels blijft dit mensenwerk, al kan 
slimme monitoring ons een eind op weg helpen.

Nee, vlak de mens niet zomaar weg. Lees bijvoorbeeld het 
artikel over beveiligingsbedrijf Royaal Group. Directeur Jerry 
Ros - die vroeger zelf als beveiliger heeft gewerkt - zegt erin 
dat nieuwe technologieën het beveiligen van objecten efficiënter 
en goedkoper kan maken, maar dat het mensenwerk blijft. 
Net zoals politieke besluitvorming niet valt te automatiseren. 
Hoewel dit misschien wel handig zou zijn. ‘Tout’ de Rotterdamse 
haven vraagt, schreeuwt en smeekt om een voorinvestering 
in waterstofinfrastructuur, maar tot nu toe lijkt die roep aan 
dovemansoren gericht. Hoe nuttig die infrastructuur en hoe 
waardevol die investering ook lijkt te zijn. 

V
O

O
R

W
O

O
R

D

EUROPOORT KRINGEN
MEI - 2021 11



Kleine investeringen

T +31 (0)184 60 82 60
E water@logisticon.com
W www.logisticon.com

Logisticon Water Treatment B.V.
Logisticon Verhuur B.V. 
Energieweg 2
2964 LE Groot-Ammers, Nederland

U zoekt een - tijdelijke - oplossing voor een waterzuivering, 
waterhergebruik of andere waterbehandeling? En u wilt 
liever niet investeren?

Europa’s grootste verhuurvloot biedt u complete full-scale 
installaties of losse componenten, zoals zandfilters, 
actiefkoolfilters, striptorens, pompen, bufferbakken, 
lamellenbezinkers, flotatie, beluchtingen, ionenwisselaars, 
omgekeerde osmose, ultrafiltratie en MBR.

Plug & Play opgeleverd, inclusief de benodigde certificaten. 
Bel of mail Logisticon Verhuur voor een áltijd passende 
huur- of lease-oplossing.

VOOR GROTE OPLOSSINGEN
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Jarell Habets (Shypple)

DIGITALE
EXPEDITEUR

Met een financiering van zeven miljoen euro kan Shypple zijn ambities verder vorm geven. 
Oprichter en ceo Jarell Habets van de digitale expediteur geeft in Europoort Kringen 

tekst en uitleg over het moderniseren van een traditionele sector, zijn drijfveren en zijn 
toekomstdromen. “Ik stel mijzelf steeds onhaalbare doelen.”

Foto’s: Pierre Crom
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Gefeliciteerd met de zeven miljoen euro van 
InnovationQuarter, Newton Partners, Dutch 
Founders Fund en BOM Brabant Ventures. Een 
gigantisch bedrag voor een individu, voor een 
onderneming als Shypple ook?
“Het is zeker veel geld. Onze omzet is veel meer dan 
zeven miljoen euro, maar dat betekent niet dat je dat 
kan uitgeven. Nu heb je ineens zeven miljoen euro op de 
balans staan die je daadwerkelijk kunt gaan besteden. 
We zouden misschien een miljoen winst kunnen maken 
als we niet zo hard zouden investeren in technologie en 
in groei. Dan nog is die zeven miljoen zeven jaar lang de 
winst die je ineens krijgt.”

Hoe belangrijk is die financiering voor jullie?
“Voor het verwezenlijken van onze ambitie is die heel 
belangrijk. De financiering is niet per se nodig voor 
de continuïteit van het bedrijf. Freight forwarding is 
een winstgevende activiteit en wij hanteren hetzelfde 
businessmodel als de traditionele spelers. Alleen 
hebben wij de ambitie om met ons platform de wereld 
te veroveren. Door extern kapitaal op te halen, kun je 
die dromen wat wat vlotter verwezenlijken.”

Kun je vertellen hoe je hierin bent gerold?
“Het was altijd al mijn droom om te gaan ondernemen. 
Tijdens mijn studie Finance in Rotterdam kwam ik bij 
toeval met de logistiek in aanraking, toen ik voor een 
ondernemer in Moerdijk ging werken. Dat deed ik niet 
zo zeer omdat ik de logistiek in wilde, maar omdat ik 
hem een inspirerende ondernemer vond. Tijdens een 
van onze eerste gesprekken zei hij dat als ik wilde gaan 
ondernemen, ik ook moest leren verkopen. Hij kon mij 
dat wel leren. Toen was de deal gauw gemaakt. Zo ben 
ik verliefd geraakt op de industrie, en eigenlijk ook op 
het oplossen van het grote probleem waarmee wordt 
geworsteld.”

Wanneer kwam je erachter dat het zeetransport 
van Excel-sheets, telefoontjes en e-mails aan 
elkaar hangt?
“Toen ik daar werkte. In eerste instantie dacht ik dat 
specifiek dit bedrijf het nog ouderwets aanpakte. 
Maar later kwam ik erachter dat iedereen zo bleek te 
werken.”

In welke richting zag je een oplossing hiervoor?
“Bedrijven als Booking of Expedia zijn heel succesvol 
in andere markten. Ik vroeg mij af: waarom zouden we 
zoiets niet in deze industrie kunnen hebben? Mijn idee 
was conceptueel heel simpel. Waarom hebben ze in 
andere industrieën wél die disruptie weten te brengen 
en die sterke mate van digitalisering, waardoor minder 
mensen nodig zijn en consumenten uiteindelijk minder 
betalen?” 

Nou, hoe verklaar je dat? Waarom was de 
disruptie er in de taximarkt al wel en in freight 
forwarding nog niet?
“Dit valt enerzijds te verklaren doordat de 
consumentenmarkt altijd voorloopt op business-to-

business. Consumenten bewegen nu eenmaal sneller 
van de ene app in de andere dan dat bedrijven van het 
ene systeem naar het andere overstappen. Ook is het 
een complexe industrie, niet zomaar een marketplace 
waarbij je je container bij verschillende rederijen 
kunt boeken. Het gaat ook om douaneafhandeling 
compliance, trucking, en nog veel meer. Er zijn veel 
meer aanverwante services. Verder is dit geen industrie 
die van nature veel software developers of innovatief 
ingestelde mensen aantrok. Het werd en wordt nog 
steeds gezien als een achtergebleven, wat grijzige 
industrie. Als je als IT’er kunt kiezen tussen een sexy 
softwarebedrijf of een logistiek bedrijf, dan denk ik dat 
men voorheen altijd voor het eerste koos. Nu is dat wel 
wat aan het kenteren. De industrie begint aantrekkelijk 
te worden voor studenten en jong, innovatief geschoold 
personeel.”

Wanneer heb je Shypple opgericht?
“Ik studeerde in 2016 af en aan het eind van het jaar 
ben ik Shypple begonnen. In oktober dat jaar nam ik 
ontslag bij mijn toenmalige werkgever, wat dus die 
expediteur was. Ik heb nog getracht het binnen het 
bedrijf in samenwerking met de eigenaar op te zetten. 
Maar uiteindelijk leek het me een stuk makkelijker 
om from scratch te beginnen. Mijn oude baas is er als 
eerste ‘angel investeerder’ ingestapt, van wie ik zowel 
geld kon lenen om de software developers aan te sturen 
als werkkapitaal om de boekingen bij de rederijen te 
kunnen doen.”

Dat lijkt me een spannende stap voor iemand die 
net is afgestudeerd.
“In die tijd was ik gewoon bezig met wat ik leuk vond. 
Als ik er nu aan terugdenk, besef ik inderdaad: wat was 
dat spannend. Ik heb gewoon anderhalf jaar lang zonder 
loon in een autootje uit 1995 rondgereden om de eerste 
klanten te bezoeken. Het scheelde wel dat ik uit de 
schoolbanken kwam. Nu zou ik iets te verliezen hebben 
als ik zo’n stap zou maken. Door mijn enthousiasme en 
een stukje naïviteit heb ik mij daar blind voor in kunnen 
zetten.”

Kun je uitleggen wat het concept van Shypple 
inhoudt? Op wat voor manier helpt jullie systeem 
verladers?
“Wij zijn een digitale expediteur, een tussenpersoon 
voor het end-to-end verschepen van vracht. Alleen 
doen wij dat op een volledig digitale manier. Klanten 
werken bij ons in een webapplicatie in plaats van met 
ons bellen en e-mailen. Zo behouden zij controle over 
hun keten. Dat bespaart iedere week tijd. Het sturen 
van e-mails is niet meer nodig, want alle informatie 
zit in een webapplicatie. Ze kunnen met ons op 
zendingniveau chatten en door het gebruik van de app 
heb je veel meer inzicht in wat er loopt. Het gebruik 
van de app is een meer gestructureerde vorm van 
informatievoorziening dan e-mail. Waar je voorheen 
veertig e-mailtjes nodig had om een vracht vanuit 
de haven van Shanghai naar hier te krijgen, boek je 
die nu in de app. Daar heb je drie chatberichten voor 
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“ Het gebruik van de 

app is een meer 

gestructureerde 

vorm van 

informatievoorziening 

dan e-mail”
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nodig. Behalve tijdwinst, levert het bedrijven onderaan 
de streep ook geld op. Dat zit hem echt in het meer 
gestructureerde werken. Je hebt de data voor je. Waar 
datapunten vroeger verstopt in de e-mail zaten, zijn die 
nu concreet zichtbaar in de app. Je kunt die analyseren 
en er beslissingen op baseren.”

Hoeveel tijdwinst en kostenbesparing levert 
gebruik van Shypple op?
“Dat is voor ieder bedrijf anders. Het hangt ervan 
af hoe hun processen zijn ingericht. Het kan zijn 
dat wij een medewerker zo’n tien tot twaalf uur per 
week aan werk besparen. Daarnaast kunnen er vaak 
additionele kosten ontstaan als je een container te lang 
gebruikt van de carrier. Die kun je verminderen, al is 
er vaak weinig inzicht in wanneer je die extra kosten 
moet betalen. Wij kunnen van een paar procent naar 
een half procent toewerken. Het zit hem ook in de 
voorraadvermindering. Doordat je gemakkelijker je 
purchase orders vanuit Azië kunt consolideren, ontvang 
je een continue toestroom van verschillende producten 
per container in je warehouse. Hierdoor hoef je van 
iedere productgroep minder voorraad te houden. Als je 
een container met de iPhone-kabeltjes bestelt, zijn dat 
er heel veel. Dan heb je waarschijnlijk voor een jaar lang 
op voorraad liggen. Dat is natuurlijk dood geld, dus het 
zit hem ook heel erg in voorraadoptimalisatie. Als je al 
die punten bij elkaar optelt, kun je tot zo'n tien procent 
aan vrachtkosten besparen.”

Jullie hebben nu zo’n vierhonderd betalende 
klanten en via het platform zijn circa drieduizend 
bedrijven gelinkt. Hoe moeilijk of makkelijk is het 
om klanten te werven? 
“Het lastigste is dat iedereen al een dienstverlener 
heeft. Dit is geen markt waar klanten actief op zoek 
zijn naar een expediteur. Je moet dus uitleggen wat 
het voordeel is om met Shypple te werken. Wat het 
makkelijk maakt, is dat wij een echt andere propositie 
hebben dan de traditionele spelers. Onze voordelen zijn 
meetbaar en meestal zien klanten die ook wel als we in 
gesprek met ze zijn. Maar de kunst is om met klanten in 
gesprek te komen.”

Blijven de meesten ook klant als ze eenmaal aan 
boord zijn?
“Ja, we hebben een hoge klantretentie. De afgelopen 
drie jaar groeit ieder jaar het volume van klanten die 
met Shypple starten gemiddeld met vijftig procent. Dat 
betekent dus dat klanten steeds meer volume via ons 
laten lopen over tijd. Dat is een goede groei-indicator, 
want op deze manier groei je niet alleen door nieuwe 
klanten binnen te halen, maar ook doordat klanten 
succesvoller met Shypple worden.”

Zijn jullie de enige die zoiets aanbieden?
“We hebben wereldwijd wel concurrenten. Dat zijn 
zowel digitale als bestaande partijen die ook met 
digitalisering bezig zijn. Maar bij die laatste groep staat 
dit nog in de kinderschoenen, dus we verwachten de 
komende tijd dat voordeel nog wel te kunnen houden. 

Het is overigens een heel grote markt, van naar 
schatting tussen de 350 en 1.000 miljard euro.”

Wat voor meerwaarde hebben jullie klanten 
kunnen bieden toen de Ever Given in het 
Suezkanaal was gestrand? 
“We hadden vier containers aan boord van het schip en 
nog vijftienhonderd containers op de schepen erachter. 
We hebben er natuurlijk niet voor kunnen zorgen dat 
die schepen harder gingen varen of dat de Ever Given 
werd vlot getrokken. Maar met de informatievoorziening 
waren wij wel erg snel. Klanten wisten precies welke 
containers zich op welk schip bevonden en - nog 
belangrijker - welke producten in die containers zaten. 
Zo wisten eindklanten - vaak zijn dit retailers - welke 
producten eventueel uit de actiefolder moesten worden 
gehaald.” 

En wat heeft de coronacrisis voor invloed op jullie 
business gehad?
“Niet zoveel, al hadden traditionele expediteurs er in het 
begin, toen veel mensen thuis gingen werken, moeite 
mee om hetzelfde serviceniveau te leveren aan hun 
klanten. Zij zijn daar niet op ingesteld. Wij gaan volledig 
uit van een webapplicatie die door onze klanten zowel 
op kantoor op de desktop als misschien ook wel thuis 
op de laptop of telefoon wordt gebruikt. Ook hebben 
we de coronacrisis in de eerste paar maanden kunnen 
gebruiken om nieuwe klanten te triggeren anders na 
te denken over hun supply chain management. Black 
swan events als de coronacrisis en de opstopping in 
het Suezkanaal zitten op dit moment iedereen in de 
weg. Je ziet enorme supply shortages van schepen 
en containers. Er is veel volatiliteit en hoge prijzen. 
Iedereen is gebaat bij een stabiele markt. Dit doet 
niemand goed, behalve misschien de rederijen waar de 
winst nu tegen de plinten omhoog klotst.”
 
Nemen klanten bij jullie een abonnement?
Nee, ze krijgen het account gratis, samen met een 
training. We spreken wel een commitment af, wat ze 
moeten verschepen en dan ontvangen wij een fee 
per verscheping. Dat is dus vergelijkbaar met een 
traditionele expediteur.”

Hoe verhoudt die fee zich tot het prijsniveau van 
traditionele spelers? Is die bij jullie hoger?
“Nee, die is vergelijkbaar. Als we de competitie op 
prijs aan moeten gaan, verwacht ik dat wij die kunnen 
winnen. Wij zijn aan de achterzijde efficiënter en kunnen 
met lagere marges overleven. Maar we hebben ervoor 
gekozen om vergelijkbare marges te hanteren omdat 
klanten in de webapplicatie en het digitale werken al 
een groot voordeel hebben. Dat willen we niet tegen 
een korting in de markt zetten.”

Je bent nu ruim vier jaar bezig. Waar ben je het 
meest tevreden over? 
“Ik ben heel blij met het team dat we hebben neergezet. 
Ik heb goede mensen kunnen vinden, die het juiste met 
het bedrijf voor hebben en van wie ik de support heb 
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ontvangen om deze droom waar te maken. Zo is het 
ook met andere stakeholders, zoals de aandeelhouders. 
Fijne, constructieve mensen die geloven in wat wij doen. 
Wij hebben nu ongeveer 65 mensen in dienst. Af en 
toe, tijdens een borrel of zo, kan ik ervan genieten als al 
die mensen dan zo leuk klikken samen. Daarin zie je de 
bedrijfscultuur terug, die uiteindelijk door mensen wordt 
bepaald.“

Wat is lastig gebleken tot nu toe?
“Ik stel mijzelf steeds bijna onhaalbare doelen. Ergens 
ben ik teleurgesteld dat we nog niet staan waar ik 
eigenlijk had gehoopt waar we zouden zijn. Ik had nog 
wel twee keer zo groot willen zijn. Als je mij vraagt of ik 
een tevreden ondernemer ben, moet ik met ja en nee 
antwoorden. Het glas is zowel halfvol als halfleeg.”

Waar gaan jullie die zeven miljoen precies voor 
gebruiken?
 “Enerzijds voor diepte-investeringen in technologie: in 
het verder ontwikkelen van het platform. Dat is nooit af. 
Het is net als met het verbouwen van je huis. Je vindt 
telkens een volgend project om het nog mooier en beter 
te maken.”

Wat zou Shypple nog mooier en beter maken?
“De huidige applicatie is compleet anders dan toen 
wij ermee startten. Hij is fors in de breedte en diepte 
uitgebreid. We willen voortdurend beter voor onze klant 
zorgen. In eerste instantie was dat ze makkelijk en snel 
kunnen boeken, en hun vracht kunnen checken. Maar 
inmiddels is daar ook slim supply chain management 
aan toegevoegd. Wij hebben recent bijvoorbeeld 
features gebouwd waarmee klanten hun leveranciers 
makkelijk kunnen managen. Klanten zijn erbij gebaat om 
vroegtijdig informatie van de leverancier te ontvangen 

of de producten op de geplande en gewenste datum 
klaar staan. Als dat vertraagt, heeft dat effect in de hele 
toeleveringsketen en ook voor hun eindklanten. Hier had 
ik drie jaar geleden niet aan gedacht, maar door met 
klanten spreken kom je continu op ideeën.”

Waar willen jullie de zeven miljoen financiering 
nog meer voor aanwenden?
“Het ene is technologie, het andere is commercie. Ik zeg 
altijd heel gechargeerd: onze ambitie is groter dan de 
winst die we kunnen herinvesteren. Die ambitie kunnen 
wij verwezenlijken door meer klanten aan te sluiten en 
groter te worden in Europa, Azië en wellicht ook wel 
in Noord- en Zuid-Amerika. Maar dan zul je moeten 
investeren. Niet alleen de winst die we met het bedrijf 
maken, maar dus ook met extern kapitaal. Want onze 
ambitie ligt nou eenmaal een stuk hoger.”

Hoeveel klanten meer zou je willen?
“Het aantal klanten maakt mij niet zo heel veel uit. Ik 
wil vooral goede klanten en mooie accounts, die komen 
om de juiste redenen, loyaal zijn en lang gebruik van 
ons platform willen maken. Ook moeten ze kritisch 
constructief zijn, want zulke klanten helpen jouw bedrijf 
beter worden. Liever een paar van zulke klanten dan 
honderd minder goede accounts. Ons doel is om in 
korte tijd naar 500 miljoen euro omzet te groeien. 
Omdat je met een dergelijke schaal efficiënter kunt 
gaan werken, beter je vrachtruimte kan inkopen en 
makkelijker kunt groeien in diensten.”

En waar staan jullie nu, als je naar de jaaromzet 
kijkt?
“We willen in 2021 op 50 à 60 miljoen euro uitkomen. 
We hebben dus nog wel een een paar jaartjes te gaan 
om daar te komen.”

WIE IS JARELL 
HABETS?
Jarell Habets haalde in 
2016 zijn Master Finance 
aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Zijn studie 
combineerde hij met een 
baan als business developer 
bij Ryano Projects in 
Moerdijk. Tijdens zijn studie 
volgde hij ook een semester 
aan de universiteit van 
South Carolina. Verder deed 
Habets vrijwilligerswerk 
als financieel consultant 
in Mumbai, India. Habets 
richtte eind 2016 Shypple 
op en is nog altijd ceo van 
het bedrijf.
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JAAP LUIKENAAR, 

schrijft vanuit Eindhoven 

over haven en industrie, 

in haven en achterland

De wereld heeft vorige maand een haven-
lesje voorgeschoteld gekregen. Gratis 
en voor niets. Dag- en weekbladen, 

nieuwssites, columns, blogs, radio en televisie 
hebben met hun verslaglegging en beschou-
wingen over de stremming van het Suezkanaal 
een ongeëvenaarde hoeveelheid informatie 
verspreid over havens, scheepvaart, trans-
port, logistiek en distributie. Worldwide. Een 
spontane reclamecampagne met een impact 
waar menig marketeer jaloers op zou zijn. Een 
eerlijke campagne ook, vol feitelijke en leerzame 
informatie, inclusief de voor- en nadelen van 
de globale economie en het daarbij behorende 
transport. 
Journaals leken regelrechte promotiefilms, met 
indrukwekkende beelden van containerschepen, 
tankers en sleepboten op volle zee. Fraaie 
luchtopnames van boven de Maasvlakte-
terminals. Hippe animaties van scheepvaart- 
en transportroutes over de hele wereld. Met 
glasheldere commentaren van loodsen, reders, 
cargadoors, baggeraars havenmeesters, 
transporteurs en distributeurs. Tegenover 
verslaggevers en journalisten mocht de hele 
haven- en logistieke sector zijn zegje doen. 
Dat leverde mooi jargon op: blokkeerschip, 
Suezdrukte. Een Boskalis-woordvoerder 
had het over ‘hoogwatermomenten’ als het 
uitgekiende tijdstip om naar toe te werken bij 
het lostrekken van de Ever Given. Verreweg 
het mooiste havenjargon kwam uit de mond 
van havenwerker Johan Elmendorp in dagblad 
Trouw. Nadat de Ever Given was vlot getrokken 
en het scheepvaartverkeer weer op gang 
was gekomen, moesten sjorder Johan en 
zijn collega’s op de Rotterdamse kades flink 
aan de bak om de verlate containers op hun 
uiteindelijke plaats van bestemming te krijgen. 
“Ik kon geen theelepeltje meer vasthouden.” Ik 
ken geen betere uitdrukking om te laten merken 
dat je aan je taks zit.
Al met al mogen we de kapitein van de Ever 
Given wel dankbaar zijn, want uiteindelijk is 
hij het die de gigantische publiciteit over onze 
dagelijkse werkwereld heeft veroorzaakt en 
ervoor heeft gezorgd dat het grote publiek een 
inkijkje heeft gekregen in het wel en wee binnen 
onze (Europoort) kringen. Niet bewust natuurlijk, 
hoewel je in deze tijd van complottheorieën, fake 
news en andere wappie-berichten geen enkel 
scenario helemaal kunt uitsluiten.

Ineens bén je nu iemand als je ergens in die 
50 kilometer lange havenstrook tussen de 
Maasmond en de Van Brienenoordbrug werkt, 
of in de logistieke corridors in het achterland. 
En dat hadden we even nodig. Want met alle 
aandacht en begrip voor de zorgsector met 
zijn cruciale en vitale beroepsgroepen, is het 
belang en het rendement van onze haven- en 
industriebranche flink ondergesneeuwd. 
De Suezcrisis strooide in die weken talloze 
feiten en weetjes de wereld in. Ik schreef het 
hierboven al en heb ze allemaal niet gecheckt. 
Het resulteerde in veel small talk bij de 
koffieautomaat. Weet je dat het Suezkanaal 
193 kilometer lang is en al in 500 voor Christus. 
gegraven werd, onder koning Darius de 
Grote. En dat het pas in 1869 open ging. Dat 
er 125.000 arbeiders bij het graafwerk zijn 
overleden, door cholera weliswaar. Maar toch 
flink meer dan de 6.700 bij die voetbalstadions 
‘daar in de buurt’. (Qatar ligt er 2.600 kilometer 
vandaan). 
Ook met een beetje info over afmetingen en 
geldbedragen kon je, nippend aan je cappuccino 
lekker opscheppen. De Ever Given is net zo lang 
als de Erasmusbrug; heeft 20.000 containers 
aan boord, meet 16 meter diep, terwijl het 
Suezkanaal 25 meter diep is… maar aan de 
oever slechts 11. Van het wereldhandelsverkeer 
gaat 12 procent door het kanaal, en zelfs 30 % 
van alle zeecontainers. En een geld dat ermee 
is gemoeid: dagelijks vaart er voor 9 miljard 
euro doorheen. Per uur kost die blokkade 340 
miljoen waarmee de 400 wachtende schepen 
voor de duurste file ter wereld zorgden. 
Omvaren via Kaap de Goede Hoop betekent 
10 dagen en 5.000 kilometer extra. Nog een 
eye-opener: goederen gaan vaak diverse malen 
heen en weer door het kanaal: als grondstof, 
als halffabricaat, als product en uiteindelijk als 
schroot of gerecycled materiaal.
Al die wetenswaardigheden zorgden ervoor 
dat iedereen zich weer eens een mening over 
transport en logistiek heeft kunnen vormen. 
De pro’s en contra’s van de globalisering, 
de uitwassen van ons welvaartsstreven, het 
gesjouw van goederen over de wereldbol. Alles 
vloog over tafel, spatte van het tv-scherm of 
knalde uit de radio. Is dat nu allemaal wel nodig? 
Het sustainable vraagstuk werd teruggebracht 
tot één kernachtige zin: waarom maken we die 
dildo’s niet gewoon hier in Veendam?

OVER HET THEELEPELTJE 
VAN JOHAN
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Nationaal programma moet vijf knelpunten wegnemen

EEN EERSTE  
VERSNELLING
De mogelijkheden die het toepassen van Artificial Intelligence biedt, lijken 
eindeloos. Toch dreigen we in Nederland de boot te missen, waarschuwt de 
Nederlandse AI Coalitie. Zij is daarom blij met de toekenning van 276 miljoen euro 
uit het Groeifonds aan het AINed-programma.
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Artificial Intelligence (AI) wordt gebruikt voor 
goedkoper onderhoud aan wegen, spoorwegen 
en bruggen, efficiëntere productie en transport 

van goederen, energiebesparing en het personaliseren 
van onderwijs. Door de sterk gestegen beschikbaarheid 
van data, rekenkracht tegen lage kosten en nieuwe, 
datagedreven algoritmen is de ontwikkeling van AI in 
een stroomversnelling gekomen. Dat is goed nieuws, 
maar toch dreigen we de boot in Nederland te missen. 
Dit hoewel we in Nederland over een schat aan AI-
kennis beschikken, er digitale infrastructuur aanwezig is 
en digitale technologie over het algemeen breed wordt 
gebruikt. 

Onder druk
Dit stelt de Nederlandse AI Coalitie, een publiek-privaat 
consortium waarin zo’n 400 partijen samenwerken. 
“In economieën om ons heen wordt de grootschalige 
ontwikkeling en inzet van AI sterk gestimuleerd door 
overheden, waardoor onze kennisbasis, de bedrijvigheid 
in economisch belangrijke sectoren en onze autonomie 
sterk onder druk staan”, aldus het consortium. Het 
AINed-programma moet de ontwikkeling en het gebruik 
van AI in Nederland helpen versnellen. Het richt zich 
op het wegnemen van vijf knelpunten [zie kader, 
red.]. Dit wil het doen met grootschalige projecten, 
waarin op een breed vlak de samenwerking wordt 

gezocht. “Met deze aanpak vermijden wij de 
versnippering, verkokering en lage efficiëntie van 
traditionele werkwijzen, die niet passen bij de snelle 
ontwikkeling van AI”, stelt de coalitie.

2,1 miljard
Het programma loopt van 2021 tot 2027 en vergt een 
investering van ruim een miljard euro uit het Nationaal 
Groeifonds. Uit publiek-private middelen wordt nog 
eenzelfde bedrag opgebracht, waardoor het programma 
in totaal 2,1 miljard euro groot is. Het nieuws dat de 
ministerraad vorige maand besloot voor de eerste twee 
jaar 276 miljoen uit het Groeifonds voor het AINed-
programma uit te trekken, werd verheugd door de 
Nederlandse AI Coalitie ontvangen.”Nederland kan met 
deze sterke en goed georganiseerde aanpak zorgen 
voor een significante groei van ons bruto binnenlands 
product. Het draagt bij aan een sterke toename van het 
aantal bedrijven dat in AI investeert en AI toepast. En 
we zetten in op positieve maatschappelijke effecten van 
AI door de inzet van verantwoorde en mensgerichte AI-
toepassingen, die bijdragen aan de Europese ambitie.”

VIJF KNELPUNTEN
1. Innovatie. De ontwikkeling van 

vernieuwende AI-toepassingen bij 
bedrijven en overheden gaat te 
traag. Dit moet worden versneld.

2. Kennisbasis. De kennisbasis 

van fundamenteel en toegepast 
onderzoek moet worden versterkt. 
Dit maakt het aantrekken, opleiden 
en behouden van specialisten en 
studenten makkelijker.

3. Arbeidsmarkt. Op alle niveaus in de 
arbeidsmarkt wordt de capaciteit 
van AI-opleidingen en -trainingen 
vergroot. Dit bereidt mensen voor 
op werken met veel krachtigere AI-
producten en -diensten dan nu.

4. Maatschappij. Er worden ‘heldere, 
ethische en juridische kaders’ en 
‘behulpzame regelgeving’ ontwikkeld, 
om de sociaaleconomische effecten 
van AI beheersbaar te houden. Ook 
zorgt dit voor vertrouwen in de 
werking van AI.

5. Data delen. Er zijn oplossingen 
nodig voor het beschikbaar maken 
van data voor AI. Dit zodat het ‘op 
een veilige en verantwoorde wijze 
in zinvolle AI-toepassingen’ worden 
benut.

DEELNEMERS 
NEDERLANDSE AI 
COALITIE
De Nederlandse AI 
Coalitie telt meer dan 400 
deelnemers. Hieronder 
bevinden zich onder meer 
het Havenbedrijf Rotterdam, 
Birds.ai, Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij, 
Erasmus Centre for Data 
Analysis, Google, Huawei 
Technologies, Institute 
for Sustainable Process 
Technology, Netherlands 
Maritime Technology, SER, 
Shell Global Solutions 
International, TU Eindhoven, 
TU Delft, TNO, Unilever 
Foods Innovation Center 
en de universiteiten van 
Leiden, Amsterdam en 
Utrecht.

“Met deze aanpak vermijden 

wij de versnippering, 

verkokering en lage 

efficiëntie van traditionele 

werkwijzen”
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Prof. dr. Tiedo Tinga, Universiteit Twente

‘ MAAK NIET 
ALLES 
VOORSPELBAAR’

Een volledige fabriek uitrusten met sensoren en daarop voorspellend onderhoud 
toepassen, is nu nog veel te kostbaar. Veel efficiënter is dit te doen bij de toptien 
van meest kritische installaties, adviseert prof. dr. ir. Tiedo Tinga. In Europoort 
Kringen praat hij over de beperkingen van artificial intelligence, de vorderingen 
van het project PrimaVera en zijn verwachting hoe predictive maintenance zich de 
komende jaren gaat ontwikkelen.
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Je bent professor Dynamics Based Maintenance. 
Kun je kort toelichten wat dat inhoudt?
“Ik ben hoogleraar op de Universiteit Twente en mijn 
leerstoel is Dynamics Based Maintenance. Het idee 
van mijn onderzoeksgroep is dat we de kennis van de 
dynamica gebruiken om onderhoud beter voorspelbaar 
te maken. Neem bijvoorbeeld een brug. Als er een 
vrachtwagen overheen rijdt, kun je trillingen gaan meten 
en uit die dynamische respons iets afleiden over de 
conditie ervan. Als die degradeert, wordt de stijfheid 
van de constructie of de massaverdeling anders en kan 
hij zich dynamisch gezien anders gedragen. Dat wordt 
Structural Health Monitoring genoemd. Daarnaast doen 
we ook veel op het gebied van predictive maintenance: 
het modelleren met faalmechanismen ofwel met data-
analyse. Mijn werkgebied is dus breder dan je op het 
eerste gezicht zou zeggen.”

Voor wat voor objecten is Structural Health 
Monitoring vooral geschikt?
“Structural Health Monitoring is conditiebewaking, 
maar dan toegepast op grote constructies waarbij je 
gebruik maakt van de dynamica van het systeem. Bij 
traditionele trillingsanalyse op rotating equipment is het 
apparaat de bron van de trillingen. Gaat er een lager 
stuk, dan ontstaat er een andere soort trilling. Bij een 
brug heb je dat niet. Dat is een statische constructie 
die normaal gesproken niet trilt, maar door de omgeving 

in beweging wordt gebracht. Het verkeer rijdt er 
overheen en de wind waait er tegenaan. Of neem een 
offshore platform waar golven tegenaan slaan. Bij 
Structural Health Monitoring probeer je de respons van 
de constructie op die externe beweging te meten. Dat 
helpt je om in te schatten wat de conditie is.”

Dat betekent dus dat dit valt toe te passen op 
objecten in de infrastructuur of offshore en niet 
zozeer in de industrie?
“Nee, hoewel we bezig zijn om te kijken of we dit bij-
voorbeeld ook voor scheepsrompen kunnen doen. Ook 
wordt het wel bij vliegtuigconstructies gebruikt. In de 
industrie is het iets minder relevant, alhoewel de kennis 
en algoritmes die we ontwikkelen voor Structural Health 
Monitoring ook weer nuttig kunnen zijn voor trillingsa-
nalyses op complexe roterende systemen. Daarnaast is 
er een andere lijn waarbij wij kijken of we voor machines 
op basis van monitoringdata over het gebruik ervan of 
de belasting erop iets kunnen zeggen over de huidige 
conditie en hoe lang het duurt voordat die stuk gaan.”

Hoe ver zijn we in Nederland met met voorspellend 
onderhoud?
“Het hangt een beetje van de definitie af. Kijk, de heilige 
graal in ons vakgebied is honderd procent voorspellend 
onderhoud, waarbij je alles kunt voorspellen wat ooit 
stuk gaat. Als dat de definitie van voorspellend onder-

“Een brug is een statische constructie die 

normaal gesproken niet trilt, maar door de 

omgeving in beweging wordt gebracht”
Foto: Danny Cornelissen
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KENNIS MOET JE 
OOK ONDERHOUDEN.
• Wat is Asset Management?
• Hoeveel onderhoud is juist genoeg?
• Kunnen we met de onderhoudsfunctie waarde creëren?
• Wat is de rol van onderhoud binnen het Asset Management?
• Wat is Predictive Maintenance en hoe geef ik dit vorm?

WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD 
Een onderhoudsopleiding bĳ Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrĳf de  
antwoorden te vinden op deze vragen. Aan de hand van kaders gesteld door het Institute 
of Asset Management (IAM) en de European Federation of National Maintenance Societies 
(EFNMS) zĳn vele mooie resultaten en forse besparingen bereikt bĳ de deelnemende 
bedrĳven. Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als 
Maintenance Management bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud  
precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen kĳken dan het eigen 
vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken.
 
• Post-MBO Onderhoudstechniek (OTK) Start september 2021
• Post-HBO Onderhoudstechnologie (OT) Start oktober 2021
• Post-HBO Onderhoud en Asset Management Start oktober 2021
• Master of Engineering in Maintenance & Asset Management Start september 2021
 
Alle genoemde opleidingen kunnen naar wens in-company (op maat) verzorgd worden. 
Informeer naar de mogelĳkheden.
 
Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kĳk op www.cvnt.nl.
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houd is, staan we nog maar helemaal aan het begin. Te-
gelijkertijd blijkt de afgelopen jaren dat er steeds meer 
mogelijk is. Er zijn meer sensoren en er wordt meer 
gemonitord. Verder is het gebruik van artificial intelli-
gence de afgelopen vijf jaar booming geweest. Toen dat 
begon, ontstond in de onderhoudswereld het idee dat AI 
wel even alle problemen zou oplossen. Ondertussen zijn 
de meeste mensen daar wel op teruggekomen. De be-
langrijkste reden is dat onderhoud aspecifiek is voor de 
toepassing van kunstmatige intelligentie. Bij dat soort 
technieken heb je namelijk veel voorbeelden nodig om 
algoritmes te trainen. Als je ze daarmee voedt, leren die 
algoritmes na verloop van tijd patronen te herkennen. 
En op basis daarvan kun je in andere gevallen voorspel-
len wat er gaat gebeuren. Het fundamentele probleem 
bij onderhoud is echter dat er weinig voorbeelden zijn. 
Onderhoud is juist bedoeld om te voorkomen dat dingen 
stuk gaan. In veel andere sectoren ligt dit anders. Albert 
Heijn gebruikt allerlei AI-algoritmes voor haar marke-
ting, net als Netflix. Die bedrijven hebben eindeloos veel 
voorbeelden om algoritmes te trainen, waardoor die 
snel vrij goed kunnen voorspellen.”

Zijn er ook weinig voorbeelden van onderhoud 
omdat dit veelal is geclusterd in een 
onderhoudsstop?
“Dit komt vooral doordat het meeste onderhoud 
preventief is, zeker aan kritische installaties. Je 

wilt niet wachten tot iets stuk gaat. De meeste 
onderhoudsprogramma's zijn erop gericht om te 
voorkomen dat dingen stuk gaan. Er wordt preventief 
onderhoud ingepland op de tijdstippen waarvan je vrij 
zeker weet dat iets nog niet stuk gaat. Dat is prima 
voor de veiligheid en je voorkomt veel gedoe. Alleen is 
het vaak ook duur, omdat bedrijven niet exact weten 
waar dat moment ligt. Ze hebben het gevoel dingen 
te vervangen die nog best een poosje mee hadden 
gekund. Daar zit de belofte van honderd procent 
voorspelbaar onderhoud. Enerzijds word je niet verrast 
door failures, maar er zit een veel groter voordeel in 
het feit dat je die intervallen kunt oprekken. Zo kun 
je beter gebruik kan maken van de echte potentie die 
een machine of een onderdeel heeft en die ten volle 
benutten. Je vervangt pas iets net voordat het écht 
aan het eind van zijn leven is.”

Dus dat betekent dat het toepassen van AI voor 
voorspellend onderhoud in de industrie nooit 
echt voet aan de grond gaat krijgen.
“Je moet het op een andere manier toepassen. Een 
tussenvorm is dat je niet wacht tot iets stuk gaat, 
maar conditiebewaking gaat gebruiken. Hierbij stel 
je tijdens tegen de levensduur van machines continu 
vast wat de actuele conditie is. Als je die in de tijd 
kunt volgen, heb je een goede indicatie en kun je 
een trendlijntje volgen. Stel dat ik maandelijks de 

Tinga: “We kunnen voor een spoorstaaf redelijk goed voorspellen wat er aan slijtage gebeurt.” 
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profieldiepte van mijn autoband meet en dat in een 
grafiek uitzet. Dat lijntje kun je op een gegeven 
moment extrapoleren waardoor je weet wanneer je 
onder de ondergrens gaat komen. Zolang apparaten 
redelijk constant op dezelfde manier worden gebruikt, 
kun je zo schattingen of voorspellingen doen van 
onderhoud. Lastiger wordt het bij apparaten die 
steeds op een andere manier worden gebruikt. Dan is 
het namelijk niet meer een rechte lijn, maar krijgt die 
telkens een andere helling. Hoe moet je die richting de 
toekomst doortrekken? Ik ben ook hoogleraar op de 
Nederlandse Defensie Academie en dit is typisch een 
probleem wat je daar tegenkomt. Militaire systemen 
worden per definitie heel variabel gebruikt. We weten 
nu niet waar en hoe een helikopter of marineschip 
volgende maand gebruikt zal worden. Ervaringen uit 
het verleden zijn helemaal niet representatief voor 
wat je de komende tijd gaat doen. Dan werken die 
experience based methoden niet.”

Je bent samen met prof. Marielle Stoelinga 
trekker van het project PrimaVera. Kun je kort 
uitleggen wat dit project voor doel heeft?
“PrimaVera gaat over predictive maintenance. 
Toen we het project aan het voorbereiden waren, 
constateerden wij dat je voor predictive maintenance 
veel verschillende aspecten nodig hebt. Je moet data 
verzamelen, opschonen en preprocessen. Vervolgens 
kun je een diagnose stellen en een voorspelling doen. 
Uiteindelijk moet iemand daarmee aan de slag en 
moet het assetmanagement daaromheen worden 
georganiseerd. In die keten bevinden zich allerlei 
disciplines: er zijn wiskundigen bij, natuurkundigen, 
werktuigbouwkundigen, mensen die met sensoren 
bezig zijn, maar ook bedrijfskundigen en psychologen. 
Dit zijn allemaal losse vakgebieden die nooit worden 
gecombineerd. Binnen het PrimaVera-project willen 
we die hele keten verzamelen om te kijken of we 
verbindingen tussen die verschillende elementen van 
predictive maintenance kunnen leggen. Het is een 
groot project, waarin vijftien promovendi bezig zijn 
met onderzoek naar die verschillende elementen. 
Maar ze vertellen elkaar wel wat ze aan het doen 
zijn. Uiteindelijk is het doel om met een aantal 
demonstraties te komen waarin we laten zien dat als je 
elementen in een demonstrator aan elkaar knoopt, je 
zo’n heel traject kunt doorlopen.”

Wat is een demonstrator?
“Kijk, wetenschappers willen eigenlijk alleen maar 
nieuwe dingen doen. Dat is nu eenmaal de definitie 
van wetenschappelijk onderzoek. Er zit echter 
een groot gat zit tussen de wetenschap en wat in 
de praktijk wordt toegepast. Daarom willen we 
in een demonstrator nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen demonstreren op een concreet 
praktisch probleem van een aantal bedrijven. Zo 
kun je laten zien dat die technieken werken en 
hoe die eventueel op de werkvloer kunnen worden 
gebruikt. We hebben bijvoorbeeld de digital twin van 
een deelsysteem van een schip als demonstrator. 

Daaraan doet een aantal maritieme partijen mee, 
waaronder de Nederlandse marine, Damen en IHC.”

Wanneer kunnen we de eerste demonstratie van 
PrimaVera verwachten?
“Het project loopt vijf jaar en we zijn nu een jaar 
onderweg. We moeten dus over vier jaar die 
demonstrator klaar hebben staan.”

Waarom is het opschalen van voorspellend 
onderhoud zo lastig?
“Veel van de huidige voorspellingsmodellen zijn op 
componentniveau. Voor bijvoorbeeld een lager zijn 
er modellen om te voorspellen wat ongeveer de 
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verwachte levensduur is. We hebben met Strukton 
een project gedaan over de slijtage van het spoor. 
We kunnen voor een spoorstaaf redelijk goed 
voorspellen, als er zoveel treinen overheen rijden met 
een bepaalde massa en snelheid, wat er dan met die 
spoorstaaf gebeurt aan slijtage. Maar dat is allemaal 
op componentniveau. Als asset owner wil je voor een 
hele plant kunnen plannen wanneer je een stop doet 
of wanneer je onderhoud gaat uitvoeren. Dat betekent 
dat al die elementen moeten worden gecombineerd. 
Daar ligt nog wel een uitdaging, want het ontwikkelen 
van een model op componentniveau kost al vrij veel 
tijd. Een plant bevat ontelbaar veel componenten, 
waarvoor je niet allemaal gedetailleerde modellen kunt 

ontwikkelen. Je moet dus selecteren wat de kritische 
onderdelen zijn, waarvoor je een echt goed model 
nodig hebt en voor welke componenten je wat grovere 
schattingen kunt gebruiken.”

Bestaan er ook situaties waarbij het 
toepassen van voorspellend onderhoud juist 
contraproductief werkt, doordat er een 
methodiek wordt ingezet die niet geschikt is?
“Dan kom ik terug op wat ik net zei. Als asset 
owner kun je de ambitie wel hebben om alles in een 
fabriek voorspelbaar te maken, maar dan moet je 
fors investeren en overal sensoren plaatsen, data 
verzamelen en analyseren. Ik denk dat je beter 
een toptien kunt maken van de meest kritische 
installaties. Ik zou mij daarop richten voor het 
doen van voorspelbaar onderhoud. Dan kan het 
waarschijnlijk uit. Daarmee heb je ook tachtig 
procent van je gedoe verholpen. Er zijn best veel 
componenten waarvan het falen niet kritisch is. Dan 
kun je je veroorloven dat je wacht tot het stuk gaat, 
zolang je maar kunt detecteren dat het gebeurt en 
dat daardoor niet de hele fabriek in de soep loopt 
of drie weken stil staat. Het voordeel is ook dat je 
in dat geval altijd de volledige levensduur van zo'n 
component gebruikt.”

Hebben ook raffinaderijen of chemische 
fabrieken baat bij de uitkomsten van het 
PrimaVera-project?
“In een project als dit ontwikkelen wij generieke 
methodieken en tools. Als je ze combineert of voor 
een andere toepassing gebruikt, zou het ook moeten 
werken. ASML is bijvoorbeeld één van de partijen in 
ons consortium, maar wij maken geen tools die alleen 
maar bij ASML werken.”

Waar denk je dat we over tien jaar staan met 
voorspellend onderhoud?
“Alles kunnen voorspellen is iets voor de heel lange 
termijn. De komende jaren moeten we nog methoden 
ontwikkelen en ervan leren.Over tien jaar moeten 
we toch wel wat voorbeelden hebben van systemen 
waarbij je grip hebt op wanneer het stuk gaat. Dat 
is wel de termijn waarop predictive maintenance 
toegepast zou kunnen worden.”

Wat zou voor de procesindustrie het 
ideaalplaatje zijn, het eindstation?
“Je hoort in dit verband vaak over de ‘lights out 
factory’. Uiteindelijk wil je een fabriek hebben die 
redelijk autonoom draait en waar mensen niet meer 
op de werkvloer hoeven te lopen, om iets te checken 
of wat te doen. Sensoren geven zicht op de conditie 
van alle machines, waardoor je vanuit een een 
control room in de gaten kunt houden wat er gebeurt. 
Algoritmes houden de data in de gaten en geven het 
aan als je tegen een failure aan zit. Als je dit verder 
autonoom maakt, kunnen algoritmes bijvoorbeeld ook 
adviseren een stop met een week te vervroegen en 
dan bepaalde onderdelen te onderhouden.”

“ Een plant bevat ontelbaar veel componenten, waarvoor je niet allemaal 
gedetailleerde modellen kunt ontwikkelen.”

(Foto: Danny Cornelissen)
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R. Stahl Electromach

MEER DAN EEN 
SYSTEEMHUIS
R. Stahl Electromach is volgens sales director Hans Rill lang niet 
alleen een innovatief systeemhuis. Het Hengelose bedrijf biedt 
ook een breed gamma aan componenten van het moederbedrijf 
R. Stahl aan. “Klanten kennen ons als systeemhuis of van Stahl, 
maar meestal niet van beide. Dat terwijl wij één firma zijn.”
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Electromach is een bekende naam in de Achterhoek. 
Het in 1962 opgerichte bedrijf geldt volgens 
Hans Rill als een ‘systeemhuis pur sang’ voor 

specifieke producten, dat net voor de eeuwwisseling 
door het huidige moederbedrijf R. Stahl is overgenomen. 
Sindsdien verkoopt het ook in de Benelux systemen 
en componenten van Stahl, waarvan de focus ligt op 
explosiegevaarlijke omgevingen. Rill: “Denk daarbij 
aan de tussenlaag tussen veldinstrumentatie en 
besturingssystemen (DCS), zoals interfacing en 
schermen. Ons aanbod is heel breed. Als een klant dat 
wil, voegen wij ook componenten van derden toe.”

Containerised solutions
Binnen het moederbedrijf fungeert Stahl Electromach 
als een tech center, waar diverse innovatieve vindingen 
worden ontwikkeld en toegepast. “Van staalplaten 
maken wij bijvoorbeeld rvs kastjes. Dat kan een 
standaard junction box zijn, of een kast met speciale 
deuren zodat die in een kleinere controlekamer kan 
worden gebruikt. Doordat wij met het plaatmateriaal 
starten, kunnen wij flexibel standaardproducten 
leveren. Ook maken wij het hier lokaal. Dat klinkt duur, 
maar heeft als voordeel dat we er een stuk transport 
tussenuit halen.” Een ander voorbeeld dat Rill aanvoert, 
valt onder de noemer ‘containerised solutions’. “Zoals 
voor een klant die spuitbussen wil bewaren om daaruit 
het laatste beetje restgas te hergebruiken. Dat is een 
explosiegevaarlijke omgeving. Wij bouwen hiervoor 
een speciale container, zorgen dat de componenten 
van de klant erin worden geïntegreerd, certificeren 
de container en maken hem ATEX.” Verder biedt 
R. Stahl Electromach HVAC aan voor gebruik in 
ATEX-omgevingen. “Die bouwen wij volledig STEC-
gecertificeerd op. Ook is het mogelijk zulke units als 
een bouwblok in gestandaardiseerde containers in te 
bouwen.”

Diervriendelijk verjagen
Een innovatief product dat - in samenwerking met 
AI-specialisten van de Universiteit Twente - in het 
Tukkerse systeemhuis is ontstaan, is de ScareCrow. 
Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een systeem 
om vogels te verjagen. “Ideaal voor boorplatforms, 
waarmee je op een diervriendelijke wijze vogels van het 
helideck kunt verjagen. De uitwerpselen van vogels zijn 
in combinatie met de zilte omstandigheden agressief 
voor het staal”, vertelt Rill. De ScareCrow is een met 
kunstmatige intelligentie uitgerust systeem, dat bij het 
helideck wordt geplaatst. Als de camera registreert dat 
er een vogel op zit, verjaagt het systeem die met behulp 
van een laserstraal. “De kunstmatige intelligentie 
zorgt ervoor dat vogels op den duur niet leren wat er 
gaat gebeuren. Het verjagen gaat telkens anders.” De 
Scarecrow is sinds een jaar op de markt. Het systeem 
is volgens Rill ook te gebruiken in havengebieden. 
“Overal waar vogels problemen veroorzaken, kun je de 
ScareCrow inzetten. Wel hangt er een prijskaartje aan.” 
Een van de medewerkers van Stahl Electromach geldt 
als een ‘subject matter expert’ op het gebied van de 
ScareCrow, HVAC en containerised solutions. Binnen 
het gehele moederbedrijf is deze persoon de specialist 
op deze drie terreinen, en is voor klanten beschikbaar 
om technische ondersteuning te bieden. 

Slimme led-verlichting
Robotica is een ander terrein waarop Stahl Electromach 
actief is, waar het zijn expertise op het vlak van 
explosieveiligheid inbrengt. “Wij bouwen mee aan een 
inspectierobot”, vertelt Rill. Er is al een eerste robot 
ontwikkeld die bij een aantal raffinaderijen in Nederland 
en Australië wordt ingezet. Nu geven we support aan 
een tweede generatie, die volledig autonoom werkt, 
over een automatisch laadysteem beschikt en een 
verhoogde accucapaciteit heeft. Daarnaast biedt 
Electromach led-verlichting voor ATEX aan. Rill spreekt 
van een beloftevolle nieuwe pijler. “Wij werken hiervoor 
samen met een aantal collega-bedrijven, zodat we 
er diagnostiek aan toe kunnen voegen. “Bij sommige 
fabrieken staat de verlichting continu aan, maar je 
kunt aan de hand van bijvoorbeeld smartphones of 
BT-trackers traceren of en waar zich mensen bevinden. 
Die informatie kun je aan de verlichting koppelen, zodat 
die sterker gaat branden als iemand in de buurt is. 
Dit komt niet alleen de kosten, maar voornamelijk de 
levensduur ten goede. Wij kunnen met onze partners 
lichtcalculaties verzorgen en daar aan return on 
investment koppelen.”

Klantendagen
Het aanbod van het systeemhuis Stahl Electromach 
is dus zowel breed als innovatief. Maar, zoals Rill al 
eerder aangaf, het bedrijf ontwikkelt zich meer en meer 
als aanbieder van Stahl-componenten en -systemen. 
“Klanten kennen ons als systeemhuis of van Stahl, maar 
meestal niet van beide. Dat terwijl wij één firma zijn. 
Tijdens de klantendagen, die wij later dit jaar voor de 
Benelux hopen te houden, zullen wij zowel componenten 
als thema’s tonen. Men hoort nog van ons!”

KENNISAANBOD
R. Stahl Electromach is een 
erkend specialist op het gebied 
van explosieveiligheid. Het bedrijf 
is in verschillende werkgroepen 
vertegenwoordigd. Nu er in de 
energietransitie een overgang van 
aardgas naar waterstof aan lijkt te 
komen, wil Stahl Electromach ook 
werkgroepen die zich met waterstof 
bezighouden met kennis en support 
ondersteunen. “Wij zouden graag 
uitgenodigd willen worden om hierin 
mee te denken”, biedt Hans Rill van het 
bedrijf aan.
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Cultivating our line of eco-friendly
compressor solutions

New EMISSIONGUARD™ packing rings significantly reduce your packing case emissions

As environmental regulations tighten, CPI is committed to engineering new solutions to keep compressors 

operating efficiently and compliantly. The new EMISSIONGUARD TR² packing ring is of a unique construction 

which increases reliability while providing improved sealing efficiency, reducing leakage and emissions—

because compliance today means a greener tomorrow. 

Learn more about EMISSIONGUARD products at cpicompression.com/EMISSIONGUARD

EMISSIONGUARD™ TR2



WEBNIEUWS
BRON VAN DIT NIEUWS IS DE WEBSITE EUROPOORTKRINGEN.NL. HIEROP STAAT 
EEN OVERZICHT VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN HET ROTTERDAMSE.

GROOTSTE TURNAROUND OOIT BIJ 
HUNTSMAN
Bij Huntsman Holland vindt groot onderhoud plaats. 
Het is de grootste turnaround ooit die aan de twee 
MDI-fabrieken wordt uitgevoerd.

De onderhoudswerkzaamheden aan de twee MDI-
fabrieken op het complex van Huntsman Holland 
zijn in volle gang. Volgens het bedrijf is de grootste 
turnaround ooit die er is uitgevoerd. Zo krijgt ‘the 
Grand Old Lady’ van Huntsman, de MDI 1-fabriek, een 
‘tune-up’. Het is een operatie van de grote getallen. 
Bij de twee MDI-fabrieken worden continu tien kranen 
ingezet. Ook staat er 15.000 m3 aan steigers om 
veilig op hoogte te kunnen werken. Op het terrein zijn 
600 extra medewerkers aanwezig voor het verrichten 
van onderhoud aan de fabrieken. Ze worden om de 
dag getest in Covid-19-teststraten. Er zijn 200 keten 
neergezet voor de huisvesting van de medewerkers. 
Huntsman stelt samen met de aannemers eraan te 
werken om de turnaround veilig, gezond en succesvol 
te doen verlopen.

STIKSTOFOVEREENKOMST 
HAVENBEDRIJF ONDER VUUR
Een milieugroep vecht de stikstofovereenkomst 
aan die het Havenbedrijf Rotterdam heeft gesloten 
met Gate terminal. Mogelijk komt de benodigde 
stikstofruimte voor de aanleg van Porthos in gevaar.

De stikstofkwestie maakt het lastig, zo niet onmogelijk 
om in de haven te bouwen. Omdat de oplossing 
hiervoor vanuit Den Haag op zich laat wachten, 
heeft het Havenbedrijf Rotterdam volgens het AD 
een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt om 
stikstofruimte van andere bedrijven te kopen. Zo is met 
Gate terminal een stikstofovereenkomst gesloten. De 
terminal beschikt over een natuurvergunning, waarvan 
het maar 30 procent van de beschikbare stikstofruimte 
gebruikt. Beide partijen hebben afgesproken dat het 
havenbedrijf de resterende stikstofruimte gaat leasen. 
Dit wil het benutten voor de aanleg van Porthos. 
Milieugroep MOB vecht de natuurvergunning van Gate 
echter aan. Bij de Omgevingsdienst Haaglanden is het 
verzoek ingediend om deze vergunning te wijzigen of 
in te trekken, meldt het FD. Johan Vollenbroek van 
MOB stelt dat Gate een te ruime vergunning heeft 
aangevraagd, en dat de activiteiten waarvoor de 
vergunning is afgegeven binnen drie jaar gerealiseerd 
moeten zijn.

DOW NIEUW LID BIJ DELTALINQS
Dow is lid geworden bij Deltalinqs. Het bedrijf, met 
productielocaties in Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht, 
zegt dit te doen vanwege ‘een combinatie van 
factoren’.

Het chemieconcern is per 1 april jl. als geassocieerd 
lid tot de Rotterdamse ondernemersvereniging 
toegetreden. Op de website van Deltalinqs zegt 
responsible care director Annick Meerschman van 
Dow dat het ‘door een combinatie van factoren 
interessant werd om lid te worden van Deltalinqs’. 
Het bedrijf beschikt over een fabriek in Dordrecht die 
relatief klein is in vergelijking met die in Terneuzen 
en Delfzijl. “Desalniettemin hebben we wel belangen 
in het Rijnmondgebied”, verklaart Meerschman. 
“Daarnaast valt onze site in Terneuzen sinds eind 2019 
onder de DCMR als omgevingsdienst. Ook komt er 
op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en in het 
verlengde daarvan de Europese Green Deal op ons 
af. Het lidmaatschap van Deltalinqs werd door al die 
zaken interessant voor ons.” Dow kondigt aan een 
actieve rol in de vereniging te willen spelen. “Binnen 
Deltalinqs willen we met andere leden in gesprek over 
hoe zij omgaan met duurzaamheid, veiligheid en andere 
actuele thema’s.”
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Pieter Bas Dujardin (Rotterdam Ahoy)

KNALLEN
IN 2022
Het nieuws zat er al aan te komen, maar kwam medio vorige 
maand officieel naar buiten: Maintenance NEXT wordt verplaatst 
van juni 2021 naar 25 tot en met 27 januari 2022. Pieter Bas 
Dujardin, manager exhibitions bij Rotterdam Ahoy, zegt niet 
teleurgesteld te zijn over de verschuiving. “Eerder blij, omdat we 
een goede nieuwe datum hebben gevonden.”
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Pieter Bas Dujardin
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Voordat de coronacrisis ruim een jaar geleden haar 
intrede deed, stond de vakbeurs Maintenance 
NEXT ‘gewoon’ gepland voor maart 2021. “Toen 

het kabinet destijds de eerste coronamaatregelen nam, 
dacht ik niet dat het zolang zou duren. Misschien tot de 
zomer, om dan vanaf september weer de draad op te 
pakken. De meeste mensen hadden dat idee, volgens 
mij. Maar nu zitten we al ruim een jaar in deze situatie”, 
blikt Pieter Bas Dujardin terug. 

Safety&Health@Work 
Want de crisis hield aan, zoals bekend. Een andere 
vakbeurs die Dujardin in zijn portefeuille heeft, 
Safety&Health@Work, kwam hierdoor in het nauw. 
“Deze beurs stond voor 30 september en 1 oktober 
gepland en we wilden die natuurlijk graag door laten 
gaan. Dat leek ook te lukken. Het aantal besmettingen 
was in de zomer afgenomen, maar in de maanden daarna 
ging het met de cijfers de slechte kant op. Vervolgens 
werd er op 28 september een persconferentie gehouden, 
waarin nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Voor 
ons zat er niets anders op dan de beurs last minute te 
annuleren. Er lag al vloerbedekking, er stonden al stands 
en de techniek hing er al. Ontzettend jammer.”

Moeizame vaccinatiecampagne
In de maanden die volgden, kregen Dujardin en zijn 
team het idee dat het twijfelachtig was of Maintenance 

NEXT in maart 2021 kon worden gehouden. “Na maart 
2020 was er weinig verkocht. Ik snap dat wel. Bedrijven 
die een optie op de plattegrond hebben, tekenen pas 
als zij zekerheid hebben over het doorgaan van de 
beurs.” Het vizier werd daarna op juni gericht, drie 
maanden na de oorspronkelijk geplande datum. Daarbij 
werd uitgegaan van een vlotte vaccinatiecampagne, 
beaamt Dujardin. “Die verplaatsing bood ons de ruimte 
om alsnog een volwaardig evenement neer te zetten. 
De exposanten waren het ermee eens en gaven aan 
mee te willen. Maar de vaccinatiecampagne pakte 
zoals we weten een stuk langzamer uit dan ons was 
voorgespiegeld. In februari realiseerden wij ons dat juni 
ook een lastig verhaal voor Maintenance NEXT ging 
worden.”

Netwerkplatform
Bij het verzetten, maar ook bij de organisatie van een 
beurs als Maintenance NEXT speelt de Raad van Advies 
een grote rol. Dit is een klankbordgroep waarin zowel 
exposanten, bezoekers als brancheorganisaties zijn 
vertegenwoordigd. “Deze groep bestaat uit zo’n twintig 
personen en voorziet ons van trends en ontwikkelingen. 
Daarop kunnen wij ons beursprogramma afstemmen. 
Voor ons is het een belangrijk adviesorgaan. Toen wij 
ze over het doorgaan van Maintenance NEXT in juni 
polsten, kregen wij te horen dat medewerkers in de 
industrie óf thuis óf op de plant mogen werken. Meer 

VAKBEURS MET HISTORIE IN ONEVEN JAREN
Maintenance NEXT wordt van 25 tot en met 27 januari 2022 voor de negentiende 
keer gehouden. De vakbeurs - die vroeger nog Industrial Maintenance heette - werd 
van 1987 tot en met 1989 jaarlijks gehouden, maar sindsdien staat het evenement 
steevast in de oneven jaren gepland. “Iedereen die werkzaam is in de industrie kent 
Maintenance NEXT en weet dat die altijd in de oneven jaren wordt gehouden. Vanwege 

de coronacrisis wijken wij voor de volgende editie eenmalig uit naar een even jaar, 
maar vanaf 2023 pakken wij de draad weer op in de oneven jaren”, verklaart Pieter Bas 
Dujardin van Rotterdam Ahoy. De twintigste editie van Maintenance NEXT zal in april 
2023 worden gehouden.
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“ In februari realiseerden wij ons 

dat juni een lastig verhaal voor 
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smaken zijn er niet. Het bezoeken van een event mag 
gewoon niet”, legt hij uit. Dat signaal uit de markt 
betekende dat het doorgaan van de beurs op losse 
schroeven stond. Dujardin en zijn team overwogen 
meerdere scenario’s. Een digitale beurs bijvoorbeeld, 
wat in andere sectoren kan werken als kennisoverdracht 
centraal staat. “Maar Maintenance NEXT draait om 
elkaar ontmoeten, om weer eens bij te praten, het is 
een netwerkplatform. Wij hadden dat idee ook al, maar 
de markt bevestigde dit.” 

Opgelucht
Ook simpelweg cancelen was geen optie. “Iedereen 
staat te trappelen om elkaar weer te zien. Dat merk 
je privé ook. Nu pas zie je de waarde van menselijk 
contact. Voor corona was dat normaal, maar nu ervaar 
je het als je beperkt wordt”, zegt Dujardin. Zo ging 
vorige maand de kogel definitief door de kerk en maakte 
Rotterdam Ahoy bekend Maintenance NEXT naar een 
nieuwe datum in januari 2022 te verplaatsen. Hij ervoer 
het besluit niet als teleurstellend. “Teleurstelling moet 
je achter je laten. Die voel je als je de geplande datum 
dreigt niet te halen. Dan moet je jezelf herpakken, 
oprapen en met volle kracht weer vooruit. Ik ben 
eerder blij, omdat we een goede nieuwe datum hebben 
gevonden. We weten dat wij als Rotterdam Ahoy als 
eerste op slot gaan en als laatste weer open gaan. Met 
vrijwel alle evenementen hebben we moeten schuiven, 
richting de tweede helft van dit jaar of naar volgend 
jaar. Ik ben opgelucht dat we Maintenance NEXT op 
25 tot en met 27 januari kunnen gaan houden. Het 
is een realistische stip op de horizon. Het wordt de 
eerste grote industriële vakbeurs die dan weer wordt 
gehouden. Niets is zeker, maar hoogstwaarschijnlijk 
kunnen we dan weer een goede beurs neerzetten.” 

Eind van de tunnel
Dat neemt niet weg dat Dujardin het afgelopen jaar als 
zwaar heeft ervaren. “Het was een moeilijke periode. In 
oktober hebben wij een reorganisatie gehad, waarbij we 
van veertig procent van het personeel afscheid hebben 

moeten nemen. Van elke tien medewerkers zijn er nog 
maar zes over. Ook uit mijn team hebben we mensen 
moeten laten vertrekken. Daarnaast is het zo dat je 
energie steekt in de projecten die je in portefeuille hebt. 
Normaal gesproken leidt dat tot voortgang van zo’n 
project. Nu ben je meer bezig om de boel bij elkaar 
te houden, te klankborden en iedereen betrokken, 
geïnformeerd en enthousiast te houden.” Inmiddels 
lijkt er licht aan het eind van de tunnel te zijn, ziet ook 
Dujardin. Tijdens dit interview [eind vorige maand, red.] 
zijn de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival 
in volle gang. Die bedrijvigheid is fijn, merkt hij. “De 
veiligheid van zo’n groot evenement bevindt zich op 
airportniveau. Daar leer je van. Na de zomer houden wij 
een nieuw congres over de energietransitie: Recharge 
Earth, waarna in september de eerste beurzen volgen, 
met de maritieme vakbeurs Europort in november.”

Hal 1
Tot januari 2022 is er nog het nodige te doen voor 
Dujardin en zijn collega’s. Zo wordt Maintenance 
NEXT komend jaar in hal 1 gehouden, waar die voor 
dit jaar in hal 2 tot en met 5 stond gepland. “Hal 
1 is onze grootste hal. Vanwege deze verhuizing 
hebben wij een nieuwe plattegrond gemaakt, waarbij 
we de oude grotendeels intact hebben gehouden. 
De komende maanden gaan we de exposanten hun 
nieuwe plek voorleggen. Ook gaan we bedrijven die 
een optie hadden benaderen, informeren en vragen 
of ze hun commitment willen geven. Het vullen van 
de beursvloer heeft nu de hoogste prioriteit. Vanaf 
oktober gaat de registratie open en starten we 
met de bezoekerscampagne.” Dujardin zegt hoge 
verwachtingen te hebben van de langverwachte, 
komende editie van Maintenance NEXT. “Net zoals 
mensen vorige maand stonden te popelen om een 
biertje op het terras te kunnen drinken, hebben ze 
ook heel veel zin in Maintenance NEXT. We gaan 
een knallende editie in 2022 neerzetten. Ik verwacht 
zowel meer bezoekers als exposanten dan de laatste 
keer. Ik merk het ook aan mijzelf. Je waardeert zo’n 
evenement meer dan je vroeger deed en neemt er 
waarschijnlijk ook meer de tijd voor. Iedereen heeft 
zoveel zin om elkaar weer te zien en te spreken. Het is 
fijn dat die digitale hulpmiddelen er zijn om contact te 
houden, maar we zijn nu eenmaal actief in een zakelijke 
omgeving. Er gaat niets boven het live ontmoeten van 
bijvoorbeeld een klant, maar via een scherm vind je 
die nieuwe klant niet. Dit soort platforms zijn gewoon 
nodig.”

EUROMAINTENANCE VERDAAGD
Maintenance NEXT zou dit jaar tegelijkertijd worden gehouden met 
het internationale congres EuroMaintenance. Vanwege de beperkte 
reisbereidheid van de doelgroep wordt dit evenement voorlopig 
verdaagd. “Op de korte termijn is het voor voor Europese asset 
managers, engineers, maintenanceprofessionals en daarbuiten 
niet realistisch om naar Rotterdam te reizen, omdat dit nog wordt 
afgeraden door de autoriteiten. Het is jammer, want de markt is 
enthousiast over de combinatie van de vakbeurs Maintenance 
NEXT en het congres”, licht verenigingsmanager Ellen den Broeder 
van NVDO toe. Organisator European Federation of National 
Maintenance Societies (EFNMS) en Rotterdam Ahoy bekijken of 
het mogelijk is om de krachten voor de editie van april 2023 te 
bundelen.

“Ik verwacht zowel meer 

bezoekers als exposanten 

dan de laatste keer”
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Gizom in Veendam heeft al meer 
dan 120 jaar ervaring op het 
gebied van non-ferro standaard- 
en maatwerk producten. We ont - 
wik kelden ons van koperslager 
tot toonaangevend leverancier 
van de meest uit eenlopende 
producten in cunifer, koper, 
aluminium, brons, messing 
en RVS plus toe be horen, zoals 
flenzen en fittingen. Onze 
producten worden gemaakt 
volgens de door u gewenste 
specificaties en kunnen des-
gewenst geleverd worden met 
certificaat. Gizom levert wereld-
wijd aan  bedrijven in onder 

meer de apparatenbouw, de 
scheeps- en jachtbouw, de 
offshore, constructiewerk, 
installatie techniek, (nucleaire) 
energie en (petro)chemische  
industrie. Daarvoor beschikken 
we niet alleen over een zeer uit-
gebreid leverings programma, 
maar ook over een uit gekiend 
logistiek systeem. Veelal kunnen 
we direct uit voorraad leveren.

Kijk voor meer informatie op 
www.gizom.nl of neem contact 
op via (0598) 61 57 38 of 
info@gizom.nl.

Transportweg 30
9645 KX Veendam
Telefoon: (0598) 61 57 38 
Fax: (0598) 61 23 52
E-mail: info@gizom.nl
www.gizom.nl
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De Suez-blokkade heeft ineens de wereld 
van havens en transport dichter bij 
de maatschappij gebracht. Een mooie 

bijvangst van dat ‘ongelukje’. 

In al het Suezkanaal-mediageweld in maart was 
er één uitzending die bij mij vooral is blijven 
hangen. Ik weet niet of u hem gezien heeft, het 
was de uitzending waarin correspondent Daisy 
Mohr op bezoek ging in het kleine Egyptische 
dorpje dat direct naast de plek ligt waar dat o 
zo grote schip zich eventjes had ‘geparkeerd’. 
Het leven leek daar gewoon door te gaan, alsof 
er helemaal geen vastgelopen schip was dat 
plotseling de media volledig in zijn greep hield. 
Het gaf daarbij de indruk van een schaal van 
leven dat in complete tegenstelling stond met 
wat er om de hoek gebeurde. Met als logisch 
gevolg een flinke mentale afstand.
Die mentale afstand van de haven tot het 
dagelijks leven hield me bezig. Ik voel die 
enorme dimensie ook altijd als ik op de 
Maasvlakte ben, of het nu op weg is voor 
een gesprek met een bedrijf dat bezig is 
met duurzame energie, voor even uitwaaien 
op het unieke Maasvlaktestrand of met de 
mountainbike achter op de auto voor het mooie 
rondje om het Oostvoornse Meer. Die grote 
dimensie trekt mij aan, maar ik weet dat dit voor 
heel veel mensen anders ligt en juist afstand 
oplevert. De haven is en blijft vaak uit zicht. 
Dit is zorgelijk. 

‘Ports are more than piers’ was de titel van 
het Liber Amicorum - het afscheidsboek - dat 

werd gegeven aan de Belgische havenprofessor 
Willy Winkelmans. Dat is een waar woord. 
Op dit moment komt al bijna 60 procent van 
de toegevoegde waarde van de Rotterdamse 
haven uit de vestigingsplaatsfunctie - vooral 
van de industrie - en ‘slechts’ 40 procent van de 
logistiek rond de pieren. En de energietransitie 
zal het belang van de haven voorbij haar rol als 
logistieke hub in supply chains alleen vergroten. 

Erkenning voor haar zo belangrijke rol is nodig. 
Maar daar zijn we bij lange na nog niet. De grote 
aandacht die de haven heeft gekregen door het 
Suez-incident is een uitzondering. Vanaf 1 janu-
ari van dit jaar heeft de Rotterdamse haven 48 
keer het FD gehaald waarvan 8 artikelen over 
het incident van de Suez-blokkade. En dan heb 
ik het slechts over een krant, en nog niet over al 
die andere media die massaal in één-en-dezelfde 
week dit onderwerp programmeerden. Opval-
lend: het belang van de haven werd vooral ge-
koppeld aan de containerstromen. Ik heb weinig 
gehoord over al die andere ladingsoorten die in 
het havenindustrieel complex behandeld worden 
en cruciaal zijn voor de economie. 

Bij mij rijst de vraag of we dan alleen door 
zulke ‘Suezjes’ het belang van de haven op het 
netvlies van de burger kunnen krijgen en of 
dat de haven voldoende recht doet. Voor de 
energietransitie kunnen we niet op zo’n ‘Suezje’ 
wachten: de gevolgen zijn dan wellicht veel 
groter. Dat moeten we vooral niet willen. Maar 
hoe zorgen we er wel voor dat we die haven veel 
beter in de etalage krijgen? De urgentie groeit.

ER IS AF EN TOE 
EEN ‘SUEZJE’ NODIG!

LARISSA 

VAN DER LUGT, 

haveneconoom en directeur 

Erasmus Center for 

Urban, Port and Transport 

Economics (UPT)

EUROPOORT KRINGEN
MEI - 2021 37



Wij zijn al bijna 50 jaar Bos Nieuwerkerk, een familiebedrijf dat wereldwijd 

actief is. We doen al jaren meer dan alleen schoorstenen. Wij zijn namelijk 

specialist op het gebied van rook- en procesgassen. Wij engineeren dan 

ook alles zelf, produceren in Nieuwerkerk a/d IJssel of besteden uit aan 

betrouwbare partners en vervolgens monteren we op locatie. 

Hoog in de lucht, maar met beide benen op de grond! 

Hoogeveenenweg 5, 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel - TEL +31(0)180 312388 - MAIL verkoop@schoorsteen.nl - SITE www.schoorsteen.nl

GAAT NIET, BESTAAT NIET

85 meter vrijstaande 
schoorsteen voor 
geurreductie in Nederland
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Elke dag verliezen bedrijven tot 20% van hun warmte via de schoorsteen. Steeds 

meer bedrijven willen verduurzamen en deze warmte terugwinnen. HeatMatrix 

identificeert uw warmteterugwinning opties en verzorgt het volledige ontwerp, 

bouw, installatie en oplevering van warmteterugwinning systemen.

De Ooyen 15, 4191 PB Geldermalsen - TEL +31 85 1302 790 - MAIL Info@heatmatrixgroup.com - SITE www.heatmatrixgroup.com  

Hoeveel energie kan
uw bedrijf terugwinnen
uit de schoorsteen?

Inzicht in warmteterugwinning opties

Proces integratie van warmteterugwinning systemen

Turn-key oplevering met performance garantie

Start uw gratis Heat Recovery Scan op
www.heatmatrixgroup.com

Minder CO2 uitstoot en energie kosten

Onze thermische proces ingenieurs 
berekenen gratis uw besparing
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Onderzoek naar business case met duurzame 

afvalwaterslibdroging 

‘EEN GOEDE KANS’
Het drogen van afvalwaterslib bij bedrijven kan een aanzienlijke milieuwinst 
opleveren. Ook zijn er economische voordelen. Dit blijkt uit een business case die 
Deltalinqs Climate Program, Arcadis en Universiteit Utrecht in samenwerking met 
vier bedrijven hebben onderzocht. “Dit is misschien geen baanbrekend project, 
maar wel één waarbij CO2-reductie geld oplevert.”
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Jaarlijks gaat 30.000 ton aan afvalwaterslib vanuit het 
Rotterdamse havengebied naar verwerkingsbedrijven 
in Nederland, België en Duitsland. Het is veelal 

afkomstig van olieraffinaderijen, bio-raffinaderijen en 
fabrieken waar op olie gebaseerde producten worden 
gemaakt. Het slib blijft over na het reinigen van olie 
of olie-achtige producten. “Deze stromen hebben 
vochtgehalten van tussen de vijftig en vijfennegentig 
procent”, zegt projectleider Elvie Kromwijk van Deltalinqs 
Climate Program. Dit houdt in dat jaarlijks tussen de 
15.000 en 28.500 ton water in vrachtwagens over de 
weg wordt getransporteerd. “Bij de afvalverwerkers 
wordt het slib met water en al verbrand. Wij zagen hier 
kansen voor verbetering. Ook specialisten van Arcadis 
waren van mening dat hier wat aan kon worden gedaan.”

Drogen
Vier bedrijven - twee olieraffinaderijen, een bio-raffi-
naderij en een (bio)chemisch bedrijf - waren bereid om 
mee te werken aan een onderzoek, waarbij in kaart 
wordt gebracht of het milieuwinst en economische kan-
sen biedt om de slibstromen lokaal te drogen voordat 
dit op transport gaat. Kromwijk: “Wij hebben op basis 
van een techno-economisch model business cases 
opgesteld voor de droging van het afvalwaterslib in een 
banddrooginstallatie. Hierin wordt het aanwezige water 
in het slib met lage temperatuurwarmte door middel 
van verdamping verwijderd. Het verdampte water wordt 
in een compartiment opgevangen, waar het wordt 
gezuiverd. Deels kan de damp in de atmosfeer worden 

vrijgelaten en deels gaat dit naar een afvalzuiverings-
installatie.” Het drogen kan op verschillende manieren: 
met behulp van gasgestookte warmte, met restwarmte 
en met door zonnecollectoren opgewekte warmte.

Restwarmte
Kromwijk kan geen pasklaar antwoord geven op de 
vraag of de banddrooginstallatie een optie is voor 
bedrijven met een dergelijke afvalslibstroom. “Het 
verschilt per bedrijf. Er zijn verschillende factoren 
die de kansrijkheid van de business case bepalen”, 
stelt ze. “De prijs die bedrijven bijvoorbeeld voor hun 
afvalverwerking betalen, speelt mee. Olieraffinaderijen 
betalen hier meer voor dan bio-raffinaderijen en 
de chemie, omdat het slib meer vervuild is. Dat is 
belangrijk, want hoe meer je daarop kunt besparen, hoe 
meer je kunt investeren in een banddrooginstallatie.” 
Het scenario waarbij afvalslib met behulp van 
gasgestookte warmte wordt gedroogd, bleek voor aan 
aantal bedrijven economisch uit te kunnen. “Maar dit 
levert geen milieuwinst op. Het gebruik van restwarmte 
is het meest aantrekkelijke scenario, al zitten er 
wel wat haken en ogen aan. Per bedrijf verschillen 
de kosten om de restwarmte in een banddroger te 
krijgen. Die verschillen zijn aanzienlijk en bepalend 
voor de business case.” Een extra prikkel om hiervoor 
restwarmte te gebruiken, is een mogelijke verscherping 
van de regelgeving. “In Duitsland wordt het vanwege 
de verminderde doorstroming van de rivieren moeilijker 
om tijdens de zomermaanden warm koelwater te lozen. 

WEBINAR EN 
QUICKSCAN
Deltalinqs Climate Program 
presenteert op 27 mei in 

een webinar de resultaten 
van het onderzoek. “De 
business case kan voor 
meer bedrijven interessant 
zijn”, licht Elvie Kromwijk 
toe. “In het webinar laten 
wij de scenario’s zien en 
tonen wij onder welke 
omstandigheden een goede 
business case mogelijk is.” 
Tijdens het webinar zullen 
Wim Plaisier van Arcadis 
en de op dit onderzoek 
afgestudeerde UU-student 
Wouter Marijne de mogelijk-
heid toelichten om op basis 
van basisinformatie een 
quickscan uit te voeren. Een 
model maakt duidelijk of 
slibdroging wel of niet loont, 
ook maakt het kansrijke 
koppelingen tussen bedrij-
ven inzichtelijk.

“ Het gebruik van restwarmte is het 

meest aantrekkelijke scenario”
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Deze situatie zal zich ook vaker in Nederland gaan 
voordoen. Dat betekent dat bedrijven koelers moeten 
gaan inzetten om van die restwarmte af te komen.”

Samen oppakken
De banddrooginstallatie is zo’n 150 vierkante meter 
groot. Volgens Kromwijk hebben de aan het onderzoek 
deelnemende bedrijven hier plaats voor. “Maar je wilt 
de installatie wel op een gunstige plek plaatsen, zo 
dicht mogelijk bij de plaats waar het afvalslib vrijkomt 
en waar de restwarmte beschikbaar is.” Kromwijk 
hoopt dat de aan het onderzoek deelnemende bedrijven 
de business case zullen benutten. Voor een tweetal 
bedrijven is er een gunstig scenario om het drogen van 
het afvalslib samen op te pakken. “Het ene bedrijf heeft 
te weinig slib voor de capaciteit van de banddroger, 
en het andere heeft relatief dure restwarmte”, zegt 
Kromwijk. Uit het onderzoek is ook gebleken dat voor 
zeer nat afvalslib - dat veelal van bio-raffinaderijen 
afkomstig is - een andere oplossing dan een banddroger 
de beste oplossing is. Kromwijk stelt dat hiervoor een 
aantal nog niet uitgewerkte ideeën bestaan.

CO2-reductie
De milieuwinst die met de business case kan worden 
geboekt, is relatief groot. Er ligt een CO2-reductie van 
vijftig procent in het verschiet. “Vooraf dachten wij dat 
de meeste CO2-reductie in de voertuigbewegingen zou 
zitten”, licht ze toe. “Maar daar is een relatief kleine 
winst te halen. De meeste CO2-reductie is te winnen bij 
de locaties waar het afvalslib wordt verbrand. Als het 

slib veel water bevat, heb je extra materiaal met een 
hoge calorische waarde nodig om het aanwezige water 
te verbranden. Daar ligt de grootste besparing.” Daarbij 
komen de economische voordelen. Kromwijk houdt 
wat slagen om de arm, maar bij een grove benadering 
verwacht zij dat de investering ‘in een superoptimale 
situatie’ binnen drie tot vijf jaar valt terug te verdienen. 

Vergunning
Het drogen van afvalslib hoeft volgens haar niet met 
subsidie te worden ondersteund. “Daarvoor is de busi-
ness case te goed, zeker als bedrijven dit op een slimme 
manier doen. Je kunt beter subsidie verstrekken aan 
projecten die zeer goed zijn voor het milieu, maar econo-
misch nog niet uit kunnen.” Wel is flexibiliteit van de kant 
van de overheid gevraagd waar het gaat om de wet- en 
regelgeving. Als een bedrijf van een andere partij slib in-
neemt, heeft het een afvalverwerkingsvergunning nodig. 
“Hier hebben wij ons nog niet in verdiept. We zullen er 
met de provincie en DCMR uit moeten komen.”
Terugblikkend op het project - dat deze maand met 
een webinar wordt afgesloten [zie kader, red.] - zegt 
Kromwijk te beseffen dat het geen ‘allesomvattende 
oplossing voor de energie- en grondstoffentransitie’ 
biedt. “Maar wel een goede kans om milieuwinst en een 
lonende business case te realiseren. Sommige projecten 
vergen hoge investeringen en een grote omslag. Dat is 
voor bedrijven minder aantrekkelijk, hoewel ik proef dat 
de opgave wel leeft bij bedrijven. Dit is misschien geen 
baanbrekend project, maar wel één waarbij CO2-reduc-
tie geld oplevert.”

SLIBDROGING NIET 
VOOR TANKOPSLAG-
BEDRIJVEN
Op de bodems van opslag-
tanks slaat ook ‘sludge’ of 
slib neer. Dit sediment is 
niet meegenomen in het 
project, verklaart Elvie 
Kromwijk. “Tankbodemslib 
bestaat uit productres-
tanten met zand en veel 
vervuiling. Dat is niet te 
drogen en dus ongeschikt 
voor dit project. Sommige 
tankterminals met een wa-
terzuivering hebben wel het 
juiste type slib, maar vaak in 
zulke kleine hoeveelheden, 
dat het drogen ervan niet 
interessant voor ze is.”

Er ligt een CO2-reductie van vijftig 

procent in het verschiet
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Jerry Ros (Royaal Group):

‘ PRAAT MET 
ELKAAR, NIET 
OVER ELKAAR’
Bij Royaal Groep draait het eerst en vooral om mensen, of het 
nu om medewerkers of klanten gaat. “Onze mensen gaan met 
plezier naar hun werk en maken de verwachtingen van onze 
klanten waar”, stelt directeur Jerry Ros. “Als er dan ook onderaan 
de streep wat overblijft, is onze missie geslaagd.”
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De in het voormalige Rotterdamse belastingkantoor, 
vlakbij de Euromast gevestigde, Royaal 
Group levert mensen voor het uitvoeren van 

securitytaken. “Wij bieden een compleet portfolio”, 
vertelt Jerry Ros. “Je kunt daarbij zowel denken aan 
beveiligers van objecten bij bijvoorbeeld een fabriek 
als een mobiele surveillant, receptiemedewerker, 
brandwacht of verkeersregelaar.” Het bedrijf is zestien 
jaar geleden door Ros opgericht, waarbij hij een duidelijk 
doel voor ogen had. In de jaren ervoor werkte hij lange 
tijd voor een groot beveiligingsbedrijf, met ettelijke 
tienduizenden medewerkers, telkens terugkerende 
reorganisaties en overnames. “Ik was toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ik ben iemand die graag met mensen werkt, 
zonder al te veel schijven. Ik wil snel knopen kunnen 
doorhakken.”

Variatie
Hoewel hij in zijn eentje met nul klanten begon, 
staat Royaal Group anno 2021 als een huis. Er 
werken inmiddels 220 mensen in loondienst. Toch 
ligt volgens Ros niet het gevaar op de loer dat er 
schijven, schakels of eilandjes ontstaan. “Je moet 
mensen verantwoordelijkheid geven. En de juiste 
personen met verstand van zaken op de juiste plek 
zetten. Zo vinden ze hun werk leuk. Dan heb je weinig 
schijven nodig.” Hij haalt het voorbeeld aan van de 

afdeling administratie bij Royaal Group. Bij andere 
bedrijven bestaan er aparte afdelingen crediteuren 
of debiteuren, maar hij heeft daar bewust niet 
voor gekozen. “Ik wil dat onze mensen afwisselend 
werk hebben. Die variatie houden wij er dus in. Zo 
houden mensen plezier in hun werk en raken ze niet 
afgestompt. Je ziet bij ons een laag ziekteverzuim. 
Ook blijven mensen lang bij ons werken. Kijk, een 
beloning bestaat niet alleen uit geld. Het draait voor 
de meeste mensen ook om het plezier in hun werk, de 
waardering die ze krijgen en de werksfeer.”

Betrouwbaarheid
Over die werksfeer gesproken, in de Royaal Group 
is die speciaal, valt uit de woorden van Ros op te 
maken. Hij spreekt zelfs van een familiaire sfeer 
binnen het bedrijf. “Bij andere bedrijven praten 
collega’s óver elkaar, maar wij stimuleren onze 
mensen om mét elkaar te praten. Dit voorkomt 
miscommunicatie. Dat geldt ook voor de relatie 
tussen opdrachtgever en -nemer. Op een open manier 
met elkaar praten is gewoon de sleutel tot succes en 
een prettige manier van samenwerken. Ik stimuleer 
onze medewerkers elkaar aan te spreken als er 
iets niet goed gaat. In negen van de tien gevallen 
is het dan ook opgelost.” Daarnaast beroept Ros 
zich op een grote betrouwbaarheid van zijn bedrijf. 
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Die weet hij onder meer te verzekeren door nieuwe 
mensen aan een grondige ‘personal history check’ 
te onderwerpen. “CV’s worden tegenwoordig mooi 
opgemaakt, maar die blijken in de praktijk lang niet 
allemaal te kloppen. Ook vage baantjes en gaten in 
hun CV geven iets aan over hun betrouwbaarheid. Die 
mensen filteren wij eruit. Wij voeren geen standaard 
sollicitatiegesprekken, maar kijken vooral of iemand in 
onze bedrijfscultuur past.”

Doorvragen
Royaal Group kan inmiddels een brede en loyale 
groep bedrijven - multinationals, havenbedrijven, 
bedrijven uit de chemie en industrie - tot zijn 
klantengroep rekenen. “Klanten kiezen voor ons 
vanwege het complete dienstenpakket, de korte 
lijnen en de vaste contactpersonen. Eén telefoontje 
naar bijvoorbeeld Pieter [salesmanager Pieter Rijke, 
red.] is genoeg. Hij regelt daarna alles. Niets is zo 
vervelend als je telkens weer iemand anders aan de 
telefoon krijgt, aan wie je je hele verhaal opnieuw 
moet doen.” Onder een compleet aanbod verstaat 
Ros ook de trainingen die beveiligers van objecten 
in de haven moeten volgen om aan de ISPS-code 
(International Ship and Port facility Security) te 
voldoen. “Dankzij deze opleiding leren beveiligers 
een vrachtwagenchauffeur van een terrorist te 
onderscheiden. Daarbij draait het om doorvragen. 
Chauffeurs worden naar hun lading, route en zelfs 
hun favoriete truckerscafe gevraagd. Iemand die geen 

vrachtwagenchauffeur is, valt zo snel door de mand. 
Naast de opleiding voor onze eigen medewerkers 
doen wij dit ook voor onze klanten. Wij geven onder 
meer de opleiding Port Facility Security Officer 
(PFSO) en ISPS-trainingen over de betekenis van de 
ISPS-code voor overige medewerkers in het bedrijf. 
Dit zodat ook zij weten wat relevant is in de dagelijkse 
praktijk en waarom deze regels moeten worden 
nageleefd om risico’s te voorkomen.”

Intelligente camerasystemen
Naast de mens speelt techniek een belangrijke 
rol in het aanbod van het beveiligingsbedrijf. In 
samenwerking met een partner biedt Royaal Group 
particuliere alarmcentrales (PAC) aan, waartoe naast 
meldkamerdiensten ook intelligente camerasystemen 
behoren. Zo kan een slim camerasysteem het 
haarfijn vastleggen als een auto met een gestolen 
kentekenplaat langsrijdt. Ook kan een PAC ‘s ochtends 
de deur openen voor kantoormedewerkers, waarna 
zij in de sluis met hun toegangspas een tweede deur 
openen. “Dit biedt kostenvoordeel, want mobiele 
surveillance is kostbaar”, zegt Ros. Ontwikkelingen als 
deze gaan er volgens hem beslist niet voor zorgen dat 
de rol van de mens in de beveiliging is uitgespeeld. “Als 
objecten open zijn, blijft de mens verantwoordelijk. 
Gasten hebben nou eenmaal behoefte aan persoonlijke 
aandacht, een kopje koffie of ze willen naar de wc 
kunnen gaan. Na werktijd nemen de techniek en 
camera’s het weer over.”

Kromme tenen
Tot slot aandacht voor de samenwerking die Ros 
met zijn klanten nastreeft. “Soms hebben wij met 
dominante klanten te maken, die iets willen waarvan 
ik weet dat een mens dat niet prettig vindt. Ik krijg 
daar kromme tenen van, bijvoorbeeld als men wil dat 
een bewaker de hele nacht buiten gaat surveilleren 
om koperdiefstal te voorkomen. Zonder sanitaire 
voorzieningen, zonder verwarming en zonder koffie. 
Veel beveiligingsbedrijven gaan daarin mee, maar 
iemand moet dat doen. En wat doe je als je bij 
min tien graden buiten loopt en moet plassen? De 
meesten zoeken dan snel een McDonald’s op, halen 
een kop koffie en warmen zich even op. Dan zal je net 
zien dat er net tijdens hun afwezigheid koperdiefstal 
heeft plaatsgevonden. Zo denkt een klant op kosten 
te besparen door geen Dixi te hoeven regelen, maar 
is hij door die diefstal veel duurder uit.” Ros zegt 
liever met minder rendement genoegen te nemen dan 
te moeten samenwerken met een klant die ‘niet fijn’ 
is. “Ik zoek de samenwerking met klanten. Dat geeft 
het beste resultaat en het meeste werkplezier.”

OPROEP VOOR EEN 
EERLIJKERE VERDELING
“Ruim negentig procent van alle 
beveiligingsopdrachten van de 
Rijksoverheid en gemeenten gaat 
nu naar de drie grootste bedrijven in 
de beveiligingsbranche”, zegt Jerry 
Ros van Royaal Group. “Dat loopt via 
Europese aanbestedingen. De paar 
duizend overige bedrijven worden 
hiervoor als onderaannemer ingezet 
en zij maken daarbij gebruik van 
zzp’ers in de flexibele schil. Aan de 
onderkant van de markt zorgt dit voor 
armoede. Ik pleit voor een meer eerlijke 
verdeling, waarbij meer bedrijven 
eigen opdrachten hebben en er meer 
regionale betrokkenheid is. Zo kunnen 
werknemers uit Zeeland of Groningen 
ook voor een eerlijk salaris in hun 
eigen provincie werken. Er moet een 
eind komen aan deze misstanden in de 
beveiligingswereld.” Royaal Group is er 
overigens wel in geslaagd contracten 
met de Rijksoverheid af te sluiten.

“ Ik zoek de 

samenwerking met 

klanten”
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5-daagse training + oefenexamen en examen

Een bevestiging van uw expertise in asset management  

	 Leer risico’s signaleren, inventariseren, beheersen en monitoren 

 Inzicht in de verschillende fasen van de levenscyclus van een bedrijfsmiddel 

	 Kennis van asset management standaarden en processen toepassen in de dagelijkse praktijk 

IAM Certificate in Asset Management

Schrijf u in via  |  iir.nl/iam 
Amsterdam & Online
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Uithuizen | Delfzijl | Eemshaven 

www.pmfmechanical.nl

•  Apparatenbouw        

•  Piping Fabricage   

•  Skidbouw

•  Offshore Structures

•  Speciale Constructies

•  Onderhoud & Repair

•  Installatiewerkzaamheden



Duurzaamheidspionier Jan Rotmans

TERUG NAAR
VROEGER
In de februari-editie uit 2011 van Europoort Kringen spreekt prof. dr. 
ir. Jan Rotmans over de duurzaamheidstransitie waar de Nederlandse 
samenleving voor staat. Ruim tien jaar later blijken zijn woorden uit dit 
interview nog altijd actueel. “Een duurzame economie is circulair.”
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UIT DE RIJKE 
ARCHIEVEN VAN 
EUROPOORT KRINGEN
Het is dit jaar precies 60 
jaar geleden dat de eerste 
editie van Europoort 
Kringen verscheen. Daarom 
blikken we deze jaargang 
maandelijks terug op een 
eerder verschenen artikel 
uit de rijke archieven van 
Europoort Kringen. Deze 
keer een interview uit 2011 
met Jan Rotmans.

“Een halve eeuw 

geleden deden we 

een mensenleven met 

hetzelfde bankstel”

“Duurzaamheid zit inmiddels in het dna van 
onze samenleving, maar het kan nog beter. 
Wie over tien jaar niet duurzaam produceert, 

telt niet meer mee.” Anno 2011 stelt Jan Rotmans 
dat duurzaamheid al zeker tien jaar een hot item voor 
hem is. Er moet een maatschappelijke omwenteling 
plaatsvinden, is zijn overtuiging. Een die gaat om een 
andere manier van denken, organiseren en uitvoeren. 
“Ons land is een land zonder toekomstperspectief”, 
tekent Jacques Kraaijeveld, de schrijver van het stuk, 
op. “Er bestaat geen groot idee of plan daarover. Dat 
is eigenlijk al jaren zo. Ook het huidige kabinet heeft 
geen duidelijk beeld, behalve dat er moet worden 
bezuinigd. Dan gaat de trein naar duurzaamheid 
maar wat langzamer, maar we kunnen hem niet meer 
stoppen. Maar juist in tijden van bezuinigingen moeten 
we fors investeren in een duurzame economie. Dat 
levert structurele economische groei op en veel 
werkgelegenheid. Alleen bezuinigingen zouden 
rechtstreeks naar een volgende crisis leiden, omdat 
zo’n beleid de onderliggende systeemcrisis ongemoeid 
laat.”

Richtsnoer
Hij is een voorvechter van ingrijpende, radicale 
veranderingen, vindt Rotmans zelf. “Je hoeft gelukkig 
niet meer uit te leggen dat duurzaamheid werkt”, zegt 
hij. “Ook al behoort Nederland tot de meest gelukkige 
landen ter wereld, er zit geen progressie in. We worden 
met elkaar wel rijker, maar niet echt gelukkiger. In 
ieder geval niet in ons beeld van de werkelijkheid, onze 
maatschappij, misschien wel wat onze persoonlijke 
status betreft. Er heerst onvrede. Daarom is in deze 
tijd van crisis juist de behoefte aan een richtinggevende 
toekomstoriëntatie groter dan ooit. Duurzaamheid kan 
een richtsnoer vormen voor zo’n gezindheid. Maar wat 
verstaan we in Nederland eigenlijk onder een duurzame 
samenleving? En wat onder een duurzame economie? 
Waar de huidige economie uitgaat van economische 
waarden, zoals groei, efficiëntie, doelmatigheid en 
welvaart, gaat een duurzame economie uit van andere 
waarden, zoals kwaliteit, leefbaarheid, diversiteit en 
welzijn.”

Hetzelfde bankstel
“We zijn op zoek naar nieuwe manieren van werken en 
produceren”, vervolgt hij. “Hoewel de omloopsnelheid 
van bepaalde producten almaar toeneemt, is de 
noodzaak er des te meer om te recyclen of upcyclen, de 
kwaliteit van een product te verbeteren. Het gaat vaak 
ook om enorme aantallen, bij mobieltjes om wereldwijd 
zo’n zes miljard stuks, en dat elke twee jaar…” Rotmans 
heeft een ander voorbeeld paraat: “Philips is bezig om 
een cradle-to-cradle-televisie te ontwikkelen, waarvan 
in de toekomst alles kan worden gebruikt. Een beetje 
het idee van hoe we dat een halve eeuw geleden 
deden: toen deden we een mensenleven met hetzelfde 
bankstel, nu gebruiken we hetzelfde bankstel om het 

te recyclen tot een ander, een nieuw of liefst een beter 
product. Kortom: we moeten vooruit naar vroeger.”

Leiderschap
Rotmans signaleert een kantelpunt, een 
overgangssituatie. “Binnen één generatie zijn velen 
van ons twee waardesystemen kwijtgeraakt: de 
religie en de ideologie”, verklaart hij. “Daarvoor in 
de plaats is nog vrijwel niets gekomen. We leven 
in een overgangsperiode op zoek naar nieuwe 
waardesystemen. Dit gaat gepaard met onrust, 
onzekerheid, gebrek aan vertrouwen, angst en onmacht 
en een steeds terugkerende roep om leiderschap. Voor 
mij is de kern van een nieuwe, duurzame economie 
het schoon en veilig produceren en consumeren van 
goederen, materialen en energie. Schoon betekent 
dat we geen gebruik meer maken van fossiele energie, 
maar alleen van schone energiebronnen. Een duurzame 
economie is circulair; afval vormt de grondstof voor 
nieuwe producten en elk onderdeel van elk product 
is opnieuw bruikbaar of biologisch afbreekbaar. Een 
duurzame economie is ook biobased, wat wil zeggen 
dat we geen aardolie meer gebruiken, maar groene 
grondstoffen op basis van planten en restproducten.”
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Een schone plant is een veilige plant

Storm is specialist in handmatige industriële reiniging. Mede door onze 
inspanningen kan de industrie veilig en probleemloos blijven draaien. Wij 
bedienen de grootste bedrijven in (petro)chemie, energie, metaal, haven 
en procesindustrie. 
 
Wij werken dagelijks met honderden multifunctionele medewerkers en we 
zijn voor geen enkele klus te beroerd. Met deze instelling voeren we de 
industriële reiniging uit, maar hebben we ons in de afgelopen 82 jaar ook 
gespecialiseerd in o.a. klein technisch onderhoud (met name flenswerk) 
en operationele ondersteuning.

Efficiëntie zonder concessies

Storm realiseert efficiëntie in de dienst verlening zonder concessies 
te doen op het gebied van veiligheid, kwaliteit of duurzaamheid. De 
efficiëntie komt voort uit:
• De hoge motivatie en betrouwbaarheid van onze medewerkers;
• Een eerlijke prijsstelling en innovatieve oplossingen;
• Ruime kennis en ervaring om overbodige inzet van kostbaar materieel 

te beperken.

Ook benieuwd hoe Storm op uw locatie 
besparingen kan realiseren?

Storm Industriediensten B.V.
Dienstenstraat 5
3161 GN Rhoon
010 - 50 66 363

www.storm.nl

ISO 14001 V C A - P
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Verschillende chemiebedrijven bezig met onderzoek

ELEKTRISCHE 
STOOMKRAKERS
BASF, SABIC en Linde maken bekend een overeenkomst 
te hebben getekend voor de ontwikkeling van elektrische 
stoomkrakers. Dit zou de CO2-uitstoot van chemische fabrieken 
spectaculair kunnen verlagen. 
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De stoomkraker van BASF in 
Ludwigshafen. (Foto: BASF SE)
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Een stoomkraker vervult een spilfunctie in een 
chemische fabriek. Het onderdeel is nodig om 
koolwaterstoffen af te breken tot olefinen en 

aromaten. Om deze reactie te kunnen bewerkstelligen, 
zijn hoge temperaturen van ongeveer 850 graden Celsius 
nodig. Nu nog wordt hiervoor fossiel gas gebruikt. 
Als er op duurzaam opgewekte elektriciteit wordt 
overgeschakeld, zou dit de CO2-uitstoot van een plant in 
theorie met 90 procent kunnen verlagen. 

Elektrische verwarmingsconcepten
Voor dit doel hebben BASF, SABIC en Linde de 
handen ineen geslagen. De drie bedrijven hebben 
gezamenlijk verschillende technologieën onder de 
loep genomen, waarna één veelbelovende nieuwe 
aanpak is gekozen om op voort te borduren. “Deze 
technologiesprong zal een mijlpaal zijn op de weg 
naar een emissiearme chemische industrie. We 
hebben niet alleen 's werelds eerste elektrische 
verwarmingsconcepten voor stoomkrakers ontwikkeld, 
maar willen ook de betrouwbaarheid aantonen van 
belangrijke componenten voor gebruik in dit soort 
hogetemperatuurreactoren”, licht Martin Brudermüller 
toe, voorzitter van de raad van bestuur van BASF.

Overgang
BASF en SABIC brengen hierbij hun knowhow op het 
gebied van chemische processen in, terwijl Lindes 
bijdrage bestaat uit haar expertise in het ontwikkelen 
en bouwen van stoomkraaktechnologieën en de 
commerciële uitrol ervan in de markt. Yousef Al-Benyan, 
ceo van SABIC, verklaart: “Deze overeenkomst 
bundelt de diepgaande technische kennis en 
implementatiegerichtheid die kunnen helpen bij de 
overgang van energie-intensieve processen binnen onze 
industrie naar processen met lage CO2-uitstoot.”

Demonstratiefabriek
De drie bedrijven hebben subsidie aangevraagd uit het 
EU Innovatiefonds en bij de Duitse overheid. Als dit 
goed uitpakt, willen zij in 2023 een ‘multi-megawatt’ 
demonstratiefabriek bij BASF in Ludwigshafen 
realiseren. “Stoomkrakers zijn een van de grootste 
CO2-emissiebronnen in de hele petrochemie. Het gaat 
om een beproefde, geoptimaliseerde technologie die 
wij nu op een volledig nieuwe leest schoeien, niet in 
het laboratorium, maar op grote industriële schaal. 
Het effect dat dit project zal hebben, is aanzienlijk”, 
verwacht ceo Jurgen Nowicki van Linde Engineering.

DOW EN SHELL OOK BEZIG
Shell en Dow kondigden in de zomer van 2020 ook een samenwerkingsverband aan, waarin ze proberen tot 
een technologie voor de elektrificatie van ethyleenstoomkrakers te komen. Omdat ook deze stoomkrakers 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, hebben ze een hoge CO2-uitstoot. Door hiervoor groene 
stroom te gebruiken, zou een forse CO2-reductie binnen handbereik komen. Maar de uitdaging is, zo 
stelden Shell en Dow vorig jaar, om deze route zowel technologisch als economisch haalbaar te maken. 
Innovatieprojectteams werken in Amsterdam, Terneuzen en Texas aan het ontwerpen en opschalen 
van ‘e-cracker’-technologieën. De route zal jaren in beslag nemen, is de verwachting, en loopt van 
laboratorium- en pilotfases naar het opschalen naar commerciële krakers.
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PRODUCTNIEUWS

DRIESTANDENSCHAKELAAR

ABB presenteert de HD5, een nieuwe 
driestandenschakelaar die voor de 
voedingsmiddelenindustrie is ontwikkeld. De schakelaar 
valt te gebruiken bij de inspectie van productiemachines 
of het betreden van beveiligde machine-omgevingen om 
problemen snel op te lossen. De veiligheidsschakelaar 
wordt geïnstalleerd op toegangspunten tot beveiligde 
productieomgevingen, zoals inspectieluiken in machines 
of deuren in productielijnen. Wanneer de operator 
de schakelaar in de middelste stand zet, gaat de 
machine - afhankelijk van de toepassing - op lagere 
snelheid draaien. De deur naar de gevaarlijke zone kan 
dan worden geopend zonder dat de machine stopt. 
De operator kan vervolgens veilig naar binnengaan 
en de machine inspecteren. Wanneer de operator de 
HD5 loslaat of er harder op drukt, stopt de machine 
onmiddellijk. Een sensor voor de uitgangspositie 
detecteert wanneer het apparaat uit de houder wordt 
gehaald en voorkomt dat andere bedieners de besturing 
van de machine overnemen.

PERSMACHINES WORDEN SMART

Hoogwaardig persgereedschap is essentieel 
voor een vakkundige en economische installatie 
van buisleidingen, vindt men bij Viega. Met een 
nieuwe generatie persmachines biedt de producent 
van installatietechniek voor alle segmenten van 
de installatiemarkt een persmachine. Tot het 
persmachineprogramma behoren de Pressgun 6 Plus 
en Pressgun Picco 6 Plus, die met slimme functies 
naast hun betrouwbaarheid andere belangrijke 
voordelen bieden. Zo kunnen de persmachines via 
bluetooth en de Viega-app met een smartphone worden 
geïndividualiseerd. Vervolgens is informatie over de 
onderhoudsstatus, het resterende batterijvermogen 
of het aantal voltooide persingen op de smartphone 
te controleren. Ook is het mogelijk om met de app 
voor individuele gebruikers een blokkering in te stellen 
- handig en veilig wanneer tussen de middag wordt 
geluncht. De nieuwe generatie persmachines omvat 
de Pressgun 6, Pressgun Picco 6, Pressgun 6 Plus en 
Pressgun Picco 6 Plus.

CERTIFICERINGEN

Endress+Hauser meldt een scala aan 
certificeringen te hebben ontvangen. Net 
zoals veiligheid topprioriteit heeft in de 
procesindustrie, is het beschermen van 
eigen producten en productieprocessen 
ook belangrijk, stelt de leverancier van 
meet- en automatiseringstechnologie. 
Volgens het bedrijf geldt dit des te meer 
in tijden van digitalisering en toenemende 
connectiviteit. De certificaten die onlangs aan 
Endress+Hauser zijn toegekend, tonen aan 
dat de levenscyclus van het bedrijf voor veilige 
productontwikkeling voldoet aan de strenge 
eisen van de internationale IEC 622443-4-1-
norm voor cyberbeveiliging. De vervanging van 
de veeleisende StarAudit-certificering door de 
internationaal erkende ISO 27001-certificering 
aan het begin van het jaar, plus de Netilion-
cloudtoepassing conform ISO 27017, geeft een 
duidelijk signaal af: potentiële bedreigingen 
worden op tijd gedetecteerd en apparatuur en 
software worden beschermd.
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TRILLINGEN METEN

Het Nederlandse bedrijf GBM Works is bezig met de ontwikkeling van een 
nieuwe methodiek om de geluidsoverlast bij het heien van funderingen voor 
windturbines in de zeebodem te verminderen. Met waterjets die water in 
de zeebodem spuiten wordt de bodem als het ware vloeibaar gemaakt. 
Door de monopile vervolgens met een trilblok in trilling te brengen, zakt 
de monopile onder het eigen gewicht sneller en met aanzienlijk minder 
geluid de zeebodem in. HBK leverde voor een test van het systeem op de 
Maasvlakte de rekstroken, waarmee de trillingen en de materiaalvervorming 
van de monopiles werden gemeten. “Die worden veel gebruikt voor 
het monitoren van windturbines. Als je druk op stalen funderingsbuizen 
uitoefent, treedt er vervorming op en ontstaan er trillingen, die geluid 
veroorzaken. Die hebben we gemeten. Daarnaast kregen we interessante 
informatie over de fatigue van de funderingspalen”, zegt Wouter 
Verschueren, data & model engineer bij GBM Works.

DRAAGVLAK VOOR PBM’S

Werknemers die hun PBM’s achterwege laten? Vaak 
is de tijdsdruk, een te laag risicobewustzijn of slecht 
draagcomfort de schuldige. Ook psychologie speelt 
een rol: als collega's de PBM’s niet cool vinden, haalt 
de anders zo plichtsbewuste medewerker er misschien 
ook zijn neus voor op. Beschermende kleding moet 
steeds conform de geldende normen gecertificeerd 
zijn. Maar qua draagcomfort en design zijn er wel 
vaak grote verschillen. Michael Ballermann, hoofd 
Veiligheid op het Werk bij aanbieder van bedrijfskleding 
MEWA: "Door moderne hightechstoffen te combineren 
met ergonomische snits en de kledingstructuur te 
veranderen, zit beschermende kleding tegenwoordig 
een stuk comfortabeler." De nieuwe generatie PBM’s 
valt beduidend beter in de smaak bij de werknemers. 
Ook blijkt dat medewerkers beschermende kleding 
sneller accepteren als ze inspraak krijgen in het 
keuzeproces. Ballermann: "Dan beseffen ze: Het gaat 
hier om mij!"

PROCESSING VAN POEDERS

Tetra Pak en Rockwell Automation maken bekend een 
samenwerking te zijn gestart voor de ontwikkeling 
van systemen voor de productie van poeders. Deze 
bundeling van kennis en ervaring moet data en 
technologie opleveren waarmee ongewenste variaties in 
productieprocessen afnemen en de consistentie van de 
productkwaliteit verbetert. Daardoor kunnen producten 
in een vraaggestuurde productie-omgeving duurzamer 
en kosteneffectiever worden gemaakt, zo stellen beide 
bedrijven. De samenwerking begon met de ontwikkeling van 
processen voor verdamping en spraydrying en leidde tot de 
nieuwe Powder Plant Booster van Tetra Pak. Deze wordt 
samen met de Model Predictive Control (MPC)-technologie 
in het Pavilion8-systeem van Rockwell Automation 
geleverd. Fred Griemsmann van Tetra Pak spreekt van 
een geavanceerde technologie voor process control die 
zowel flexibel als nauwkeurig is. Matthew Fordenwalt van 
Rockwell Automation verwacht dat klanten hiermee hun 
productiviteit kunnen verbeteren.

EUROPOORT KRINGEN
mei - 2021 55



EFFICIËNTIE REGELEN

Wilo presenteert de p-v-synhcro. Volgens de producent van 
pompen en pompsystemen helpt deze nieuwe regelingswijze 
de energie-efficiëntie van het totale systeem te optimaliseren. 
Ongunstige bedrijfscondities kunnen zo worden voorkomen, 
stelt het bedrijf. Uitgangspunt hierbij is dat wrijvingsverliezen 
in de leiding van het systeem zich positief verhouden tot de 
doorstroomhoeveelheid. Bij kleine doorstroomhoeveelheid 
kunnen de lagere wrijvingsverliezen in de leiding al door een lager 
hydraulisch vermogen worden gecompenseerd. In plaats van een 
horizontale perskromme beweegt het systeem zich afhankelijk 
van de doorstroomhoeveelheid over een drukvariabele lijn. De 
stijging hiervan kan in de regeling worden ingesteld. Hiertoe 
wordt de ingestelde drukwaarde bij nul-afname vergeleken met de 
instelwaarde bij nominale afname. De nieuwe modus is standaard 
ingebouwd bij de Wilo-SiBoost Smart Helix VE, Wilo SiBoost 
Smart MVISE en bij Wilo-SiBoost Smart Helix Excel boosters.

DEALER VOOR NEDERLAND

Kärcher en WOMA, fabrikant van 
hogedrukmaterieel en toebehoren van 250-
3.000 bar, hebben Doornbos Equipment 
aangesteld als WOMA-dealer voor Nederland. 
Voor Doornbos Equipment betekent dit dat 
het nu zowel in het Verenigd Koninkrijk (dealer 
sinds 1 januari 2020) als in Nederland het 
WOMA-dealerschap in handen heeft. Stuart 
Doornbos, eigenaar van Doornbos Equipment: 
“Net als WOMA staat Doornbos Equipment 
alleen voor producten van de allerhoogste 
kwaliteit en veiligheid. Het dealerschap geeft 
ons nog meer kennis van het WOMA-portfolio, 
waarmee we de markt qua verhuur, verkoop 
en service optimaal kunnen bedienen en 
ondersteunen. In de komende maanden en 
jaren zal ook onze verhuurvloot uit steeds meer 
WOMA-producten gaan bestaan. Uiteraard 
blijven we onze relaties met materieel van 
andere fabrikanten ook gewoon ondersteunen. 
Doornbos is dé hogedrukspecialist voor 
industriële reiniging in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk.”

GELUIDDEMPENDE VENTILATIE

Lage tonen van transformatoren, industriële 
machines en HVAC-installaties zijn doorgaans 
moeilijk te bestrijden en leiden regelmatig 
tot hinder bij omwonenden. Merford-dochter 
Sonobex heeft met NoiseTrap Blox een 
compact, lichtgewicht systeem voor de reductie 
van laagfrequent geluid ontwikkeld. NoiseTrap 
Blox combineert een hoge geluiddemping (20 dB 
bij 100 Hz) met natuurlijke ventilatie, waardoor 
het volgens de aanbieder te gebruiken is als 
gevelelement, scherm of demper. Traditioneel 
worden zware wanden, grote dempers en 
dikke roosters gebruikt om laagfrequent geluid 
te lijf te gaan. Bij de NoiseTrap Blox bepaalt 
de vorm de demping. Het interieur bestaat 
uit een metamateriaalstructuur met daarin 
meerdere gekoppelde resonantiekamers. 
Omdat het materiaal niet bepalend is voor 
de geluidsreductie, is gekozen voor een 
kostenefficiënt, robuust en lichtgewicht 
materiaal. De behuizing en het binnenwerk van 
NoiseTrap Blox zijn gemaakt van polypropyleen, 
een niet-reflecterende, niet-toxische kunststof. 
Het materiaal is recyclebaar en kleur- en UV-
bestendig.

PRODUCT-
NIEUWS
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In tegenstelling tot Nederland hebben België en Duitsland 
nauwelijks zeeoppervlak (= offshore wind) beschikbaar. Ook 
hebben België en Duitsland geen lege offshore gasvelden 
(CCS) en stoppen ze met kernenergie. Samenwerken of ieder 
voor zich?
Martien Visser

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen 
aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze van 
16/4 tot en met 23/6 gestremd of beperkt bedienbaar. Info via 
BAS: Pin.portofrotterdam.com/node/11312.
Havenmeester Rotterdam

Met onze ervaring als wereldleider op CCS-gebied lanceren 
we [ExxonMobil, red.] een grootschalig plan om de industrie 
rond Houston in 2050 CO2-neutraal te maken. Met ook als 
doel om de kosten van CO2-reductie te verlagen en banen te 
scheppen.
Bart Vermeulen

Gelukkig zijn er ook @PvdA-leden die wel inzien dat CO2-
opslag/blauwe waterstof noodzakelijk is om de klimaatdoelen 
te halen. @LaetitiaOuillet @Changeinctoday
Corné Boot

In 2030 wil de Rijksoverheid een klimaatneutrale organisatie 
zijn. De ministeries van EZK en LNV werken samen aan dit 
doel. De zogenoemde CO2-prestatieladder helpt om onze 
CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen.
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Om 19.40 uur arriveerde MSC Rifaya bij APMT2 in de 
Amaliahaven naast @FutureLandRdam. Dit is het eerste 
containerschip dat in @HavenRotterdam aankomt, nadat het 
zes dagen heeft moeten wachten in het Suezkanaal achter de 
gestrande Ever Given. 
Tie Schellekens

Shell #Pernis verwelkomt nieuwe tijdelijke collega’s 
van @TenGGroep voor onderhoud. Lees meer: Goshell.
com/3d405Qd
Shell Pernis

Twitterij





Compressor Products International (CPI) blijft zich vernieuwen 

GROEIEN MET 
ONDERHOUD IN 
EIGEN BEHEER 
Tekst: Erik Stroosma

Vijf jaar geleden sloeg het Europees servicecenter van Compressor Products International 
(CPI) een nieuwe weg in. De vestiging besloot het onderhoud van zuigercompressoren, 
waarvan de onderdelen door moederbedrijf CPI gemaakt zijn, volledig zelf te gaan uitvoeren. 
Dat pakte goed uit. 
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In het servicecenter in Zuidland en bij bedrijven op locatie onderhoudt, repareert en reviseert CPI zuigercompressoren. 

EUROPOORT KRINGEN
mei - 2021 59



“Al het onderhoud voerden we altijd al in eigen be-
heer uit, maar we werkten daarvoor samen met 
andere partijen”, vertelt sales manager Wesley 

Reek. “Veel machinaal onderhoudswerk besteedden we 
bijvoorbeeld uit. Het onderhouden, repareren en reviseren 
van zuigercompressoren waar onze onderdelen in zitten, 
doen we bij bedrijven op locatie en op onze vestiging in 
Zuidland. In de werkplaats daar kunnen we compressoren 
tot en met 20 ton in hun geheel reviseren. Zwaardere 
eenheden onderhouden we er ook, maar dan gedemon-
teerd. We doen dat onderhoudswerk onder andere voor 
alle grote raffinaderijen en petrochemische bedrijven in 
Europa. Hier in Zuidland zijn we direct verantwoordelijk 
voor Nederland, Vlaams-België en Denemarken en binnen 
Europa supporten wij ook de klanten en werkzaamheden 
van onze Europese CPI-collega’s. Om al het onderhoud 
zelf te kunnen uitvoeren, hebben we de afgelopen jaren 
veel geïnvesteerd in machines en technisch personeel, 
waaronder engineers en machinaal verspaners. In die 
nieuwe strategie fungeren we als one-stop-shop; alles 
onder één dak. Die weg blijkt erg succesvol. Omdat we 
op het gebied van onderhoud nu meer kunnen bieden dan 
voorheen, trekken we veel nieuwe klanten en opdrachten 
aan.” 

Onderhoud en verkoop 
Het Amerikaanse CPI is sinds 1990 in Nederland 
gevestigd. “In Heenvliet werd in dat jaar een 

servicecenter geopend”, zegt Reek. “Dat kwam voort 
uit het agentschap dat hier al actief was en vanuit 
de vestiging in Duitsland werd verzorgd. In 2009 
verhuisden we naar het huidige pand in Zuidland [op 
Voorne-Putten, red.]. Twee activiteiten combineren 
we hier: het uitvoeren van onderhoud voor Europese 
klanten en de verkoop van onze producten aan 
bedrijven in Nederland, Denemarken en Vlaamstalig 
België. Dat zijn hoofdzakelijk eindverbruikers van 
zuigercompressoren. Voor hen maken we kunststof 
onderdelen. Daarvan leveren we een complete range 
waarbinnen de meeste vraag is naar zuigerveren, 
draagbanden, pakkingringen en kleppen.” 

Voortrekkersrol 
De basis voor die activiteiten werd in 1897 gelegd in 
Philadelphia door France Compressor Products. Die 
door A.W. France opgerichte firma begon met het 
maken van pakkingsringen voor zuigercompressoren. 
Aanvankelijk van metaal, later van kunststof. Daarin 
vervulde het bedrijf een voortrekkersrol door in de 
jaren twintig van de vorige eeuw als eerste bakeliet en 
carbon, en een combinatie daarvan, toe te passen in zijn 
producten. France Compressor Products was ook de 
eerste die gevulde PTFE-verbindingen introduceerde in 
zijn onderdelen voor compressoren. Na verloop van tijd 
kwamen daar gevulde thermoplastische verbindingen 
bij, zoals PEEK, PPS en speciale nylonsamenstellingen. 

Salesmanager Wesley Reek van Compressor Products International (CPI). 
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Reek: “In het produceren van onderdelen van die kunst-
stofmengsels is CPI gespecialiseerd. In totaal zijn er 32 
verschillende samenstellingen. De zuigercompressoren 
waarin onze onderdelen zitten worden toegepast in de 
olie- en gasindustrie en petrochemische industrie. Elke 
samenstelling is precies afgestemd op de gassoort 
waarvoor de compressor bestemd is. Dat hele proces 
vindt plaats in eigen huis. Het maken van de kunststof-
fen, het samenstellen van de mengsels, het daadwer-
kelijk mengen van de kunststoffen en het gieten van de 
onderdelen.” 

Wereldwijd actief 
De onderdelen die CPI vanuit Zuidland verkoopt, 
worden hoofdzakelijk geproduceerd in de fabrieken 
van het bedrijf in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Heel bijzondere onderdelen, bijvoorbeeld met 
bovenmaatse afmetingen, worden in Amerika gemaakt, 
aldus Reek. Onder meer in Stafford in de staat Texas, 
waar inmiddels de hoofdvestiging staat. De naam 
France Compressor Products verdween in 2007 toen 
dat bedrijf Compressor Products International overnam 
en besloot die naam te gaan voeren omdat die beter 
aansluit bij de activiteiten van het wereldwijd actieve 
bedrijf. “De kracht van CPI zit hem in verschillende 
zaken: het brede assortiment aan onderdelen dat we 
leveren, het grote aantal samenstellingen waarin we die 
producten kunnen maken en het feit dat we ons altijd 
blijven ontwikkelen.”

Pomponderdelen 
Voorbeelden van vernieuwingen zijn volgens Reek onder 
meer de onderdelen voor industriële pompen die CPI onder 
de naam Pumpguard produceert. “Daarmee zijn we ook die 
markt gaan bedienen. Voor pompen leveren we onderdelen 
als aslagers, waaier slijtringen en drukringen. Die kunststof 
delen hebben een lage thermische uitzettingscoëfficiënt en 
bieden uitstekende weerstand tegen aantasting van che-
mische stoffen, schokken en hydrolyse. In de toepassingen 
waarin ze gebruikt worden verhogen de hydraulica aanzien-
lijk en verbeteren de pompprestaties. En dat met een lager 
energieverbruik en minder slijtage. Wat uiteindelijk leidt tot 
gereduceerde onderhouds- en bedrijfskosten.” 

Predictive maintenance 
Daarnaast heeft CPI ook een productlijn voor het 
monitoren van zuigercompressoren. “Die zijn ontworpen 
om systeemstoringen tijdig te detecteren en voorkomen 
daarmee schade”, aldus Reek. “De volgende stap in 
die service is het voorspellen van onderhoud. Daarvoor 
werken we samen met zorgvuldig geselecteerde partners, 
die bekend zijn met de petrochemische industrie. Met hen 
hebben we onder andere een alarmeringssysteem ontwik-
keld dat slijtage, trillingen en temperaturen waarneemt en 
bieden we een systeem aan dat falen van componenten 
voorspelt; predictive maintenance dus. Daarmee wordt 
onverwacht uitvallen van een unit voorkomen. Zo blijven 
we ons producten- en dienstenpakket, net als degenen 
die CPI opbouwden, steeds weer vernieuwen.” 

“We hebben veel 

geïnvesteerd in machines 

en technisch personeel”

CPI ontwerpt, maakt en levert een complete 
range aan kunststof onderdelen voor 
zuigercompressoren. 
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Havencongres

GEEN RIETJE, 
MAAR EEN 
VIERBAANSWEG
Vlakbij De Slufter houdt het Havenbedrijf Rotterdam een terrein vrij waar 
electrolysers windstroom in groene waterstof gaan omzetten. Shell, BP en 
Nouryon hebben laten weten hier vergevorderde plannen voor te hebben. 
Volgens ceo Allard Castelein van het havenbedrijf zijn er nog twee of drie spelers 
geïnteresseerd in een plekje op dit electrolyserpark. Maar willen al deze plannen 
kans van slagen hebben, stellen deze partijen, dan moet de overheid wel in 
waterstofinfrastructuur investeren. 
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De 39e editie van het voor de tweede maal online 
gehouden Havencongres begon vorige maand met 
een nieuwtje, afkomstig van Allard Castelein. Uit 

zijn woorden bleek dat de stremming in het Suezkanaal 
namelijk niet alleen consumenten heeft getroffen, maar 
ook het project dat het binnenvaarttransport tussen 
Alphen aan den Rijn, Moerdijk en Rotterdam moet 
gaan vergroenen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 
verwisselbare batterijen. Deze bevonden zich toevallig 
net op de Ever Given, het schip dat dagenlang het 
Suezkanaal stremde. “Helaas loopt het project hierdoor 
enige vertraging op”, aldus Castelein.

Handelsknooppunt
Behalve containers komt er ook energie de 
Rotterdamse haven binnengevaren. Heel veel energie, 
zelfs drie keer zoveel als we jaarlijks in Nederland 
nodig hebben. Ambitie en ondernemersgeest 
hebben er volgens Castelein destijds voor gezorgd 
dat Rotterdam zo’n belangrijk handelsknooppunt 
voor olie - want over deze energievorm hebben 
we het (nog) - is geworden. “Het Midden-Oosten 
was de belangrijkste bron toen in de jaren vijftig de 
olieproductie op gang kwam. Dankzij ambitieuze 
publieke en private initiatieven in Rotterdam is ervoor 
gezorgd dat er geen pijpleiding vanuit Marseille 
is aangelegd. Hierdoor heeft Rotterdam zich 
kunnen ontwikkelen”, vertelt de directeur van het 
havenbedrijf.

Prijsverschil
Castelein laat een wereldkaart zien, met daarop 
een tiental stippen vanwaar groene waterstof naar 
Nederland kan worden verscheept. Hij verwacht dat 
waterstof net als fossiele brandstoffen vanuit de 
hele wereld naar Rotterdam zal stromen. “Nu wordt 
er in Rotterdam 380.000 ton waterstof uit aardgas 
geproduceerd. In de toekomst zal de behoefte aan 
geïmporteerde waterstof veel hoger liggen, rond 
de 20 miljoen ton.” De prijs van groene waterstof 
is nu nog een stuk hoger dan van grijze waterstof. 
Volgens Castelein gaat het 4 à 5 euro per kilo groene 
waterstof tegen 1,80 euro per kilo grijze waterstof. 
Dat prijsverschil moet kleiner, en hij denkt dat dit 
ook mogelijk is. “Er zijn voldoende mogelijkheden 
om grote hoeveelheden groene waterstof tegen 
lage kosten te maken. Een prijs van 1,60 per 

“ Wij zijn een multinational 

die alle opties bekijkt 

waar wij het beste kunnen 

investeren” 
Marjan van Loon (Shell)

Foto: Shell
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“Natuurlijk kunnen 

wij nu al een 

waterstofpijpleiding van 

de Maasvlakte naar Shell 

Pernis aanleggen” 
Allard Castelein (Havenbedrijf Rotterdam)

“ De overheid 

wil volgens mij 

wel, maar is te 

langzaam” 
Ruben Beens (BP)

Foto: Danny Cornelissen
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kilo voor groene waterstof is mogelijk. Alleen de 
transportkosten komen hier nog bij.”

Electrolyserplannen
Het havenbedrijf is tot de conclusie gekomen 
dat het Nederlandse deel van de Noordzee niet 
groot genoeg is om in de toekomstige vraag naar 
waterstof te voorzien. Vandaar dat het zich op import 
richt. Er wordt gekeken naar onder meer IJsland, 
Chili en Australië. Daarnaast zal er wel degelijk in 
Rotterdam groene waterstof worden geproduceerd. 
Het havenbedrijf wil hiervoor op de Maasvlakte een 
electrolyserpark inrichten. De eerste klanten hebben 
zich hiervoor al gemeld. Shell maakte vorig jaar 
bekend er een 200 MW electrolyser te bouwen, die 
in 2023 operationeel moet zijn. Een pijpleiding moet 
de daar geproduceerde waterstof naar de raffinaderij 
in Pernis brengen. Een jaar eerder, in 2019, maakten 
ook BP en Nouryon wereldkundig dat zij er een 250 
MW electrolyser willen realiseren. H2.50 is de naam 
van dit project. Het doel is deze electrolyser in 2025 
operationeel te hebben.

Kort dag
De investeringsbeslissingen voor de aanleg van 
de waterstofpijpleiding - de ‘backbone’, noemt het 
havenbedrijf die - door de haven en de bouw van de 
twee electrolysers van Shell en BP/Nouryon staan 
voor dit jaar gepland. “De tijd die wij nog hebben is 
kort”, zegt Ruben Beens, directeur van BP Nederland. 
Castelein beaamt dit. “Om de klimaatdoelen voor 
2030 te halen, is het heel kort dag. De bedrijven 
zijn bereid te investeren, maar we verliezen tijd 
doordat de overheid op zich laat wachten.” Beens 

stelt dat er niet alleen geldelijke bijdragen van de 
overheid worden verwacht, maar ook infrastructuur 
en regelgeving. “Wij willen stappen maken. Het doel 
is bekend en daar willen wij naartoe werken.” Hij zegt 
een crisisachtige aanpak voor te staan.

Te langzaam
“In 2020 hebben wij in Nederland voor 1 miljard euro 
aan investeringsbeslissingen voor de energietransitie 
genomen”, schetst Marjan van Loon, president-
directeur van Shell Nederland. Wat volgens haar 
nodig is, is niet alleen subsidie om de eerste jaren 
van verlies op te vangen, maar ook consistent beleid. 
“Wij zijn een multinational die alle opties bekijkt waar 
wij het beste kunnen investeren. Nederland heeft alle 
ingrediënten om een koppositie in te nemen. Laten 
wij als land die voorsprong ook pakken.” Beens: “De 
overheid wil volgens mij wel, maar is te langzaam. 
Het gaat steeds moeizamer. Misschien is zij verrast 
door het tempo dat wij willen en kunnen maken. Wij 
kunnen niet wachten tot er aan het eind van het jaar 
een nieuw kabinet aantreedt.”

Leidingen
“Dit is langetermijnbeleid. Het demissionaire 
kabinet kan zich niet achter zijn demissionaire 
status verschuilen, want dit is de implementatie van 
al eerder ingezet klimaatbeleid”, voegt Castelein 
eraan toe. “Kijk, natuurlijk kunnen wij nu al een 
waterstofpijpleiding van de Maasvlakte naar Shell 
Pernis aanleggen.” Volgens hem zal zo’n pijpleiding 
- een ‘rietje’ - de eerste jaren wel voldoen, maar niet 
als de volumes gaan toenemen. En ruimte om meer 
leidingen aan te leggen, is er niet. Wat er nodig is, is 
meteen een vierbaansweg. Van de Maasvlakte naar 
Pernis, Chemelot en Noordrijn-Westfalen. Castelein: 
“Doen we dat niet, dan zullen we altijd maar een 
regionaal spelertje blijven.”

CRISIS IN DE CONTAINERMARKT
Een disruptie als de stremming in het Suezkanaal heeft eens 
te meer aangetoond dat de containermarkt in crisis verkeert. 
Dit verklaart havenonderzoeker - en tevens Europoort Kringen-
columnist - Bart Kuipers van het Erasmus Centre for Urban, Port 
and Transport Economics (UPT) op het Havencongres. Hij somt vier 
factoren op die aan de crisis hebben bijgedragen. Ten eerste dat het 
vier keer zoveel kost om een container vanuit China naar Rotterdam 
te halen. Verder is er een nijpend tekort aan lege containers en 
is de dienstverlening van reders verminderd. “Slechts 35 procent 
van de schepen is op tijd. Gemiddeld bedraagt de vertraging 6,5 
uur”, aldus Kuipers. De vierde factor is de congestie in zeehavens, 
waar terminals reusachtige schepen met 26.000 containers aan 
boord moeten lossen. Hij spreekt van ‘drijvende eilanden’, die om 
brandstof te besparen ook nog eens langzamer varen. “Ze zijn 
hierdoor langer onderweg. De wereld is groter geworden.” Kuipers 
heeft twee oplossingen die soelaas kunnen bieden. Het ‘slim’ maken 
van de ‘domme dozen’ die containers nu nog zijn en het tweede is 
deglobaliseren. In de containers bevinden zich veelal niet al te dure 
producten. “Kunnen die ook niet in Europa worden gemaakt? Dan 
zijn we van dit kwetsbare systeem af.” 

KIJK NAAR DE DELTAWERKEN
Victor van der Chijs, de nieuw aangetreden 
voorzitter van Deltalinqs, snapt dat politiek 
Den Haag een regeringsakkoord op hoofdlijnen 
wil. “Ik begrijp die dualistische behoefte”, zegt 
hij. “Maar de Rotterdamse bedrijven gaan 
de doelen uit het klimaatakkoord niet halen 
zonder een gedetailleerde paragraaf over de 
energietransitie.” Hij trekt de vergelijking 
met de Deltawerken, waarvoor de overheid 
ook verder dan vier jaar vooruit moest kijken 
en waarin evenzeer zwaar moest worden 
geïnvesteerd. Dat de tijd dringt, is een 
understatement, vindt hij. “De trein is al voorbij 
aan het denderen. De investeringscycli zijn lang 
in de haven. Zo missen wij de kantelmomenten.”
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Lubrication 
management 
met een slimme 
smeer-app en 
-software

Nederland T +31 (0)294 494 494 • België T +32 (0)53 76 76 00 • www.vanmeeuwen.com

Lubrication
Kennis ■ Producten ■ Diensten 

■ Een dynamische maatwerkoplossing
■ Voor smeertechnische verbeteringen
■ Met consistente, actuele datastromen
■ Trends met signaalfuncties
■ En data-inzichten tot in detail

Voor een e�ectieve begeleiding 
bĳ de uitvoering én borging van het 
smeertechnisch onderhoud.



2 EN 3 JUNI
WORKSAFE (EXTRA EDITIE)
Easyfairs houdt op 2 en 3 juni a.s. in 
Evenementenhal Gorinchem een extra editie 
van de vakbeurs Worksafe. Worksafe is een 
gevestigde Europese serie specialistische 
vakbeurzen voor de health & safety-branche, 
die eerder in Dortmund, Antwerpen en 
Namen zijn gehouden. In december jl. zou in 
Nederland de eerste editie worden gehouden, 
in combinatie met de vakbeurs Maintenance. 
Vanwege de Covid-19-uitbraak zijn deze 
beurzen echter doorgeschoven naar april 
2022. Vanwege de positieve signalen in de 
coronabestrijding, de goede mogelijkheden 
in Evenementenhal Gorinchem en het feit 
dat de veiligheidssector elkaar eindelijk weer 
eens persoonlijk mag ontmoeten, besloot 
Easyfairs toch deze extra editie in juni dit jaar 
te houden.

12 T/M 14 OKTOBER
INDUSTRIAL HEAT + POWER
In 2050 moet de Nederlandse industrie 
volledig circulair zijn, zo dicteert het 
Klimaatakkoord. De sector mag dan vrijwel 
geen broeikasgassen meer uitstoten. In 
2030, en dat is al over tien jaar, moet de 
sector minimaal 49 procent minder CO2 
uitstoten dan zij in 1990 deed.Bedrijven 
met een CO2-emissie groter dan 10 kiloton 
moeten van de overheid plannen maken 
om die uitstoot te reduceren. Bedrijven die 
minder uitstoten, moeten hun maatregelen 
melden. Voor investeringen met een 
korte terugverdientijd geldt verplichte 
implementatie. Een ongekende uitdaging 
dus, voor de Nederlandse industrie. Die in 
omvang niet onderdoet voor de opgaven in 
sectoren als de bouw, veeteelt en mobiliteit. 
Een complex vraagstuk is het, dat vraagt om 
een integrale benadering. En om koplopers 
die het voortouw nemen. Van de bewezen 
oplossingen is een deel nog niet rendabel. 

Daarvoor zijn vaak subsidies beschikbaar. 
Hoe werkt zo’n subsidieaanvraag? Welke 
verplichtingen gelden? Welke maatregelen 
kan men nemen? Hoe passen bepaalde 
de eerste stappen in een roadmap voor 
een proces, plant of site - op weg naar 
de doelstellingen van 2030 en 2050? Wat 
kan men leren van collega’s, leveranciers 
en adviseurs? Op Industrial Heat & Power 
delen de koplopers hun kennis en doen zij 
zaken. Voor professionals in proces- en 
energieoptimalisatie zijn deze drie dagen 
volgens de organisator ‘the place to be’.

2 T/M 5 NOVEMBER
EUROPORT
Van 2 tot en met 5 november a.s. staat 
Europort in het teken van special-
purposeschepen. Europort is de zakelijke 
ontmoetingsplaats voor de maritieme 
industrie. Met 27.000 professionele 
bezoekers en meer dan 1.000 exposanten 
behoort Europort tot ’s werelds belangrijkste 
maritieme ontmoetingsplaatsen. Het 
beursprogramma omvat de sectoren marine, 
zeevaart, offshore specials, binnenvaart, 
baggerij, visserij, cruise & ferries, workboats 
en superjachten. Tot het deelnemersveld 
behoren producenten en leveranciers van 
scheepsbouw, -reparatie en -ombouw, 
voortstuwing en manoeuvreren, elektronica, 
communicatie en navigatie, mechanische 
en hulpsystemen, dek-, veiligheids- en 
speciale apparatuur en maritieme diensten. 
Belangrijke bezoekersdoelgroepen van 
de vakbeurs zijn scheepseigenaren, 
reders, werven, ontwerpbureaus en 
andere bedrijven die betrokken zijn bij 
scheepsbouwinvesteringen voor zowel 
nieuwbouw, reparatie als conversie. 
Bijvoorbeeld super intendents, fleet 
managers, purchase managers, ship brokers, 
technical engineers, project managers en 
naval architects. 

 15 JUNI
 ROTTERDAM

OFFSHORE DAY
www.managementproducties.nl

 15 SEPTEMBER
 DORDRECHT

PROCESS SAFETY 
CONGRESS
www.pscongres.nl

 12 T/M 14 OKTOBER
 DEN BOSCH

INDUSTRIAL HEAT 
AND POWER
www.industrialheatandpower.nl

 2 T/M 5 NOVEMBER
 ROTTERDAM

EUROPORT
www.europort.nl

 7 T/M 9 DECEMBER
 ANTWERPEN

ANTWERPXL
www.antwerpxl.com

 25 T/M 27 JANUARI
 ROTTERDAM

MAINTENANCE NEXT
www.maintenancenext.nl

 8 T/M 10 MAART
 ROTTERDAM

STOCEXPO
www.stocexpo.com

AGENDA

www.korpershoek-autoverhuur.nl 
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www.3pgroup.com
Voor een volledig overzicht van de vacatures: bekijk het aanbod op

branche, of interesse hebben in omscholing stuur dan gerust uw cv.
Mocht u ervaring hebben in de industriële utiliteitsbouw of andere gerelateerde

Construction management, Shutdown management en Project management.
bemiddeling binnen de vakgebieden Engineering, Safety management,
We bemiddelen vanuit een projectmatige aanpak en/of vanuit een vaste

tot een stabiele en betrouwbare technische dienstverlener binnen de industrie.
3P Project Services b.v. is in 2007 opgezet binnen de 3P Group en is uitgegroeid

door middel van opleiding en coaching.
maar vooral om mensen. Daarom investeren wij voortdurend in onze professionals
Een kwaliteitsgarantie gaat echter niet alleen om systemen en standaarden

arbeidsmarkt. 3P Quality Services b.v. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en VCA*.
De organisatie biedt kansen en mogelijkheden voor 50-plussers en starters op de

sleutelwoorden zijn: Inspectie, Maintenance- en Vendorinspectieactiviteiten.
3P Quality Services b.v. biedt een breed scala aan support services waarbij de 

petrochemische industrie, process industrie, offshore en energiesector.
3P Quality Services b.v. is een onafhankelijk technisch inspectiebureau binnen de

T +32 (0)330 - 20 064
België
B-2030 Antwerpen
Noorderlaan 147 bus 9

3P Quality Services BVBA
Regionaal kantoor België:

3P Project Services GMBH
3P Quality Services GMBH
Regionaal kantoor Duitsland:

F +49 (0)371 - 560 37 906
T +49 (0)371 - 560 37 910
Duitsland 
Chemnitz
Schulstrasse 6309125 

Hoofdkantoor:
3P Quality Services b.v. 
3P Project Servi ces b.v. 
Nijverheidsweg 4
4854 MT Bavel
Nederland
T +31 (0)161 -  43 85 00 
F +31 (0)161 - 43  85 01 
E  3pqs@3pgroup.com 
E  3pps@3pgroup.com 
W  www.3pgroup.com 

E 3pqsgmbh@3pgroup.com E 3pqsbvba@3pgroup.com



MENSEN

MARC POTMA heeft Shell 
verlaten. Hij was 2,5 jaar 
woordvoerder voor het bedrijf.

Marc Potma

Bij adviesbureau Berenschot is op 
1 februari jl. OBBE VERHEUL als 
managing consultant begonnen.

Na 6,5 jaar heeft productmanager 
HUB MOONEN Altrad Services 
verlaten. Ook is een einde gekomen 
aan zijn periode als bestuurslid 
binnen de sectie steigerbedrijven 
van de bedrijfsvereniging VSB. 
Moonen is per 1 mei jl. in dienst 
getreden bij Thermaflex Nederland 
als account manager Benelux & 
West Germany.

Hub Moonen

ROB MUDDE is als voorzitter 
aangesteld van de onlangs door het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
(KIVI) opgerichte Raad Opleiding, 
Beroep en Loopbaan. Mudde 

is hoofdbestuurslid bij KIVI. De 
nieuwe raad moet de kwaliteit van 
het wetenschappelijk en hoger 
technisch onderwijs in Nederland 
stimuleren en de samenhang 
tussen ingenieursopleidingen en 
de behoefte aan ingenieurs in de 
maatschappij. Daarnaast zal zij 
programma's voor levenslang leren 
voor ingenieurs stimuleren en 
daaraan verbonden kwalificaties en 
titels.

RUBEN BEENS (BP) is ERIK VAN 
BEEK (ExxonMobil) opgevolgd als 
voorzitter van de VNPI.

Ruben Beens

Vorige maand is JAN-WILLEM 
KANTERS als expert circulair 
ondernemen toegetreden tot 
de E&R Kopgroep duurzame, 
circulaire bedrijventerreinen en 
bedrijfsvoering van het Platform 
Economie & Ruimte.

LyondellBasell heeft aan het begin 
van deze maand afscheid genomen 
van manager sustainability & 
business development ROBERT 
TIEMAN. Hij is per 1 mei aan 
de slag gegaan bij VNO-NCW. 
Eerder werkte Tieman ook voor het 
Centraal Bureau voor de Rijn en 
Binnenvaart, waarvan de laatste 
jaren als directeur.

Met ingang van vorige maand is 
ROB VAN DER HAGE bij ERM 
Nederland aangesteld als partner 
offshore renewables en hydrogen. 
Hiervoor werkte hij bij TenneT 
TSO als business manager in het 
managementteam van de afdeling 
offshore in Nederland.

De raad van toezicht van de 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) heeft FRITS 
VAN BRUGGEN (l. op de foto) 
gekozen als nieuwe voorzitter. 
Eind 2020 liep de termijn van 
zijn voorganger RUTGER VAN 
SLOBBE (r. op de foto) af, nadat 
hij 14 jaar zitting had in de raad van 
toezicht. Van Bruggen was tot 1 
april hoofddirecteur van de ANWB. 
De rol van voorzitter van de KNRM 
is een vrijwilligersfunctie. 

JEROEN KRUITHOF heeft 
Asset Hub opgericht. Dit is een 
TNO-spin-off gericht op het 
objectief en efficiënt detecteren 
en monitoren van scheuren in 
metselwerkconstructies.

Motrac heeft op 1 april jl. 
MARLOES VAN VUGT verwelkomd 
als nieuwe content marketeer op de 
marketingafdeling.
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Wilt u meer weten?
www.nl.endress.com/ftl51b

MAXIMALISEER
+ KAPITALISEER

U krijgt meer opties om productkwaliteit en veiligheid te verhogen,
kosten te verlagen en risico’s te minimaliseren.

Wij begrijpen de uitdaging om de opbrengst van uw 
fabriek te verhogen en de veiligheid te waarborgen.

De nieuwe Liquiphant FTL51B: rotsvaste betrouwbaarheid 

• Liquiphant staat bekend om zijn veelzijdigheid, robuustheid
en gebruiksgemak.

• Safe by design, ontwikkeld volgens IEC 61208 past hij perfect 
in SIL2/SIL3 toepassingen.

• Heartbeat Technology detecteert corrosie direct en minimaliseert
verifi caties aanzienlijk.



UPDATE:
ACTUALITEITEN UIT DE 
WERELD VAN FERM
CYBERFRAUDE: DE LAATSTE TRENDS EN 
AANVALSTECHNIEKEN - EN WAT JE ERAAN 
KUNT DOEN
Shoppen, sociale contacten onderhouden en lekker eten 
bestellen: we doen het graag digitaal, zeker nu we vaker 
thuis zijn. Alles online bereikbaar hebben heeft veel 
voordelen, maar net zo goed een keerzijde: cyberfraude, 
ook daar. De grote zaken spelen in het bedrijfsleven, maar 
wij als consument zijn eveneens een populair doelwit. 
Daarom keken we samen met John Veldhuis van Sophos 
weer eens naar fraude waar we individueel mee te maken 
kunnen krijgen, natuurlijk met enkele tips om je ertegen te 
wapenen. Je leest het op ferm-rotterdam.nl/cyberfraude.

CYBERCRIMINELEN LOPEN NIET VAST
Het zijn gekke tijden voor de Rotterdamse haven. 
De mainport heeft te maken met extreme drukte 
in de nasleep van de situatie in het Suezkanaal. De 
belangrijke Egyptische waterweg is sinds medio april 
weer vrij voor vrachtverkeer, maar de noodzaak voor 
cyberweerbaarheid stokt nooit. Terwijl de harde werkers 
in Rotterdam de internationale handel weer zullen 
loodsen, wijzen we graag nog eens op het belang van 
informatieveiligheid. Dat doen we onder meer met een 
postercampagne, ook geschikt voor jouw kantoor. Kijk 
voor de handige download op ferm-rotterdam.nl/poster. 

DRONES EN VEILIGHEID
Ze vliegen, rijden, klimmen en varen in de haven: 
drones. Deze robots zijn er voor onze veiligheid, maar 
hoe houden we de drones zelf veilig? Dat was de 
hoofdvraag in het FERM Port Cyber Café van april, 
waarin we met twee experts op zoek gingen naar 
antwoorden: David Smits van Terra Inspectioneering en 
Wilfried Vos van Fox-IT. Je vindt het verslag op ferm-
rotterdam.nl/port-cyber. 

OKTT-STATUS VOOR FERM?
Achter de schermen wordt hard gewerkt. Stichting 
FERM hoopt namelijk van NCSC de OKTT-status 
toegewezen te krijgen. Het NCSC mag alleen 
informatie over dreigingen en incidenten delen met een 
samenwerkingsverband dat objectief kenbaar tot taak 
(OKTT) heeft andere organisaties of het publiek te 
informeren. Vanuit een toekenning kan FERM voorzien 
in tijdige, actuele en relevante dreigingsinformatie 
in het nieuwe IT-portal voor participanten, waarin 
informatiedeling centraal staat. Die vernauwde 
samenwerking met zowel het NCSC als de NCTV 
zou een belangrijke nieuwe stap betekenen voor de 
cyberweerbaarheid van de aangesloten organisaties 
in de haven. Bij het ter perse gaan van dit nummer 
is de laatste handtekening nog niet gezet, maar is de 
afronding inmiddels een feit, dan lees je er alles over op 
ferm-rotterdam.nl/oktt.

SAMEN STAAN WE FERM
Cybersecurity kun je samen effectief aanpakken, met 
de nabije collegabedrijven die je vertrouwt, want samen 
staan we FERM. Zo weet je wat er speelt in jouw 
omgeving, en waar je op moet letten.
FERM zorgt voor dreigingsbeelden, voorziet in 
crisisoefeningen en werkt samen met onder andere 
Havenbedrijf, politie en justitie, het ministerie van 
Economische Zaken en het NCSC om óók de 
havenspecifieke dreigingen - zoals storage spoofing - 
aan te pakken. FERM is er voor alle organisaties in het 
sterk verbonden netwerk van ruim 700 bedrijven in het 
Haven Industrieel Complex (HIC), met ondersteuning 
en specifieke diensten voor klein-, midden- en 
grootbedrijf.

Meer informatie op ferm-rotterdam.nl/meedoen of mail 
naar contact@ferm-rotterdam.nl.

FERM Update in Europoort Kringen biedt tweemaandelijks een overzicht van het laatste nieuws, 
nuttige handvatten en de komende activiteiten van FERM.
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De wereld van de petrochemie staat voor 
grote uitdagingen. Processen moeten 
steeds efficiënter, veiliger en duurzamer.

We begrijpen het heel goed, de lat ligt hoog. Als het op rotating equipment aan 
komt, kunnen jullie rekenen op de service van Facta. Met behulp van preventief 
onderhoud helpen wij stilstand voorkomen en de betrouwbaarheid vergroten.

Waar kunt u het beste op letten als u start met preventief onderhoud?
Wij hebben de meest voorkomende valkuilen voor u op een rij gezet.

Pompen | Elektromotoren | Tandwielkasten | Generatoren | Motorreductoren | Veiligheden

T: 088 7384702 | zevenhuizen@facta.nl

Bekijk onze whitepaper over 

preventief onderhoud

Scan de QR code of ga naar:
www.facta.nl/preventief-onderhoud



MARCUS DRAAISMA, 

advocaat bij Palthe Oberman 

Advocaten. Reageren? 

draaisma@paltheoberman.nl

Met het nieuwe economisch perspectief 
stijgt vast de behoefte aan nieuwe 
werknemers. We willen alles weten 

over een kandidaat. Nu ja, voor zover relevant 
voor de functie die vacant is. 
Werving gaat over het vinden van beschikbare 
kandidaten. Selectie gaat over wat de kandidaat 
van zichzelf prijsgeeft (in gesprekken of 
assessment) en dat relevant is voor de functie. 
Een kandidaat hoeft niet alles te vertellen over 
zijn verleden. Als hij een tijdje gezeten heeft, 
mag hij dat verzwijgen, al is het gat in zijn c.v. 
meestal reden om hem niet uit te nodigen voor 
een gesprek. Of daarover liegen, zal ook niet 
bevorderlijk zijn voor het verkrijgen van een 
aanbod voor een arbeidsovereenkomst.

Werving en selectie is fair play en daar gaat de 
NVP-sollicitatiecode over, zoals bekend. Als 
een werkgever een kandidaat niet aanneemt 
is dat zijn contractsvrijheid. Soms handelt 
een werkgever bij werving en selectie in strijd 
met het recht. Dan gaat het meestal over 
discriminatie. Met een rechtszaak tegen de 
werkgever krijgt de sollicitant de baan niet; 
mogelijk wel schadevergoeding. Het bedrijf 
kan daarmee een slechte naam krijgen bij 
(toekomstige) sollicitanten. Dus er is ook een 
(commercieel) belang bij fair play.
Na een ontslag van een werknemer die 
verkeerde of onvolledige informatie over 
zichzelf heeft gegeven wordt er door de rechter 
beoordeeld of deze informatie van belang was. 
Als dat zo is, dan kan dat een ontslagreden 
zijn. Denk daarbij aan diplomafraude. Soms 
vernietigt de rechter de arbeidsovereenkomst 
wegens dwaling of bedrog van de werknemer. 
De werkgever zou, als hij de waarheid over 
de diploma’s of de ervaring van de sollicitant 
kende, immers nooit deze arbeidsovereenkomst 
hebben gesloten. Maar als een diploma formeel 
niet in orde is, maar de werkgever heeft bij de 
sollicitatie daarover zitten suffen, dan kan een 
ontslag op staande voet sneuvelen.
Nadat een kandidaat is aangenomen en na 
de proeftijd, vormen strafbare delicten uit het 
verleden in de rechtspraak zelden een reden om 

een ontslag goed te keuren. Wel eindigt in dit 
soort zaken de arbeidsovereenkomst omdat de 
werknemer de werkgever tijdens de sollicitatie 
had moeten vertellen dat hij verdachte was of 
een veroordeling had, omdat dit van belang 
was voor de uitoefening van de functie. 
Begrijpelijke rechtspraak, ook omdat als partijen 
hierover bij de rechter staan, de samenwerking 
problematisch is geworden door wat de 
werkgever inmiddels over het verleden van zijn 
werknemer weet. Dat komt nooit meer goed. 
Een sollicitant heeft dus een meldingsplicht als 
hij kan vermoeden dat zijn verleden van belang 
wordt geacht. Ook in geval van een handicap, 
waarbij de werkgever wel aannemelijk moet 
maken dat er een verband is tussen de aard van 
de functie en de beperkingen van de werknemer 
en dat de sollicitant dit ook tijdens de sollicitatie 
wist. Voor een alcoholverslaving en een 
psychische aandoening geldt dat een werkgever 
bij later ontslag wel moet aantonen dat de 
sollicitant ten tijde van de sollicitatie wist dat zijn 
toen al bestaande aandoening hem eventueel 
ongeschikt zou maken voor de functie. Dat is in 
de praktijk natuurlijk lastig. 
Zwangere kandidaten genieten goede 
bescherming. Als tijdens de selectiefase bekend 
wordt dat een kandidaat zwanger is en de 
werkgever openlijk aangeeft er toch maar vanaf 
te zien, kan dat onrechtmatig (discriminatoir) 
zijn. Dat leverde soms behoorlijke 
schadevergoeding op. 
De NVP-sollicitatiecode is ook een norm in 
de rechtspraak geworden. Als een werkgever 
inlichtingen over een sollicitant inwint, moet 
hij dat met voorafgaande toestemming van de 
sollicitant doen. Doet hij dat niet en heeft de 
werkgever de sollicitatiecode van toepassing 
verklaard op de werving en selectie, dan is dat 
onrechtmatig.  

Voorkom dus gedoe bij werving en selectie 
en handel daarom naar de praktisch zeer 
uitvoerbare normen van de sollicitatiecode. 
Gaat het toch mis door een menselijke fout, 
regel het dan met de sollicitant en voorkom 
diffamerende uitspraken van de rechter. 
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RECHTSPRAAK OVER  
WERVING EN SELECTIE

Dit is de laatste column van Marcus Draaisma in Europoort Kringen. Het team van Europoort 
Kringen bedankt Marcus voor zijn interessante en lezenswaardige bijdragen in de afgelopen 2,5 jaar. 
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Altijd in 
beweging

Procesleidingen, lucht- en rookgaskanalen zijn onder invloed van 
trillingen en temperatuurwisselingen altijd in beweging. Wearflex® 
compensatoren zijn expansiestukken die deze bewegingen opvangen. 
Als marktleider in Nederland ontwerpen en produceren we al decennia- 
lang een totaalpakket van kwalitatief hoogwaardige weefselcompen-
satoren en andere hoogtemperatuur textielafdichtingen.

Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld energiecentrales, vuilverbrandings-
installaties, (petro)chemische installaties of ertsverwerkers supersnel 
ontzorgen. Volgens een uniek multi-diciplinair serviceconcept verzor-
gen we projecten van planning en engineering tot uitvoering, QA/QC 
en nazorg, waarbij we veiligheid uiteraard niet uit het oog verliezen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of 
een vrijblijvende inspectie.

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

   T : +31 (0)167 565750 
E : info@insulcon.com 
W : www.insulcon.com

   T : +32(0) 3 711.02.78 
E : sales@keramab.com 
W : www.keramab.com

Wearflex® compensatoren

Kwalitatief 
hoogwaardig

product

Multi-
disciplinair 

service- 
concept

Zeer snelle 
dienst-

verlening

Experts  
met groot  
oplossend  
vermogen

Waarom Wearflex®
compensatoren?

Competitieve 
prijsstelling

24/7 
bereikbaar

www.wearflex.com

IN DE JUNI-EDITIE

Victor van der Chijs verruilde de Universiteit 
Twente voor de functie van voorzitter van 
Deltalinqs. In Europoort Kringen vertelt hij over zijn 
eerste ervaringen, doelen en verwachtingen.

Wat is de belangrijkste trend in de markt? 
Wat heeft corona gebracht en waar liggen de 
grootste uitdagingen? Leveranciers van 
industriële isolatiematerialen spreken zich 
uit in de Europoort Kringen Branche Poll. 

Het Nederlands Centrum voor Technische 
Isolatie (NCTI) staat op verschillende manieren 
kennisdeling voor, in binnen- en buitenland. 
General manager Renate van Maaren 
van het NCTI geeft een overzicht van de 
activiteiten die het centrum ontplooit. Ook gaat 
ze inhoudelijk in op de meest relevante technische 

ontwikkelingen op het gebied van isolatie en 
inspectie.

De mens heeft de laatste jaren bij de inspectie 
van industriële installaties ondersteuning 
gekregen van verschillende methodieken, zoals met 
behulp van laser, röntgenstralen, ultrasoon 
onderzoek, robots en drones. In Europoort Kringen 
een update van de laatste ontwikkelingen.

Jan van der Tempel is genomineerd voor de 
innovatieprijs van het Europees Octrooibureau 
voor zijn uitvinding van de stabiele loopplank. 
Hoe is het met hem? Hij kijkt hij in retrospectief terug 
op zijn vinding?

Een fonkelnieuwe iTanks Innovation 
Masterclass!

I N D U S T R I E E L  M A N A G E M E N T  M A G A Z I N E



ISR BV
Eendrachtsdijk 1
3251 AG Stellendam
T +31 85 80 81 065
T +32 48 52 25 331

E  info@isrbv.com
W  www.isrbv.com

ISR BV

Industrial Service & Rental BV
méér dan alleen Rental
Industrial Service & Rental BV verhuurt precies de machines en 
materialen die u nodig heeft voor de chemische- en petrochemische 
industrie van vacuümwagen tot ademlucht.
Industrial Service & Rental BV ondersteunt daarbij door u alles rond 
de inhuur van machines en materieel uit handen te nemen.

Van transport, kostenefficiency, instructie op locatie tot de complete 
training van uw medewerkers zorgt ervoor dat u praktisch en veilig 
werkt en voorziet u van het certificaat dat u nodig heeft. 

Onze maatwerkoplossing zorgt steeds voor de juiste apparatuur 
conform de geldende veiligheidsnormen en keuringseisen.

U wilt zich bezighouden met uw werkzaamheden en elke dag weer zo 
productief mogelijk zijn.

Met onze services zorgen we ervoor dat uw werk altijd kan doorgaan. 

U neemt contact met ons op zoals u dat het prettigst vindt en kiest 
voor de huuroplossing die bij u past. We denken met u mee en gaan 
verder dan welke verhuurder ook om u te ontzorgen.

Slibtank
Materiaal:       
RVS 316 L
Inhoud:       
14.000 liter
Tankcode:       
S4AH, L4AH

Achterdeksel
JC kranen:       
2 stuks 4” afsluiters, 
stalen huis, RVS kogel, 
P.T.F.E. afdichtingen

Koelwatertank
Materiaal:       
RVS 304
Inhoud:       
± 1,5 m3

Zadeltastank                           
Materiaal:       
RVS 304
Inhoud  totaal:       
1000 liter

Bordes met Klapleuning
Materiaal:       
RVS 304
Bediening:       
Pneumatisch bediend

Vacuümpomp
Type:       
CVS wr 3100
Capaciteit:       
3000 m3/h
Voorinlaat:       
ja

Niveau aanduiding                  
Type:       
Wijzer constructie

Hogedruk-pomp
Capaciteit:        
30l/min bij 200bar
         
Haspel klein
Uitvoering:       
30 meter 1/2” HD-slang

Compressor
Type:       
CVS, VacuStar L 400
Capaciteit:        
345 m3/h

Werklamp                              
Type:       
LED uitvoering
Aantal:       
2
Positie:       
Achterzijde 
+ tankinspectielamp

Slangenbak
Materiaal:       
RVS 304

Gereedschapskast
Uitvoering:       
Gesloten
Materiaal:       
RVS 304

Bedieningspaneel
Type:       
IFM besturing
Uitvoering:       
Met display
Voorzien in:       
- Diverse elektrische 

bedieningselementen
- Waterdruk op/af
- Uitschakelen niveau 

claxon
- Ontluchting / beluchting 

tank
- Noodstop
- HD-pomp in/uit
- Stopcontact 24V
- K1/K2 regeling
- Vacuümmeter
- Toerenteller

Afstandsbediening
Type:       
Kast plus kabel
Functie:       
Noodstop

Achterbumper
Type:       
Terberg bumper
Uitvoering:       
Hydraulisch
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Samen op weg naar 
een duurzame wereld

METAALHANDEL
W. Ketting & Zn B.V.

Metaalhandel W. Ketting & Zn B.V.

6 0  J A A R
IJZERSTERK

Inkoop van:
■ metalen
■ ijzer
■ non-ferro
■ kabels
■ accu’s

Metaalhandel W. Ketting & ZN B.V.
Bakkersoordsekade 4-16, Havennr. 2918
Postbus 674
3195 ZH Pernis Rotterdam

T +31(0)10 416 92 96
E info@metaalhandel-ketting.com
W www.metaalhandel-ketting.com
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