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Onze nationale maritieme 
cluster heeft de krachten 

gebundeld. Een nieuwe 
marketingcampagne 

moet deze parel van de 
Nederlandse industrie 

duidelijker op de 
internationale kaart zetten. 

MARITIEME 
 BRANDINGCAMPAGNE 

VAN START

Nederlands scheepsbouwers 
protesteren tegen de staatssteun 
die de Spaanse overheid geeft aan 
Spaanse scheepswerven. Ondanks 
eerdere klachten bij de EU dit voorjaar 
zijn er alweer nieuwe gevallen gemeld 
van wat ironisch de ‘Spaanse griep’ 
wordt genoemd.

‘SPAANSE GRIEP’ TEISTERT 
 EUROPESE SCHEEPSBOUW

De wettelijke grenswaarde voor lasrook gaat per 
1 april 2010 drastisch omlaag. Lassen moet en 

kan nog veiliger en de gezondheidsrisico’s moeten 
worden ingeperkt. Wat betekent dit voor de 

scheepsbouwcluster en wat zijn de consequenties 
voor werkgevers en werknemers?

VEILIG LASSEN 
VRAAGT OM INZET
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uitgave van brancheorganisatie  Scheepsbouw 
Nederland en komt vijf keer per jaar uit in een oplage 
van 2000 stuks. Hoewel de informatie, gepubliceerd 
in deze uitgave, met de grootste zorg is samen-
gesteld, is Scheepsbouw Nederland niet aansprake-
lijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledighe-
den. Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van Scheepsbouw Nederland.

Scheepsbouw Nederland is de gezamenlijke 
organi satie van Vereniging Holland Marine 
Equip ment en VNSI en een brancheorganisatie van 
FME.

Laaghangend fruit - 1
Op 11 september vond er een Europese conferentie plaats voor de top van de scheepsbouwindustrie 
en de industrieministers. De bijeenkomst was bedoeld om ‘Leadership’ tussentijds te evalueren, maar 
stond vooral in het teken van de crisis. Want die heeft zich inmiddels in alle hevigheid gemanifes-
teerd bij de Europese werven en toeleveranciers. 

De Koreanen en Chinezen schieten hun scheepsbouw op alle mogelijke manieren te 
hulp. Wat gaat Europa doen? 

In lijn met de automotive en aeronautische industrie wil Europa maatregelen die bij-
dragen aan maatschappelijke doeleinden, zoals duurzaamheid. Een sloop- en vervan-
gingsregeling bijvoorbeeld, zodat oude, vervuilende schepen plaats maken voor scho-
ne nieuwbouw. Of een grootschalig ‘Cleanship’- initiatief. Scheepsbouw Nederland 
steunt deze lijn, mits uniform ingevoerd. Daarnaast hebben wij gewezen op het grote 
belang van een level playing field binnen Europa en de bescherming van intellectueel 
eigendom. 

Maar nationaal kunnen we ook veel, vaak zelfs zonder Brussel. Ten eerste: voer de 
vernieuwde borgstellingsregeling nu in. Ten tweede: honoreer de 2g@there aanvraag 
voor marktbewerking Europese reders. Ten derde: voer een ruimhartig en pro-actief 
kredietverzekeringsbeleid. Ten vierde: versoepel de criteria voor de SIZ-regeling. En 
als laatste: introduceer een nieuwe IPC-regeling voor duurzaamheid en export, zodat 
de kleine bedrijven ook aan hun trekken komen.

De overheid (en de banken) kunnen dit laaghangende fruit plukken, terwijl we Euro-
pees hoger in de boom klimmen. Op 11 september moeten we de crisis structureel 
te lijf gaan. Maar laten we vooral ons zelf niet te kort doen en óók tempo maken met 
nationale oplossingen.

Martin Bloem,
Algemeen Directeur Scheepsbouw Nederland
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Grenzen verleggen

In Zuid-Engeland vind je nog veel impo-
sante civiele bouwwerken van de Britse 
ingenieur Brunel, gebouwd tijdens het 
begin van de industriële revolutie. Deze vi-
sionaire man heeft enorm bijgedragen aan 
de versnelling van de industriële ontwikke-
ling. Het bijzondere aan hem was dat hij op 
uiteenlopende vakgebieden actief was en 
oog had voor techniek, logistiek, organisa-
tie en economie. 

Brunel ontwierp en bouwde niet alleen 
spoorwegen en bruggen, maar ook het 
eerste stoomschip met schroefvoortstu-
wing voor de transatlantische vaart. Hoe 
kon deze man zoveel innovaties realise-
ren? Deels wordt dat verklaard door de 
kruisbestuiving tussen vakgebieden en 

het betrekken van de gehele keten bij de 
innovaties. 

Vanuit deze benadering hebben we in ma-
ritieme innovatieprojecten van de Stichting 
CMTI de grenzen verlegd door partners 
werkzaam in niet-maritieme vakgebieden 
te zoeken. In het project ‘Adhesion’, over 
toepassing van lijmverbindingen in de 
scheepsbouw, doen partijen uit de wereld 
van de lucht- en ruimtevaart mee. Bin-
nenkort gaat het project ‘Flight’ van start, 
waarin scheepsbouwers met producenten 
van koolstofvezels en harsen zoeken naar 
veelbelovende materiaalcombinaties voor 
lichte scheepsrompen. Partners uit ver-
schillende vakgebieden inspireren elkaar 
en komen zo tot verrassende oplossingen 
voor oude problemen. Het innovatieve 
vermogen wordt nog versterkt door de ke-
tenpartners te betrekken bij de projecten. 

Daarom is het zaak in de volgende gene-
ratie maritieme subsidieprogramma’s de 
grenzen te verleggen. Zowel horizontaal, 
in het openstaan voor inbreng uit andere 
vakgebieden, als verticaal in het betrek-
ken van partners uit de gehele keten. Met 
behoud van focus op actuele thema’s die 
bijdragen aan vernieuwing van maritieme 
processen en producten. Brunel ging ons 
daarin voor: en met resultaat!

Marnix Krikke
Directeur Stichting CMTI, Adjunct-
 directeur Scheepsbouw Nederland

Laaghangend fruit – 2

Er staan de maritieme maakindustrie, de 
werven en de toeleveranciers, moeilijke 
tijden te wachten.

De orderportefeuilles worden uitgeleverd 
maar er komen nauwelijks of geen nieuwe 
orders bij.

De ‘vraag’ is aanzienlijk verminderd en 
de fi nanciering van nieuwe orders, zowel 
voor de werf als voor de opdrachtgevers, 
is veel moeilijker geworden en zeer tijd-
rovend. De banken stellen zich bijzonder 
risicomijdend op.

Wij zijn in de laatste fase van de afronding 
van de borgstellingsregeling, nu ‘garantie-
regeling scheepsnieuwbouwfi nanciering’ 
geheten.

Hierbij treden de banken wederom niet al 
te coöperatief en vertragend op.

Wij spannen ons sterk in om met steun 
van FME en VNO-NCW dit instrument nog 
medio oktober beschikbaar te hebben.

Het ‘laaghangend fruit’ uit de column van 
Martin Bloem is ook een goede en effec-
tieve aanpak om vooral op korte termijn de 
‘vraag’ te stimuleren.

Het moet vooral niet te lang duren, anders 
is een aantal werven reeds dit najaar ge-
dwongen deeltijd-WW aan te vragen.

Laat dit laaghangend fruit niet wormstekig 
worden.

Ir. M.J. van der Wal
Voorzitter Scheepsbouw Nederland
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Op 22 en 23 september staat de Cruise Ter-
minal in Rotterdam in het teken van duur-
zame mobiliteit tijdens de vakbeurs Ecomo-
biel 2009. Het Platform Scheepsemissies 
toont hier de huidige stand van zaken om-
trent emissies in de scheepvaart, maar ook 
de toekomstplannen om uitstoot verder te 
verminderen.

De winnaars van de Maritime Awards 2008

p woensdag 28 oktober vindt in 
Rotterdam het vierde Maritime 
Awards Gala plaats. Inmiddels 
zijn er meer dan veertig sponsor-

tafels verkocht. Vorig jaar werd het evene-
ment door maar liefst 700 personen uit de 

O

O

Grote belangstelling Maritime Awards Gala 
top van de gehele maritieme industrie, over-
heid, politiek en pers bijgewoond. Door de 
grote variëteit aan deelnemende partijen is 
dit gala een ideale gelegenheid om belang-
rijke zakenrelaties te ontmoeten. Op de site 
is meer informatie over de deelnamemoge-

lijkheden te vinden. Hoofdsponsors van het 
gala zijn: Damen Shipyards Gorinchem, Ha-
venbedrijf Rotterdam, Imtech Marine & Off-
shore, Stichting Nederland Maritiem Land, 
NNPC en Wärtsilä Netherlands.
www.maritime-awards.nl 

Platform Scheepsemissies toont plannen 
Ondernemers, directieleden, wagenpark-
beheerders, verantwoordelijken voor mo-
biliteit of logistiek en alle anderen met een 
professionele interesse bezoeken de beurs, 
het congres of één van de vele workshops. 
Meer dan 70 deelnemers tonen de moge-
lijkheden, spreken op het congres of geven 
workshops. Deelnemers uit onder andere 

de maritieme sector, het wegvervoer, de 
automotive-industrie, de luchtvaart en de 
spoor- en infrasector zijn aanwezig op Eco-
mobiel. Bedrijven die actief zijn in advies of 
leverantie van brandstoffen of energie ge-
ven eveneens acte de présence.
www.platformscheepsemissies.nl
www.ecomobiel.nl 

p 23 september vindt in Delft 
het R&D Brokerage Evenement 
2009 plaats: een ontmoetingsfo-
rum met informatie over de Der-

de Oproep Oppervlakte Transport van het 
Zevende Kaderprogramma (KP7). Deelne-
mers kunnen kennisnemen van lopende en 
nieuwe R&D-projectinitiatieven voor de der-
de oproep KP7, maar ze kunnen ook eigen 
ideeën en R&D-initiatieven presenteren.
Het Brokerage Evenement is voor ieder-

Internationaal Brokerage Evenement 
een toegankelijk en maakt deel uit van de 
Maritime R&D Days. Deze internationale, 
driedaagse bijeenkomst wordt van 22 tot 
en met 24 september organiseert door 
Scheepsbouw Nederland in samenwer-

king met CESA/COREDES, TNO Bouw en 
Ondergrond en Bureau EG-liaison van Sen-
terNovem. Inschrijven kan onder ‘Activitei-
ten’.
www.scheepsbouw.nl 
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Meer interesse voor scheepsbouwopleidingen 
ij de start van het nieuwe school-
jaar blijken de instroomcijfers van 
leerlingen voor scheepsbouw-
opleidingen hoger dan de jaren 

daarvoor. Zowel de mbo 4 Scheeps- en 
Jachtbouwkundige bij het STC Rotterdam, 
hbo Scheepsbouw InHolland Delft (in com-
binatie met de opleiding aan de Noordelijk 
Hogeschool Leeuwarden) als de Technische 
Universiteit faculteit Maritieme techniek 
mogen zich in de toenemende belangstel-
ling verheugen. Op alle drie de niveaus heb-
ben zo’n 60 studenten zich ingeschreven. 
Daarnaast zijn er nog 70 studenten hbo 
Werktuigbouw die kiezen voor de minors 
van Avans ‘s Hertogenbosch Offshore Engi-
neering and Automation en/of de minor Ma-
ritieme Werktuigbouw van de Hogeschool 
Rotterdam. 
Henk van Beers, Manager Onderwijs & 
Arbeidsmarkt Scheepsbouw Nederland: 
“In de breedte neemt de interesse van 
 studenten voor de bedrijfstak toe. Dit blijkt 
uit het aantal scholen dat samen met bedrij-
ven gerichte minors opzet om hbo-studen-
ten in contact te brengen met de maritieme 
maakindustrie.” Verder ontwikkelen sociale 
partners, samen met de scholingsfondsen 
voor metaalbedrijven A&O en OOM, initia-
tieven om de leerlingeninstroom op niveau 
2-3 in de metaalsector op peil te houden. 
Ondanks de huidige recessie moet de in-

stroom van leerlingen met een leerarbeids-
overeenkomst op niveau blijven om nu én 
in de toekomst het tekort aan vakmensen 
op te vullen. Uit onderzoek in de regio Rot-

terdam is gebleken dat veel van deze leerlin-
gen direct na hun opleiding werk hadden en 
een positief toekomstbeeld hebben. B

Leerlingen van STC Rotterdam

Info
Damen Shipyards Group• 

Heesen Yachts• 

IHC Merwede • 

Wärtsilä Netherlands • 

Alewijnse Marine Systems• 
Amarcon • 
Damen Shiprepair Rotterdam • 
Feadship• 
Hertel Defence & Offshore• 
HRP Thruster Systems • 
Icon Yachts • 

Scheepswerf De Kaap• 
Keppel Verolme • 
Koninklijke Niestern Sander • 
Oceanco• 
Pon Power • 
Rolls-Royce Marine Benelux • 
TOS - Transport & Offshore Services• 

Hoofdsponsors en sponsors 

Week van de Scheepsbouw 
Van 5 tot en met 10 oktober 2009 laat 
de Nederlandse scheepsbouwcluster zich 
zien aan de buitenwereld. Een innovatieve 
sector met toekomst, waar uitstekende 
carrièrekansen liggen. Op 1 oktober wordt 
in Brussel het startsein gegeven van de 
 Euro pean Shipyard Week. Vervolgens vin-
den er allerlei nationale initiatieven plaats 
in Europa. In Nederland is dat de Week 

van de Scheepsbouw. Staatssecretaris 
 Marja van Bijsterveldt van Onderwijs opent 
op 5 oktober offi cieel de Nederlandse 
week. De opening vindt plaats op de RDM 
 Campus in Rotterdam. Studenten scheeps-
bouwkunde, vertegenwoordigers uit het be-
roepsonderwijs en genodigden uit de mari-
tieme sector zijn hierbij aanwezig.
Van 6 tot 9 oktober worden scholieren/stu-

denten uitgenodigd bij de bedrijven. Op 8 
oktober is het de beurt aan docenten metaal 
en metalektro en afdelingsleiders techniek. 
De slotdag op 10 oktober is een landelijke 
open dag. Op deze zaterdag kan het grote 
publiek kennismaken met werven en toele-
veranciers.
www.weekvandescheepsbouw.nl 
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IMO’s Energy Effi ciency 
 Design verder ontwikkeld

e bouw van multipurpose sche-
pen is een belangrijke niche van 
het Nederlandse maritieme clus-
ter. Het ontwerp van deze sche-

pen wordt echter nadelig beïnvloed door 
nieuwe regelgeving vanuit IMO. In deze 
regelgeving is bepaald dat ontluchtingskap-
pen van tanks niet als waterdicht gerekend 
kunnen worden. Dit grijpt zwaar in op het 
scheepsontwerp en bedreigt onze concur-
rentiepositie. Daarom wil Scheepsbouw Ne-
derland aantonen dat het gebruik van ont-
luchtingskappen wel degelijk veilig is. Het 
project ‘Veiligheidsanalyse ontluchtingskap-
pen’ staat voor een gebundelde aanpak. Het 
is bij het Maritiem Innovatie Programma in-
gediend en start deze maand.
Naast het bedrijfsleven zijn ook de ministe-
ries van Economische Zaken en Verkeer en 

Tijdens MEPC (Maritime Environmental 
Protection Committee) 59 heeft IMO verder 
gewerkt aan maatregelen tot reductie van 
CO2-uitstoot van zeeschepen. Gesproken 
is over de ontwikkeling van market-based 
instruments. Daarnaast is verder gewerkt 
aan de ‘Energy Effi ciency Design Index’. 
Deze index, die als effi ciëntie-indicator voor 
nieuwbouwschepen moet dienen, is nader 
uitgewerkt en kan getest te worden. Over 
de invoering nam IMO nog geen besluit.
Er werden drie market-based instruments 
besproken om de CO2-emissie van nieuw-
bouwzeeschepen te beperken. Het eer-
ste was een systeem van emissiehandel, 
waarbij bedrijven onderling handelen in 
CO2-emissiecredits. Een tweede voorstel 
was een brandstoftoeslag gekoppeld aan 
de marktprijs van CO2. Met de opbrengst 
kunnen innovatieve projecten ter reductie 

van uitstoot gefi nancierd worden. Het derde 
market-based instrument betrof een toepas-
sing van managementsystemen en indexe-
ring van schepen, een nieuwe aanpak voor-
gesteld door de VS. De vergadering is tot 
een werkplan gekomen dat zal moeten lei-
den tot een afgewogen keuze en implemen-
tatie van een market-based instrument. 
Verder heeft de vergadering gewerkt aan 
de ontwikkeling van de Energy Effi ciency 
 Design Index (EEDI). CESA’s voorstel voor 
een gefaseerde aanpak van de invoering van 
de EEDI is gedeeltelijk overgenomen door 
de vergadering. Het voorstel werd gesteund 
door Nederland en Duitsland, maar werd 
door andere landen als te vooruitstrevend 
beschouwd. Landen als China en Grieken-
land stelden dat tijdens MEPC 59 geen 
besluiten genomen konden worden met be-
trekking tot de invoering van de index en de 

toepassing en vaststelling van de baseline. 
Er werd benadrukt dat we na MEPC 59 een 
periode ingaan van tests en trials. De focus 
van de index op conventionele schepen is 
behouden gebleven, zoals voorgesteld door 
CESA. De index zal voorlopig niet toegepast 
worden op complex specials en schepen 
met niet-conventionele voortstuwing. 
Scheepsbouw Nederland heeft met betrek-
king tot de verifi catie van de parameters, 
die nodig zijn voor de EEDI formule, bena-
drukt dat de IPR van de scheepswerven en 
maritieme toeleveranciers niet geschaad 
mag worden. 
Meer informatie: Marnix  Krikke of David 
Anink van Scheepsbouw Nederland (tel. 
(079) 353 11 65 of e-mail: 
mkr@scheepsbouw.nl of 
dan@scheepsbouw.nl).  

‘Veiligheidsanalyse ontluchtingskappen’

Info
Barkmeijer Stroobos• 
Bodewes Shipyards• 
Conoship International • 
Damen Shipyards• 
Scheepswerf Ferus Smit• 

Flinter • 
IHDA Shipbuilding Service• 
Koninklijke Niestern Sander• 
Peters Shipyards• 
SARC• 

Koninklijke Wagenborg• 
Winteb• 
Winel • 

Partners ‘Veiligheidsanalyse ontluchtingskappen’

verdedigen. Meer informatie: Sieger Sakko 
van Scheepsbouw Nederland (tel. (079) 353 
11 65 of e-mail: ssa@scheepsbouw.nl). 

Waterstaat actief betrokken. Het ministerie 
van VenW kan met de resultaten bij IMO de 
uitzonderingsregel die Nederland hanteert, 
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Holland Marine Houses in 
Brazilië en Rusland van start

Sérgio Machado, president van Transpetro, 

opende het Holland Marine House Brazil

Op 19 augustus heeft Sérgio Machado, pre-
sident van Transpetro, het Holland Marine 
House Brazil (HMHB) officieel geopend. 
Het HMHB vormt een brug tussen de Ne-
derlandse en de Braziliaanse maritieme in-
dustrie en wordt ondersteund door de Ne-
derlandse overheid. 
In zijn openingsspeech refereerde Machado 
naar de langdurige historische banden tus-
sen de Braziliaanse en Nederlandse mari-
tieme industrie. Volgens de president is nu 
de tijd om de goede relaties weer op te pak-
ken. “Het HMHB is een grote stap vooruit in 
de toelevering van maritieme technologie”, 
aldus Machado. De openingsceremonie op 
Navalshore in Río de Janeiro werd gehost 
door de Nederlandse consul-generaal Paul 
Comenencia en Scheepsbouw Nederland.
Tijdens de NEVA-beurs op 22 tot 25 sep-
tember wordt een tweede lokale vertegen-

woordiging geopend: het Holland Marine 
House Russia in St. Petersburg. De offici-
ële opening vindt plaats op 23 september 
in aanwezigheid van enkele Nederlandse 
hoogwaardigheidsbekleders, onder wie 
de burgemeester van Rotterdam Ahmed 
Aboutaleb. Ook de Russische minister van 
handel en industrie Khristenko wordt bij de 
opening verwacht. Het HMHR gaat, net als 
het HMHB, Nederlandse maritiem-techni-
sche bedrijven op de lokale markt vertegen-
woordigen en stelt zich ten doel het imago 
van Nederland in de lokale maritieme sector 
verder te verbeteren.
Deze twee Holland Marine Houses werden 
opgezet naar model van de succesvolle ves-
tigingen in Shanghai, China (HMHC, 2003) 
en Hanoi, Vietnam (HMHR, 2007).
www.hmhb.com.br
www.focusonrussia.com 

Chinees bezoek op Europort
uroport 2009 mag dit jaar rekenen 
op grootschalige support van de 
Scheepsbouw Nederland-achter-
ban. De twee Holland Pavil  joens 

in Hal 1 en Hal 8 zijn volgeboekt en tientallen 
deelnemers exposeren individueel. Vereni-
ging HME heeft diverse delegaties uit het 
buitenland uitgenodigd, waaronder Chinese 
scheepsbouwers. Deze maritieme beslis-
sers doen mee aan matchmaking-sessies 
die plaatsvinden op de Rotterdamse beurs-
vloer. Verder worden er delegaties vanuit 
Brazilië en India verwacht.
Europort 2009 staat niet alleen in het teken 
van ontmoetingen. Ook het opdoen van 
kennis wordt gestimuleerd. Zo brengt Ahoy’ 
in samenwerking met HME een zestal  
vrij toegankelijke workshops, die ingaan  
op de laatste ontwikkelingen op het  
gebied van offshore, constructieschepen, 
visserij, werkschepen, marinebouw en 
megajachten. Deze zogenaamde Advanced 
Technology Conferences zijn dynamische, 
korte sessies van belangrijke spelers bin-
nen de diverse specialisaties. Inschrijven 
kan onder www.hme.nl onder ‘Activiteiten’. 
Daarnaast vinden er conferenties plaats op 
de gebieden bagger (CEDA-congres) en 
Shortsea Shipping. Voor de binnenvaart 
wordt een apart paviljoen ingericht. 
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Effi ciënt scheepsbeheer 
met snel internet
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Rederijen en leveranciers van apparatuur en verbindingen voor satellietcommu-
nicatie onderzoeken de zakelijke mogelijkheden van een breedbandinternetver-
binding op schepen. Het project Broadband@sea heeft inmiddels de eerste fase 
doorlopen. | Hans Buitelaar

e hebben nu inzicht in de kosten 
en mogelijkheden van breed-
band-internetverbindingen via 
satellieten bij verschillende aan-

bieders”, vat Michiel Meijer samen. Meijer 
is marketingmanager Maritieme Markt bij 
Stratos, het voormalige Scheveningen Ra-
dio, dat satellietcommunicatie aanbiedt en 

partner is in Broadband@sea. “Afhankelijk 
van het gebruik dat een reder van de ver-
binding wil maken, kan hij nu voor de meest 
voordelige abonnementsvorm kiezen. Ver-
der hebben we in kaart gebracht wat de mo-
gelijkheden zijn van monitoring en navigatie 
vanaf de wal via internet.”
“In de volgende fase willen we concretise-
ren in cijfers. We gaan uitrekenen en testen 
wat de besparingen op brandstof en onder-
houd kunnen zijn, wanneer een specialist 
de motoren en andere systemen voortdu-
rend vanaf de wal kan monitoren via een 

dataverbinding met het schip. Een goede 
verbinding aan boord kan bovendien snel-
ler en uitgebreider informatie over het weer 
bezorgen. Samen met een meteoroloog en 
navigator op de wal, kan een navigator aan 
boord daardoor slimmere routes uitzetten 
om weersystemen heen. Ook kan zo brand-
stof en reistijd worden bespaard. Bovendien 

wordt onderzocht of verzekeringspremies 
voor lading en schip omlaag kunnen, als 
voortdurend online de temperatuur en an-
dere omstandigheden in het ruim en de ma-
chinekamer worden bewaakt.”

Rapporten
In het breedbandproject onderzoeken zes 
rederijen – Wagenborg, Anthony Veder, 
Q-shipping, Vroon, Smit en Boskalis – in 
samenwerking met vijf toeleveranciers – 
Meteo Consult, Radio Holland, Spectec, 
Stratos en Wärtsilä – wat de mogelijkheden 

zijn van een breedbandinternetverbinding 
aan boord. HME coördineert en zorgt voor 
de voortgang. De bedoeling van de initia-
tiefnemers is om Nederlandse scheepvaart 
en offshore een voorsprong te geven in de 
toepassing van breedbandverbindingen aan 
boord. De Maritime Innovation Board onder-
steunt Broadband@sea.
Directeur Ron Vollenga van Outsource IT 
begon met een onderzoek naar de behoefte 
aan snel internet aan boord onder Neder-
landse reders, wat resulteerde in een eerste 
rapport. Een verkenning van de mogelijkhe-

den van online monitoring van motoren en 
andere systemen op een schip werd vastge-
legd in een tweede rapport. Vollenga: “Nu 
is bijvoorbeeld het onderhoud een periodiek 
systeem. Door de data van alle elektronische 
meet- en regelapparatuur van de motoren 
en andere systemen via internet op de wal 
te controleren, heeft een enkele specialist 
op het hoofdkantoor voortdurend een goed 
beeld van de toestand van de techniek aan 
boord. Met die kennis kan heel gericht on-
derhoud worden ingepland wanneer dat no-
dig is. Dat kan problemen voorkomen, maar 

W
“

“Vooral de nieuwe generatie jonge  zeevarenden ziet toegang  
tot internet als iets vanzelfsprekends”
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Simplicity in safety
Voorkomt ongevallen: Houdt kabels en snoeren bij elkaar

Would you like more information about CABLESAFE® and its uses in making your 
workplace safer? Then contact Westmark BV. Tel. +31(0)33 461 48 44, 
Fax +31(0)33 461 24 61, E-mail westmark@cablesafe.com, www.cablesafe.com

Westmark BV
Stationsweg Oost 281D
3931 ER Woudenberg - Netherlands
Tel: +31.33.4614844 - Fax: +31.33.4612461
email: westmark@cablesafe.com

WestmarkUS
4212 San Felipe Rd. Suite 407
Houston, TX 77027
Tel: +1.832.242.5992
westmarkUS@sbcglobal.net

www.cablesafe.com

Houston Branch:

CABLESAFE®

CABLESAFE®

draagt bij aan een veilige werkplek. Het is heel 
eenvoudig om de kabels in de S-vorm van de haak te hangen. 

Een kabelvrije werkvloer brengt het aantal struikel-ongevallen terug tot
een minimum. Onderzoek van CBS meld dat het aantal industriële

ongelukken op de werkvloer met Cablesafe tot maarliefst *21 % is
verminderd. met kun je een nette, gestructureerde

werkplaats creëren. Veiligheid gaat tenslotte boven alles!
* Het CBS testresultaat meld dat 21% van de ongevallen wordt veroorzaakt door loszwervende kabels.

Lichtgevende haken 
voor in het donker.

In uw eigen 
bedrijfskleur.

Wilt u meer informatie over CABLESAFE® en of het gebruik ervan op uw werkplaats 
er veiliger op wordt? Zoek dan contact met Westmark BV.  Tel: 033 - 461 48 44  
Fax: 033 - 461 24 61, E-mail. westmark@cablesafe.com, www.cablesafe.com
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ook besparen op overbodig onderhoud.” 
Een derde onderzoek waarover Vollenga 
een rapport schreef, was de inventarisatie 
van de aanbieders van satellietverbindingen 
voor schepen, de soorten abonnementen 
die ze aanbieden met de daaraan verbonden 
snelheid en kosten. De uitkomsten van die 

inventarisatie staan op de website van het 
project. Toen de kosten en abonnements-
vormen in beeld waren, kwam naar voren 
dat de reders willen weten wat ze aan 
operationele kosten kunnen besparen door 
breedbandinternet, tegen welke investerin-
gen in de verbinding.

Best snel
Internet zoals thuis, een supersnelle per-
manente verbinding met ongelimiteerd da-
taverkeer, is nog erg duur aan boord. De 

aanbieders zijn onder te verdelen naar hun 
satellietnetwerk: Iridium, Inmarsat en V-sat. 
Bij de eerste twee zijn verschillende soorten 
abonnementen af te sluiten, waarbij als ba-
sis voor de hoeveelheid dataverkeer wordt 
betaald. Bij V-sat zijn meer soorten abonne-
menten nodig. Daarbij doet een reder niet 

rechtstreeks zaken met de exploitant van de 
satellietnetwerken, maar zijn er providers die 
handelen in abonnementen en bandbreedte. 
Bij dit systeem is ook een permanente ver-
binding mogelijk zonder datalimiet.
Om een en ander betaalbaar te houden, 
wordt de bandbreedte gedeeld met andere 
schepen in de buurt. Op rustige momenten, 
als de andere schepen geen dataverkeer ac-
tief hebben, is het internet best snel, zegt 
systeembeheerder Werner Verpoorten bij 
Vroon. “Vergelijkbaar met ISDN thuis, ter-
wijl op de wal inmiddels het snellere ADSL 
de standaard is. Maar net als op de wal, zal 
het ook op zee steeds sneller en goedkoper 
worden. Dat is prachtig, want als ICT’er wil 
ik overal bij kunnen, ook in de netwerken 
aan boord van de schepen.”
Abonnementen voor satellietverbindingen 
zijn niet goedkoop, net zomin als de hard-
ware voor het ontvangen van de signalen. 
Via V-sat-verbindingen is onbeperkt data-
verkeer mogelijk, maar de koepel die op 
de scheepsmast moet worden geschroefd, 
kost 40.000 tot 45.000 dollar, vertelt nauti-

cal assistant Frank van den Anker van Wa-
genborg. “Dat is de dome van 1,20 meter 
doorsnee. Er is ook een mini-VSat, die is 
goedkoper met 25.000 tot 30.000 dollar per 
ontvanger. Maar ook die moet worden geïn-
stalleerd. We hebben een abonnement voor 
half MB breedband, dat we delen met zeven 
schepen. Per schip betalen we naast de in-
stallatiekosten ook nog eens 900 dollar per 
maand aan abonnementskosten. Internet 
via de satelliet is nog niet helemaal betrouw-
baar. We zijn ongeveer 70 tot 80 procent van 
de tijd in de lucht.” De apparatuur voor Iri-
dium en Inmarsat is minder duur, maar daar 
moeten abonnementen weer naar rato van 
het dataverkeer worden afgerekend. Een 
kapitein moet dan heel gedoseerd met het 
dataverkeer omgaan.

Crew Welfare
Ongelimiteerd kunnen internetten heeft ook 
voordelen voor de bemanning. “Het is een 
instrument voor crew welfare”, zegt Meijer. 
“Vooral de nieuwe generatie jonge zee-
varenden zien toegang tot internet als iets 
vanzelfsprekends. Ik zie internet aan boord 
als een evolutionair proces, waarin we nu de 
eerste stappen hebben gezet.” Als gebrui-
ker ziet Van den Anker het laatste stadium 

van volledig en snel internetgebruik nog niet 
op korte termijn aanbreken: “Het is te mer-
ken dat websites zijn gemaakt voor de wal; 
er zitten veel onnodige bewegende beelden 
in en banners op. Het is een beetje zonde 
om voor al die ongevraagde reclame dure 
bandbreedte te huren.”
Hoewel de verbindingen duur zijn, ziet Vol-
lenga nog meer mogelijkheden. “Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA zal mogelijk 
ook in het project participeren”, meldt hij 
enthousiast. “We kijken of we een combi-
natiepakket kunnen maken met internet en 
televisie. Uiteindelijk zal uit het hele project 
een beeld opdoemen van wat de reders 
graag aan boord willen hebben. Kosten van 
de voorzieningen en de mate waarin die 
worden terugverdiend, zullen daarbij een 
grote rol spelen. Ik hoop dat Broadband@
sea ertoe leidt dat aanbieders abonnemen-
ten en hardware gaan leveren die aansluit 
en op wat reders willen.” 

www.broadbandatsea.nl 

“Als ICT-er wil ik overal bij kunnen, ook in de 
netwerken aan boord van de schepen”
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Norm voor lasrook opnieuw aangescherpt 

Veilig lassen vraagt om inzet 
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n 2003 werd de lasrooknorm 
aangescherpt. De maximaal aan-
vaardbare concentratie - de mac-
waarde - ging toen van 5 mg/m³ 

naar 3,5 mg lasrook per m³ lucht. Sociale 
partners hebben toen een tool ontwikkeld 
om bedrijven inzicht te geven in de te tref-
fen maatregelen om aan de lasrooknorme-
ring te kunnen voldoen. De scheepsbouw 
was destijds niet betrokken bij de Verbeter-
check Lasrook, een instrument om te kijken 
of lassen volgens de geldende richtlijnen 
gebeurt. De reden hiervoor was dat de pro-
ductieprocessen bij scheepswerven zó ver-
schilden van andere metaalbedrijven, dat zij 
anders benaderd dienden te worden. Grote 
verschillen met andere industrieën liggen 
met name in het lassen in besloten ruimten 
en de hoge inschakelduur van de lassers. 
VNSI heeft toen een onderzoek laten uitvoe-
ren naar de lasrookbelasting van de werkne-
mers in de scheepsbouw. Hierin is tevens 
een ‘best practice’ lasrook opgenomen. 
De vereniging heeft dit onderzoek in 2008 
voorgelegd aan de Arbeidsinspectie, maar 
die verlangde een betere onderbouwing van 
het rapport. Scheepsbouw Nederland heeft 
gewerkt aan de verdere onderbouwing. Het 
nieuwe voorstel is voorgelegd aan de Ar-
beidsinspectie en na goedkeuring kan ook 
de scheepsbouw gebruikmaken van de Ver-
betercheck.

Onderschatting gezondheidsrisico’s
“Wij vinden het een goede zaak dat de 
grenswaarde voor lasrook van 3,5 naar 1 
mg/m³ gaat”, zegt Heidi Timmermans van 
FNV Bondgenoten. “Dit advies heeft de Ge-
zondheidsraad al ruim vijftien jaar geleden 
afgegeven, maar dit was destijds niet haal-
baar voor het bedrijfsleven. Met een forse 
inzet van zowel werkgevers als werknemers 
moet het nu wel lukken. Het is niet ac-
ceptabel dat mensen ziek worden van hun 
werk.”
De ervaring van Timmermans is dat de ge-
zondheidsrisico’s van het inademen van las-
rook vaak worden onderschat door werkge-
vers en soms ook door werknemers. “Dit 
komt doordat bij het inademen van lasrook 
meestal niet direct gezondheidsklachten 
ontstaan. Maar onderzoek van deskundigen 
van de Gezondheidsraad heeft uitgewezen 
dat de kans om op termijn gezondheids-
klachten te krijgen door het inademen van 
lasrook zeker aanwezig is. Het inademen 
van lasrook kan de luchtwegen schaden. 
Deze deskundigen geven ook aan dat las-

De wettelijke grenswaarde voor lasrook gaat per 1 april 2010 drastisch omlaag. 
Lassen moet en kan nog veiliger en de gezondheidsrisico’s moeten worden inge-
perkt. Wat betekent dit voor de scheepsbouwcluster en wat zijn de consequen-
ties voor werkgevers en werknemers? | Dirk Bosman

I
rook van ongelegeerd staal mogelijk effect 
heeft op de vruchtbaarheid van mannen. 
Daarnaast heeft lasrook van roestvaststaal 
kankerverwekkende eigenschappen.”

Verse luchtkappen
Om de grenswaarde voor lasrook onder 1 
mg/m³ te krijgen, dienen zowel werkgevers 
als werknemers in de scheepbouw forse in-
spanningen te leveren. “Het gevoel van ur-
gentie is nog niet bij alle bedrijven aanwezig. 
Daarom moeten we met werkgeversverte-
genwoordigers nog de nodige inspanningen 
verrichten om de sector te ondersteunen”, 
aldus Timmermans.
FNV Bondgenoten wijst leden op de maat-
regelen die nodig zijn in bedrijven om de 
blootstelling aan lasrook te beteugelen. Tim-
mermans: “Hierbij valt te denken aan het ter 

beschikking stellen van verse luchtkappen 
en aan bron- en ruimteafzuiging om de con-
centratie lasrook zo laag mogelijk te houden. 
En hoewel op de werkgever de verplichting 
rust om werknemers voor te lichten over de 
risico’s in hun werk, hebben wij daar ook 
een rol in. Wij doen ons best om werkne-
mers in de scheepsbouw bewust te maken 
van de mogelijke gezondheidsschade als in 
het bedrijf waar ze werkzaam zijn niet de 
juiste maatregelen genomen worden om 
blootstelling aan lasrook tot het minimum te 
beperken. Verder proberen we werknemers 
ervan te overtuigen altijd beschermingsmid-
delen te gebruiken tijdens het lassen. He-
laas is het nu nog zo dat twee van de drie 
lassers niet goed voorgelicht worden door 
hun werkgever. Dit moet snel veranderen.”

Besloten ruimten
Goede voorlichting staat ook hoog op de 
agenda van ondernemersorganisatie FME. 
“Uit ervaring weet ik dat werknemers min-
der aan lasrook worden blootgesteld als 
ze goed geïnformeerd zijn. De komende 
jaren gaan wij dan ook door met het voor-
lichten van werkgevers en werknemers in 
de scheepsbouw”, zegt beleidsadviseur 
Arbeidsomstandigheden Kees Halm. “Wij 
vinden het erg belangrijk dat werknemers in 
de metaalsector, en dus ook in de scheeps-
bouw, hun werk goed en gezond kunnen 

doen.” Volgens Halm staat FME vierkant 
achter de grenswaarde van 1 mg/m³. “Maar 
Nederland loopt in vergelijking met de rest 
van Europa ver vooruit. In andere Europe-
se landen wordt erover gesproken om de 
grenswaarde van lasrook op 3,5 mg/m³ te 
stellen. Wij zijn er dan ook voorstander van 
dat grenswaardes in de toekomst Europees 
vastgelegd worden. Dat de lasrooknorm in 
ons land naar beneden wordt bijgesteld, 
zorgt dat bedrijven vanwege minder strenge 
regelgeving in andere Europese landen er-
voor kiezen om het laswerk buiten Neder-
land uit te laten voeren. Gezondheid mag 
geen onderdeel zijn van concurrentie.” 
Halm heeft de indruk dat bedrijven goed op 
weg zijn om in april volgend jaar aan de nieu-
we regelgeving te voldoen. “Ik denk dat de 
1 mg/m³ haalbaar is op basis van de Verbe-
tercheck Lasrook die nu in de maak is. Dit is 
een sterk verbeterde versie van de huidige 
Verbetercheck, aangevuld met een geheel 
nieuw onderdeel, de situationele factoren. 
Voorbeelden hiervan zijn: heeft de lasser 

zijn hoofd in de lasrook? Is de lasser wel of 
niet aan het slijpen? Heeft de werknemer 
wel of geen voorlichting gehad? Door nog 
meer op het gedrag van werknemers te fo-
cussen, wordt de strengere norm haalbaar. 
De nieuwe Verbetercheck, die straks voor 
het eerst ook toepasbaar is voor lassers die 
werken in besloten ruimten, is hopelijk bin-
nen nu en twee maanden klaar.” 

5 keer beter
Peter Kanters is als Verbetercoach werk-
zaam bij het ‘5x beter, werken is gezond’. 
Dit is het gezamenlijke project van werkge-
versorganisaties en vakbonden in de Me-
taalbewerking en Metalektro ter verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden en het 
imago van de sector. Het biedt bedrijven 
en medewerkers informatie, onafhankelijk 
advies en hulpmiddelen op het gebied van 
lasrook, schadelijk geluid en oplosmiddelen. 
Op www.5xbeter.nl staat wat nu bij wet ver-
plicht is en hoe de arbeidsomstandigheden 
in de onderneming hierop aansluiten. 
Kanters: “De Verbetercheck Lasrook, wat 
de digitale versie is van de Praktijkrichtlijn 
Lasrook, is ook op onze website te vinden. 
Hiermee kunnen werkgevers en werkne-
mers op een eenvoudige manier nagaan of 
in het bedrijf de juiste beheersmaatregelen 
voor lasrook aanwezig zijn voor het toege-
paste lasproces.” 

“Gezondheid mag geen onderdeel  
zijn van concurrentie”

15

Ar
be

Id
sm

Ar
kt

 14-16 Arbeidsmarkt.indd   15 08-09-2009   14:57:58



De vijf partijen die in ‘5x Beter, werken is ge-
zond’, hun krachten hebben gebundeld zijn: 
Koninklijke Metaalunie, Vereniging FME-
CWM, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijven-
bond en De Unie, Vakbond voor Industrie 
en Dienstverlening. Zij hebben zichzelf ten 
doel gesteld om speciaal voor de Metaalbe-
werking en Metalektro een arbocatalogus te 
ontwikkelen. 

Puntjes op de i
Kanters verwacht dat het de meeste 
scheepswerven wel gaat lukken om de 
blootstelling aan lasrook onder de nieuwe 
grenswaarde te brengen. “Maar dan moeten 
werkgevers en werknemers wel de puntjes 
op de i gaan zetten. Zo is het zaak om bij 
bronafzuiging de afzuigmond dicht genoeg 

bij de lasplek te plaatsen, zodat de lasrook 
ook daadwerkelijk wordt afgezogen, voordat 
de lasser deze inademt en de lasrook wordt 
verspreid in de ruimte. Daarnaast is het be-
langrijk om een overdrukhelm niet te snel 
omhoog te doen na het lassen, maar even 
te wachten totdat de lasrookpluim weg is. 
En ook al blijft het een feit dat het in som-
mige situaties praktisch erg moeilijk is om 
de juiste spullen op een goede manier te 
gebruiken, er zijn altijd wel mogelijkheden 
om de situatie te verbeteren. Met een ge-
zamenlijke inspanning kunnen en moeten 
we grote stappen vooruit maken. Het gaat 

tenslotte om de gezondheid van de mede-
werkers.”
David Anink is het daar helemaal mee eens. 
Hij is projectmanager bij Scheepsbouw Ne-
derland. Anink: “In opdracht van ons zijn er 
twee onderzoeken uitgevoerd naar lasrook. 
Het laatste onderzoeksrapport is meegeno-
men in de Werkgroep Lasrook. Hier is ge-
probeerd aansluiting te krijgen op de Verbe-
tercheck Lasrook. Dit is tussen werkgevers 
en werknemers uitonderhandeld. Het on-

derzoeksrapport moet nog naar de Arbeids-
inspectie. Als die groen licht geeft, dan is de 
Verbetercheck straks ook van toepassing op 
de scheepsbouw. Hier zijn we erg blij mee, 
want werknemers moeten hun werk kun-
nen doen zonder hier mogelijk ziek van te 
worden.” Het hangt volgens Anink van de 
bedrijven af of ze 1 april 2010 gaan halen. 
“De normen zijn zo gesteld, dat je met de 
best beschikbare techniek aan de norm kunt 
voldoen.” 

Info
Maak lasrook bespreekbaar binnen het bedrijf, bijvoorbeeld aan • 
de hand van een quiz. 
Controleer met de Verbetercheck Lasrook op www.5xbeter.nl of • 
voldoende maatregelen tegen lasrook zijn genomen.
Vraag kosteloze en onafhankelijke hulp van een Verbetercoach.• 
Geef voorlichting aan lassers over de risico’s van lasrook en het • 
gebruik van afzuiging/ventilatie en adembescherming. 
Stimuleer het juiste gebruik van (bron)afzuiging en adembe-• 
scherming door de lassers. Houd het niet vrijblijvend en probeer 
praktische problemen op te lossen.
Maak bij aanschaf van afzuiging/ventilatie van lasrook gebruik • 
van de offertecheck op www.5xbeter.nl. 

Blijf geïnformeerd via www.5xbeter.nl of via de Verbetercoach • 
5xbeter over actuele oplossingen voor lasrook.
Zorg voor regelmatig onderhoud van afzuig- en ventilatievoorzie-• 
ningen.
Maak indien mogelijk gebruik van schone materialen waaraan • 
gelast wordt, dus zonder deklagen zoals verf, oliën en vetten.
Ga bij MIG-/MAG-lassen na of afzuiging op de toorts gebruikt • 
kan worden. Test via www.5xbeter.nl kosteloos de Aspirmig 350 
met verbeterde toortsafzuiging.

(Bron: Peter Kanters, Verbetercoach 5xbeter)

10 gouden tips voor werkgevers 

“Goed geïnformeerde 
werknemers worden 
minder aan lasrook 

blootgesteld”
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inds Wouter Kruijt een markt-
verkenning deed onder dertig 
bedrijven in de maritieme indus-
trie, is het onafhankelijke onder-

zoeksinstituut TNO veel actiever geworden 
in de scheepsbouw, offshore en zeevaart. 
Als Kruijt begint te vertellen over onderzoek 
waarbij TNO betrokken is, volgt een lijst 
met projecten op het gebied van brandstof-
besparing, duurzaam bouwen en duurzaam 
beheer, ontwikkeling van nieuwe coatings 
en de veiligheid van constructies. “De ma-
ritieme markt was altijd al een aandachts-
gebied voor TNO, maar dat is het afgelopen 
halfjaar veel intensiever geworden. Uit de 
marktverkenning zijn zes aandachtsgebie-
den naar voren gekomen; bedrijven hebben 
behoefte aan verbreding en verdieping van 
de beschikbare kennis op die punten. Het 
gaat dan om: brandstofverbruik, vermin-
dering van uitstoot en geluid, veiligheid en 
comfort aan boord, het vergroten van de 
levensduur van materieel, nieuwe construc-
tiematerialen en technieken, en het ontwik-
kelen van slimme coatings. TNO wil met 
de industrie samenwerken in zogenaamde 
Joint Industry Projects”, aldus Kruijt.
De onderzoeksorganisatie wil zo beschik-

Het afgelopen halfjaar is TNO zich steeds meer gaan richten op de maritieme in-
dustrie. Niet in de laatste plaats door de marktverkenning van Wouter Kruijt, ma-
nager maritiem bij TNO: “Bedrijven hebben behoefte aan verbreding en verdie-
ping van de beschikbare kennis.” | Hans Buitelaar

bare kennis ontsluiten en aan nieuwe on-
derzoeksvragen koppelen. Zo werkt TNO 
samen met het Maritiem Kenniscentrum in 
Delft, waar met studies en prototypebouw 
wordt gewerkt aan nieuwe constructie-
technieken in composiet. “We willen meer 
structuur in de onderzoeken van TNO aan-
brengen en de verzamelde kennis combi-
neren in nieuwe studies”, licht Kruijt de 
bedoeling van de samenwerking toe. “Dat 
moet leiden tot de publicatie van het rapport 
‘Scheepvaart op de Milieubalans’ door het 
Maritiem Kenniscentrum. Daarin staat wat 
de maritieme industrie al doet om het eco-
systeem te beschermen en welke maatre-
gelen op korte en middellange termijn nodig 
zullen zijn. We willen met aanbevelingen ko-
men voor milieumaatregelen die binnen de 
industrie relatief eenvoudig te treffen zijn en 
die maximaal effect hebben.”

Schoner en zuiniger
Nu al kan TNO voor de maritieme maakin-
dustrie berekeningen maken die het brand-
stofverbruik verminderen. Met het speciaal 
ontwikkelde softwarepakket GES (Geïnte-
greerde Energie Systemen) wordt de ener-
giebehoefte van machines aan boord door-

gerekend. Als een totaalbeeld wordt 
geschetst van alle verbruikers, kunnen die 
op elkaar worden afgestemd. 
Veel aandacht heeft TNO ook voor de 
 ontwikkeling van schonere en zuinigere 
motoren. Vooral de motoren van binnen-
vaartschepen worden op dit moment be-
studeerd. “Om te beginnen, meten we de 
uitstoot”, legt Kruijt uit. “We proberen dan 
passende oplossingen te vinden voor vier 
uitlaatgassen: stikstofdioxide, kooldioxide, 
zwaveloxide en roet. De regelgeving wordt 
steeds strenger. Reders moeten op nieu-
we schepen schonere motoren inbouwen, 
anders mogen ze over een paar jaar hele 
gebieden niet meer bevaren. We maken 
daarom roetfi lters voor scheepsmotoren 
en ontwikkelen uitlaatgasbehandeling met 
Selective Catalytic Reduction: katalysatoren 
voor scheepsmotoren die heel gericht be-
paalde stoffen uit het uitlaatgas halen.”
Kruijt vertelt verder over nieuwe biobrand-
stoffen, coatings die de levensduur vergro-
ten en veel straalwerk overbodig maken, be-
tere ergonomie en logistiek op schepen, de 
Energy Design Index die ontwerpers kun-
nen gebruiken om de hoeveelheid energie 
te berekenen die nodig is voor het produce-
ren van hun ontwerpen ... Kortom: TNO is in 
de maritieme industrie gedoken!

Meer informatie: 
www.tno.nl > markten > maritiem 

S

Info“Na het succesvolle seminar ‘De mega impact 
van micro biocorrosie (MIC)’ start TNO Den Helder samen met 
Scheepsbouw Nederland een MKB-project op. TNO kan bedrijven 

die schade ondervinden door MIC zo goed als gratis van een maat-
werkadvies voorzien met bestaande kennis.”
Voor meer informatie: Koen van Leeuwen van HME (kl@hme.nl).

MKB-project
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Wouter Kruijt, TNO

TNO is op diverse terreinen actief met IHC 

Merwede, waaronder een M2i project betref-

fende corrosiegedrag van anorganische coatings
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Ton Elias: “Er mag géén 
oneerlijke concurrentie zijn”

Ton Elias,

 Tweede Kamerlid 

voor de VVD
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ls we Ton Elias spreken, is hij net 
terug van vakantie. Samen met 
drie vrienden maakt hij ieder jaar 
een grote zeilreis. Deze keer kre-

gen ze het stevig voor de kiezen op een trip 
van het Franse Brest naar Gijón in Spanje: 
“In de Golf van Biskaje kregen we onver-
wacht windkracht 7 op de kop. Dan kan je 
150 mijl naar het oosten, westen, noorden 
of zuiden gaan, het maakt allemaal niets uit. 
Je moet er gewoon doorheen.”
Maar de vakantie is voorbij. Het is de week 
voor de officiële opening van het parlemen-
taire jaar en Elias is druk. “Het houdt maar 
niet op. Ik heb zelden zo hard gewerkt als 
in de Tweede Kamer.” Ondanks het feit dat 
Elias pas sinds afgelopen januari in het par-
lement zit, kun je hem eigenlijk geen nieuw-
komer noemen. De wereld van politiek, 
publieke zaak en journalistiek is zijn leven. 
Als reporter versloeg hij in 1984 de RSV-
enquête, het onderzoek naar de miljarden-
steun van de overheid aan de Rijn-Schelde-
Verolme-werven. Deze enquête werd één 
van de zwaarste parlementaire onderzoeken 
ooit in Nederland gehouden. Voor zowel de 

scheepsbouw als de politiek een ingrijpende 
ervaring, die de verhoudingen voorgoed zou 
veranderen. Nooit meer overheidssteun, 
was de les. De scheepsbouw moest voort-
aan zichzelf maar zien te redden.
Achter die journalistieke conclusie staat de 
parlementariër Elias nog steeds. Daarom 
reageerde hij fel toen hij tijdens een Ka-
merdebat over protectionisme hoorde hoe 
CDA-collega Ten Hoopen voorzichtig de 
deur openzette naar overheidssteun voor in-
dividuele bedrijven, die het moeilijk hebben 
door de recessie. “Wij vinden dat levens-
gevaarlijk”, aldus Elias. “We misgunnen 
niemand zijn baan, maar steeds is gebleken 
dat overheidssteun een perverse prikkel is 
voor slecht management. Bovendien steun 
je een bedrijf dat na twee, drie jaar toch wel 
omvalt. De scheepsbouw is er in de jaren 
tachtig en negentig juist bovenop gekomen 
door te innoveren en succesvol niches te 
zoeken.”
Elias weet hoe het gaat. “Overheidssteun 
begint met wat kleine bedragen hier en 
daar, om een bedrijf tijdelijk uit de wind te 
houden. Maar voor je het weet, ben je me-

Sinds januari zit Ton Elias voor de VVD in de Tweede Kamer. Daar houdt hij zich 
onder andere bezig met de scheepsbouw. In zijn privéleven is hij een fervent zee-
zeiler. “Ik houd van schepen, water is leuk.” | Arnoud Veilbrief

A
deverantwoordelijk. Regeringscommissaris 
Molkenboer (een hoge ambtenaar van Eco-
nomische Zaken, red.) was destijds de facto 
mededirecteur van de RSV-werf!”

Laat de VVD de scheepsbouw dan in de 

kou staan?

“Helemaal niet. Ik zie alleen niets in bedrijfs-
steun door de overheid. Met betrekking tot 
de scheepsbouw zie ik een rol als launching 
customer. Heel goed dat iedereen dat vindt, 
maar het was een initiatief van mijn VVD-
collega Aptroot om dat een jaar of vier ge-
leden tot overheidsbeleid te maken. Meer 
algemeen steunen we de scheepsbouw 
door bedrijven alle vrijheid te geven om te 
ondernemen.”

Wat vindt u van de Spaanse taxlease-

constructie?

“Er mag géén oneerlijke concurrentie zijn. 
Klaar. Minister Van der Hoeven moet zich 
in Brussel krachtig inzetten voor een level 
playing field. Zelf ook steun gaan verlenen, 
is niet het juiste antwoord. Zorg voor een 
goed ondernemersklimaat en laat het be-
drijfsleven zo veel mogelijk zijn gang gaan, 
dan komen er vanzelf prachtige nieuwe pro-
ducten.”

Elias is zelf ondernemer geweest. Als eige-
naar van een communicatiebureau had hij 
twaalf mensen in dienst. Nu, als Kamerlid, 
verbaast hij zich over de ondervertegen-
woordiging van ondernemers in de Tweede 
Kamer. Hij vindt het niet goed dat driekwart 
van de parlementariërs uit het onderwijs, de 
ambtenarij en het openbaar bestuur komt. 
Wie zelf ondernemer is geweest, houdt 
meer rekening met de belangen van on-
dernemers bij het ontwerpen van wet- en 
regelgeving, vindt Elias. Hij spreekt uit er-
varing. “Als je de idioterie van de Arbo hebt 
meegemaakt wanneer je iemand probeert 
te ontslaan, dan weet je hoe dat voelt.” 

Hoeveel ondernemers zitten er in uw 

fractie?

“Sowieso vier: Cees Meeuwis, Charlie Ap-
troot, Brigitte van der Burg en ik.”

Op 22 parlementariërs lijkt dat nog niet 

veel

Lachend: “Het moet een beetje in even-
wicht zijn, hè? Maar vergelijk het maar eens 
met andere partijen.” 

Elias heeft het plan ‘Veertig VVD-punten 
voor ondernemers’ geschreven. Samenge-

vat: lagere lasten voor ondernemers, een 
sneller betalende overheid en natuurlijk 
meer vrijheid en minder regels. Hij somt op: 
“Geen verplichte ondernemersraad vanaf 
51 werknemers, het UWV opheffen, geen 
voorkeurspositie voor de Belastingdienst bij 
faillissementen, de ambachtsschool moet 
terug ... Er zitten echt aardige dingen in.” 
Het gesprek komt op de borgstellingsre-
geling, die nog steeds niet werkt. Elias: 
“Ik heb in april het initiatief genomen voor 
een hoorzitting met de banken, mede om 
te horen hoe het mogelijk is dat een rege-
ling uit 2005 nog steeds niet werkt. Terwijl 
onze mailboxen volstromen met verhalen 
dat banken vaak niet willen voorfinancieren. 
Maria van der Hoeven moet daar echt ach-
teraan. Economische Zaken moet veel meer 
het initiatief nemen.”

Bevalt het Kamerlidmaatschap u?

“Ja, maar ik vind wel dat we veel te veel zelf 
moeten doen. Wij hebben zeven beleidsme-
dewerkers op een fractie van 22 man. Daar-
mee moet ik optrekken tegen een departe-
ment met een paar duizend ambtenaren. Ik 
klaag niet, maar de verhouding tussen onze 
ondersteuning en die van de macht die we 
moeten controleren, is zoek.”

Kun je de regering dan nog wel contro-

leren?

“Jazeker. Als je een klein stukje uit een taart 
snijdt en je kijkt goed naar de ingrediënten, 
dan weet je ook wat er in de rest van de 
taart zit.”

Maar verder?

“Verder vind ik het Kamerlidmaatschap 
fantastisch werk. Interessant, veelzijdig, 
leuk. Ik heb er mijn bedrijf voor opgegeven! 
Laatst stond ik in een zaaltje toen iemand 
uit het publiek ‘Zakkenvuller!’ riep. Je mag 
van mij veel zeggen, maar iemand die er in 
inkomen 50 procent op achteruitgaat, noem 
je geen zakkenvuller. Ik zei: ‘Dat neemt u te-
rug.’ Hij nam het terug.”

Bent u in functie al op een werf ge-

weest?

“Nog niet. Maar vergeet niet: ik zit hier pas 
een paar maanden. Ik heb ook nog lang niet 
alle dossiers in mijn vingers. Mijn portefeuil-
le is zó divers. Maar ik weet best hoe een 
werf er van binnen uitziet, hoor. Ik heb nog 
foto’s van mezelf in het dok van Verolme. 
Heb je trouwens die prachtige biografie 
van Verolme gelezen?” Hij loopt naar de 
boekenkast. “Een fantastisch boek. Weet 
je wat oud-minister De Block van Econo-
mische Zaken over Verolme zei? Hij was 
een fantastisch scheepsbouwer, maar een 
slecht financier.” 

“De scheepsbouw is 
sterk in innoveren en 

niches zoeken”
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‘Spaanse griep’ teistert  
 Europese scheepsbouw

Foto: Barkmeijer Stroobos
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Nederlands scheepsbouwers protesteren tegen de staatssteun die de Spaanse 
overheid geeft aan Spaanse scheepswerven. Ondanks eerdere klachten bij de EU 
dit voorjaar zijn er alweer nieuwe gevallen gemeld van wat ironisch de ‘Spaanse 
griep’ wordt genoemd. | Guido van den Heuvel

uropese scheepsbouwers zijn 
kwaad. Volgens hen verziekt de 
Spaanse regering de markt door 
steun te verlenen aan hun eigen 

werven, waardoor oneerlijke concurrentie 
ontstaat voor bouwers in de overige EU-
lidstaten. 
Nederlandse scheepsbouwers vragen al 
sinds jaar en dag om een level playing fi eld, 
een gelijke markt met gelijke kansen voor 
iedereen. Debatten over een volwaardige 
Europese scheepsbouw zijn immers alleen 
zinvol in een open markt, waarin alle partijen 
onder dezelfde voorwaarden werken. Ook 
de grote Europese scheepsbouwassociaties 
protesteren tegen het Spaanse systeem en 
trekken gezamenlijk ten strijde om de Euro-
pese Commissie aan te zetten tot een ver-
bod op deze vorm van overheidssteun. 

Voortrekken
De Spaanse overheid gebruikt een uitge-
kiende combinatie van twee regelingen om 
eigen scheepswerven te steunen: de tax-
leaseregeling en de tonnagetax. Door die 
fi scale voordelen kunnen Spaanse werven 
hun schepen aanzienlijk goedkoper aan-
bieden. De Spaanse scheepsprijzen liggen 
vaak 20 tot 30 procent lager dan in de rest 
van Europa. Het kost de vaak noodlijdende 
werven uit de rest van Europa opdrachten. 
De benadeelde werven hebben de wille-
keurige staatssteun aan de orde gesteld bij 
de Europese Commissie (Dir Gen Competi-
tie). Die onderzocht of de Spaanse taxlea-
seregeling wel open is. Na onderzoek laat 
de DG Competitie weten dat zij niet kon 
concluderen dat “uitsluitend de nationale 
scheepswerven voor de belastingmaatregel 
in aanmerking zouden komen”. De Spaanse 
overheid heeft daarna op verzoek van de 
Europese Commissie een openbare verkla-
ring gepubliceerd, waarin zij bevestigt dat 

de belastingmaatregel ook geldt voor niet-
Spaanse werven. Nederlandse werven blij-
ven echter bij hun verklaring dat de Spaanse 
constructie feitelijk een gesloten Spaans 
systeem is, waar alleen met de hulp van 
plaatselijke banken en juristen gebruik van 
kan worden gemaakt. Dat zou dus leiden tot 
het voortrekken van Spaanse werven. 

Protestbrief
Een van de grote scheepsbouwers in Ne-
derland is IHC Merwede. Ceo Govert Ha-
mers is vóór eerlijke concurrentie in Euro-
pees verband en fel tegenstander van het 
Spaanse virus. Hij zegt dat alle Nederlandse 
werven die voor de export produceren, er 
last van hebben: “De Spaanse werven wer-
ken minder effi ciënt en hun producten zijn 
niet zo goed als de onze, maar met de steun 
kunnen ze tegen een lagere prijs aanbieden. 
Zeg als reder maar eens nee tegen een 
schip dat 20 procent goedkoper is.” 
Maar Nederland staat niet alleen: Frankrijk, 
Duitsland, Scandinavië; allemaal proteste-
ren ze mee tegen de in hun ogen oneerlijke 
concurrentie. Aziatische landen steunen 
hun eigen werven ook wel, maar we heb-
ben het hier vooral over een verenigd Eu-
ropa met een gezamenlijke markt. “Vijf jaar 
geleden speelde de Spaanse griep ook al. 
Spanje kreeg toen een eerste tik op de neus 
van de EU. Nu halen ze het weer uit, maar 
dan met een nog verfi jnder systeem.” Wat 
volgens de ceo in Europa ontbreekt, is een 
level playing fi eld waarin alle werven gelijke 
kansen hebben. “Het gaat om megabedra-
gen, maar het raakt me ook persoonlijk. 
Deze vorm van staatssteun helpt de Europe-
se scheepsbouw immers niet verder, alleen 
de Spaanse. Daarom moet er snel worden 
ingegrepen. Er moet er een nieuwe protest-
brief naar de EU-ministerraad!” 
Hoewel de oneerlijke concurrentie door de 

juridische complexiteit erg lastig is aan te to-
nen, wordt in samenwerking met andere ge-
dupeerde Europese associaties aan nieuw 
bewijsmateriaal gewerkt. Daarnaast is er 
druk overleg met de departementen van 
Economische Zaken en Financiën over de 
aanpak van de valse concurrentie. “Verder 
is het voor alle Europese werven van belang 
dat overheden in heel Europa helpen bij de 
fi nanciering van nieuwe opdrachten. Daar 
komen we verder mee”, aldus Hamers.

Te bont
Martin Bloem, algemeen directeur Scheeps-
bouw Nederland, is het met Hamers eens. 
“De crisis in de scheepsbouw leidt tot nieu-
we creativiteit bij tal van landen, maar de 
Spanjaarden maken het echt te bont. Zelfs 
voor de crisis hadden ze al dergelijke steun 
nodig, ik wil niet weten wat we nog kunnen 
verwachten”, aldus Bloem.
Scheepsbouw Nederland wil dat het level 
playing fi eld binnen de Europese Unie op 
de agenda komt. “Daar zijn we hard voor 
aan het lobbyen bij de Europese Commis-
sie. Bedrijven die langdurig noodlijdend zijn, 
mogen niet kunstmatig in leven worden ge-
houden door overheden. Zo zit Europa naar 
onze mening in elkaar. Er gaan nu stemmen 
op om dan maar in heel Europa een taxlease 
in te voeren. Dat lijkt me een discutabele 
oplossing. Liever zien wij offensief beleid 
waardoor we uiteindelijk beter uit de crisis 
komen. Denk aan vlootvernieuwingen en fi -
nancieringen voor schonere, veiliger scheep-
vaart, met nieuwe concepten en materialen. 
Een subsidierace verliezen wij altijd, daar 
ligt zeker níét de oplossing.” 

Info
- De taxleaseregeling is al een oudere regeling, die Spanje pas 

sinds 2004 op grote schaal gebruikt voor de bouw van schepen. 
Het lijkt erop dat het na de beslissing van de Europese Commis-
sie in de IZAR-zaak (waarin op grote schaal onterechte staats-
steun aan de Spaanse scheepsbouw was verleend) een nieuw 
mechanisme heeft gevonden om zijn scheepsbouw te onder-
steunen. 

- Het gebruik van het Spaanse systeem is niet incidenteel. In de 
analyse van Scheepsbouw Nederland wordt er in 75 procent van 

de huidige orders gebruikgemaakt van de regeling. In de meeste 
gevallen betreft het reders die ook klanten van andere EU-wer-
ven zijn of waren.

- Vanuit de Spaanse overheid wordt geen medewerking verleend 
om het systeem in de praktijk te laten werken, dit in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld het Engelse taxleasesysteem. 

- In Nederland en in andere EU-landen is de combinatie van tax-
lease/tonnagetax niet mogelijk.

Virusfeiten

E
Govert Hamers , Ceo IHC Merwede
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ls het aan het kabinet ligt, be-
hoort Nederland binnenkort tot 
de internationale top 5 op het ge-
bied van hoger onderwijs, onder-

zoek en innovatie. Daartoe heeft het in 2003 
het Innovatieplatform opgericht. Dat heeft 
inmiddels de maritieme cluster aangewezen 
als één van de belangrijke middelen om dat 
doel te bereiken. Met de bedrijven binnen 
de cluster, die jaarlijks gezamenlijk een om-
zet hebben van 20 miljard euro en voor 12 
miljard euro exporteren, gaat het over het 
algemeen erg goed. Toch kan ook deze be-
drijfstak wel een extra stimulans gebruiken. 
Hoewel de export blijft groeien, liggen de 
concurrenten uit het Verre Oosten en Eu-
ropa immers op de loer.

Ratjetoe
De Nederlandse maritieme cluster bestaat 
uit ongeveer 12.000 bedrijven die zich bezig-
houden met logistiek, de bouw van schepen 
en jachten en met offshoreactiviteiten. Fritz 
Conyn, voorzitter van Dutch Maritime Trade-
board, bestuurslid van Nederland Maritiem 
Land, vicepresident van ICOMIA én eige-
naar van jachtwerf Conyplex in Medemblik, 
vertelt dat verschillende maritieme branche-
verenigingen steeds vaker lieten blijken, dat 
ze zich meer als eenheid wilden vermarkten 
in het buitenland. 
“Als je tijdens de internationale beurzen de 
verschillende Nederlandse stands ziet, is het 
vaak een ratjetoe. Iedereen heeft zijn eigen 
logo en promotiemateriaal. Gelijkvormig-
heid zou de cluster meer uitstraling kunnen 
geven. Omdat Dutch Maritime Tradeboard 
de exportbelangen van de maritieme clus-
ter behartigt, hebben we op verzoek een Minister Van der Hoeven lanceert Maritime by Holland tijdens Hiswa Te Water

Maritieme 
 brandingcampagne

van start
Onze nationale maritieme cluster heeft de krachten gebundeld. Een nieuwe marketingcampagne moet deze parel van de 
Nederlandse industrie duidelijker op de internationale kaart zetten. | John Ekkelboom

marketingcampagne opgezet om de geza-
menlijke export te promoten.” Om dit plan 
verder uit te werken, werd het strategisch 
adviesbureau Boer & Croon in Amsterdam 
ingeschakeld. Dit bureau is onder andere 
gespecialiseerd in bedrijfscommunicatie. 
Ido Verhagen, associate partner bij Boer & 
Croon, vond de opdracht van Dutch Mari-
time Tradeboard een interessante uitdaging. 
“Een branche internationaal in de etalage 
zetten was voor mij nieuw. De bedoeling 
was een soort gebiedsbranding te maken. 
In ons land hebben we een soort Maritime 
Valley, naar voorbeeld van Silicon Valley bij 
San Francisco in de Verenigde Staten. Maar 
dit beeld is in het buitenland nog veel te 
weinig bekend. We hebben samen met de 

brancheorganisaties geprobeerd dat imago 
te versterken.”

Rood-wit-blauw-oranje
Verhagen merkte dat de sectoren binnen de 
maritieme cluster de gezamenlijke aanpak 
breed steunden. Hij vindt dat de samenwer-
king tot een mooi resultaat heeft geleid. Er 
ligt nu een verhaal, dat is geschreven door 
het Haagse tekstbureau Lucid Communica-
tion, waarin de cluster voor het eerst uit-
voerig is omschreven. Verder heeft het 
Rotterdamse ontwerpbureau Made of Man 
een logo ontwikkeld en er is een slagzin be-
dacht: ‘Maritime by Holland’. Verhagen is 
verheugd dat de EVD, het agentschap van 
het ministerie van Economische Zaken dat 

A
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Impressie Holland Paviljoen in Maritime by Holland stijl op Europort 2009

het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunt 
bij internationaal ondernemen, akkoord gaat 
met de inhoud van de marketingcampagne. 
“We hebben de EVD nauw betrokken bij dit 
project. Het is belangrijk dat internationale 
promotie zowel door de branche als door 
de overheid wordt gedragen. Ook in de toe-
komst wil je hiermee immers gezamenlijk 
optrekken”, aldus Verhagen.
De afdeling Holland Promotie van de EVD 
verzorgt de promotie van het Nederlandse 
bedrijfsleven in het buitenland. Het logo 
bestaat uit een tulp met in handgeschreven 
letters ‘Holland’ erachter. Zowel afbeelding 
als tekst is oranje. Verhagen licht toe dat de 
maritieme cluster sterk hecht aan rood-wit-
blauw, corresponderend met de driekleur 
op de Nederlandse vloot. Maar daarnaast 
moest er volgens hem ook een duidelijke 
relatie zichtbaar zijn met Holland Promotie. 
Om die reden is in het nieuwe logo naast 
rood-wit-blauw ook oranje verwerkt. Boven-
dien zal straks op stands en op de website 
van de maritieme cluster de kleur oranje rijk 
zijn vertegenwoordigd.

Puzzelstukje
Niet alleen Verhagen en de EVD zijn tevre-
den. Dit geldt ook voor de verschillende sec-
toren waarvoor de marketingcampagne is 
bedoeld. Martin Bloem, algemeen directeur 
van Scheepsbouw Nederland, is betrokken 
bij de inhoud van de campagne. Hij ziet deze 
gezamenlijke inspanning als een belang-
rijke stap in de promotie van de maritieme 
export, en voor hem past de campagne als 
een puzzelstukje in het strategierapport ‘5 
x aanpakken’ dat Scheepsbouw Nederland 
eind vorig jaar presenteerde. Een van de vijf 

actiepunten betreft namelijk de internatio-
nale branding van de scheepsbouwbranche. 
Bloem is bijzonder enthousiast over het 
logo en de slagzin. “Holland is een kwali-
teitsnaam. Uiteindelijk is het Maritime by 

Holland geworden, wat je als woordgrapje 
ook kunt omdraaien: Holland by Maritime. 
Ofwel, zonder ons maritieme cluster zou er 
helemaal geen Holland zijn.”
“De maritieme cluster heeft nu eindelijk één 
gezicht”, zegt Farouk Nefzi. Hij is exportdi-
recteur van Hiswa Holland, algemeen di-
recteur van Hiswa Multimedia en eveneens 
betrokken bij de campagne. “De elf verschil-
lende sectoren opereren nu nog allemaal 
apart, terwijl ze zo veel gemeenschappelijke 
waarde hebben. De slogan ‘Pioneers in In-
ternational Business’ van de EVD geldt ook 
op ons specifieke terrein. We moeten ons 
als cluster kenbaar maken en de wereld la-
ten weten dat we een duurzame en hoogin-
novatieve industrie zijn. Daarbij kunnen we 
elkaars succesverhalen benutten in de indi-
viduele exportpromotie.”

Sterke branding
In september zal de nieuwe marketingcam-
pagne met logo, website, slagzin, folder en 
een online toolbox voor promotiemateriaal 
officieel starten. Eerst met een kleinscha-
lige introductie tijdens de Hiswa te Water, 
daarna met de internationale presentatie 
tijdens de NEVA in Sint Petersburg. Verha-

gen van Boer & Croon verwacht er veel van: 
“Wat marketing betreft, is dit een dankbare 
opgave. We hoeven niets mooier voor te 
stellen dan het al is. De Nederlandse ma-
ritieme cluster behoort tot de top van de 

wereld. We moeten alleen vertellen wat 
Nederland doet. De campagne kan daarbij 
helpen.”
Hoe kijkt het bedrijfsleven hiertegenaan? 
Maritieme systeemintegrator Imtech heeft 
ervaring met naamswijzigingen. Terry van 
Velzen van Imtech Marine & Offshore: 
“Toen onze naam van Van Rietschoten en 
Houwens veranderde in Imtech, riep dat in 
eerste instantie veel vragen op. Maar door 
een goede branding staat de naam Imtech 
nu als een huis.”
Ondersteunt Imtech deze exportpromotie 
van het Dutch Maritime Trade Board? Van 
Velzen: “Op buitenlandse maritieme beur-
zen zie je veel verschillende Nederlandse 
logo’s, die van Vereniging Holland Marine 
Equipment, VNSI, HISWA, IRO. Dat is ver-
warrend. Het is fijn dat er nu één gezamen-
lijke brandingparaplu is, waar alle maritieme 
bedrijven onder vallen.” Van Velzen beaamt 
dat dit een mooie klus is. “Een sterk merk 
is een combinatie van een goed product of 
een goede dienst, in combinatie met een 
uitgekiende marketingcampagne. Een goed 
product is er al, we gaan daar in de komen-
de jaren een sterke branding aan vastplak-
ken.” 

“Zonder ons maritieme cluster zou er 
 helemaal geen Holland zijn”

23

Ex
po

rt

 22-23 Export.indd   23 07-09-2009   08:51:16



nzicht in annuleringen is essenti-
eel voor toeleveranciers, scheeps-
bouwers, reders en eigenlijk alle 
deelsegmenten van de maritieme 

cluster. Wat tot nu toe in de pers domineert, 
zijn berichten over het totale aantal annule-
ringen wereldwijd – dit cijfer is echter niet 
bijster interessant. Daarom is een kleine 
analyse van de tot dusver bekend geworden 
annuleringen op zijn plaats.

Net als veel scheepswerven hebben de grote 
motorenfabrikanten één voor één laten we-
ten dat de bestaande orderportefeuille onder 
druk staat (door annuleringen) en de orderin-
take ver achterblijft bij voorgaande jaren. Veel 
toeleveranciers zien ook orders wegvallen en 

Annuleringen van 
nieuwbouworders 
vooral ‘bulk(er) bouwers’ hard getroffen

Sinds een jaar zijn er twee fenomenen die de scheepsbouwwereld volop bezighouden: het goeddeels uitblijven van nieuwe 
orders en annuleringen van orders geplaatst in de afgelopen jaren. | Pascal van Kuijen

de telefoon rinkelt bepaald niet meer zo veel 
op de afdeling sales als in voorgaande jaren. 
Sommige bedrijven zijn omgevallen of lopen 
alsnog dit risico….  

Zonder verdere annuleringen ontstaat in sec-
toren als bulkvaart, containervervoer en tank-
vaart de komende paar jaar enkele tientallen 
procenten aan overcapaciteit. Dit omdat de 
vraag naar ladingcapaciteit niet of nauwelijks 
toeneemt of zelfs afneemt én vanwege het 
gegeven dat het orderboek voor bepaalde 
schepen en klassen een substantieel deel 
van de reeds varende vloot betrof. Of de hui-
dige vloot zelfs overtrof.  

In totaal zijn er, volgens BRL Shipping Con-

sultants, sinds vorig jaar september ruim 340 
nieuwbouworders geannuleerd, circa 17,4 
miljoen dwt. 

De totale annuleringen betreffen nog maar 
een fractie van het totale orderboek, dat nog 
steeds zo’n 9.500 schepen bevat.  
China en Korea zijn duidelijk het hardst door 
annulering van orders getroffen. Deze landen 
zijn goed voor 85% van de totale cancelled 
deadweight. Japan en Duitsland nemen de 
derde en vierde plaats op deze trieste rang-
lijst in.  

Qua scheepstype vallen de tot dusver gere-
gistreerde annuleringen wereldwijd als hier-
naast onder te verdelen: 

I
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Tabel: Annuleringen van nieuwbouworders sinds september 2008

Land Totale dwt geannuleerd % Aantal schepen geannuleerd % 

China 7.748.100 44,5 155 45,2

Zuid-Korea 7.048.000 40,5 53 15,5

Japan 496.500 2,9 17 5,0

Duitsland 447.050 2,6 29 8,5

Denemarken 360.000 2,1 2 0,6

Vietnam 346.000 2,0 22 6,4

VAE 236.278 1,4 4 1,2

Indonesië 203.700 1,2 5 1,5

Turkije 133.200 0,8 15 4,4

Taiwan 130.200 0,7 6 1,7

Andere landen 246.344 1,4 35 10,2

Eindtotaal 17.395.372 100 343 100

Bron: BRL Shipping Consultants.

Scheepstype Aantal geannuleerde NB orders Geannuleerde DWT

Anchor-handling 2 8.000

Bulk Carrier 156 9.919.900

Car Carrier 6 44.000

Chemical Carrier 7 45.500

Chemical tanker 21 191.300

Construction vessel 2 8.559

Container/roro 6 41.400

Containership 39 1.123.910

Crude oil 4 612.000

Drilling rig 1 6.500

Dry cargo 14 77.000

Ferry RoPax 1 9.325

FPSO 2 136.278

Heavy lift freighter 4 62.800

LPG Carrier 6 15.000

Multi purpose 20 119.200

Multi purpose freighter 16 576.000

Offshore supply 3 10.500

Orange Juice 2 72.000

Ore Carrier 2 410.000

Ore/oil carrier 2 636.000

Pipelayer 1 17.000

Products carrier 7 286.000

Products tanker 3 25.200

Reefer 4 72.000

RoPax 2 16.000

Tanker 1 44.000

VLCC 9 2.810.000

Eindtotaal 343 17.395.372

Nederlandse werven zijn vooralsnog niet hard door annuleringen getroffen. Ons land is, met 10 geannu-
leerde opdrachten van in totaal circa 80.000 dwt, opgenomen in de categorie ‘Andere landen’.
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n de training wordt de implemen-
tatie van internationale wetgeving 
geïllustreerd met voorbeelden uit 
het milieubeleid van een viertal 

vooraanstaande rederijen. De HAL is een 
echte innovator op milieugebied. Het milieu-
beleid vormt tevens de blauwdruk voor Car-
nival Corporation, de grootste cruisemaat-
schappij ter wereld. NYK-line heeft ruim 600 
schepen, variërend van olie- en gastankers, 
bulkcarriers, reefers, containerschepen en 
car carriers. Inzicht in het milieubeleid van 
deze wereldspeler is uitermate leerzaam 
en commercieel interessant. BP Shipping is 
met een vloot van 250 tankers minstens zo 
interessant gezien de relatie met BP. Wal-
lenius Wilhelmsen tenslotte, inspireert de 
scheepsbouwindustrie vanwege hun voor-
trekkersrol op de ontwikkeling van nieuwe 
milieuvriendelijke scheepsconcepten.

Milieutraining gebaseerd op 
beleid internationale reders
Op 17 november start op Texel een bijzondere tweedaagse HME training: ‘Milieukunde voor de maritieme sector’.  De trai-
ning geeft naast inzicht in de achtergronden van de internationale milieuwetgeving een kijk in de keuken bij een aantal 
toonaangevende rederijen. De praktijkonderdelen in het programma maken de training tot één van de leukste uit het cursus-
aanbod. | Linda te Veldhuis

Aanleiding
De training is speciaal ontwikkeld voor de 
achterban van Scheepsbouw Nederland 
en geeft mede invulling aan twee pijlers 
uit de strategienota ‘5x aanpakken’: ‘Duur-
zaamheid’ en ‘Concurreren door talent’. De 
training is in eerste instantie gericht op alle 
medewerkers die betrokken zijn bij verkoop, 
ontwerp, bouw, reparatie en onderhoud van 
zeeschepen en equipment. 

Thema’s
De volgende onderwerpen komen aan de 
orde:

Antifouling• 
Ballastwater• 
Biofouling• 
Chemicaliën in zee• 
Geluid• 
Klimaatverandering• 

Luchtverontreiniging• 
Olieverontreiniging• 
Sanitair afval• 
Scheepsafval• 
Ship recycling• 
Ship strikes• 

De deelnemers ontvangen tijdens de trai-
ning een uitgebreide syllabus met alle rele-
vante internationale milieuwetgeving die op 
dit moment van kracht is.

Deelname en informatie
U kunt zich inschrijven op www.hme.nl  onder 
‘Activiteiten’. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Jan Adriaan Krans, 
Manager Professional Training bij HME 
(T: (010) 44 44 333 of E: jk@hme.nl).   

I
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Seminar: ‘Contracten en 
annuleringen naar Engels recht’
22 september - Zoetermeer
Vervolg op het succesvolle seminar dat 15 
april jl. georganiseerd is. Aangezien con-
tracten in de maritieme branche regelma-
tig onder toepasselijkheid van Engels recht 
worden gesloten nu een seminar vanuit het 
perspectief van Engels recht bezien.

Holland Paviljoen op NEVA
22-25 september - St. Petersburg
Van het uiterste noorden tot aan de Zwarte 
Zee (Oekraïne) en de Kaspische Zee bezoe-
ken Russische reders, werven en ontwer-
pers de beurs NEVA. Tijdens de beurs wordt 
het Holland Marine House Russia geopend 
en wordt de marketingcampagne Holland by 
Maritime internationaal gelanceerd. Daar-
naast vindt er een ontmoeting plaats van 
Europese en Russische scheepswerven.

Platform Scheepsemissies 
op Ecomobiel
22-23 september - Rotterdam
Het Platform Scheepsemissies toont op 
Ecomobiel (vakbeurs in teken van duurzame 

De komende maanden organiseert Scheepsbouw Nederland de volgende activiteiten, uitgevoerd door CMTI, HME en de 
branchevereniging zelf. Voor meer informatie, inschrijven en een overzicht van de activiteiten kunt u terecht op www.cmti.nl, 
www.scheepsbouw.nl en www.hme.nl. | Linda te Veldhuis

mobiliteit) de huidige stand van zaken om-
trent emissies in de scheepvaart, maar ook 
de toekomstplannen om uitstoot verder te 
verminderen.

Internationaal Brokerage Evenement 
23 september - Delft
Een ontmoetingsforum met informatie over 
de Derde Oproep Oppervlakte Transport van 
het Zevende Kaderprogramma (KP7). Deel-
nemers kunnen kennisnemen van lopende 
en nieuwe R&D projectinitiatieven voor de 
derde oproep KP7, maar kunnen ook eigen 
ideeën en R&D initiatieven presenteren.

Holland Paviljoen op INMEX India
24-26 september - Mumbai
Mumbai is de maritieme en logistieke hoofd-
stad van India. De hoofdkantoren van reders 
en werven en gerelateerde decisionmakers 
bevinden zich hier. 

Offshore Energy 2009
8 oktober - Den Helder
Geheel gericht op de (inter) nationale off-
shore- en (wind-) energiesector met se-
minar ‘Innovations in Offshore Energy’. 

Scheepsbouw Nederland is partner en aan-
wezig met een stand. 

Internationale 
workshop Classifi cation
20 oktober - Brussel (ovb)
Europa wil harmonisatie tussen klassebu-
reaus, zodat zij elkaars certifi caten kunnen 
accepteren. In samenwerking met de Euro-
pean Marine Equipment Council (EMEC), 
wordt een internationale workshop georga-
niseerd om effecten van deze nieuwe wet-
geving te verkennen. Medewerking door 
de Europese Commissie, de internationale 
 Maritieme Organisatie, Europese redersver-
eniging, klassebureaus en maritieme bedrij-
ven. 

Workshop Hulpsystemen Gewicht
14 oktober - regio Rotterdam
Gewichtbesparing kan een behoorlijke 
brandstofbesparing opleveren, zeker als 
het wordt afgezet tegen de economische 
levensduur van een schip. Waar valt winst 
te behalen?  

w
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Op 10 december vinden de ledenvergaderingen van Vereniging Holland Marine Equip-
ment en VNSI plaats en aansluitend de Openbare Ledenvergadering van Scheepsbouw 
Nederland. IHC Krimpen Shipyard BV in Krimpen a/d IJssel zal gastheer zijn. Thema deze 
keer is Integraal Samenwerken. Ingegaan wordt op de mogelijkheden voor kleinere be-
drijven om mee te profiteren van de reeds opgedane kennis. Experts zullen hun mening 
geven over verbeteringen in het voortbrengingsproces van schepen. Tevens zal er een 
rondleiding plaatsvinden door de scheepsbouwhal en bij de nieuwe afbouwkade. 

Algemene ledenvergadering 
thema integraal samenwerken 

in memoriam
Harry Siertsema, algemeen directeur van 
Imtech Marine Group en lid van de directie-
raad van Imtech NV, is op 51-jarige leeftijd 
overleden. Harry was in totaal bijna 14 jaar 
in dienst bij Imtech. Hij startte zijn carrière 
bij Imtech in 1981 en na een carrièreswitch 
naar Honeywell werd hij op 1 mei 2002 be-
noemd tot directeur van de business unit 
Services van Imtech Marine & Offshore. 
Op 1 maart 2006 volgde zijn benoeming 
tot algemeen directeur van Imtech Marine 
& Offshore. Vanaf 2008 was Harry eindver-
antwoordelijk voor de Imtech Marine Group, 
het mondiale cluster van maritieme bedrij-
ven binnen Imtech. Met volle energie heeft 
hij zich - tot aan zijn laatste krachten - aan 
deze taak gewijd teneinde de meerwaarde 
van de internationale maritieme samenwer-
king binnen Imtech optimaal te benutten.

Bruggenbouwer in de maritieme markt, 
geïnspireerd leider, innovatief denker, ‘sa-
menwerker pur sang’ en een sympathieke 
collega met een luisterend oor… Ons me-
deleven gaat uit naar de nabestaanden van 
Harry en zijn collega’s en medewerkers van 
Imtech Marine Group. 

Financiële Helpdesk van  
scheepsbouw nederland 
 opgezet
De financiële wereld heeft een dramatische 
verandering ondergaan. Van een situatie 
waarbij banken in een heftige concurrentie-
strijd gewikkeld waren om kredieten te mo-
gen verstrekken, zijn wij beland in een situatie 
waarbij krediet een bijzonder schaars goed 
is. Ieder bedrijf kent nu zijn eigen financiële 
problematiek. Daarom heeft Scheepsbouw 
Nederland in samenwerking met Finamar 
een Financiële Helpdesk opgezet.

De kredietverlening staat onder druk en dit 
treft ook de scheepsbouw, de toeleveran-
ciers en de scheepvaart op tenminste drie 
gebieden:

De vereisten, die banken stellen aan een •	
nieuwe kredietaanvraag door de maritie-
me sector, zijn aanzienlijk toegenomen.
Doordat ook de afnemers beperkte kre-•	
diet mogelijkheden hebben komen de 
bestaande en nieuwe orders voor de 
scheepswerven en toeleveranciers in ge-
vaar.
Economisch moeilijke tijden leiden tot •	
slechtere liquiditeitsposities en het risico 
dat de voorwaarden van bestaande kre-
dietfaciliteiten niet meer nagekomen kun-
nen worden.

Grotere partijen in de maritieme sector be-
schikken doorgaans zelf over de noodzake-
lijke kennis en mankracht om de gesprek-
ken met de banken en andere instellingen 
te kunnen voeren. De kleinere partijen mis-
sen hiervoor vaak de mankracht en speci-
fieke kennis. Gezien het vereiste financiële 
maatwerk is een generieke benadering niet 
mogelijk en moet iedere onderneming af-
zonderlijk bekeken en geadviseerd worden. 
De Financiële Helpdesk biedt hiervoor een 
gratis intake en hulp bij het vervolgtraject.

Voor meer informatie en het intake - 
gesprek kunt u contact opnemen met Bote 
de Vries van Finamar (06 50 27 09 63 of 
bote.devries@finamar.nl). 
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van        e rge     enegouwen 
installaties b.v.

Van Berge Henegouwen 
Installaties BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

Van Berge Henegouwen Installaties levert 
en integreert comfort elektronica aan boord 
van luxe megajachten. De integratie van AV 
en IT is wat de systemen van Van Berge He-
negouwen zo aantrekkelijk maakt. 
Door het ontwerpen van interactieve ruim-
ten, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
videoprojectie, multi touch screens, interac-
tieve vloeren en tafels worden verschillende 
sferen gecreëerd. 
Specifi eke wensen van de eigenaar worden 
ontwikkeld en geprogrammeerd. Van Berge 
Henegouwen is een onderdeel van de Im-
tech Marine Group.
www.bergehenegouwen.com 

Marble Automation BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

Marble Automation BV is een internatio-
naal gericht bedrijf, gespecialiseerd in het 
ontwerpen en leveren van alarmerings- en 
besturingssystemen.
De wortels van Marble liggen in de visse-
rij, dus kwaliteit en duurzaamheid staan 
voorop. 
Tegenwoordig worden de systemen van 
Marble op alle soorten schepen geplaatst, 
van sleepboot, coaster tot luxe megajach-
ten. 
Elk schip wordt goed beveiligd met een 
duurzaam en betrouwbaar alarm- en moni-
toringsysteem van Marble.
www.marbleautomation.com

Free Technics BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

Free Technics is ontwikkelaar van FT NavVi-
sion: een innovatief, high-end ‘glass cockpit’ 
systeem dat geïntegreerd kan worden met 
andere apparatuur en zodoende het schip in 
de gaten houdt. Afhankelijk van de wensen 
van de klant kan Free Technics standaard of 
custom-made systemen leveren: alles in-
house ontwikkeld met eigen innovaties.
Free Technics werkt met getrainde partners 
in meer dan 20 landen en biedt hiermee 
service aan een breed spectrum schepen: 
jachten, baggeraars en sleepboten, maar 
ook offshore.
www.freetechnics.eu

Ropeblock BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

Met meer dan 75 werknemers, een zeer 
moderne productieruimte en meer dan 30 
jaar ervaring in de offshore en maritieme 
industrie, staat Ropeblock bekend als toon-
aangevende leverancier voor de heavy-lift 
en staalkabelindustrie. 
De producten worden in kritische hijsinstal-
laties, zoals scheepskranen en offshore 
kranen gebruikt, zowel voor boven- als on-
derwatergebruik. Behalve kraan- en haak-
blokken biedt Ropeblock ook een volledige 
lijn sockets aan, voor alle mogelijke (staal) 
kabeleindverbindingen.
www.ropeblock.com 

KET MARINE BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

KET MARINE is een dynamisch & gerenom-
meerd bedrijf dat gespecialiseerd is in ser-
vice en spare parts voor Westfalia en Alfa-
Laval separatoren. 
KET MARINE staat bekend om haar ruime 
assortiment en de mogelijkheid om 24 uur 
per dag, 7 dagen per week service te bie-
den. Zowel op locatie, als vanuit de zeer ge-
avanceerde werkplaats. 
KET MARINE hanteert een beproefd pro-
gramma aan de hand waarvan separator-
bowls op het hoogst mogelijk niveau wor-
den overhaald door onze zeer deskundige 
en ervaren servicemonteurs.
www.ketmarine.nl

TurboNed Service BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

TurboNed Service BV, turbocharger-service, 
reparatie en spare parts bedrijf - met een we-
reldwijd netwerk - speelt een belangrijke rol 
in de turbochargermarkt. TurboNed houdt 
voorraad van alle essentiële spare parts, die 
voor ABB turbochargers te gebruiken zijn. 
Tevens voert TurboNed Service BV revisie-
werkzaamheden uit voor lagers en oliepom-
pen en schoep-las-reparatieservice. In haar 
werkplaats voert TurboNed Service BV alle 
reparatiewerkzaamheden met betrekking 
tot turbochargers uit.
Ook verleent TurboNed Service BV service 
aan boord: de buitendienstmonteurs zijn 
24/7 beschikbaar. TurboNed is ISO-gecerti-
fi ceerd, volgens ISO 9001:2008.
www.turboned.nl 
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EXPORTKALENDER
2009

NEVA 20091  22 sep - 25 sep 

INMEX India1 24 sep - 26 sep 

Handelsmissie Noorwegen3 28 sep - 01 okt

Middle East Workboats 05 okt - 07 okt 

Kormarine1 21 okt - 24 okt 

Inkomende missie China2 01 nov - 07 nov

Europort 20091 03 nov - 06 nov 

Marintec1 01 dec - 04 dec

New Orleans Workboat Show 02 dec - 04 dec 

2010 
Handelsmissie reders Duitsland0 01 mrt - 05 mrt

Vietship1 17 mrt - 19 mrt

Asia Pacifi c Maritime (APM)1 24 mrt - 26 mrt

Inkomende missie Rusland2 12 apr - 16 apr

Sea Japan 21 apr - 23 apr

ITS Vancouver 17 mei - 21 mei

Navalia1 18 mei - 20 mei

Handelsmissie Rusland2 31 mei - 04 jun

Posidonia1 07 jun - 11 jun

Offshore Northern Seas3 24 aug - 27 aug

SMM Hamburg1 07 sep - 10 sep

Rio Oil & Gas3 13 sep - 16 sep

Handelsmissie Aberdeen3 20 sep - 23 sep

Handelsmissie Maleisië2 09 okt - 17 okt 

ADIPEC3 01 nov - 04 nov

INMEX China1 08 dec - 10 dec

1  Beurzen met een gemeenschappelijk HME-paviljoen

2 HME-activiteit

3 Beurzen met een gemeenschappelijk IRO-paviljoen/IRO-

activiteit

D2 Services
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

CSI Systems (D2 Services) is gespecia-
liseerd in de engineering & levering van 
control & monitoring systemen. Sinds de 
overname in 2008 van het CSI/DeltaMACS 
Marine Control System van VAF Instru-
ments, levert  D2 Services compleet geïn-
tegreerde alarm & monitoring oplossingen 
voor de jachtbouw, marine, bagger- & off-
shoresector. Het DeltaMACS systeem is 
object georiënteerd opgebouwd en fl exibel. 
Klantspecifi eke wensen, zoals op maat ge-
maakte mimics, kunnen eenvoudig worden 
toegevoegd. Kortom, kwaliteit, betrouw-
baarheid en duurzaamheid door een beter 
inzicht op uw processen.
www.d2services.nl

Cramm Yachting Systems
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

Cramm Yachting Systems ontwikkelt, levert 
en installeert hydraulische producten aan de 
scheepvaartindustrie. Hierbij valt te denken 
aan accommodatieladders, loopplanken, 
dekkranen, stuurmachines, huiddeuren, etc. 
Alles is leverbaar inclusief de nodige certifi -
cering voor de producten.
Cramm Yachting Systems heeft ook een 
eigen afdeling voor service, onderhoud en 
after-sales voor hydraulische producten, 
tevens voor niet Cramm geleverde produc-
ten.
Cramm Yachting Systems heeft ook dealer-
schap van bijvoorbeeld Muir voor ankerlie-
ren, kaapstanden etc. en van Wesmar voor 
boeg- en hekschroeven, stabilisatiesyste-
men etc.
www.cramm.nl

MAN Diesel Benelux BV
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

MAN Diesel Benelux is een onderdeel van 
MAN Diesel SE, de wereldmarktleider in 
‘largebore’ dieselmotoren voor scheeps- en 
landtoepassingen. MAN Diesel ontwerpt 
2-slag en 4-slag motoren, generatorsets, 
turbochargers, verstelbare schroeven en 
complete voortstuwingspakketten welke 
geproduceerd worden door MAN Diesel 
evenals door haar licentiehouders. De mo-
toren hebben een vermogens range van 450 
tot 97.300 kW. MAN Diesel heeft meer dan 
7.700 medewerkers voornamelijk in Duits-
land, Denemarken, Frankrijk, Tsjechië, India 
en China. De wereldwijde service organisa-
tie, MAN Diesel PrimeServ, omvat een net-
werk van eigen servicecentra en geautori-
seerde partners.
www.mandiesel-benelux.com

Roxtec
Lid Vereniging Holland Marine Equipment

Roxtec is adviseur en leverancier van brand-
werende, water- en gasdichte multi-diame-
ter doorvoeringen. 
Het gemak van haar doorvoeringen is terug 
te vinden in de multi-diameter technologie. 
Dit heeft voordelen qua engineering, werk-
voorbereiding, inkoop, montage en hand-
ling. 
Roxtec producten worden gebruikt in indus-
trie, offshore, scheepvaart, petrochemische 
bedrijven, utitliteit, telecom, spoorwegen 
en OEM. 
Omdat Roxtec veel producten uit voorraad 
kan leveren en dankzij haar goede kwaliteit 
is Roxtec de beste keuze voor afnemers.
www.roxtec.nl
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enk Kleef is general manager van 
de afdeling Technical Services 
van IHC Merwede en voorzit-
ter van de P9-werkgroep. “Het 

einddoel van P9 kunnen we formuleren als 
het maken van een gesloten loop. Als bou-
wers van schepen willen we graag weten 
hoe onze klanten onze producten gebruiken 
en hoe die verder geoptimaliseerd kunnen 
worden. Daarvoor heb je inzicht nodig in het 
klantspecifi eke onderhoud en de logistieke 
operatie. Je wilt weten wanneer je dit pre-
cies moet doen en welke onderdelen daar-
voor nodig zijn.”

Reders, werven en toeleveranciers 
verlagen life cycle costs

Samenwerking 
in serviceverlening 
Scheepsonderhoud kan beter én goedkoper als de relatie tussen bouwers en ge-
bruikers hechter en langduriger wordt. In deelproject P9 van ‘Integraal Samen-
werken’ wordt onderzocht hoe dit in de praktijk werkt. | Jan van den Berg

H
Dit heeft voordelen voor alle partijen. Voor 
de reder is het gunstig dat er minder on-
nodig onderhoud wordt uitgevoerd. De 
conditie van een pomp kan bijvoorbeeld 
op afstand worden gemonitord. Gebreken 
kunnen op die manier voortijdig worden 
opgemerkt, wat veel schade en kosten kan 
voorkomen. Tegelijkertijd wordt ook alleen 
onderhoud uitgevoerd als het nodig is, en 
niet omdat de periodieke beurt weer op de 
kalender staat. “Een optimale afstemming 
van de operationele expertise van de reder 
met de product- en systeemkennis van de 
werf of toeleverancier biedt mogelijkheden 

voor optimalisatie van de operationele pro-
cessen.”
Voor de bouwer van schepen en compo-
nenten is het voordeel dat de relatie met 
de klant intensiever en langduriger wordt. 
Kleef: “Je kunt met klanten langdurige rela-
ties aangaan die mogelijkheden bieden voor 
gespecialiseerde en klantgerichte dienstver-
lening.” Volgens hem is het essentieel dat 
toeleveranciers nauw betrokken zijn bij de 
life cycle systems. “Zij kennen hun product 
natuurlijk het beste. Een van de uitdagingen 
van P9 is om een structuur te ontwikkelen 
waarin werf en toeleveranciers goed kun-
nen samenwerken met de reder om lagere 
levenscycluskosten te realiseren en een op-
timale beschikbaarheid van de schepen te 
bewerkstelligen.”

w
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reder zijn schepen terugvinden met alle af-
zonderlijke systemen en componenten. Veel 
partijen zullen gebruikmaken van de com-
municatiestructuur die rondom een web-
portal wordt opgebouwd, zegt Cleophas. 
“En voor een schip van enige omvang zijn 
er toch al gauw zo’n 150 leveranciers.” De 
infrastructuur die in P9 ontwikkeld wordt, is 
open; elk schip van iedere klant met alle le-
veranciers kunnen erin worden opgenomen. 
“Op deze manier kan een reder ervoor kie-
zen het onderhoud uit te besteden. De reder 
is daarbij niet verplicht om het onderhoud 
aan een component te laten uitvoeren door 
de leverancier van dit onderdeel.”

Windmolenindustrie
De scheepsbouw hoeft het wiel niet hele-
maal opnieuw uit te vinden, zo blijkt uit de 
woorden van Robbert Hekkenberg. Hij is on-
derzoeker aan de TU Delft en projectleider 
van P9. “In de auto-industrie en de lucht-
vaart bestaan systemen waar wij van kun-
nen  leren. Zo heeft de auto-industrie veel 
ervaring met de logistiek van het produceren 

en die van het distribueren van reserveon-
derdelen. In de luchtvaart is het tegenwoor-
dig gebruikelijk dat de technische dienst al 
weet wat een storing precies inhoudt als het 
vliegtuig nog niet eens geland is.”
Dergelijke systemen zijn niet één op één 
om te vormen voor de scheepvaart. Het ver-
schil met de auto-industrie is bijvoorbeeld 
dat hierin veel grotere aantallen auto’s en 
componenten omgaan. Bovendien is de 
mate van standaardisatie veel hoger dan bij 
schepen het geval is. “Ik zie meer overeen-
komsten met de windmolenindustrie”, zegt 
Hekkenberg. “Die is vergelijkbaar met de 
scheepsbouw als het gaat om de mate van 
standaardisatie. Bovendien is dit een jonge 
industrie, waarin net als in de scheepsbouw 
pas sinds kort naar levenscyclussystemen 
gekeken wordt.”

Concurrentiepositie
De voorfase van P9 is inmiddels afgerond. 
Het is nu duidelijk hoe het project eruit moet 
zien. De volgende stap is de uitvoering van 
twee pilotprojecten; een voor een klant van 
IHC Merwede en een voor een klant van Da-
men Shipyards.
P9 heeft een looptijd van vijf jaar. Dit is lang 
genoeg om voldoende terugkoppeling te 
krijgen uit de praktijk. Na die tijd zal er meer 
inzicht zijn in het vereiste onderhoud van het 
schip. De kennis, organisatie en infrastruc-
tuur die nodig zijn om het onderhoud te 
kunnen uitvoeren, zullen dan uitgekristalli-
seerd zijn. Hieruit zal duidelijk worden welke 
ontwikkelingen binnen de maritieme maak-
industrie nodig zijn om het nieuwe niveau 
van serviceverlening te kunnen  realiseren. 
De verwachting is dat deze integrale aanpak 
nieuwe inzichten oplevert voor reders, toe-
leveranciers en werven. Met deze nieuwe 
kennis kan de Nederlandse maritieme sec-
tor zijn voordeel doen en eigen  initiatieven 
in dit gebied verder uitbouwen. Dit alles met 
als einddoel om de Nederlandse concurren-
tiepositie verder te versterken! 

Info Alewijnse Marine Systems
Bakker Sliedrecht Elektro Industrie
Brabant Mobiel
Cofely West Industrie BV
Croon Elektrotechniek
Damen Shipyards Group
Doedijns 
Heinen & Hopman Egineering
IHC Merwede
Johnson Controls Systems & Service
Van der Leun

P1 – Integraal samenwerken
P2 – Functionaliteitgedreven platformconfi guratie
P3 – Macro-micro productconfi guratie
P4 – Leren integraal samen te werken
P5 – Procesinnovatie en –simulatie
P6 – 3D Informatiewijzer
P7 – 4D Voortgangsregistratie
P8 – Universele informatie adapter
P9 – Life cycle engineering & support
P10 – Regie & disseminatie
P11 – Horizontale (demonstratie)projecten

 Participanten Projecten

Interesse in deelname? www.integraalsamenwerken.nl

Open structuur
Het gevolg zal zijn dat de werf en toeleve-
ranciers een deel van het werk en risico 
van de reder gaat overnemen, legt Toine 
Cleophas uit. Hij is projectmanager op de af-
deling Research and Development van Da-
men Shipyards en is nauw betrokken bij P9. 
“Ontzorging is een belangrijk aspect van het 
project. Het ultieme doel zou kunnen zijn dat 
de reder zich op zijn corebusiness kan con-
centreren en de logistieke en technische 
operatie in samenwerking met de werf en 
toeleveranciers wordt geoptimaliseerd.”
De scheepswerf en andere bij de scheeps-
bouw betrokken partijen zorgen binnen dit 
project voor een organisatie en infrastruc-
tuur, die het mogelijk maakt de reder te 
ondersteunen bij het bewaken van de con-
ditie van het schip. Hierbij hoort ook het op 
voorraad hebben van de juiste onderdelen 
en zorgen dat deze bij het schip komen. En 
natuurlijk dat er mensen zijn die het onder-
houd deskundig kunnen uitvoeren.
De communicatie tussen alle betrokkenen 
verloopt via een internetsite. Hierop kan de 
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Binnen Scheepsbouw Nederland bepalen de leden wat er gebeurt. 
In besturen, werkgroepen en commissies zijn talloze leden actief. In 
deze rubriek maakt u kennis met hen.

“Mijn naam is Frits 
Uittenbogaart, reeds 
sinds 1971 actief in de 
Nederlandse scheeps-
bouwcluster en ik ben 
de derde generatie die 
de directie voert over 
BV Technisch Bureau 

Uittenbogaart (TBU). TBU vertegenwoor-
digd achttien bekende maritieme toeleve-
ranciers en heeft hierdoor een uitgebreid 
leveringsprogramma.” (FU)

“Ik ben Renée van 
Krimpen-Baudesson 
en werkzaam als senior 
corporate communica-
tie advisor bij IHC Mer-
wede. IHC Merwede is 
een internationaal ope-
rerende groep bedrij-

ven met een eeuwenlange geschiedenis 
in de Nederlandse scheepsbouw. Tien jaar 
geleden kwam ik bij IHC Merwede nadat 
het bedrijf waar ik werkte naar Antwerpen 
ging verhuizen. Ik zag op tegen de lange 
reistijden en besloot dichter bij huis te gaan 
werken. Het werd het hoofdkantoor van 
IHC Merwede in Sliedrecht. De locatie was 
mij niet helemaal vreemd en de baggerwe-
reld ook niet, want mijn allereerste job was 
bij een klein adviesbureau op het gebied 
van baggerwerkzaamheden in Sliedrecht. 
De heren deden zaken met Bouygues Off-
shore en het was handig een Franstalig ie-
mand binnen het team te hebben. En toen 
was het cirkeltje rond ... ”(RK)

U bent actief betrokken bij Scheepsbouw 

Nederland. Wat doet u?

FU: “Ik heb zitting in de werkgroep Har-
monisering algemene voorwaarden. Wij 
houden ons hierin bezig met het op elkaar 
afstemmen van de verkoopvoorwaarden 
van Vereniging Holland Marine Equipment 
en de inkoopvoorwaarden van VNSI. We zit-
ten in een aftastende fase en de belangen 
zijn groot. Ik hoop dat er echt iets uit gaat 
komen”
RK: “Ik ben lid van de PR-commissie van 
Scheepsbouw Nederland en ook van de 
redactieraad van Holland Shipbuilding. 
Daardoor heb ik regelmatig contact met 
Scheepsbouw Nederland, maar ook met 
collega-bedrijven uit de branche. Ik vind dit 
leerzaam en verrijkend.”

Wat is voor u de toegevoegde waarde van 

Scheepsbouw Nederland?

FU: “Scheepsbouw Nederland heeft voor 
ons vooral een communicatieve waarde, 
omdat wij door haar activiteiten goede con-
tacten kunnen onderhouden met de ver-
schillende disciplines in onze branche.”
RK: “Ook al waren VNSI en Vereniging Hol-
land Marine Equipment geen onbekende, 
de contacten zijn na de oprichting van 
Scheepsbouw Nederland een stuk inten-
siever geworden. Het team is deskundig, 
toegankelijk en dynamisch. Mijn kennis van 

de branche wordt door mijn contacten met 
Scheepsbouw Nederland breder en ik kan 
veel doen aan mijn netwerk.”

Wat is uw maritieme gevoel bij uitstek?

RK: “Die ervaar ik bij een tewaterlating. De 
klink is losgemaakt en het schip glijdt het 
water in. Wauw!”
FU: “Mijn maritieme gevoel is aangeboren. 
Omdat beide grootvaders reeds als reder 
actief waren, kunt u zich voorstellen dat het 
praatje port in de familie meestal schepen 
betrof. Vanzelfsprekend heeft de watersport 
en de Nederlandse zeehistorie mijn interes-
se.”

Wat is uw visie op de toekomst van de 

Nederlandse maritieme industrie?

FU: “Ik ben positief en geniet een vaste 
overtuiging, dat onze zeer gespecialiseerde 
scheepsbouw door haar eigenschappen, 
zoals fl exibiliteit en aanpassend vermogen, 
een plaats in de mondiale scheepsbouw 
verdient en deze ook zal afdwingen.”
RK: “Landen als China en India gaan een 
steeds grotere rol in de wereldscheeps-
bouw spelen. Willen we daar toch een rol 
in blijven spelen, is het noodzakelijk dat de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie haar 
innovatieve voorsprong blijft behouden. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit ons gaat luk-
ken!” 
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Europort 2009
www.hme.nl

Visit the Holland Pavilion at Hall 1

and the Holland Pavilion at Hall 8
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Steelpaint GmbH · P.O.Box 231 · 97305 Kitzingen · Germany
Am Dreistock 9 · 97318 Kitzingen · Germany

phone +49 (0)9321/3704-0 · fax +49 (0)9321/3704-40
www.steelpaint.com · email: mail@steelpaint.com

� Even when applied to ships’ cargo holds 
and ballast tanks, Steelpaint PUR coatings – 
combining high elasticity and shock-resistance –
offer impressive benefits over conventional 
epoxy coatings. 

Our SP systems provide efficient corrosion 
protection thanks to their superior adhesion, 
even on substrates that are not perfectly prepared
and on tenacious traces of previous coats. 
These properties make it possible to considerably
reduce the costs of surface preparation. 

STEELPAINT – Number 1 
in Europe in 1-component
Polyurethane Products

Drydock maintenance 
of cargo holds of MV “Alice Oldendorff” 

Shanghai – April 2008 

Steelpaint Benelux · Sligtmaan 11 – NL 5131 GC Alphen (N-Br)
Tel: +31 (0) 13-5079752 · Fax:+31 (0) 84-7486249

Gsm:+31 (0) 647284525
Email: overdevest@steelpaint.com

Naamloos-1.indd   1 05-06-2009   11:46:39


	001SNL09U04 LR
	002SNL09U04 LR
	003SNL09U04 LR
	004SNL09U04 LR
	005SNL09U04 LR
	006SNL09U04 LR
	007SNL09U04 LR
	008SNL09U04 LR
	009SNL09U04 LR
	010SNL09U04 LR
	011SNL09U04 LR
	012SNL09U04 LR
	013SNL09U04 LR
	014SNL09U04 LR
	015SNL09U04 LR
	016SNL09U04 LR
	017SNL09U04 LR
	018SNL09U04 LR
	019SNL09U04 LR
	020SNL09U04 LR
	021SNL09U04 LR
	022SNL09U04 LR
	023SNL09U04 LR
	024SNL09U04 LR
	025SNL09U04 LR
	026SNL09U04 LR
	027SNL09U04 LR
	028SNL09U04 LR
	029SNL09U04 LR
	030SNL09U04 LR
	031SNL09U04 LR
	032SNL09U04 LR
	033SNL09U04 LR
	034SNL09U04 LR
	035SNL09U04 LR
	036SNL09U04 LR

