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Belangenbehartiging
is een vak
Hij geeft eerlijk toe dat het behartigen van belangen iets is dat je
onder de knie moet krijgen. “Commercie is een relatief eenvoudig
kunstje”, vergelijkt Steven Lak, die vorige maand afscheid nam
als voorzitter van Deltalinqs. In Europoort Kringen vertelt hij over
het peilen van de andere partij die aan tafel zit, het belang van
krachtenbundeling en de maatschappelijke plicht van bedrijven.
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De introductie van artificial intelligence in de procesindustrie
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owner, equipmentleverancier en de partij die het onderhoud
uitvoert. Want er komt een vierde speler bij, die de
digitalisering aanstuurt. Dit verwacht Frans van den Akker
van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).
“Wie gaat de kracht van de data ontsluiten?”
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ontwikkelde waarmee onderdelen van windturbines op zee snel en
schadevrij geïnstalleerd of gedemonteerd kunnen worden.
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OVER DE
WATER
DRAGERS
I

n Europoort Kringen zoomen we deze maand
eigenlijk niet in op één thema, maar meerdere.
We berichten namelijk over de laatste stand
van zaken rond pompen, kleppen, afsluiters en
pijpleidingen. Je zou zeggen: een klep is een
klep, en een pijp is een pijp. Wat kun je daar nou
over schrijven? En wat heb je er aan om erover
te lezen?
Nou, een heleboel, durf ik te stellen. Al deze
objecten hebben iets gemeen: van elke pomp,
klep, afsluiter of stuk leiding wordt in eerste
instantie maar één ding verwacht, namelijk dat-ie
het doet, en dat-ie het blijft doen. Het zijn de
waterdragers in een voetbalelftal, van wie je wilt
dat ze hun taak uitvoeren zonder dat ze sterallures
hebben en in de spotlights hoeven te staan.
Maar soms kan het wel degelijk goed zijn
een ‘spotlight’ op een pomp, klep, afsluiter of
pijpleiding te richten. Want je wilt toch ook
minder energieverbruik, besparen op het
onderhoud en de levensduur van je assets
vergroten? En als je moet vervangen, wil je

dat op een zo efficiënte en naadloos passende
manier doen. In deze special kun je lezen hoe
de productie valt op te voeren, je lekkages kunt
voorkomen en wat het belang van een breed
assortiment is, gekoppeld aan vakkundig advies.
Een bijzonder aspect aan het beheren en
onderhouden van assets is natuurlijk het ‘slim
maken’ ervan. Met behulp van sensoring en het
gebruik van artificial intelligence liggen er grote
voordelen in het vooruitschiet, schetst Frans
van den Akker van het Institute for Sustainable
Technology (ISPT) in Europoort Kringen. Voor
de procesindustrie voorziet hij een verstoring
in de traditionele verhouding tussen asset
owner, equipmentleverancier en degene die
het onderhoud uitvoert. Want er voegt zich
een vierde partij bij, die de digitalisering
aanstuurt. In theorie kan dit een organisatie
zijn, die de data van van heel veel pompen
in de Nederlandse procesindustrie tot zijn
beschikking heeft. Van den Akker voorspelt een
heel andere manier van werken, waar je vanaf
pagina 27 over kunt lezen. Doe dat vooral!
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BELANGENBEHARTIGING
IS EEN VAK
Foto’s: Pierre Crom

Hij geeft eerlijk toe dat het behartigen van belangen iets is dat je onder de knie moet
krijgen. “Commercie is een relatief eenvoudig kunstje”, vergelijkt Steven Lak, die vorige
maand afscheid nam als voorzitter van Deltalinqs. In Europoort Kringen vertelt hij over
het peilen van de andere partij die aan tafel zit, het belang van krachtenbundeling en de
maatschappelijke plicht van bedrijven.

INTERVIEW

Steven Lak, scheidend voorzitter Deltalinqs

EUROPOORT KRINGEN

14 februari - 2020

Het Grootanker prijkt op het revers van Steven
Lak als hij Hotel New York komt binnengelopen
voor het interview met Europoort Kringen.
De voorzitter van Deltalinqs is inmiddels, een
tweetal dagen na het Jaardiner, voorzitter-af.
Je bent een Grootanker rijker, de hoogste
onderscheiding die het Havenbedrijf Rotterdam
kan uitreiken. Doet dat je wat?
“Ja, ik ben zelf directeur van het havenbedrijf
geweest en heb ook een kleine dertig jaar in de
haven gewerkt. Dan is het wel heel bijzonder om, een
aantal generaties verder, zo geëerd te worden.”
Wist je van tevoren dat je de onderscheiding op
het Jaardiner ging ontvangen?
“Nee. Ik wist van niets. Ik moet wel zeggen:
toen Allard [Castelein, ceo van het Havenbedrijf
Rotterdam, red.] binnenkwam had hij een tasje
bij zich. Dat is bijna altijd wel een teken aan de
wand. Hij zei zoiets van: ‘Je krijgt nu nog niets!’
Dus ik wist dat iets kreeg, maar nog niet wat.”
Hoe heb je het diner ervaren, voor de zevende
en laatste keer als voorzitter?
“Het was een avond met een dubbel gevoel. Aan
de ene kant is er de spanning, want je hebt toch
vijfhonderd gasten. Ik voel de adrenaline altijd wel
hoor, als ik een toespraak moet houden. Dat blijft
spannend. Loopt het lekker, is het snel genoeg,
want je wilt niet te lang praten. Op een gegeven
moment stond iedereen op en begon voor mij te
klappen. Dat was wel een moment dat ik even
meemaak, maar toch niet erg op mij laat inwerken.”
Als je tientallen jaren in het Rotterdamse
werkzaam blijft, is er hier iets hier wat je moet
trekken.
“Dat ik op de internationale scheepvaartafdeling
bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat ging
werken, was puur toeval. Want zij zochten iemand
voor die afdeling. Twee jaar later ben ik door
Smit gevraagd en zijn wij hier gaan wonen. Dan
blijkt het zó leuk te zijn en blijf je gewoon.”
Wat maakt het dan zo leuk voor jou?
“Het heeft altijd iets internationaals. Je klanten,
de reders, dat maakt het bijzonder. Ook zit er
een geweldige dynamiek in de scheepvaart- en
terminalbusiness. En ja, het complex grijpt je op
een gegeven moment. Het is een dorp, het heeft
iets vertrouwds. Dat is wel heel leuk. In de tijd
dat ik buiten Rotterdam werkte, merkte ik dat ik
geen binding had met de stad waar ik woonde. Dat
vind ik toch minder. Het is leuk om in een stad te
wonen en te merken dat dat jouw wereld is.”
Aan welke werkgever in Rotterdam bewaar je
je meest speciale herinneringen?
“Ik heb acht jaar bij Smit gezeten, waar ik vier
verschillende banen gehad. Daar heb ik het meeste

geleerd, omdat ik jong was en internationale
ervaring mocht opdoen. Ook noem ik het
havenbedrijf, vanwege de breedte van het werk.
Die twee springen eruit als leerervaring.”
Allard Castelein zei dat je de boel wilde
opschudden bij het havenbedrijf. Klopt dat?
“Ja, daar was ik ook voor binnengehaald. Willem
Scholten [oud-directeur Havenbedrijf Rotterdam,
red.] vroeg mij om van buiten te komen, want er
was een commerciële blik nodig. Dat bleek ook
wel. Het was nog heel erg het Gemééntelijke
Havenbedrijf Rotterdam. De commercie, het omgaan
met klanten, dat had echt wel een impuls nodig.”
Heeft het huidige havenbedrijf dat commerciële
nog altijd goed in de vingers, vind je?
“Ja, als je het vergelijkt met de tijd dat ik er zat,
hebben ze een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.
Het havenbedrijf is veel professioneler geworden
en doet veel meer met klanten. Het is echt een
moderne organisatie. Het kost je zeker tien jaar om
daar als gemeentelijke organisatie te komen.”
Je hebt zowel voor bedrijven als
belangenorganisaties gewerkt. Waar zit hem in
jouw ervaring het verschil?
“Belangenbehartiging is een vak. Bij bedrijven ben
je vaak met een single topic, product of activiteit
bezig. Commercie is een relatief eenvoudig
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“Het havenbedrijf
gaat een keer
voor gaas”

kunstje. Je gaat met je klanten onderhandelen
over een bepaald onderwerp. Dat is simpeler
dan belangenbehartiging, wat heel complex is.
Een belangenorganisatie heeft gigantisch grote
stakeholders, net als een havenbedrijf en een
ministerie. Ze staan voortdurend in de limelight. Mijn
ervaring is wel dat het fijn is om met een dedicated,
ervaren team te werken. Je hebt experts nodig.”
Beheerste je het behartigen van belangen
direct?
“Nee, dat heb ik wel moeten leren.”
Wat was het belangrijkste dat je in de vingers
moest krijgen?
“Dat je snel moet uitzoeken wie aan de andere kant
van de tafel toe doet. Een ministerie is natuurlijk
groot; het gaat erom wie het voor het zeggen heeft.
Je hebt niet alleen met politici te maken, maar ook
met hoge ambtenaren. Wie zijn er echt belangrijk?
Wie willen meters maken? Wie zijn mensen die op
de winkel passen? En: met wie kun je samenwerken?
Belangenbehartiging is ook krachten bundelen.
En tijdig beginnen met politieke beïnvloeding. Dat
zijn zaken waarin je ervaring moet opbouwen.”
Waar kijk je na zeven jaar Deltalinqs met de
meeste voldoening op terug?
“Ten eerste is het altijd een team effort. Maar wat
ik eruit vind springen, is dat we de afgelopen jaren

veel meer publiek-private samenwerkingsverbanden
hebben gesmeed. Daarmee bedoel ik ook organisaties
die dat deels al waren, maar hechter zijn geworden,
zoals de Gezamenlijke Brandweer en FERM.
Verder is de samenwerking met scholen intensiever
geworden, ook op veiligheidsgebied. Grote bedrijven
hebben weliswaar hun corporate standards, maar
vinden het toch prettig zaken in dit gebied op elkaar
af te stemmen. Als er iets is waarvan ik vind dat
het lukt, dan is het die strakkere samenwerking.
Dat is ook waar je als Deltalinqs voor staat.”
Vergt het veel effort om bedrijven tot
samenwerken en meer openheid te bewegen?
“Ja, maar er is een verschil in bedrijfsculturen. Je
hebt bedrijven die dat makkelijker in zich hebben en
andere weer niet. Grote bedrijven zijn geneigd om
dingen op eigen kracht te doen. Dat vergt soms wat
duwen, trekken, elkaar overtuigen en voorbeelden
stellen. Nu ik het over grote bedrijven heb: vaak
wordt gedacht dat belangenbehartigers voor de
kleine en middelgrote organisaties van waarde zijn.
De afgelopen jaren heb ik gezien dat we ook voor
grote bedrijven een rol kunnen vervullen, omdat wij nu
eenmaal op een andere manier met toezichthouders
en vergunningverleners omgaan. Wij hebben zelf geen
direct belang en kunnen iets gemakkelijker ter discussie
stellen. Als je dat als individueel bedrijf doet - ook als
groot bedrijf - heb je altijd het idee dat als je er nu
over ga praten, je er morgen last van kunt hebben.”

EUROPOORT KRINGEN
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Wat is in die zeven jaar niet gelukt wat je wel
graag gedaan had willen krijgen?
“Als ik naar de laatste periode kijk, begint het
alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid tegenover de
privacywetgeving nu door te breken. De BRZObedrijven kunnen er op gaan controleren, maar
ik had het liever vorig jaar al gehad, ook voor de
logistieke en haventerminalbedrijven. Ik weet dat
het uitstralingsgevaar bij de industrie groter is als
er iets fout gaat. Maar ook met een zes-duwbaks
binnenvaartschip kun je heel veel schade aanrichten
als je de foute pillen hebt genomen. Ik vind het jammer
dat dat nog niet is gelukt. Ook zijn we bezig met
een equivalentie-aanpak, waarbij vooral de grotere
bedrijven elkaars opleidingskaders erkennen. Ik
had dat liever vorig jaar al geregeld. Maar sommige
processen zijn nu eenmaal wat langzamer.”
Je bent regelmatig kritisch geweest op de
overheid en het havenbedrijf. Hebben ze naar je
geluisterd?
“Laat ik beginnen met het havenbedrijf. Het is ons
gelukt om met het havenbedrijf langjarige afspraken
voor de havengelden te maken. Dat was ons doel en het
is positief dat dat is gelukt. Wij wilden niet elk jaar die
pingpongwedstrijd met een procentje meer of minder.
Bedrijven willen nu eenmaal zekerheid voor de lange
termijn hebben. Voor de grondprijzen is dat maar deels
gelukt. Het havenbedrijf is er met individuele bedrijven
voor een groot deel uitgekomen, maar op een aantal
punten niet. Het principiële punt hierbij is dat als je
een systeem hebt waarbij je grondprijzen indexeert, je
niet ook nog eens in de zoveel tijd een herziening kunt
doen. Dat punt blijft op de radar, en het havenbedrijf
gaat een keer voor gaas. Dan de rijksoverheid: die is
gewoon niet consistent en snel genoeg. Mijn grootste
zorgen heb ik over de klimaatdiscussie. In de industrie
heb je twee keer in de tien jaar turnarounds. Dat
zijn de enige momenten waarop je grootschalige
aanpassingen aan je installaties kunt doen. Maar
als de overheid niet helder is hoe het economische,
financiële en fiscale regime eruit ziet, gaan er geen
veranderingen komen. Bedrijven kunnen geen besluit
nemen zonder financiële helderheid te hebben. Dat
betekent dus dat we die eerste termijn mogelijk al
laten verlopen. Dan heb je nog maar één turnaround,
ergens tussen 2025 en 2030, om het te doen. Dat is
laat. Het is mijn grootste zorg. Ik verwijt de overheid
ook hoe zij omgaat met milieudossiers als stikstof en
PFAS. Ze hebben geen idee wat ze aanrichten.”
Hoe groot is de schade door de stikstof- en
PFAS-kwesties in de haven?
“Door stikstof is er op het moment vertragingsschade.
Je ziet vooral dat projecten niet van de grond
komen. Bij PFAS is er schade doordat projecten
tot stilstand komen, ook die het klimaat ten goede
komen! Ik verwijt vooral de provincie een eigen beleid
te voeren. We hebben Europese afspraken; houd je

“Een belangenorganisatie heeft
gigantisch grote stakeholders, net als
een havenbedrijf en een ministerie”
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daar ook aan! De Belgen zeggen gewoon zich aan de
Europese standaarden te houden. Nederland vindt
dat blijkbaar moeilijk. Daar ben ik wel boos over.”
Sinds 2016 combineerde je het voorzitterschap
van Deltalinqs met dat van Evofenedex. Beet
elkaar dat nooit?
“Toen ik voor Evofenedex werd gevraagd, was dat een
van de eerste zaken die we hebben onderzocht. Daaruit
bleek dat er in de negentien jaar daarvoor maar één
keer een conflict was tussen Deltalinqs en Evofenedex.
Dat was toen een rederij failliet ging. Je had te maken
met het belang van de verladers, die de lading van de
containerterminals wilden hebben. De containerterminals
op hun beurt wilden die niet laten gaan, want dat
was hun enige onderpand tegen de reder. We hebben
toen afgesproken dat als zoiets zich nog eens zou
voordoen, de directeuren van die twee bedrijven met
de directeuren van Evofenedex en Deltalinqs aan
tafel zouden gaan zitten. Ik zou mij er buiten houden.
En wat gebeurde er? In het eerste halfjaar nadat ik
aantrad, ging Hanjin failliet! Dat werd keurig opgelost,
door Machiel van der Kuijl van Evofenedex en Leo
Ruijs van ECT. Ik keek op de achtergrond mee.”
In je speech op het Jaardiner herinnerde je
bedrijven aan hun maatschappelijke plicht. Kun
je toelichten wat je daarmee bedoelt?
“Een bedrijf is er niet alleen voor de winst. In Nederland,
op het vasteland van Europa, zijn wij geïnfecteerd
met het Rijnlandse model. Als bedrijf heb je een grote
hoeveelheid stakeholders waarmee je te maken hebt: je
eigen mensen, je klanten, je omgeving en de overheid.
Met je werk heb je meerdere belangen te dienen
dan alleen dat van jezelf. Dat is des te belangrijker
in deze tijden, waarin soms ook sprake is van een
terugtredende en decentraliserende overheid. Ik vind
dat goede bedrijven daar oog voor moeten hebben. Dat
kun je op allerlei manieren invullen. Bijvoorbeeld door
maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal te
stellen of mensen uit de omgeving aan werk te helpen.
Dat is wat ik heb proberen aan te geven. Daarom heb
ik ook het boek ‘De laatste havenbaron’ over Jacques
Schoufour aan iedere gast meegegeven. Ik heb hem
goed gekend. Hij was mijn voorganger als voorzitter van
de Scheepvaartvereniging Zuid en mijn commissaris
bij HES en EMO. Ik vind hem een goed voorbeeld.”
Jouw opvolger Atzo Nicolaï en jij zijn allebei
jurist, net als Deltalinqs-directeur Bas Janssen.
Is dat de enige juiste kwalificatie om deze club
te leiden?
“Nee, je kunt er met allerlei achtergronden
terechtkomen. Eén van mijn voorgangers was
accountant, een ander zakenman. Het is heel wisselend.
De selectiecommissie keek voor mijn opvolger naar
twee aspecten. Ten eerste bedrijfservaring. Je moet
weten hoe bedrijven werken, hoe ze denken en hoe
hun wereld in elkaar zit. Ten tweede moet je ervaring
en affiniteit hebben met lobbywerk en het leuk vinden

om extern bezig te zijn. Atzo heeft dat in ruime mate.
Hij is niet alleen staatssecretaris en minister geweest,
maar heeft in het bedrijfsleven ook acht jaar bij DSM
gewerkt. Daar had hij naast de algemene leiding ook
een lobbyfunctie. Voor ons een ideale combinatie.”
Wat zou jij hem adviseren?
“Hij kent de chemie en industrie goed. Dat is voor
ons vijftig procent van de portefeuille. Hij heeft zich
voorgenomen om de logistieke kant versneld te leren
kennen, want daar zit gewoon een kennis gap. Hij is
hartstikke slim en gaat dat zeker vlug opbouwen.”
Werken jullie nog een tijdje parallel aan elkaar?
“Nee, Bas Janssen zit er en we hebben een team
van specialisten die hem kan begeleiden. We hebben
afgesproken dat ik hem op een aantal dossiers bijpraat.
Als er iets is, een telefoontje is zo gedaan. Atzo is op 1
januari begonnen, en na mijn speech op de 21e was hij
in charge. Mijn functie bij Deltalinqs hield daarmee op.”
Wat ga je doen met de uurtjes die vrij komen?
“Nou, die zijn voor een deel al ingevuld. Ik ga een
halve dag extra voor Evofenedex werken. We
vertegenwoordigen 15.000 ondernemingen en vinden
dat we meer tijd aan onze achterban moeten besteden.
Daar ga ik tijd in steken. Verder ben ik sinds vorig
jaar commissaris bij de RET en HES International. Ik
heb nu zeventig dagen vrij per jaar, waar mijn vrouw
en ik leuke dingen mee gaan doen. Meer reizen,
meer lezen. Daarnaast behoud ik heel veel leuke
dingen die ik gewoon in mijn werkwereld doe.”

WIE IS STEVEN LAK?
Steven Lak (66) studeerde rechten
aan de Universiteit van Utrecht. In
1980 trad hij in dienst bij de afdeling
Scheepvaart en Maritieme Zaken
van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. Daarna was hij in
verschillende functies werkzaam
voor Smit, gevolgd door banen in
de tankopslag, droge bulk en de
containeroverslag. Tussen 1996 en 2000
was Lak directeur van het Havenbedrijf
Rotterdam. De laatste zeven jaar was
hij voorzitter bij Deltalinqs, een functie
die hij sinds 2016 combineerde met
het voorzitterschap van Evofenedex.
Lak is sinds vorig jaar commissaris bij
HES International en RET. Hij heeft
daarnaast nog meer commissariaten.
Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en
woont in Rotterdam.

CPI PUMPGUARD™
Materials Technology for Pump Wear Parts

WITH CPI PUMPGUARD™
CPI’s PUMPGUARD™ materials have provided users with a reliable and more cost
effective solution compared to the traditional non-metallic materials currently
available on the market, while having much reduced lead-times.

PUMP BEARINGS AND WEAR RINGS FOR CENTRIFUGAL PUMPS (SINGLE OR MULTISTAGE,
VERTICAL OR HORIZONTAL), BARREL PUMPS AND AGITATORS
CONFORMS TO API610 - 11TH EDITION FOR CENTRIFUGAL PUMPS

Learn more at cpicompression.com/PUMPGUARD

PUMPGUARD™ PROVIDES
• Protection of pumps in unexpected
“dry-running” situations

• Increased wear ring life
• Reduced risk of seizure and failure
• Smaller clearances for increased
efficiency & reduced vibration
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ONZEKERHEID
A

fgelopen zaterdag mocht ik om half acht
’s ochtends op de ‘live on air’ knop in de
Radio 1 interview app drukken. Wie me
een paar weken geleden zou hebben gevraagd
naar het onderwerp, op dit als nog kinderloos
man onchristelijke tijdstip, zou worden had van
mij het antwoord ‘Brexit’ gekregen.
Of er ondanks alle beloften van een overgangsperiode toch verdwaald ogende truckers
rondreden bij de Rotterdamse ferryterminals
of wat het instorten van de koers van de Britse
pond voor de haven betekent? Niks van dit
alles. Het ging om de mogelijke gevolgen van
het coronavirus voor de transport- en productieketens tussen China en Europa. Los van
dat het natuurlijk een medische ramp is voor
alle getroffenen, maakt het de uitdagingen van
robuuste wereldwijde supply chains zichtbaar
voor het brede publiek.
Het toevoegen van een derde modaliteit tussen
China en Europa heeft in dit geval niet geleid
tot een robuuster netwerk. Net als wanneer in
Nederland Utrecht Centraal plat gaat, heeft
ook het spoornetwerk rond Wuhan de rol van
landelijk knooppunt. Een deel van de treinen
tussen China en Europa rijdt trouwens wel,
maar wel lijkt er sprake te zijn van omleidingen
en uitvallende treinen.

ONNO DE JONG,
consultant Transport,
Infrastructuur & Mobiliteit
bij Ecorys

De luchtvrachtcapaciteit is flink uitgedund door
het stilleggen van een zeer groot deel van de
passagiersdiensten tussen Europa en de VS.
Vooralsnog lijkt, los van de gebruikelijke opgeheven afvaarten, het deepsea verkeer tussen
China en Europa wel gewoon doorgang te

vinden. Probleem is dan echter het achterlandverkeer binnen China. Hoe komt de container in
de diepzeehaven?
En is die container überhaupt vol? Het is
immers een probleem van logistiek en productie. Vanwege de grote volksverhuizingen rond
Chinees nieuwjaar is het fabriekspersoneel
overal en nergens zonder manier om terug op
de werkplek te komen. Ook al staat de fabriek
buiten getroffen gebied, toch kan de onderdelenvoorziening stokken wanneer componenten
uit Wuhan en omstreken komen. Hoewel de
grote fabrikanten van consumentenelektronica
aandeelhouders en klanten verzekeren dat
leveranties niet in gedrang komen, lijken het mij
spannende tijden op de S&OP- en SCM-afdelingen.
Ook na eerder groot onheil hebben we soms
pas maanden later de gevolgen gezien. Harde
schijven die duur werden na overstromingen of
tsunami’s die zorgden voor Duitse leasetoppers
zonder luxe navigatiesysteem of metallic rode
kleur. Grappig genoeg waren de journalisten
van dienst vooral benieuwd naar wat er met de
pakketjes van AliExpress gaat gebeuren. Nu
heb ik uitgelegd dat het zoeken naar een nieuwe fabriek voor oplaadkabeltjes makkelijker is
dan het zoeken naar een nieuwe leverancier van
elektrische aandrijfsystemen voor auto’s. Desalniettemin hebben meerdere collega’s inmiddels geïnformeerd of ik weet waar hun pakketje
met - excusez le mot - goedkope Chinese troep
gebleven is. Nee, dan valt die Brexit voorlopig
wel weer mee. Maar wat een dynamisch vak
zeg, dat supply chain management!

•Kogelkranen
•Vlinderkleppen
•Klep & balgafsluiters
•Schuifafsluiters
•Plaatafsluiters
•Terugslagkleppen
•Filters
•Veiligheids- &
reduceertoestellen
•Automatisering
•Regelkleppen
•Instrumentatie
•Stoom & condensaat
appendages

Tubi Valves is een adviserende technische
groothandel in appendages en instrumentatie.
Bezoek onze website voor een totaaloverzicht van onze producten met databladen:
www.tubi-valves.nl

De
23CII
DeCorantijn
Factorij 45e
1689
1689AN
AKZwaag
Zwaag(Hoorn)
(Hoorn)
Tel:
Tel +31
: +31229
229220
220005
005

E-mail info@tubi-valves.com
: info@tubi-valves.com
E-mail:

WWW.TUBI-VALVES.NL

•ANSI appendages

ValvesOnStock.eu
voor het vrijblijvend aanvragen van ANSI
appendages met een korte levertijd

Gate valves
Globe valves
Check valves
Ball valves
Strainers
Needle valves

• Voor appendages in drukken van
150# tot 2500#.

•
•
•
•

Meer dan 70000 afsluiters
Meer dan 4200 regels
Druktrappen 150# - 2500#
Zeer grote diversiteit
aan “speciale” materialen
• Korte levertijden

• Naast standaard materialen ook in vele
“speciale” materiaal legeringen voor
diverse toepassingen.
• Eenvoudig en snel vrijblijvend aan

Materialen
vragen via de website waarvan de
voorraden nog steeds groeiende is.
overzicht:
A105
LF2
F316
F304
F321
F347H
C5
C12 Eenvoudig aan te vragen via Web-aanvraag met de “ Valve Selector” snel zoeken op beschikbaarheid
F11
F22
F44
WCB
F5
LCC
F51
CF3
F53
CF3M
F55
CF8
F9
CF8M
F91
WC6
Alloy20
WC9
Monel

www.ValvesOnStock.eu

EUROPOORT KRINGEN

POMPEN

22 februari - 2020

DE BLACK BOX
OPENT ZICH
Een pomp wordt nogal eens gezien als een gesloten systeem, ‘een black box’,
waarvan men eenvoudigweg verwacht dat-ie het altijd doet. KSB biedt gebruikers
inzicht in de staat van de pomp, en de mogelijkheid om met behulp van data op
energie en onderhoudskosten te besparen.
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n de ontvangstruimte van KSB Nederland in
Zwanenburg staat pal naast de ingang een flinke,
antieke pomp opgesteld. Het principe van dit model
is nog altijd ongewijzigd, zegt Jan Kamps, verkoopleider
industrie, water & energie, maar tegelijkertijd zijn er
onmiskenbaar grote stappen gezet. “Kijk, je hebt het
dan over honderdvijftig jaar aan ontwikkeling. In die tijd
zijn pompen compacter geworden en kunnen ze meer
druk leveren. Er worden tegenwoordig andere materialen
gebruikt en ook op het gebied van design zijn er stappen
gezet.”

Spanningsveld

Kamps stipt nog een ander verschil aan. “De pomp
van nu is geen black box meer”, stelt hij, wijzend op de
huidige trends van automatisering en energiebesparing.
“Pomponderdelen als de motor, as en waaier bevinden
zich in een metalen huis, waarvan een klant vroeger niet
van buiten zag of de pomp het wel of niet deed.” Met
de PumpMeter van KSB is er inmiddels de mogelijkheid
om pompen te monitoren. Met andere woorden: de
black box opent zich. “Zaken als de zuigdruk, persdruk
en verschildruk worden afwisselend op de display
getoond. Gebruikers kunnen zien of de pomp efficiënt
en optimaal draait.” Kamps weet dat er bij afnemers

BIJNA ANDERHALVE
EEUW EXPERTISE IN
POMPEN
Het in 1871 door Johannes Klein,
Friedrich Schanzlin en August
Becker opgerichte KSB bereikt
volgend jaar de eerbiedwaardige
leeftijd van 150 jaar. Aanvankelijk
werkten in totaal dertien mensen
bij het bedrijf, dat nog altijd
in de buurt van Ludwigshafen
is gevestigd. Tegenwoordig
heeft KSB wereldwijd 16.000
mensen in dienst, beschikt
op het alle continenten
wereldwijd over een of meer
fabrieken en is het goed voor
een jaaromzet van 2,3 miljard
euro. Dochteronderneming
KSB Nederland is vanuit
haar vestiging in Zwanenburg
actief, waar het een aantal jaar
geleden een volledig vernieuwde
werkplaats in gebruik heeft
genomen. In Alphen aan den Rijn
beschikt het bedrijf over een
eigen, in Nederland aanwezige,
productiefaciliteit.

“Hiermee bieden
wij zekerheid”
van pompen veelal een spanningsveld bestaat tussen de
output en het optimaliseren van de productieprocessen.
Ten onrechte, vindt hij, gaat de aandacht vaak naar
het eerste, de output. “Dat terwijl veel bedrijven flink
kunnen besparen op hun bedrijfsprocessen. Ga maar
na: van de total cost of ownership van een gemiddelde
pomp bedragen de investeringskosten circa 5 procent.
Het energieverbruik is goed voor 50 tot 75 procent. Als
je daarop kan besparen, gaat het hard.”
Narekenen

Daarnaast vallen er zeer grote besparingen te realiseren
als de flow van de pomp wordt teruggeschaald. Kamps:
“Wanneer je de flow een beetje terugneemt, ontstaan
er grote besparingen op het vermogen. Wij kunnen
klanten hierin bijstaan.” Kamps ziet dat het ‘meten bij
klanten’ steeds vaker onderdeel is van zijn dagelijkse
werkzaamheden. Zijn ervaring is dat wanneer voor
de aanschaf van een pomp wordt gecalculeerd, de
berekeningen vrijwel altijd aan de hoge kant uitvallen.
“Als een installatie klaar is, gaan wij altijd narekenen.
Op basis hiervan stellen wij een protocol op hoe er
valt te besparen. Bij elk proces is dat mogelijk, want
calculaties zijn over het algemeen aan de hoge kant.”
Elke pomp die KSB levert is maatwerk, legt hij uit. Of
het nu gaat om de materiaalsoort of de diameter van
de waaier, alles wordt klantspecifiek geproduceerd.
Kamps merkt tegenwoordig dat niet alle bedrijven
goed voor ogen hebben wat ze precies nodig hebben.
“Soms moeten wij doorvragen om de juiste informatie
boven water te krijgen. Als wij niet de juiste gegevens
ontvangen, krijgt de klant een verkeerde pomp.”
Zekerheid

Een andere manier om meer informatie over de staat
van een pomp te krijgen, is het gebruik van de KSB
Guard. Dit instrument bestaat uit een sensor - die
met behulp van industriële lijm of een magneet op de
lagerstoel of aandrijflantaarn van de pomp kan worden
bevestigd -, een batterij en een transmitter. “De KSB
Guard meet de temperatuur en trillingen. Bij een
overschrijding gaat er een alarm uit, waarbij de monteur
de melding ontvangt dat de pomp kapot kan gaan of dat
hij direct dient in te grijpen als dat nodig is.” Gebruik
van dit systeem heeft volgens Kamps als voordeel dat
het risico op plotselinge stilstand kleiner wordt en dat
pompen langer kunnen doordraaien. “Hiermee bieden
wij zekerheid”, aldus Kamps. “Wel is er het nadeel dat
de KSB Guard niet in Atex beschikbaar is, maar ik ben
ervan overtuigd dat dit dit er in de toekomst zeker gaat
komen.”
Zeker nu pompen steeds meer zijn uitontwikkeld, is het
volgens Kamps van belang om klanten bij te staan in
het verlagen van hun total cost of ownership. “Daar valt
voor de gebruikers de meeste winst te behalen.”
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HET BELANG VAN GOEDE
LEIDINGSYSTEMEN
Tekst: Kim de Booij

Ze zijn meestal niet het duurste onderdeel, maar wel cruciaal in een proces. Ze
zien er niet ingewikkeld uit, maar zijn wel geavanceerd. Ze zijn niet nieuw, maar
wel doorontwikkeld. We hebben het over leidingsystemen. “Qua investering gaat
het slechts om een klein gedeelte van wat een installatie kost”, zegt Henk Giezen
van Gizom. “Daarentegen zijn de kosten van een stilliggend proces door een
defect juist erg hoog.” Reden genoeg dus, om dit procesonderdeel eens onder de
loep te nemen.
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n welk proces, in welke fabriek en in welke branche
je ook kijkt, overal komt leidingwerk voor. Maar
de ene glimmende buis is de andere niet. Dat mag
voor zich spreken. Het materiaal moet stevig genoeg
zijn voor zijn toepassing, bestand zijn tegen de stoffen
waarmee het in aanraking komt en weerbaar zijn tegen
invloeden als koude en warmte. Bij Europoort springen
er twee specifieke uitdagingen extra in het oog:
zeewater en chemische stoffen.
CuNiFer

“Bij zeewater is er vanzelfsprekend het gevaar van
corrosie. Daarom wordt er veel met non-ferrometalen
gewerkt”, legt Giezen uit. “Deze metalen hebben een
unieke zeewaterbestendige eigenschap, zeker in de
vorm van CuNiFer, een legering waarin koper, nikkel
en ijzer verwerkt zijn. Naast CuNiFer zijn gelegeerd
aluminium en rvs uitermate geschikt voor dergelijke
doeleinden. En zo heb je dus verschillende materialen
en legeringen die bestand zijn tegen specifieke
omgevingen of chemische stoffen.”

LEUK OM OVER GIZOM TE WETEN
Gizom is een familiebedrijf. Henk Giezens opa
begon het bedrijf ooit met de verkoop van
koper. In de jaren erna ontwikkelde Gizom door
tot een internationale specialist en groothandel
in non-ferrometalen. Henk Giezen en zijn broer
zijn de vierde generatie Giezen die er de scepter
zwaaien. Generatie nummer vijf wordt, in de
vorm van Henks zoon en zijn broers dochter, al
klaargestoomd om het roer ooit over te nemen.

“De ene legering is
de andere niet”

Betere legeringen

Gecertificeerd

Afhankelijk van de toepassing wordt steeds gekeken
welk metaal of welke legering er het meest geschikt
voor is. Het gaat vooral om non-ferrometalen, zoals
aluminium, CuNiFer, rvs en koper. “Ze zijn minder zwaar
en bovendien beter bestand tegen corrosie dan staal.”
Nu is dat niet nieuw. Deze kennis hadden we tientallen
jaren geleden ook al. Giezen: “Maar legeringen zijn wel
veel beter geworden. Ze hebben een flinke ontwikkeling
doorgemaakt. Hierdoor gaan leidingen van deze
materialen langer mee en zijn ze betrouwbaarder.”

Goedkoop lijkt dus ook hierin duurkoop te zijn. “Dat
is echt zo. De grotere bedrijven zijn hier al lang
van doordrongen. Voor hen staat de veiligheid en
continuïteit van hun proces voorop en dus kiezen
ze voor de goede kwaliteit materialen. Bij Gizom
garanderen we dat. Wij kiezen voor ‘Deutsche
gründlichkeit’. Onze metalen zijn veelal Lloyd’s
gecertificeerd. Daarmee weet je dat je betrouwbaar
materiaal hebt en voldoe je meteen aan alle
regelgevingen.”

Kwaliteitsverschil

Snelheid

“Maar de ene legering de andere niet”, vervolgt hij.
Giezen doelt op de kwaliteit van legeringen. “Hier zit,
afhankelijk van waar het geproduceerd wordt, veel
verschil in. Dit kan grote gevolgen hebben voor de
levensduur en betrouwbaarheid van het leidingwerk. Het
zal sneller corroderen, gaan lekken en stuk gaan, met
alle gevolgen voor de veiligheid en continuïteit van dien.”

Giezen merkt dat er bij veel installateurs en fabrieken
ruime kennis is over non-ferrometalen. “Ze weten zelf
vaak al goed wat ze nodig hebben. Toch zijn we voor
hen een welkome sparringpartner, die meedenkt in
oplossingen voor problemen of nieuwe uitdagingen.
Daarnaast is een belangrijke toegevoegde waarde
onze leversnelheid. Zeker wanneer er moet spoed
vervangend leidingwerk nodig is en de continuïteit van
een proces op het spel staat. Op zo’n moment kunnen
wij vrijwel direct leveren. We hebben namelijk een
breed programma op voorraad.”

CERTIFICERING

Installatie

Net als alle andere onderdelen en installaties in
een fabriek, moeten ook leidingen aan bepaalde
eisen en kwaliteitsstandaarden voldoen. Deze zijn
in diverse landen in diverse regelingen vastgelegd.
Dit zijn de meest bekende: ISO norm 9001:2008,
Lloyd’s, DNV, de Amerikaanse standaard ASTM
en het Duitse DIN. En wellicht hebt u ook eigen
specificaties, waaraan u vindt dat de materialen
moeten voldoen. Gizom levert ze exact volgens de
specificaties die u nodig heeft.

Omdat Gizom de materialen op maat, zelfs prefab
aan kan leveren, klaar voor montage, is een snelle
en correcte installatie mogelijk. Maar daar moet je
dan wel de juiste kennis en vakmanschap voor in huis
hebben. “Installatiebedrijven hebben die meestal wel,
maar als er rechtstreeks vanuit de fabriek een (spoed)
vraag komt, bijvoorbeeld in geval van een reparatieklus,
is dat niet altijd het geval. Op zo’n moment kunnen
we ook de juiste vakmensen, zoals gespecialiseerde
lassers, leveren die de installatie verzorgen. En met
onze goedgekeurde materialen heb je meteen de juiste
certificering om direct weer aan de slag te kunnen.”

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

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

De nieuwe Liquiphant FTL51B: rotsvaste betrouwbaarheid

• Liquiphant staat bekend om zijn veelzijdigheid, robuustheid
en gebruiksgemak.
• Safe by design, ontwikkeld volgens IEC 61208 past hij perfect
in SIL2/SIL3 toepassingen.
• Heartbeat Technology detecteert corrosie direct en minimaliseert
veriﬁcaties aanzienlijk.

Wilt u meer weten?
www.nl.endress.com/ftl51b
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Frans van den Akker, programmadirecteur ISPT

‘W E ZULLEN
ALLEMAAL MOETEN
WENNEN’
De introductie van artificial intelligence in de procesindustrie zal de traditionele
verhoudingen verstoren tussen asset owner, equipmentleverancier en de partij die
het onderhoud uitvoert. Want er komt een vierde speler bij, die de digitalisering
aanstuurt. Dit verwacht Frans van den Akker van het ISPT. “Wie gaat de kracht
van de data ontsluiten?”

POMPEN, KLEPPEN,
AFSLUITERS & PIJPLEIDINGEN

Frans van den Akker

EUROPOORT KRINGEN

28 februari - 2020

O

p een stief uurtje rijden van de Europoort is het
kantoor gevestigd van het Institute for Sustainable
Process Technology (ISPT). Daar, vanuit een
volgens de expressionistische stijl ontworpen voormalig
gymnasium, werkt programmadirecteur Frans van
den Akker van het ISPT aan verschillende projecten
die met het digitaliseren van bedrijfsprocessen in
de procesindustrie te maken hebben. Hij heeft heel toepasselijk - de Dudok-zaal in het complex
gereserveerd voor de uiteenzetting over de laatste stand
van zaken omtrent het slimmer maken van objecten als
pompen, kleppen, afsluiters en pijpleidingen.

Tweeledig

Eerst een korte introductie. Het ISPT is een ruim tien
jaar opgerichte stichting, waarin publieke en private
partijen samenwerken. “Bedrijven zijn gericht op
productie; wij op het innoveren van processen. In
ISPT slaan we de handen ineen. Wij verbinden de
industrie, overheid en universiteiten met elkaar.” Het
hart van de stichting ligt bij het vertalen van nieuwe
inzichten naar de industrie, vindt Van den Akker. Haar
taak is tweeledig: innoveren en zorgen dat nieuwe
technologieën bij bedrijven wordt toegepast. “Aan de
ene kant verrichten wij fundamenteel onderzoek; aan
de andere kant zoeken wij steun voor bedrijven die een
nieuwe technologie hebben ontwikkeld. Soms wordt
vanuit het ISPT een demo of proof of concept gestart,

“Wie kent straks alle
relevante informatie over
alle pompen in Nederland?”

Marco Waas, director R&D
and Technology Industrial
Chemicals bij Nouryon

TOEPASSING ZELFLERENDE
TECHNOLOGIE
Nouryon en Semiotic Labs gaan met
elkaar in zee. Laatstgenoemde gaat
zelflerende technologie leveren die het
onderhoud en vervangen van rotating
equipment moet voorspellen.
De door Semiotic Labs ontwikkelde technologie
maakt gebruik van elektrische golven.
Hiermee kan het onderhoud van pompen,
transportbanden en compressoren tot vijf
maanden van tevoren worden voorspeld. Dit
geeft de gelegenheid om kritische onderdelen
tijdens geplande stops te vervangen, wat
onverwacht oponthoud in de productie moet
helpen voorkomen. Dit komt volgens beide
partijen ook de leveringszekerheid en veiligheid
ten goede. In de chloorfabriek van Nouryon
in Ibbenbüren is het systeem getest. Nu
dit succesvol is gebleken, zal het ook bij de
andere zeven fabrieken van Nouryon in Europa
worden toegepast. “De samenwerking met een
start-up als Semiotic Labs helpt ons nieuwe
technologieën aan te boren, die duidelijke
voordelen bieden. Deze oplossing op het gebied
van voorspellend onderhoud helpt ons de
prestaties van onze plants te verbeteren, terwijl
de kosten verminderen”, verklaart Marco Waas
van Nouryon. Mogelijk biedt de technologie
van Semiotic Labs ook andere voordelen voor
Nouryon. Beide partijen bekijken of hiermee ook
de CO2-uitstoot ‘significant’ valt te verlagen.
Begin dit jaar zijn de eerste grootschalige
toepassingen hiermee gepland.
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maar je zult niet snel zien dat wij een fabriek bouwen.
Dat laten wij aan de industrie.”
Schakel

“Wij hebben geen labs of technologieën te promoten”,
maakt Van den Akker duidelijk. “Wij richten ons
volledig op onze rol als intermediair: het koppelen
van universiteiten en bedrijven. Je kunt ons zien als
een schakel tussen thema’s, regio’s en technieken.
Wij verzamelen en maken roadmaps, faciliteren de
matchmaking tussen mkb- en grotere bedrijven en
managen projecten die worden uitgevoerd. Allemaal
onder het thema procestechnologie.” Het netwerk
waaraan al die jaren is gewerkt, is volgens Van den
Akker ‘groot en sterk’. De grootste CO2-emitters zijn
partner, zegt hij, net als alle technische universiteiten
en belangrijke onderzoeksinstellingen. Het ISPT
heeft tijdens de klimaatakkoordbesprekingen aan de
industrietafel plaatsgenomen.
Predictive maintenance

Van den Akker ontvangt geregeld telefoontjes of
mailtjes van bedrijven of mensen die hem tot dat
moment nog niet bekend waren. Zoals van Simon
Jagers, directeur van Semiotic Labs. In samenwerking
met dit jonge bedrijf, en gevestigde spelers als
Nouryon, Vitens, Huntsman en Vopak, is het project
Ergo opgestart. Van den Akker hierover: “Met behulp

“Het vak van contractor is
sterk aan het veranderen; het
zijn spannende tijden”

van artificial intelligence valt het monitoren van
assets in fabrieken in een nieuwe fase te brengen,
van condition based maintenance naar predictive
maintenance. Aan de hand van de conditie van de
motor van bijvoorbeeld een pomp kun je de conditie
bepalen en voorspellen wanneer onderhoud nodig
is, om zo beter een onderhoudsmoment plannen.
Dit leidt niet alleen tot lagere onderhoudskosten,
maar diezelfde data wordt nu ook gebruikt om de
energiekosten te verlagen en CO2-uitstoot terug te
dringen.” Het ISPT zette het idee om in een project,
leidde het naar een subsidiebron en vervult nu de rol
van kennisuitwisselaar.
Snel en goed

Inmiddels is het testen in volle gang. Een duizendtal
motoren bij negen bedrijven wordt voorzien van nietinvasieve stroom- en spanningssensoren. “Die meten

NIEUW: USE CASE LIBRARY
Met ‘gezond risico mijdend gedrag’ is op zich
niets mis, vindt Frans van den Akker van het
ISPT. Maar een te voorzichtige houding van asset
owners in de procesindustrie moet het toepassen
van nieuwe digitale technieken niet in de weg
staan. Daarom maakt het ISPT deze maand een
nieuwe use case library openbaar, waarin in
eerste instantie vijftien cases worden belicht. Van
den Akker hoopt dat dit de drempel voor asset
owners zal verlagen om met nieuwe, maar al wel
bewezen technologieën aan de slag te gaan.

het energieverbruik van de motor. Je kunt de sensoren
heel gemakkelijk inklikken.” Een dergelijke eenvoudige
slimme toevoeging aan ‘domme’ objecten is volgens
Van den Akker ontzettend belangrijk om de doelen in
het Klimaatakkoord te halen. “Die opgave haal je niet
door nieuwe units neer te zetten of restwarmte uit te
koppelen. Daarvoor is veel te veel tijd nodig. Dankzij
een sensor als van Semiotic Labs kun je bestaande
installaties snel en goed monitoren.” De eerste
resultaten zijn al binnen, en volgens Van den Akker
‘heel positief’. “We zien besparingen van vijf, maar ook
van twintig of dertig procent zien binnenkomen. Daar
worden we blij van.”
Anders werken

Het is volgens Van den Akker een kwestie van tijd
voordat meer slimme sensoren industriebreed aan
assets worden toegevoegd. Daarmee verandert er
mogelijk ook wat in de verhouding tussen de asset
owner, de partij die het onderhoud verricht en de
leverancier van de equipment. Want een vierde speler
maakt zijn entree: degene die de sensoren aan de
assets toevoegt. “Wie gaat de conditie van de assets
meten?”, vraagt Van den Akker zich hardop af. “En
wie doet er wat mee? Wie kent straks alle relevante
informatie over alle pompen in Nederland? Wie gaat
de kracht van de data ontsluiten? Dat wordt een ding.
Hiermee krijgt de status van de pomp een nieuwe
dimensie! Binnen afzienbare tijd ontstaat er een
database met daarin de status van heel veel pompen
van verschillende leveranciers. Dit geeft gehele nieuwe
mogelijkheden en ook ruimte voor nieuwe spelers in de
maintenance-keten. We zullen allemaal moeten wennen
aan de digitalisering die eraan komt. Het wordt een
andere manier van werken.”
Tweede leven

De procesindustrie omarmt de kansen van digitalisering
wel, ziet Van den Akker, maar we staan volgens hem
pas aan het begin van de transformatie die eraan komt.
“Het wordt absoluut als een kans beschouwd. De
ene partij is bezig met augmented reality, een ander

We tackle the challenges of
the future – with our intelligent
vacuum solutions.

www.buschvacuum.com
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Het dashboard van het Ergo-project.

“Pijpen, kleppen en afsluiters komen tot leven”
heeft een dronevloot en een derde past sensoring
toe. Er gebeurt heel veel, maar bij geen enkele fabriek
zijn alle elementen van digitalisering te vinden.” Zo
is augmented reality volgens hem heel geschikt voor
het onderhoud en de inspectie van kleppen, afsluiters
en pijpleidingen. “Een goede start is te beginnen met
het aanbrengen van een QR-code. Als je die scant
verschijnt de informatie die je nodig hebt op een tablet
of slimme bril. Je krijgt ter plekke, op het juiste moment
relevante informatie over de asset. Dit gebeurt al,

SENSORINGTRENDS
Het aantal sensors in fabrieken neemt niet
alleen toe, ze worden ook dieper in het
productieproces geplaatst. “Op meer plaatsen
wordt de status van processen doorgegeven.
Dit maakt decentraal bijsturen mogelijk.
Daarnaast zie je dat sensors niet alleen fysische
waarden meten, maar dat ze ook een netwerk
vormen. Dit maakt ze slim. Smart sensors
detecteren het als er één uitvalt. Ook kun je er
automatisch mee kalibreren en configureren”,
zegt Frans van den Akker van het ISPT.

maar nog niet overal. Ook zie je twinning opkomen,
het creëren van een digitale ‘tweeling’ van een asset.
Hiermee kun je slimmer onderhoud plegen, maar de
twin is ook geschikt voor simulatie en trainingen. Een in
wezen statisch device wordt zelf niet slim, maar krijgt
een tweede leven in een digitale wereld.”
‘Saai’

Een andere nieuwe ontwikkeling is het instrueren
van medewerkers met behulp van video, in plaats
van teksten. “Zo komen pijpen, kleppen en afsluiters
tot leven. Het vak van contractor is sterk aan het
veranderen. Het zijn spannende tijden.” Van den
Akker ziet het als zijn ‘ultieme doel’ als dit soort
digitaliseringsslagen bijdragen aan het halen van de
duurzaamheidsdoelen. Wel bespeurt hij aarzelingen
in de markt om artificial intelligence toe te passen. De
technologie wordt nog niet breed gebruikt, uit angst
dat het kunstmatige brein een ongewenste kant op
gaat. Daarom is het zaak de algoritmes transparant
te maken, legt hij uit, en gebruikers te benutten bij
de ontwikkeling van algoritmes. Ook is speciaal
een project opgericht - ‘Saai’ heet dit - dat de AIkansen moet vertalen naar mogelijkheden voor de
procesindustrie. Dit zijn er ontzettend veel, ziet Van den
Akker. “Er is een keuzeprobleem, want er dienen zich
zóveel nieuwigheden aan. De skills van mensen zijn een
vervolguitdaging. We leven in een gave tijd, maar de tijd
die we hebben is gelimiteerd.”
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EFFICIENT
PERFORMANCE
FROM WEG

WEG Low Voltage Motors and Drives.
CONTROLLED PERFORMANCE
WEG Low Voltage Motors and Variable Speed
Drives are the easy answer for greater efficiency,
precise control and versatility for all applications.
We offer a complete range of IE3 and IE4
motors both for safe area and hazardous area
environments with motor monitoring as an option.
With inverter drives designed for machinery,
systems, HVAC-R and general purpose, we can
deliver a matched efficient solution for all of your
application requirements.

Turning energy into solutions

www.weg.net

WEG offer more than motors....

...with a complete range of motors with monitoring
option, gearboxes, drives and soft starters, WEG has
a solution for all applications.
Focussing on energy efficiency, WEG has
always been ahead of the game when it comes
to supplying motors that meet European ecodesign standards and the USA NEMA EPACT
for electric motors. The standard W22 range
available for 0.12 up to 355 kW and the ATEX
compliant W22X motors are available to both
IE3 and IE4 energy efficiency ratings whilst the
WMagnet Drive System is already achieving the
anticipated IE5 rating. The WEG Motor Scan with
either gateway or bluetooth connectivity, allows
remote performance monitoring to help predict
maintenance and avoid costly downtimes.
Starting in January 2021 the new European
legislation will require hazardous area motors to
have a minimum efficiency rating of IE3 with a
few exclusions, WEG are already supplying these
products.
The CFW series of variable speed drives has a
product for all applications from the miniature
CFW100 drive to the more sophisticated CFW11,
with built in PLC functionality and various plug and
play options to extend the parameters available.
The CFW701 and CFW501 have been specifically
designed for to be used for HVAC applications
with options that include “Dry pump” to stop
pumps running dry to PLC functionality built into
the CFW701. The WEG automation range also
includes Soft Starters with key pad programming
and built in options for optimum control of motors.
WEG Motor Scan
for performance
monitoring
& predictive
maintenance

Recent expansion of the WEG WG20 geared
motor range now means WEG are able to
supply helical, helical bevel and parallel shaft
gear boxes up to 18,000 Nm. The gearboxes
feature an aluminium frame up to 600 Nm whilst
the more powerful gearboxes up to 18,000 Nm
torque are made with a robust cast iron housing.
Efficiencies in the gearbox are achieved through
a two-stage design featuring a large ratio range.
Low circumferential speeds in the input stage
and reduced splashing losses due to optimised
amounts of lubricants mean that the WG20
experiences extremely low power losses and
benefits the gears lifetime. The WG20 has been
designed to industry standard mounting position
and is switchable to all voltages making it both
flexible, compact, efficient and reliable.
Drawing on a wide range of knowledge and
experience WEG can offer solutions to industry
sectors including the oil, gas, water/waste water,
food/beverage and material handling amongst
many more. The WEG projects team can offer
solutions that include large machines up to
and including the power rating of 110 Mw with
transformers and electrical panels for control,
operation, safety and protection

learn more about
WEG’s products here
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BESPAREN DOOR
INNOVATIEF
AFDICHTSYSTEEM
Tekst: Kim de Booij

Stoompluimpjes zijn een overduidelijke indicatie dat er iets mis is met een
afdichting. Toch laten we het vaak maar zo. Ze zijn er altijd al geweest en over
oplossingen denken we niet eens meer na, ook al kunnen we er euro’s mee
besparen. Maar wat als we het over een besparing van tonnen hebben?
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“S

toomlekkages zijn een blinde vlek geworden”,
zegt Ru Cleveringa van NMF Group. “Bedrijven
zijn eraan gewend geraakt dat afdichtingen
snel gaan lekken. Dat is ook zo met oude materialen, zoals het nog steeds veelgebruikte Viton elastomeer. Maar
er zijn al veel betere materialen op de markt waarmee
het probleem makkelijk verholpen kan worden. Dat geldt
natuurlijk ook voor grotere lekkages.”
Zekerheid

Cleveringa durft te stellen dat NMF Techniek voor ieder
probleem een systeem kan aandragen dat met een
hoge mate van zekerheid voor een sluitende afdichting
met een langere levensduur zorgt. “We zijn specialist
in oplossingen voor afdichtingen en koppelingen. Niet
alleen bij grote lekkages, maar bij ieder pluimpje helpen
we mee om het lek dicht te krijgen. Door onze specialistische kennis lukt dat ook.”
Aan de oplossing van de NMF Techniek ligt naast kennis
ook het WT-Expertprogramma ten grondslag. “Dit
systeem wordt door de hele industrie gebruikt, maar wij
hebben componenten aan het programma toegevoegd,
zoals materiaalsoorten, bouten, moeren en variabelen
als druk en temperatuur. Op deze manier kunnen we een
optimaal totaalplaatje ontwikkelen.”
Bouten en moeren

Voordat je een optimaal afdichtsysteem kunt bouwen,
moet je volgens Cleveringa eerst weten waar het mis
ging in het oude systeem. “Die informatie gebruiken we
bij de bepaling van de dikte, breedte en het materiaal
van de nieuwe afdichting. Tijdens onze calculatie kijken
we ook of de juiste kwaliteit bouten en moeren gebruikt
wordt. Het komt vaak voor dat ze te zacht zijn of te veel
strekken onder spanning. Bij opwarming van een installatie, zetten bouten en moeren eerder uit dan massievere delen van de installatie zelf. Door de toegenomen
lengte vermindert de kracht op de afdichting en kunnen
er makkelijk lekkages ontstaan. Daarom zijn ook deze
onderdelen van groot belang om mee te nemen in de
totaaloplossing.”

VISUELE CONTROLE
Een lek neem je meestal pas waar zodra het
ontstaan is. Dit kan flinke gevolgen hebben
wat betreft kosten, veiligheid en duurzaamheid.
Dankzij het beveerde afdichtsysteem van
NMF Techniek behoort dit probleem tot het
verleden. Bij visuele inspectie kan de slijtage
geconstateerd worden doordat er een spleet
ontstaan is tussen de huls en bodemplaat
van de veerzuil. Nog voordat er werkelijk een
lek ontstaat, kan door het aandraaien van de
bouten een lek voorkomen worden.

deel van de oplossing. Het voornaamste verschil zit in
ons unieke systeem. We hebben een beveerd afdichtsysteem ontwikkeld. De spanning in een afdichting kan
namelijk afnemen door gebruiksomstandigheden zoals
temperatuur en druk, maar ook door verkeerde montage, ‘het zetten’ van de afdichting en veroudering van het
materiaal. In ons systeem compenseren we die dalende
spanning door een verenpakket, dat een continue afdichtingsdruk geeft.”
Lagere kosten

Het beveerde afdichtsysteem zorgt voor een betrouwbaar
systeem met een langere levensduur. “En daardoor voor
lagere onderhouds- en vervangingskosten. Je verdient
je investering er zeker mee terug. Ik zal een voorbeeld
noemen. Een klant wisselde voorheen drie à vier keer per
jaar een binnenliggende flens van een warmtewisselaar.
De vervangingskosten waren slechts 1.500 euro, maar
het stilleggen van het proces kostte iedere keer een kwart
miljoen. Wij hebben er zes jaar geleden een nieuwe afdichting in geplaatst. Deze kostte 35.500 euro. Hij werkt
nog steeds. Het betekent voor dit bedrijf een besparing
van meer dan een miljoen euro per jaar.”

Beveerd afdichtsysteem

Moeten we die totaaloplossing dus vooral zoeken in
andere materialen? “Nee, dat is slechts een klein onder-

TA-LUFT CERTIFICAAT
In België en Duitsland hanteert men strengere wetten rondom
luchtverontreiniging dan in ons land. Bedrijven daar moeten voldoen
aan de TA-Luft, welke technische instructies voorschrijft rondom
het bewaken van de grootte van lekkages uit componenten van
installaties. Verscheidene afdichtsystemen van NMF Techniek zijn
leverbaar met een TA-Luft conformiteitscertificaat. Hierdoor is de
kans op schadelijke lekkages bijna nul, ook op de lange termijn.

Veilig en duurzaam

Behalve economisch voordeel zijn we natuurlijk ook altijd
op zoek naar verbeteringen in veiligheid en duurzaamheid. “Ook daar biedt ons systeem oplossingen voor. Zo
gebruiken we een speciaal metalen H-profiel, gevuld met
afdichtingsmateriaal. Hierdoor komt de druk van binnen
niet rechtstreeks naar buiten en spuit een eventueel
schadelijke stof er dus niet op volle kracht uit.”
De doordachte systemen van NMF Techniek bieden dus
oplossingen voor veelvoorkomende problemen. “Maar
dan moeten bedrijven wel weten dat deze bestaan.
We komen dus graag bij bedrijven langs om de mogelijkheden te laten zien. Met een berekening maken we
duidelijk welke voordelen er te behalen zijn. Vervolgens
leveren we het systeem inclusief goedkeuring van de
berekening door de TüV. En indien gewenst, verzorgen
we ook de installatie.”
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POMPEN

Paul van den Heuij, Travaini Pompen Benelux

STAPSGEWIJS
I NNOVEREN
Paul van den Heuij, directeur van Travaini Pompen Benelux, loopt al heel wat jaren
mee in de pompenbusiness. In Europoort Kringen vertelt hij over het oplossen van
problemen, de voordelen van gemakkelijk onderhoud en de grotere focus op de
verkoop van centrifugaalpompen.

Paul van den Heuij: “Wij kijken er op een
andere manier naar dan de eindgebruiker.”
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P

aul van den Heuij legt een suikerklontje op tafel,
in het kantoor van Travaini Pompen Benelux in
Waalre. “Stel dat dit een pomp is”, zegt hij. Om
daarna te wijzen op de andere klontjes in de doos. “Het
zijn dezelfde pompen als zijn broertjes en zusjes, maar
de één wordt bijvoorbeeld bij een pharmaproducent
gebruikt, en de ander bij een fabriek die aanrechtbladen
maakt. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de juiste
pomp voor een specifieke toepassing wordt geleverd.”

Wezenlijk verschil

Hij spreekt uit ervaring, die terugvoert naar het begin
van deze eeuw toen Van den Heuij bij Travaini Pompen
Benelux in dienst trad. Daarvoor zat hij in de markt van
compressoren en technisch/medische gassen. “Ik heb
altijd iets met lucht gehad, of het nu gaat om perslucht
of het splitsen van lucht”, lacht hij. Werken op het
Benelux-verkoopkantoor van de Italiaanse producent
van pompen sprak Van den Heuij om verschillende
redenen aan. “Een klant staat er anders in wanneer
hij een pomp, in plaats van flessen gas koopt. Travaini
produceert zowel compressoren als vacuümpompen.
Voor deze energiedragers moet de klant zelf zorg
dragen. Je koopt niet een doosje vacuüm. Dat is een
wezenlijk verschil.” Daarbij komt dat Van den Heuij,
opgeleid als werktuigbouwkundige, ervan houdt ‘iets te
zien bewegen’.
Oplossen

Van den Heuij zegt geen beter moederbedrijf te hebben
kunnen treffen dan het in 1929 door Carlo Travaini
opgerichte Pompetravaini S.p.A. “Binnen het bedrijf is
zóveel knowhow beschikbaar, die de eindgebruiker in de
regel niet heeft. Dat is niet als kritiek bedoeld, maar wij
kunnen hierin het verschil maken.” In de zeventien jaar
dat Van den Heuij voor Pompetravaini werkt, zegt hij
heel veel installaties te hebben gezien. Telefoontjes van
klanten wanneer er vacuümproblemen zijn, beginnen
vaak met de opmerking: ‘De pomp werkt niet’. “In 95
procent van de gevallen blijkt het niet aan de pomp,
maar aan de bedrijfsomstandigheden te liggen”, spreekt
Van den Heuij uit ervaring. “Wij kijken er op een andere
manier naar dan de eindgebruiker. Wij zijn de producent
van de pomp, niet een importeur die daarnaast nog
andere merken voert. Het is en blijft ‘onze’ pomp.” Het
oplossen van problemen bij klanten maakt je tot ‘de
gevierde jongen’, merkt Van den Heuij. “Zoiets vergeet
men niet gauw.”
Superieur

In zeventien jaar tijd is veel hetzelfde gebleven,
en andere dingen juist weer niet. Van den Heuij:
“Vaktechnisch is er niet zoveel veranderd. Een
vacuümpomp van nu is technisch hetzelfde als in
2003. Wel is er een aantal aandachtsverschuivingen
geweest, zoals met ATEX. Binnen Travaini is er wel
enorm veel veranderd, vooral als je kijkt naar de
positionering in de markt. Dit is een Italiaans bedrijf
dat kwaliteitsproducten maakt. Ik trek de vergelijking
wel eens met een Rolls Royce of Ferrari. Wie zou die

“Bij de nieuwe pompen
kun je het afstellen van de
impeller van buitenaf doen,
zonder te demonteren”
niet graag in de garage hebben willen staan?” Travaini
heeft de laatste jaren ongeveer tien miljoen euro
geïnvesteerd in nieuwe machines. Het uitbesteden van
werk wordt minimaal gedaan. “Ook weer vanwege de
hoge kwaliteitseisen. Het moet superieur zijn, en staan
als een huis.”
Zonder demontage

Travaini startte zo’n tien jaar geleden met de
ontwikkeling van de nieuwe TRVX-serie, een compleet
nieuwe pompenlijn. “Daarmee zijn wij nu halverwege”,
vertelt Van den Heuij. “In totaal heb je het dan over
acht series, met elk twee à drie pompen.” De nieuwe
modellen kenmerken zich volgens hem door hun
compacte formaat, robuuste ontwerp, lagere energie- en
waterverbruik en het vergrote gemak bij het onderhoud.
“Vroeger moest je een vloeistofringvacuümpomp
demonteren als je onderhoud aan de impeller wilde
doen. Bij de nieuwe pompen kun je het afstellen van de
impeller van buitenaf doen, zonder te demonteren. Dat
scheelt enorm, in uren, handjes en uitval.” De komende
jaren zullen nieuwe TRVX-modellen door Travaini op de
markt worden gebracht. Dit zal stapsgewijs gebeuren,
kondigt Van den Heuij aan. Niet te snel, want een
nieuwe pomp wordt pas op de markt gebracht als die
tot in den treure is getest. Een ander aandachtspunt
is een grotere focus op het in de markt zetten van
centrifugaalpompen. “Die maken wij ook al negentig jaar,
maar wij gaan ons hierin meer profileren. Specifiek heb
ik het dan over eentraps ISO 2858 centrifugaalpompen,
voor chemische toepassingen, een echte groeimarkt
voor ons. Het doel is ook in dit segment weer veel
klanten tevreden te stellen!”

NOG NIET KLAAR
Paul van den Heuij is
anderhalf jaar van zijn
pensioen verwijderd. Maar
dat betekent niet dat hij
dan afscheid neemt. “Ik
ben nog niet klaar. Hoe is
nog niet duidelijk, maar ik
blijf het liefste bij Travaini
betrokken.“
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NOOIT
‘NEE’
“Welke slang of koppeling een klant ook nodig heeft, wij zorgen ervoor dat deze
binnen 24 uur op de afgesproken locatie is. Linksom dan wel rechtsom. Dát is onze
kracht”, zegt sales director Patrick Goering van Mees van den Brink.
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D

é grote troef van de groothandel/importeur van
slangen en koppelingen is de omvangrijke voorraad
van 35.000 vierkante meter, verdeeld over twaalf
vestigingen. “En dan moet je je realiseren dat vierkante
meters nog niet eens alles zeggen”, vertelt Goering
zichtbaar enthousiast. “Je kunt de grootte en diversiteit
van de voorraad beter in kubieke meters aangeven.
Bij ons hoofdkantoor in Haaksbergen is de voorraad
niet alleen 17.000 vierkante meter groot, maar zijn de
stellingen ook nog eens negen meter hoog. Wij hebben
alles onder één dak. ‘Nee’ verkopen doen wij niet.”

A tot Z

De slangen- en koppelingenspecialist is 45 jaar geleden
in Haaksbergen opgericht, en al lang geen regionale
speler meer. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland,
België, Duitsland en Hongarije. Vanuit het filiaal
Ridderkerk wordt de regio Rotterdam bediend. “Dit
hebben wij vijf jaar geleden geopend. Wij zijn begonnen
met twee man, maar zijn al doorgegroeid naar zeven
medewerkers.” Binnenkort, verklapt Goering, wordt een
achtste medewerker aan ‘team Ridderkerk’ toegevoegd.
Mees van den Brink levert niet alleen slangen en
koppelingen, het begeleidt en verzorgt het bijbehorende
traject van A tot Z. Goering somt op: “Denk aan
monteren, lassen, persen, testen en certificeren. Dit
laatste doen wij zowel intern als op locatie. Wij hebben
een online certificeringssysteem waar klanten kunnen
inloggen. Zij kunnen bijvoorbeeld instellen dat zij,
een maand voordat een slang vervalt, een melding
ontvangen dat de slang gekeurd moet worden.”
Nieuwe webshop

De 130 medewerkers van Mees van den Brink
werken in een organisatie die ‘lean’ is ingericht. “Die
werkwijze, van continu verbeteren, werpt zijn vruchten
af”, stelt Goering. “Ga maar na: we werken met min
of meer dezelfde bezetting, en toch is de omzet het
afgelopen jaar met vijftien procent toegenomen. Het is
een geoliede machine. Tot onze klantenkring behoren

TRENDS IN SLANGEN EN KOPPELINGEN
Een belangrijke trend die Patrick Goering waarneemt in de markt
voor slangen, is dat veel bedrijven zoeken naar ergonomische
slangen die makkelijk hanteerbaar zijn. Bijvoorbeeld door een
gladde PE-buitenlaag aan te brengen, zodat de slang als het
ware over de grond glijdt. “Deze veelal lichtgewicht slangen zijn
toepasbaar in veel marktsegmenten”, verklaart Goering. Mees van
den Brink is ISO 9001-gecertificeerd en lid van de SIR, waar het
vanwege de 45-jarige ervaring in een werkgroep meepraat over
slangenthema’s. Bij de koppelingen vindt Goering de door Mees
van den Brink ontwikkelde tankwagenkoppeling een stap vooruit.
Die bestaat uit één stuk, in plaats van losse onderdelen. “Bij het
vervoer van zware chemicaliën wil je immers geen spills.”

TUKKERS FAMILIEBEDRIJF MET DE
ROTTERDAMSE MENTALITEIT
Mees van den Brink is vernoemd naar de
oprichter van het bedrijf. Inmiddels is de
naamgever teruggetreden en leidt zijn zoon Bob
van den Brink de groothandel/importeur. Ook
zijn andere zoon Bart is in het bedrijf werkzaam,
in de logistiek. “Van origine zijn wij Tukkers”,
vertelt Patrick Goering. “Doen wat je zegt,
woord is woord.” Dat klanten dit waarderen, zie
je volgens hem terug in de klantbeoordelingen.
“Het bedrijf is zo goed als de mensen die je in
dienst hebt.”

“Het bedrijf is zo goed
als de mensen die je in
dienst hebt”
bedrijven uit verschillende segmenten. Wij beleveren
bedrijven uit onder andere de chemie, petrochemie,
foodindustrie, industriële reiniging, offshore/
maritiem, tanktransport, scheepvaart, hydrauliek,
bouw, brandweer en agrarische sector. Dat zijn er
heel wat, inderdaad.” Medio dit jaar kunnen klanten
hun bestellingen ook via een webshop doen, die in de
vernieuwde website wordt geïntegreerd. “In principe
met het volledige assortiment, als aanvulling op onze
verkoopafdeling”, kondigt Goering aan.
Meedenken

Mees van den Brink biedt klanten niet alleen het
product. Wanneer er prijs op wordt gesteld, denken
de slangen- en koppelingenspecialisten ook mee.
Er liggen immers wel 130 tot 140 soorten slangen
op voorraad. “Afhankelijk van de toepassing ga je
wegstrepen en kom je uiteindelijk uit bij de optimale
oplossing. Het kan gebeuren dat bedrijven voor te dure,
overgekwalificeerde slangen kiezen. Door eerlijk advies
voorkomen wij dat klanten een te dure slang nemen.
Dat kan behoorlijk in de kosten schelen.” Een ander
voorbeeld van slim meedenken zijn de slangen die Mees
van den Brink ontwikkelde voor de industriële reiniging.
“Een klant zocht een zeer flexibele slang die vol vacuüm
kan hebben. In samenspraak met de fabrikant en klant
hebben wij een perfecte oplossing ontwikkeld. Op onze
verkoopbinnendienst zitten mensen die al vele jaren
bij ons werken; dat zijn echte specialisten. Voor ieder
vraagstuk is een oplossing te vinden.” Tot slot heeft
Goering nog een uitnodiging, voor als iemand in de
buurt van Haaksbergen is. “Kom eens langs op onze
hoofdlocatie, om te zien wie wij zijn en wat wij doen.
De koffie staat altijd klaar!”

GIZOM: SPECIALIST
IN NON-FERRO

Gizom in Veendam heeft al meer
dan 120 jaar ervaring op het
gebied van non-ferro standaarden maatwerkproducten. We ontwikkelden ons van koperslager
tot toonaangevend leverancier
van de meest uiteenlopende
producten in cunifer, koper,
aluminium, brons, messing
en RVS plus toebehoren, zoals
flenzen en fittingen. Onze
producten worden gemaakt
volgens de door u gewenste
specificaties en kunnen desgewenst geleverd worden met
certificaat. Gizom levert wereldwijd aan bedrijven in onder

meer de apparatenbouw, de
scheeps- en jachtbouw, de
offshore, constructiewerk,
installatietechniek, (nucleaire)
energie en (petro)chemische
industrie. Daarvoor beschikken
we niet alleen over een zeer uitgebreid leveringsprogramma,
maar ook over een uitgekiend
logistiek systeem. Veelal kunnen
we direct uit voorraad leveren.
Kijk voor meer informatie op
www.gizom.nl of neem contact
op via (0598) 61 57 38 of
info@gizom.nl.

Transportweg 30
9645 KX Veendam
Telefoon: (0598) 61 57 38
Fax: (0598) 61 23 52
E-mail: info@gizom.nl
www.gizom.nl
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SELECTIETOOL
BIEDT (MOGELIJK)
RAAD
Een verkeerd gekozen klep of afsluiter kan tot een verminderde betrouwbaarheid,
grotere kans op storingen en extra kosten leiden. Tijdens een door iTanks
georganiseerde bijeenkomst in Moerdijk werd besproken of een selectietool
soelaas kan bieden.

V

eel van wat je moet weten over afsluiters staat
niet in vakliteratuur, vindt Gino de Landtsheer,
piping-expert bij Borealis Polymers. “In de
boeken vind je informatie over de type kleppen, maar
niet waar je die kunt gebruiken. Laatst sprak ik een
begaafde ingenieur. Die had nog nooit een afsluiter in
de werkelijkheid gezien. Op basis van mijn ervaring
weet ik dat er voor een tachtigduimse butterfly zestien
tot achttien maanden levertijd zijn. En dat je in Europa
daar vier à vijf leveranciers voor hebt. Dat staat niet in
de boekjes.” De Landtsheer vindt dat proces engineers
eigenlijk een paar jaar op de werkvloer zouden moeten
werken. Want dit soort praktijkkennis doe je in de
procestechniek op de werkvloer op, legt hij uit.

Bibliotheek van ervaringen

De keuze voor een bepaalde afsluiter in een bepaalde
industriële setting valt niet altijd even gemakkelijk te
maken, is De Landtsheers ervaring. Hij ziet het nogal
eens mis gaan, bijvoorbeeld als een bladflens al jaren
op 150 procent wordt gebruikt. “Daar worden ze niet
voor gemaakt. Dan kan het gebeuren dat-ie afbreekt.”
Het selecteren van de juiste afsluiter is het werk van
specialisten, vindt hij. Een verkeerde keuze leidt tot een
verminderde betrouwbaarheid, een grotere kans op
storingen en bijkomende extra kosten. De oplossing ziet
hij niet in het schrijven van een boek, maar het creëren
van een tool. ‘Een bibliotheek van ervaringen’ moet
dit worden. “Je kunt de parameters in de tool gieten.
Niet eenvoudig, want je moet zowel de economische
als technische eisen meenemen. Belangrijk is dat de

MEER DOORZET, MEER SLIJTAGE
Colin Zegers, eigenaar/directeur van
Itis, is gespecialiseerd in het testen
en inspecteren van afsluiters. Hij
voert productietesten, ‘fit for use’testen (bijvoorbeeld met oplopende
temperaturen), emissietesten en design
validation-testen uit. Bij dit laatste wordt
een afsluiter uit elkaar gehaald om te zien
of-ie nog wel goed is. Zegers weet op
basis van zijn ervaringen wel een aantal
voorbeelden te geven van hoe het niet
moet. Zo laat hij een foto zien van een
afsluiter waar een 8 millimeter diepe put
in zit, opgevuld met plamuur met een
laagje verf erover heen. “De fabrikant
vindt het zonde de afsluiter weg te gooien
en verkoopt die daarom toch”, legt Zegers
uit. Het mankement kwam bij een visuele
test aan het licht, nadat de verf eraf was
gestraald. Dat testen geen overbodige
luxe is, blijkt ook uit een typetest
waarover hij vertelt, waarbij tweederde
van de afsluiters het niet haalden. Zegers
ziet twee belangrijke trends in het gebruik
van afsluiters: de doorzet wordt steeds
hoger en de slijtage steeds groter.

KLEPPEN, AFSLUITERS
& PIJPLEIDINGEN
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tool simpel in het gebruik moet zijn; de achterliggende
intelligentie is bepalend.”

“Belangen van
asset owners
en leveranciers
zul je moeten
meewegen”

Obstakels

Het idee van een tool is mooi, maar het is wel een
project van de lange adem. Want het vergt een
grotere openheid, vooral van asset owners, die hun
gegevens moeten delen. “Belangen van asset owners
en leveranciers zul je moeten meewegen”, denkt De
Landtsheer. Er zijn meer te overwinnen obstakels,
zoals het laten meewegen van de winstmarges per
bedrijfstak. “In de raffinage liggen die lager dan in de
chemie. Je moet dus naar de total cost of ownership
kijken.”
Op weg helpen

“Een klep moet doen wat-ie moet doen”, zegt Niels
Herman, business developer bij Bolted Flange
Solutions. Hij bespeurt net als De Landtsheer een
gebrek aan kennis bij asset owners en toeleveranciers.
Een selectietool zou dit kunnen verhelpen, of ten
minste kunnen compenseren, is hij van mening. Hij legt
de aanwezigen de situatie voor waarbij een proces
engineer voor ogen heeft wat voor klep in een bepaald
systeem kan worden ingezet. “Dan zijn de operating
condities bekend, we weten de druk, temperatuur en
het medium, en kennen het soort klep of afsluiter”,
zegt hij. “Een tool zou hem dan op weg kunnen helpen
met het beantwoorden van vragen als wat voor soort

klep of afsluiter hij wil, wat de pondsklasse is van de
bijbehorende pipe specificaties, hoe vaak de klep of
afsluiter wordt bediend en wat de operating condities
zijn waarin-ie wordt gebruikt.” Ook van belang zijn
antwoorden op vragen hoe proces- en servicekritisch
de service is waarin de klep of afsluiter functioneert,
of deze met de hand of automatisch wordt bediend en
keuzes over coating, emissies en dergelijke. “Met deze
gegevens kunnen we al een aardig beeld vormen van
welke klep of afsluiter nodig is”, stelt Herman.
Dna-test

BLOCKCHAIN VOOR PIJPLEIDINGEN
2,5 jaar is hij bezig, Tom Meulendijks van startup Steeltrace, om zijn blockchainplatform voor
pijpleidingen in de markt te zetten. Dat lijkt
langzaam maar zeker aardig te lukken, met
toezeggingen van bedrijven als Total, Sitech,
Van Leeuwen en Lloyd’s om als pilotklant met
Steeltrace samen te werken. Op de bijeenkomst
van iTanks gaf Meulendijks kort uitleg over
zijn systeem: “De supply chain voor piping is
nu niet geautomatiseerd. De keten bestaat
uit veel ‘hekwerk’, waarbij ook het nodige
met stempeltjes ter controle wordt gewerkt.
Hiermee valt te frauderen.” Zijn oplossing
hiervoor is een platform, waarop het product
valt te volgen met behulp van een digitaal
certificaat. Elk stuk pijp heeft zijn eigen ID,
die fysiek met een QR-code, laser of een
RFID-chip wordt aangebracht. “Ieder in de
keten neemt zijn verantwoordelijkheid door
digitaal te ondertekenen. Met behulp van een
cryptografische sleutel wordt dit overgedragen.
Ook labtesten kun je integreren en het is
mogelijk ‘notified bodies’ te laten intekenen.”

Henk Hinsen, inmiddels met pensioen maar gepokt en
gemazeld in het vak dankzij 35 jaar werkervaring voor
ExxonMobil, heeft vaker met dit bijltje gehakt. “Een
regelklep moet betrouwbaar en controleerbaar zijn”,
zegt hij. Hij herinnert zich hoe een kraker stilviel door
een vijftal problemen, waarvan er twee met kleppen
te maken hadden. “Dat kostte een miljoen euro per
dag.” Hinsen zegt ‘een stuk of vier’ soortgelijke tools
te hebben gebouwd. Met behulp van algoritmen werd
voorspeld welke kleppen tijdens hun leven falen. “Een
soort dna-test”, aldus Hinsen, die de initiatiefnemers
voor een selectietool voor afsluiters een aantal tips
geeft: “Zorg voor draagvlak, denk niet te klein. Zorg
ook voor vakkennis, en verwerk dit. Werk samen met
IT, en maak een realistische planning.”
Liever gezamenlijk

In de discussie die aan het einde plaatsvindt, klinken
sceptische geluiden. “Wij hebben al selectoren voor
klanten. En andere leveranciers ook. Er is al veel”, klinkt
het uit de mond van een kleppenleverancier. Hij wijst
erop dat falende kleppen over het algemeen niet voor
‘5 bar met water’ worden gebruikt. Toch laat Herman
zich hier niet door uit het veld slaan. “Denk er eens
over na. Laat mij jullie ideeën weten. Beter is het dit
gezamenlijk aan te pakken dan ieder voor zich.”
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REGELKLEPPEN
KUNNEN VEEL
LANGER MEE
Tekst: Kim de Booij

Regelkleppen en afsluiters hebben in stoomprocessen veel
te verduren. Dan is het niet gek dat ze soms stuk gaan en
vervangen moeten worden. Tenminste, dat denken we.
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M

aintenance engineers houden rekening met het
vervangen van regelkleppen en afsluiters bij
onderhoudsstops. “Vaak niet nodig”, zegt Karel
van Wijk van Advanced Valve Solutions (AVS). “Er is een
reden waarom die kleppen zo snel stuk gaan én er zijn
oplossingen om dat te voorkomen. Ze weten niet dat er
betere alternatieven bestaan. Maar die zijn er wel. Na
analyse van de schade kunnen we vaak een verbeterde
uitvoering aanbieden. Onze engineers zijn zeer bedreven
in het vinden van inventieve oplossingen.”

Detailniveau

Je kunt het niemand kwalijk nemen dat deze kennis bij
veel bedrijven ontbreekt, vindt Van Wijk. “Ten eerste is
het aan ons, om onze innovaties met bedrijven te delen.
Als we iemand gesproken hebben, is diegene ook vaak
overtuigd. Maasstroom, EnecoGen en Rijnmond Energy
bijvoorbeeld, gebruiken inmiddels onze producten.”
Maintenance engineers hebben vandaag de dag veel
aan het hoofd, ziet Van Wijk. “Die krijgen een steeds
breder takenpakket. Ze weten overal wat van, maar
hebben niet alle kennis op detailniveau. Kleppen zijn
voor hen geen dagelijkse kost. Ze moeten uitgaan
van wat ze weten en bij hun vaste leverancier kunnen
krijgen. Maar er is dus meer. Elke regelklep heeft zijn
eigen kenmerken en moet zo nauwkeurig mogelijk
worden geconfigureerd om optimaal en storingsvrij te
kunnen functioneren. Wij zijn daar zeer bedreven in.”
Natuurkunde

Begrijpen wat de voordelen van de innovaties zijn,
ten opzichte van de kleppen ‘die we altijd gebruiken’,
begint bij de (natuurkundige) wetenschap waarom
een klep stuk gaat. Dat is stap één, volgens Van Wijk.
“Er gebeurt veel in de leidingen van een stoomproces.
Druk en temperatuur moeten natuurlijk heel precies
gereguleerd worden om de juiste performance te
krijgen. Afhankelijk van de specifieke situatie, zijn daar
speciale regelkleppen en appendages voor. Met die
juiste kleppen zorg je ook voor geluidsreductie en het
voorkomen van ongewenste bijverschijnselen, zoals de
vorming van stoombelletjes, cavitatie of thermoshock bij
omvormstations en attemperators. Dergelijke processen
leggen we graag uit aan de medewerkers binnen een
fabriek, zodat ook zij begrijpen hoe iets werkt en
waarom je voor welke klep moet kiezen.”

BRAYTON CYCLE
AVS is in Amerika betrokken bij een proefinstallatie om een Brayton cycle te testen. De basis van
deze Brayton cycle is superkritische CO2. Het
proces is theoretisch zeer veelbelovend, maar nog
nooit in de praktijk getest. Deze innovatie brengt
revolutionaire verschillen in energierendement en
uitstoot met zich mee. Een energiecentrale kan op
termijn een veel hoger rendement krijgen, wat de
CO2-voetprint aanmerkelijk verkleint. AVS is betrokken bij een 10 MW proefinstallatie. Het bedrijf
adviseert en engineert op detailniveau mee voor
wat betreft hun expertise, de regelkleppen. Deze
moeten door de extreme omstandigheden (275
bar en 721 °C) aan heel specifieke eisen voldoen.

Minimum bereik

Waar negen van de tien keer een beter alternatief
mogelijk is, ervaart Van Wijk in de dagelijkse praktijk,
is bij stoomomvormers, stoomkoelers en drainkleppen.
“Bij die eerste twee zie je dat de oude kleppen vooral
geschikt zijn voor het op vollast draaien van een
stoominstallatie. Daarbij zorgen ze voor een sporadische
opstart van de installatie of het opvangen van een trip.
Maar de problemen ontstaan wanneer de installatie
elke dag moet starten en stoppen en de regelkleppen
over het hele regelbereik bereik, met finesse, moeten
presteren. De terugregelverhouding van oudere type
kleppen heeft er moeite mee om bijvoorbeeld op 4
procent van de capaciteit te functioneren, met alle
gevolgen voor het proces en de kleppen van dien. Met
onze nieuwe types ondervangen we dat probleem.”
Bij drainkleppen speelt een ander probleem. “Dagelijks
condensaat afvoeren én dichtsluitend zijn is een hele
opgave. Vooral bij de herstart van stoominstallaties. In
de installatie is water achtergebleven, dat moet worden
afgevoerd. De flashing, het ontstaan van een waterstoommengsel, geeft veel erosie in het pijpwerk. Hierdoor
gaan drainkleppen vaak stuk. Onze geëngineerde kleppen
daarentegen, zijn er speciaal voor gemaakt en blijven heel.”
Onderhoud

VALVES & MORE
Er bestaan weinig opleidingen rondom regelkleppen en open-dicht
afsluiters. AVS heeft mede daarom het seminar Valves & More in
het leven geroepen. Een meerdaags programma bij verschillende
fabrieken, waarbij AVS haar kennis deelt en er tevens veel
kennisuitwisseling is tussen de deelnemers. Zowel de beginnende als
de ervaren plant- of assetmanager of engineer steekt er veel van op.

Van bijkomend belang voor een lange levensduur van
kleppen, is goed onderhoud. “Daarom zorgen we ervoor
dat onze kleppen ook daarin uitblinken. Bovendien
engineeren, adviseren en leveren we niet alleen, we
bieden ook ondersteuning aan onze klanten. Op afstand
of, indien gewenst, ter plaatse”, legt Van Wijk uit. Om
er nog aan toe te voegen: “Het draait overigens niet
alleen om betrouwbaarheid en levensduur. Met de juiste
kleppen kun je ook aanmerkelijke energiebesparingen
en zelfs uitstootvermindering realiseren.”
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AFSLUITERS

Gerard Penterman en Danielle van Leuffen

DE PAARSE
AFSLUITERSPECIALIST
Wie denkt dat TUBI Valves Nederland zich alleen met zijn huiskleur paars
onderscheidt, heeft het mis. Doorslaggevend voor klanten is het advies op maat
dat de afsluiterspecialist biedt, over industriële afsluiters en appendages in tal van
toepassingen.
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H

et in Zwaag gevestigde TUBI Valves Nederland
mag dan net komen kijken in de markt voor
appendages, dat geldt zeker niet voor de mensen
achter het bedrijf. Directeur Gerard Penterman werkte al
ruim dertig jaar voor verschillende afsluiterleveranciers,
toen hij in 2015 besloot voor zichzelf te beginnen. Hij
richtte TUBI Valves op, een adviserende groothandel in
appendages voor de procesindustrie. Het bedrijf richt
zich op de Benelux. In Danielle van Leuffen - ook gepokt
en gemazeld in het vak met twaalf jaar ervaring - vond
Penterman een eerste medewerker die zijn klanten van
gericht en vakkundig advies kan voorzien. Want vooral
daar draait het om bij TUBI Valves: toegevoegde waarde
bieden met behulp van advies.

Uit de problemen helpen

“Dozenschuivers zijn er genoeg. Wij willen met onze
klanten meedenken”, aldus Penterman. Zo kunnen hij
en Van Leuffen bedrijven helpen om energiebesparing
te realiseren. “Neem een condenspot. Bij aanschaf van
een ander type kan de prijs misschien wat hoger liggen,
maar dan zijn er wel energiebesparingen te realiseren.
Of door middel van het isoleren van de afsluiters. Daarnaast zien we een groeiende toename in het leveren van
regelkleppen door het adviseren en calculeren van de
kleppen, die steeds vaker binnen een tijdsbestek van
drie weken geleverd moet worden.”
Automatisering is een ander aspect waarover TUBI
Valves bedrijven van extra informatie kan voorzien.
Daarnaast is de afsluiterspecialist standby voor nood

“Dozenschuivers zijn er
genoeg; wij willen met onze
klanten meedenken”
situaties, zoals bij de bouw van een opslagtank in
Amsterdam, waar de geleverde kleppen niet de juiste
bleken te zijn. TUBI Valves schoot te hulp. “Zo helpen
wij een ander uit te problemen”, zegt Penterman.
Showroom

In het magazijn in Zwaag beschikt TUBI Valves alleen
over een grijp- of noodvoorraad, met name gericht op
de automatisering van appendages van waaruit het
desgewenst op zeer korte termijn kan leveren. “Bij een
calamiteit schakelen wij een koerier in”, zegt Penterman.
Voor reguliere bestellingen werkt het bedrijf samen met
verschillende fabrikanten en voorraadhouders wereldwijd. Producten die klanten bij TUBI Valves bestellen,
zijn binnen enkele dagen op de plaats van bestemming.
Het bedrijfspand in Zwaag ziet er geordend uit. Beneden
is een ruimte waar inkomende goederen binnenkomen.
Verpakkingsafval ligt er netjes gescheiden opgestapeld. Daarnaast is er een aparte ruimte waar afsluiters
worden opgebouwd. Ook is er boven een cursusruimte
en showroom, waar uiteenlopende afsluiters in doorsnede te bekijken zijn. Penterman loopt de diverse
vlinderkleppen, kogelkranen en plaatafsluiters langs, en
vertelt enthousiast over de kenmerken, toepassingen en
eigenschappen van elk product.
Groeien

SNEL EEN SPECIAL NODIG?
Begin dit jaar is Gerard Penterman
Valvesonstock.eu gestart, een online
shop waar appendages vanuit de
hele wereld vrijblijvend kunnen
worden aangevraagd. “Wij focussen
ons hiermee op specials voor de
procesindustrie, die op korte termijn
nodig zijn. Wij werken samen met
partijen waarvan wij de beschikking
mogen hebben over hun voorraden. In
totaal staan er ruim 70.000 afsluiters
in 4.200 regels op de website”, vertelt
Penterman, die laat zien hoe het werkt.
In zijn browser valt te zien hoe je snel
kunt kiezen uit het enorme aanbod en
een offerte kunt opvragen. “De levertijd
bedraagt standaard tussen de zeven
en tien dagen, maar is met speciale
transporten zeker te verkorten”, aldus
Penterman. Hij noemt Valvesonstock.eu
‘een mooie aanvulling’ voor dit segment
van de markt.

Penterman zegt niet te klagen over de groei die ‘zijn’
TUBI Valves heeft doorgemaakt in de nog korte tijd dat
het bestaat. “Elk jaar groeien we met mooie cijfers. Wij
zijn sneller in dit nieuwe pand getrokken dan ik vooraf
had verwacht en mogen dus niet klagen. Ook hebben we
het afgelopen jaar een nieuwe collega mogen verwelkomen. We zijn rustig op zoek naar de volgende persoon
voor onze organisatie. Ons doel is de komende jaren op
gecontroleerde wijze verder te groeien. Dit mag onder
geen geval ten koste gaan van onze huidige klanten.
Ook willen wij niet heel groot worden. Bij ons staat
voorop om snel te kunnen schakelen en onze klanten van
goed advies te voorzien.” Om de gewenste groei te realiseren, zeggen Penterman en Van Leuffen het belangrijk
te vinden dat de naamsbekendheid van het bedrijf wordt
versterkt. Van Leuffen: “Wij zijn een tijdje terug op tv
geweest bij Ondernemend Nederland op RTL7, maar
merken toch dat mensen ons nog te weinig kennen.” Zijn
bedrijven eenmaal klant bij TUBI Valves geworden, dan
is - zo is de ervaring van Penterman en Van Leuffen - de
kans groot dat zij ook klant blijven. Een wens van beiden
is om meer in Rotterdam te leveren, al is het volgens
Penterman een zaak van de lange adem voordat dit doel
is bereikt. En hij relativeert: “Je kunt nog zoveel doelen
stellen, uiteindelijk bepaalt de markt waar je staat.”
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GIVE YOUR
PUMP
A BRAIN.

KSB Guard. Verzekert de
beschikbaarheid van uw installatie.
Een installatie moet niet alleen probleemloos draaien, maar ook de kosten
voor het inspecteren en onderhouden van uw installatie dienen zo gering
mogelijk te blijven.
Met KSB Guard is het allebei mogelijk! KSB Guard garandeert dat
veranderingen in het bedrijfsgedrag van uw installatie vroegtijdig worden
herkend en zodoende het onderhoud beter kan worden gepland zonder
hiervoor op locatie te hoeven zijn.
Veilig · Snel · Eenvoudig
KSB Nederland BV · infonl@ksb.com

› Onze techniek. Uw succes.
Pompen · Afsluiters · Service
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POMPEN

Grotere focus WEG op eindgebruiker

DE STILLE KRACHT
WEG, producent van elektromotoren, tandwielkasten en
frequentieomvormers, gaat deze laatste twee productgroepen
nadrukkelijker in de markt zetten. Ook wil het zich meer richten
op eindgebruikers, bijvoorbeeld door het uitvoeren van drop in
replacements.
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D

e producent is bij sommigen misschien niet
bekend, maar toch een bedrijf van formaat. WEG,
vernoemd naar de voornamen (Werner, Eggon
en Geraldo) van de drie oprichters in 1961, is zo’n
zevenhonderd kilometer onder São Paolo gevestigd.
Richtte het Braziliaanse bedrijf zich in de jaren zestig
nog alleen op de productie van elektromotoren, in
de loop der jaren is het portfolio uitgebreid tot zowel
kleine als grote elektromotoren tot 50 MW, laag- en
hoogspanning, tandwielkasten en frequentieomvormers.
“WEG produceert eigenlijk alles wat met de omzetting
van energie te maken heeft”, vertelt sales and marketing
manager Martijn Brinks van het in Hengelo gevestigde
WEG Netherlands. Daar zit het achttien medewerkers
sterke verkoopkantoor van WEG, dat onder de Beneluxorganisatie valt.

ATEX, WINDTURBINES EN COATINGS
WEG heeft wereldwijd 460 (!) productielijnen
in bedrijf, waar het niet alleen ‘gewone’
elektromotoren, tandwielkasten en
frequentieomvormers maakt. Zo beschikt
het bedrijf in Portugal over een fabriek waar
ATEX-motoren worden geproduceerd. Dit is het
ATEX-centrum van WEG, waar ATEX-cursussen
worden gegeven. Verder produceert WEG
windturbines en coatings. Deze coatings zijn
niet alleen voor op de wikkelingen van motoren,
om zo de levensduur te bestendigen, maar
ook om boorplatforms tegen de zware zilte
omstandigheden te beschermen.

Ontzorgen

Tot de klanten in Nederland behoren voornamelijk
grote machinebouwers, zoals pompen-, compressoren-,
hydrauliek- en ventilatorleveranciers. Zij beleveren
weer klanten in de petrochemie, food-, staal-,
maritieme en chemische industrie. “WEG kun je
zien als een traditionele OEM-leverancier. Het liefst
verzorgen wij trajecten van A tot Z, waarbij wij klanten
volledig kunnen ontzorgen”, zegt Brinks. “Nu wij
een van de grootste leveranciers zijn op het gebied
van elektromotoren wereldwijd, vinden wij het tijd
om onze vleugels verder uit te slaan. Wij willen ons,
naast de elektromotor, nog meer gaan richten op
tandwielkasten, frequentieomvormers en het beleveren
van eindgebruikers.” Deze laatste taak is in handen
van business unit manager Menno Kuipers. Hij legt
uit dat eindgebruikers vaak bepalen voor welke soort
motor, tandwielkast of frequentieomvormer wordt
gekozen op een pomp. “Wij kunnen het eindgebruikers
makkelijker maken. Ze zijn niet altijd bekend met WEG,
en onbekend maakt onbemind.”

Direct weer draaien

Een gewaardeerde manier waarmee WEG eindgebruikers of asset owners van dienst is, zijn ‘drop in
replacements’. Kuipers: “Vaak zie je dat eindgebruikers
een grotere hoogspanningsmotor van 25 tot 30 jaar
oud willen vervangen, om zo de productie te kunnen
verhogen. Wij zijn dan in staat om een nieuwe machine
te bouwen, met exact dezelfde footprint. De klant hoeft
alleen de kabels maar los te koppelen en als de nieuwe
motor is geplaatst, kan er direct weer worden gedraaid.
Collega-bedrijven doen dit niet. Wij zijn hier vooral in
Europa in gegroeid. Recent hebben wij in Rotterdam
twee mooie projecten gedaan, waarbij wij motoren
van 12 MW en 29 MW leverden.” Door een motor te
vervangen door een nieuwer, krachtiger exemplaar met
precies dezelfde kabelaansluiting, voetmaten en as-afmetingen, kunnen eindgebruikers de productie opvoeren
en tegelijkertijd op kosten besparen.
Breed pakket

TRENDS IN ELEKTROMOTOREN EN
TANDWIELKASTEN
“Meer dan de helft van de producten die wij nu verkopen, is
de laatste vijf jaar ontwikkeld”, zegt Martijn Brinks van WEG
Netherlands. Het onderstreept volgens hem het innovatieve
karakter van een bedrijf als WEG. “Motoren worden steeds
efficiënter, ook door scherpere normering. Wij lopen daarin
voorop, wat je bijvoorbeeld goed kunt zien bij onze zeer efficiënte
laagspanningsmotoren.” Bij tandwielkasten bestaat er geen vaste
norm; elke leverancier levert zijn eigen maten. Brinks vertelt dat
WEG een serie tandwielkasten - de WG20-lijn - heeft die één op
één uitwisselbaar is met de maten van andere grote leveranciers.
“Ook zie je dat het bereik per trappen groter is geworden.
Soms kun je daardoor met minder trappen uit. Ook dat scheelt
weer in efficiency.”

Brinks verwacht dat distributeurs blij zullen zijn met de
grotere aandacht van WEG voor eindgebruikers. “Dit
maakt het makkelijker voor hen. Distributeurs zijn er
goed in om bij stilstand snel te kunnen leveren. Wij zijn
daar niet op ingericht. Wij zijn producent, en kunnen niet
binnen drie uur voor de poort van een fabriek staan.”
Daarnaast zijn er voordelen voor eindgebruikers, legt Kuipers uit. “Wij hebben een breed pakket aan technische
oplossingen, die eindgebruikers kunnen leren kennen.
Zestig tot tachtig procent van het energieverbruik in de
industrie gaat op aan elektromotoren. Overal zit wel een
motortje in. Door daar op een paar procent te besparen,
scheelt dat flink in de kosten.” WEG is, zoals eerder aangegeven, een mondiale grootmacht met 32.000 werknemers wereldwijd en een dagelijkse productie van 70.000
elektromotoren. Maar toch voelt het, zegt Kuipers, alsof
je zakendoet met het bedrijfje van om de hoek. “De
lijnen zijn kort en wij zijn no-nonsense. Dat spreekt aan in
Rotterdam, maar ook daarbuiten, merken wij.”
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‘D E PERFECTE
VACUÜMOPLOSSING’
Tekst: Kim de Booij

Dat we vloeistoffen kunnen verdampen met behulp van vacuüm, is niets nieuws.
En dat hiervoor vacuümpompen benodigd zijn, is ook vanzelfsprekend. Maar dat
deze pompen in honderden verschillende varianten komen en slechts onderdeel
zijn van het grote geheel van ‘de perfecte vacuümoplossing’, daarover is nog niet
bij iedereen alles bekend.

R

ob Liefting, sales manager bij Busch Vacuüm
Solutions, verwoordt het heel eenvoudig: “Een
vacuümpomp is als een stofzuiger zonder slang.
Zonder dat essentiële onderdeel heb je niks aan je
stofzuiger. Zo is het ook met vacuümpompen in de
industrie. Daarom moet je niet zomaar een vacuümpomp
kopen, maar op zoek gaan naar iemand die de beste
totaaloplossing kan bieden. Dat is wat we bij Busch
doen. We kijken hoe vacuüm een oplossing kan bieden
in het proces van de klant. En uiteindelijk is een
vacuümpomp daar dan een modulair onderdeel van.”
Onderdelen

Wat zijn dan de andere onderdelen van de oplossing?
“De vacuümpomp maakt onderdeel uit van een
compleet skid dat perfect op maat gemaakt is.

Bovendien kijken we, samen met de klant, naar het
soort stoffen dat door het systeem gaat. Welke
uitwerking kunnen ze op de materialen hebben? Gaan
ze polymeriseren, verkleven, zijn ze agressief of kunnen
we een condensor gebruiken? Hier moeten we op
anticiperen, zodat we de juiste materialen en pomp
kunnen gebruiken, waarmee we een betrouwbaar
proces kunnen garanderen.”
Vervanging

Bij nieuwbouw lijkt het logisch om voor een
totaaloplossing te kiezen. Maar hoe zit het met
de vervanging van bestaande vacuümpompen?
“Vacuümpompen gaan, mits goed gereviseerd, vaak
een jaar of twintig, dertig mee. In die tijd zijn er vaak
twee dingen veranderd: het productieproces en
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“Het loont absoluut de moeite om een
nieuwe oplossing te onderzoeken”
de doorontwikkeling van pompen. Het kan dus het
makkelijkst lijken om een identieke pomp terug te
plaatsen, als die er nog is, maar het loont absoluut de
moeite om een nieuwe oplossing te onderzoeken.”
Legio voordelen

Welke voordelen bieden nieuwe oplossingen dan zoal?
“De voordelen zijn legio. Denk aan energiebesparing,
duurzaamheid, veiligheid, stoomverbruik,
koelwaterverbruik, storingsgevoeligheid en omvang
van de installatie. Neem bijvoorbeeld oude steam jets,
stoomejectoren. Afhankelijk van de situatie dat een
fabriek eigen stoom heeft uit het productieproces óf
deze speciaal voor de vacuümpomp moet opwekken,
kan er een grote energiebesparing worden gerealiseerd
door over te schakelen op een ander vacuümsysteem.
Ook qua duurzaamheid zijn er grote voordelen te
behalen. Bij een steam jet condenseren de meeste
aangezogen dampen zich, wat uiteindelijk resulteert in
vervuild water of vervuilde uitstoot.”
Kosten 1:5

Ook noemt Liefting de drukregeling, in zijn ogen
een ondergewaardeerde besparingskans. “Er
zijn verschillende betere manieren om de druk zo

energetisch mogelijk in stand te houden. Vaak zie je
dat er een te grote pompcapaciteit gebruikt wordt
en dat een verkeerde drukregeling een minder
goed condensorrendement opleveren. Daar is nog
ontzettend veel winst in te behalen.” Over hoeveel
winst hebben we het dan zoal, als we een oude
vacuüminstallatie vervangen door een nieuwe? “Omdat
iedere situatie anders is en iedere oplossing maatwerk
is, is dat moeilijk te zeggen. Maar stel dat je een
steam jet hebt, dan kan de kostenverhouding, inclusief
energieopwekking en afvalverwerking, oplopen tot 5:1
wanneer je overstapt op een droog vacuümsysteem.”
Droog vacuümsysteem

Een droog vacuümsysteem. Dat is? “Het is een
vacuümpomp waar geen vloeistoffen, zoals water en
olie, in voorkomen. Dat wil zeggen dat er dus ook geen
menging van deze vloeistoffen met milieukritische
stoffen is en je geen extra afvalstroom creëert. Deze
innovatieve pompen zijn bovendien vaak contactvrij, de
rotor heeft geen contact met het huis, waardoor er geen
wrijving en dus minder energieverbruik is. Daarnaast zijn
deze pompen relatief onderhoudsarm, kennen ze geen
cavitatie door water, zijn ze weinig corrosiegevoelig door
hoge temperatuur en gering van omvang.”
Kennis

WAAR OF NIET WAAR?
Je hoort vaak dat hoe een dieper vacuüm je
maakt (hoe lagere druk je creëert), des te meer
energie daarvoor nodig is. Is dat waar of niet
waar? Het antwoord is: niet waar. In het vacuüm
bouwt zich namelijk geen extra weerstand
op, omdat er steeds minder moleculen in de
gasstroom zitten. Er is dus geen extra kracht
nodig om deze nog verder vacuüm te trekken.
Andersom, bij compressie, is dat wel het geval.

Liefting deelt met plezier nog meer kennis over
de verschillen van diverse vacuümpompen qua
aanzuigcapaciteit, destillatiedruk en bestendigheid
tegen diverse stoffen. “En het liefst deel ik deze
kennis zo vroeg mogelijk in het onderhoudsuitbreidings- of nieuwbouwproject. Voor fabrieken en
ingenieursbureaus is vacuüm een onderdeel van het
geheel. Onze ingenieurs zijn echte vacuümspecialisten.
In de specificaties die we uiteindelijk toegestuurd
krijgen, zien we vaak nog verbetermogelijkheden.
Daarom bieden we, nog voordat men er zelf aan
begint, een kosteloze screening aan. Nog los van of
de opdracht ons uiteindelijk gegund wordt. Zo willen
we graag helpen om op een efficiënte manier tot de
perfecte vacuümoplossing te komen.”

Wil jij werken aan een veiligere procesindustrie?

Volg dan de opleiding Procesveiligheid!
Werk jij in de chemische procesindustrie en wil jij meer weten over de specifieke risico’s? Volg dan
nu de opleiding Procesveiligheid. Tijdens de opleiding behandelen we natuurlijk de procesveiligheid,
maar ook de organisatie en uitvoering van grote projecten in de chemische procesindustrie.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Procesveiligheid
• Uitvoering grote projecten/turn arounds
•
•
•
•
•

Procestechnologie en installaties
Processchema’s, P&ID’s
Mechanische veiligheid, PED
Maintenance
Consequentie kwantificering (QRA, Safeti)

• Instrumentele beveiliging

•
•
•
•
•

Externe veiligheid/BRZO/PGS6
Kwalificeren en kwantificeren van risico’s
Explosies
Gevaarlijke stoffen
Incidentenonderzoek

• ATEX

Data: 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april, 14 mei,

Schrijf je snel in, deze
opleiding zit altijd snel vol!

11 juni 2020 en tentamen op 25 juni 2020.

T 030 231 82 12 | www.phov.nl | info@phov.nl
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ANDER(S)
WERK(EN)

A

an het plafond van het visrestaurant A
Cevicheria in Lissabon hangt een enorme
octopus. Zijn acht kronkelende tentakels
domineren het etablissement. Rond de klok van
acht is het spitsuur voor de bediening. En dan
gaat er wel eens iets fout. Ik zie een glas wijn van
een dienblad afglijden en rinkelend op de stenen
vloer neerkomen. Tot ieders verbazing begint het
al personeel spontaan te applaudisseren. Alsof
het was afgesproken. Maar tegelijk gebeurt het
zo enthousiast en met zoveel overgave dat het
wel afgesproken moét zijn. En wat gebeurt: het
hele restaurant klapt mee. Aan elke tafel gaan de
handen op elkaar. Wat sfeer, wat een gezelligheid
en wat moet het hier leuk werken zijn.

Stel je eens voor dat jouw collega’s zo reageren
wanneer je een foutje maakt. Hoe vaak denken
we wel eens aan anders werken. Dus op een
andere manier. Of vaak genoeg ook aan heel
ander werk. Recent onderzoek laat zien dat één
op de vier werknemers actief op zoek is naar
een andere baan. En bovendien blijkt dat we het
solliciteren naar dat andere werk bij voorkeur
doen in de tijd van de baas. Een beter bewijs dat
je toe bent aan iets nieuws is er niet.

JAAP LUIKENAAR,
communicatie/lobby-advies
& journalistiek, in haven en
achterland

Andere baan of ander werk: een kennis van
mij - ze heet Irmgard Bomers - heeft het
jaren geleden helemaal gehad met haar baan.
Digitalisering, globalisering en individualisering
vormen een stressfactor van jewelste. Haar
verlangen naar ander werk en naar een andere
manier van werken is dusdanig groot dat ze
besluit het roer radicaal om te gooien. Ze zegt
haar vaste contract op en met haar man spreekt
ze af dat hij de komende tijd maar voor het
inkomen moet zorgen. Voor haar zoektocht
neemt ze ruim de tijd: een paar jaar. Dat de
huishoudportemonnee daardoor wat minder
gevuld is, nemen ze op de koop toe.
Werk doen waar je goed in bent. Waar je je
hele ziel en zaligheid in kwijt kunt. Dat wil toch
iedereen. Maar ja, dat moet je wel durven.

Legio argumenten om lekker te blijven zitten
waar je zit. Tijd, geld en vertrouwen blijken
de grootste obstakels. Zij durft wél de stap te
nemen in de overtuiging dat werken veel leuker
wordt als je het anders organiseert. En dat
komt goed uit, aangezien we in een tijd leven
waarin de toekomst van werken toch al aan
grote veranderingen onderhevig is. Denk aan
begrippen als De Nieuwe Economie (met deel-,
circulaire en netwerkeconomie) en Het Nieuwe
Werken (met ict, flexibilisering en sociale
innovatie).
Dat vaste werkpatroon doorbreken begint
met naar jezelf en je privé-situatie te kijken en
naar de wereld om je heen, dus naar wat je
bijdraagt aan de maatschappij. En natuurlijk
kijk je ook naar je huidige verdiensten en
groeimogelijkheden. Als hulpmiddel daarbij
zou je de 80/20-regel eens moeten toepassen.
Deze zegt dat 80 procent van het werk dat
jij doet net zo goed door andere mensen kan
worden gedaan. Maar die resterende 20
procent is helemaal jouw ding. Daarin ben jij
uniek, haal jij het beste uit jezelf naar boven en
ben jij van de allergrootste waarde (voor jezelf
en voor je baas). Het is het werk dat helemaal
bij je past en wat je het liefst de hele dag zou
willen doen.
Al schrijvende besef ik dat deze column een
soort handvat voor meer plezier in je werk aan
het worden is. Door - net als bediening in dat
Portugese restaurant - anders naar je werk
te kijken, of door te kiezen voor ander werk.
Daarvoor zijn de 666 woorden op deze pagina
echter te weinig. Ik volsta met het noemen van
de titel van een net uitgekomen boekje dat kan
helpen bij het zetten van zo’n nieuwe stap in je
dagelijks werk. Het heet ‘Wat een geluk, een
lifehack voor je werk’. Het is geschreven door
de eerder genoemde kennis en gaat uit van een
win-win-winsituatie: voor jezelf, je werk (je baas)
en de maatschappij. Meer weten: zie www.
werkeninnetwerken.nl.
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HAVEN

20e Jaardiner Deltalinqs

EENDENBORST MET
EEN TOEFJE PFAS
Foto’s: Mirjam Lems

Voor de twintigste keer kwamen de achterban en relaties van Deltalinqs bijeen om
gezamenlijk een vorkje te prikken en daarbij het glas te heffen. Na het voorafje
zeevruchten bestond het hoofdgerecht uit eendenborst. Met een toefje PFAS.
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D

e Onderzeebootloods bij RDM is sinds een aantal
jaar het decor van het jaarlijkse havendiner van
Deltalinqs, dat traditiegetrouw op de derde
maandag van januari wordt gehouden. Voorman
Steven Lak hield voor de zevende keer een toespraak
voorafgaand aan het diner. Het was zijn laatste, want
toen hij bij het eind van zijn speech was gekomen en de
aanwezigen een goede voortzetting van de avond had
gewenst, was het moment aangebroken waarop zijn
opvolger Atzo Nicolaï het stokje van hem overnam.

Een van de zaken die Lak aanstipte was de volgens
hem ‘beschamende’ houding van de overheid in het
PFAS-dossier. “Beschamend, omdat de overheid bij de
aanpak van dit dossier, maar ook dat van stikstof en
zeer zorgwekkende stoffen, onvoldoende vooruitziend
is geweest en vereiste minimum standaards voor
regelgeving uit het oog is verloren”, aldus Lak. In het
nieuwe strategisch plan van Deltalinqs, dat aan het eind
van de avond aan de genodigden werd meegegeven,
valt te lezen dat Deltalinqs met DCMR in gesprek is
over een oplossing voor het havengebied. Want sinds
mei vorig jaar staat de vergunningverlening on hold, wat
zorgelijk is, vindt Deltalinqs.
En de overheid, die door Lak werd aangesproken?
Special guest Stientje van Veldhoven, minister van
Milieu en Wonen, liet blijken niet direct aangespoord
te zijn om tot een snelle oplossing te komen. ‘Een
lastig probleem’ is het, gaf ze te kennen, ‘waar we hard
aan werken’. Enig concreet punt dat de minister kon
voorleggen, is dat PFAS ‘op de Europese agenda’ is
geplaatst. Tja, daar moesten de dinerenden het mee
doen. Gelukkig werd op dat moment de eendenborst
uitgeserveerd. Met een goed glas wijn erbij, om de
PFAS-bijsmaak wat mee weg te spoelen.

” thuis in Rotterdam
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Wearflex® compensatoren

Altijd in
beweging

Procesleidingen, lucht- en rookgaskanalen zijn onder invloed van
trillingen en temperatuurwisselingen altijd in beweging. Wearflex®
compensatoren zijn expansiestukken die deze bewegingen opvangen.
Als marktleider in Nederland ontwerpen en produceren we al decennialang een totaalpakket van kwalitatief hoogwaardige weefselcompensatoren en andere hoogtemperatuur textielafdichtingen.
Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties, (petro)chemische installaties of ertsverwerkers supersnel
ontzorgen. Volgens een uniek multi-diciplinair serviceconcept verzorgen we projecten van planning en engineering tot uitvoering, QA/QC
en nazorg, waarbij we veiligheid uiteraard niet uit het oog verliezen.

Kwalitatief
hoogwaardig
product
Multidisciplinair
serviceconcept

Waarom Wearflex®
compensatoren?

www.wearflex.com

24/7
bereikbaar

Competitieve
prijsstelling

Zeer snelle
dienstverlening
Experts
met groot
oplossend
vermogen

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

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

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

T : +32(0) 3 711.02.78
E : sales@keramab.com
W : www.keramab.com
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WEBNIEUWS
BRON VAN DIT NIEUWS IS DE WEBSITE EUROPOORTKRINGEN.NL. HIEROP STAAT
EEN OVERZICHT VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN HET ROTTERDAMSE.

LBC BREIDT OPSLAGCAPACITEIT
CHEMICALIËN UIT
LBC Tank Terminals maakt bekend uit te breiden.
Het bedrijf wil meer chemicaliën kunnen op- en
overslaan.

 INSTALLATIE
VERBRANDINGSOVEN
BIJ REKO VOLTOOID
Bij Reko is het laatste deel van de
verbrandingsoven geïnstalleerd. Daarmee
is de ingebruikname van de nieuwe
fabriek een stap dichterbij gekomen.
Eind 2018 maakte Reko bekend in
Rotterdam een tweede fabriek te bouwen,
waar teerhoudend asfaltgranulaat en
dakleer worden omgezet in grondstoffen,
warmte en elektriciteit. Inmiddels komt
het einde van de bouwwerkzaamheden in
zicht. Voor de kerst zijn de loopringen van
de draaitrommeloven geplaatst, waarna
vorige maand de verbrandingsoven is
geïnstalleerd. Reko wil de nieuwe fabriek
in september dit jaar in gebruik nemen.
Wanneer die draait, kan Reko kiezen of
de vrijkomende warmte wordt benut voor
omzetting in warmte of elektriciteit. Is het
’s winters koud en heeft de stad warmte
nodig, dan levert de fabriek warmte. Is
het hartje zomer, dan kan de warmte in
elektriciteit worden omgezet. Jaarlijks
kan de nieuwe installatie 1,2 miljoen ton
reststoffen verwerken. 7.500 huishoudens
kunnen van warmte worden voorzien, en
50.000 huishoudens van elektriciteit.
(Foto: Reko/LinkedIn)

Het tankopslagbedrijf heeft definitief besloten te
investeren in uitbreiding van zijn terminal in de Botlek.
De capaciteit wordt met 70.000 kubieke meter
uitgebreid tot een totaal van 180.000 vierkante meter.
De diepzeepier van de tankterminal krijgt twee extra
ligplaatsen. De steiger kan schepen ontvangen tot
75.000 DWT en met een maximale diepgang van 14,5
meter. De uitbreiding maakt onderdeel uit van een
‘meerjarig investeringsprogramma’, dat tot doel heeft de
Rotterdamse terminal te vernieuwen en uit te breiden.
De extra capaciteit is nodig om in te kunnen spelen op de
groeiende markt voor de op- en overslag van chemicaliën.
Het duurt nog enige tijd voordat de nieuwe faciliteiten
kunnen worden gebruikt. Naar verwachting zal de
uitbreiding in het derde kwartaal van 2021 zijn voltooid.

OPSPORINGSVERGUNNING
GEOTHERMIE VOOR SHELL EN
HAVENBEDRIJF
Het Havenbedrijf Rotterdam en Shell hebben
van het ministerie van Economische Zaken een
opsporingsvergunning gekregen. Hiermee kunnen ze
de geothermische mogelijkheden in het havengebied
onderzoeken.
Het naar boven brengen van heet water uit de bodem
kan voor bedrijven als Shell een alternatief zijn voor
de productie van stoom. Wanneer dit zeer hete water
wat is afgekoeld, kan het ook worden gebruikt voor
het verwarmen van woningen en kassen. Shell en het
Havenbedrijf Rotterdam hebben de afgelopen jaren
al de eerste stappen gezet voor het toepassen van
geothermie in de industrie. Zo is de ondergrond in
het westelijke deel van de haven in kaart gebracht.
Met het binnenhalen van de opsporingsvergunning
is er de komende jaren tijd om de plannen verder uit
te werken. De eerstvolgende twee jaar staat in het
teken van het maken van afspraken met mogelijke
afnemers, het uitwerken van de kosten, het vinden
van een locatie voor een proefboring en het uitzoeken
hoe de infrastructuur eruit kan zien. Het doen van een
proefboring is voorlopig nog niet aan de orde, stellen
zij. Bij het uitwerken van de plannen zal ook Energie
Beheer Nederland (EBN) worden betrokken.

Process Automation Solutions is een wereldwijd opererende, merkonafhankelijke Solution Provider. Met meer dan 1600
medewerkers ontwerpen en realiseren wij uw proces controle systemen, (DCS) veiligheidssystemen (SIS), E&I, en historians
(MES). Process Automation Solutions beschikt over een Functional Safety management systeem volgens IEC61511. Samen met
onze dochteronderneming Industrial Automation Partners BV bieden wij complete geïntegreerde logistieke en procescontrole
oplossingen voor tankterminals.

DCS , PLC & SCADA, SIS
 Siemens: PCS7, TIA Portal, WinCC, S7, S5
 Honeywell: TDC3000, Experion PKS, NCF, Hiway gateway,
AM, EPLCG, FSC, C300, CAB, SM, …
 Emerson: DeltaV, DeltaV SIS
 ABB: 800xA, Feelance
 Rockwell: Plant Pax, Control Logix
 Schneider: Foxboro,Unity, Triconex, Trident
 HIMA (SILworx, ELOPII)

Operational excellence





Alarm management
High performance HMI
Situational Awareness
Terminal manager & Route control

Functional & Machinery Safety






Electrical & Instrumentation (E&I)








MBI / IT
 Aspentech IP 21
 OsiSoft PI
 Software infrastructure services
 Interfacing and communication (E.g. OPC)
 Netwerk architecture
 Netwerk/hardware monitoring: TINA
 Cyber security

Process Automation Solutions BV
An ATS Company
Nikkelstraat 2, 4823AB BREDA
076 – 65876738
Email: Info.nl@pa-ats.com

Functional Safety management and Assessment
HAZOP– and LOPA-support
Safety Requirement specifications (SRS)
Calculations: PFD (ExSILentia) ,Performance Level
Validation and proof testing

Conceptual design (instrumentation, valves…)
Electrical Engineering (low, mid and high voltage)
Drawing Electric master plan
Design of electrical diagrams: E-Plan, AutoCAD, PRODOK
Cable calculations
Lightning protection
Conformity studies for AREI and / or ATEX

Consultancy





Feed, Basic & Detail engineering
Migration studies, Lifecycle management
Controlroom design
Documents:
 Functional Design Specification (FDS)
 Safety Data Sheet (SDS)
 User Requirement Specification (URS)
Industrial Automation Partners BV
A part of PA Solutions
Zekeringstraat 17B, 1014BM AMSTERDAM
020 – 4472727
Email: Info@iapbv.nl

Twitterij
Scenario ‘systeemintegratie’ van@TenneTTSO geeft
een kwart meer stroomvraag in 2030, onder andere
door inzet van elektroboilers in de industrie. Schone
elektriciteit vervangt hier fossiel.
Olof van der Gaag

“Heel efficiënt om snel digitaal iets vast te leggen
tijdens je inspectieronde en dat meteen te delen met
collega’s!” Onze operators hebben nu overal toegang
tot informatie!
Shell Pernis

Primeur voor Rotterdam. Watertaxi vaart straks
op waterstof.
Arno Bonte

Hogeschool @Hsrotterdam heeft op twee van haar
gebouwen #daktuinen laten aanleggen. Hierop hebben
ze ook zonnepanelen geplaatst. Het #groen kan tot
bijna 80.000 liter #regenwater opvangen. En met de
zonnepanelen wekt de hogeschool eigen elektriciteit op.
Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

@Eneco gaat windpark op Maasvlakte bouwen.
Mooi werk.
Corné Boot

Bedrijfsleven: beleid zeer zorgwekkende stoffen
provincie Zuid-Holland slecht voor investeringsklimaat.
Bit.ly/30rOnqu #ZZS #milieu @Rivm
Toxic Netherlands

Onderweg naar @Deltalinqs. Mooi om te zien dat
#vervoeroverwater @CBRBtweets @Waterbus
@BVBinnenvaart zo goed gebruikt wordt.
#makeithappen
Robert Tieman

www.hi-force.com
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NIEUWE KANS VOOR
DE VEERBALANS
Tekst: Fred Verstegen

Eind vorig jaar werd voor de derde keer de Offshore Wind Innovation Award
uitgereikt voor het meest innovatieve project van een start- of scale-up in de
offshore windindustrie. Een van de winnaars was het bedrijf Seaqualize, dat een
balanssysteem ontwikkelde waarmee onderdelen van windturbines op zee snel en
schadevrij geïnstalleerd of gedemonteerd kunnen worden.
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S

tel: een rederij moet een kostbaar windturbine-onderdeel afleveren in een offshore windpark. Er is
alleen een ‘dingetje’; er staat een ‘het kan allemaal
nog maar net’-golfslag, die natuurlijk ook de hijshaak van
de kraan op het dek bereikt. En tijdens de overtakelwerkzaamheden op de plek van bestemming is diezelfde golfslag natuurlijk eveneens van invloed op het peperdure en
zware turbine-onderdeel. Dus wat te doen? Wachten op
beter weer? Of toch de klus proberen te klaren, met alle
onzekerheid van dien? Een keuze die kostbaar kan zijn.
Actieve stabilisator

“Voor dergelijke operaties komen wij met onze Delta
in beeld”, stelt Gjalt Lindeboom van Seaqualize. “De
Delta zit tussen de hijshaak van de scheepskraan en
het af te leveren turbine-onderdeel. Door het principe
van de oeroude veertechniek te combineren met slimme
technologie, fungeert de Delta als een actieve stabilisator, die het effect van de golfslag op het turbine-onderdeel elimineert. Hierdoor blijft die laatste - ondanks de
bewegingen van het schip - toch bewegingloos aan de
hijshaak onder de Delta hangen en kan die met grote
precisie worden geplaatst. Het grote voordeel is dat
je tijd en geld bespaart, omdat je minder afhankelijk
ben van weersomstandigheden. Er zijn natuurlijk ook

jack-ups, schepen die uitgerust zijn met poten, die
uitgeschoven kunnen worden tot op de zeebodem. Dan
is de boel natuurlijk ook gestabiliseerd, maar soms
kunnen dergelijke schepen niet worden ingezet, omdat
de zeebodem niet geschikt of te diep is. En dan kom je
toch weer bij onze Delta uit.”
Bureaulamp-techniek

De Delta is gebaseerd op de al heel oude ‘veertechniek’. Lindeboom: “Deze techniek werd al decennialang
toegepast bij verstelbare bureaulampen. De veren die
daar aan zitten, zijn zo ingesteld dat je de lamp in elke
gewenste positie kunt zetten zonder dat je daar kracht
voor uit hoeft te oefenen. De veerstijfheid maakt dergelijke lampen als het ware gewichtloos. Edouard Schinkel, die ik al kende via mijn TU-tijd in Delft, was al jaren
bezig met prakkiseren hoe hij die balanstechniek kon
vermarkten. Hij is in de bouwindustrie met een systeem
begonnen, waarmee bouwvakkers gipsbetonblokken gemakkelijk konden oppakken vanwege de ‘gewichtloosheid’ door balanstechniek. Samen met zijn broer heeft
hij daar een bedrijf omheen gebouwd. Het eerste echt
commerciële product van Edouard was een tilhulp voor
koffers op vliegvelden. Dat is in samenwerking gebeurd
een grote fabrikant van bagagebanden. Kijk, het tillen
van koffers die tussen de twintig en vijftig kilo wegen op
of van een dergelijke bagageband is op langer termijn
toch een aanslag op de fysiek van bagagemedewerkers.
De tilhulp van Edouard maakt dergelijke koffers als het
ware gewichtloos.”
Gecompliceerd

Gjalt Lindeboom

Maar wat als je geen kilo’s maar tonnen wilt heffen?
“Dan worden de motoren zo groot, zo duur en verbruiken ze zoveel energie, dat je naar een andere oplossing
moet gaan zoeken”, vertelt Lindeboom. “Door bijvoorbeeld het principe van balanstechniek uit te voeren
met variabel instelbare hydro-pneumatische cilinders.
Zo kwamen we in de offshore industrie terecht bij
de loopbruggen van Ampelmann.” Voorheen werkte
Ampelmanns uitschuifbare loopbruggen - die uitgeschoven worden van schip naar bijvoorbeeld windturbinemet zware motoren en dure, veel ruimte innemende,
powerpacks op het scheepsdek. Lindeboom: “Daar
wilden ze vanaf. Met ons systeem kan je een loopbrug
van vier ton met je hand optillen, omdat die gewichtloos
is. Schuif je die loopbrug een paar meter uit, dan krijg
je een variatie in het krachtenspel en past ons systeem
zich aan de nieuwe gewichtssituatie aan. Dus het principe van de veer hebben we, zoals gezegd, vertaald in
een hydraulisch systeem. Dat gedraagt zich net als een
veer, maar is in tegenstelling tot een veer wel instelbaar.
En dat heb je nodig bij grote gewichten en variabele
belasting. Het principe is eenvoudig, maar de uitvoering ligt - to put it mildly - wat gecompliceerder. In die
cilinders werk je namelijk met gas, stikstof en olie. Dan
moet je heel goed snappen hoe zich dit allemaal gaat
gedragen als zo’n cilinder langere tijd in bedrijf is. Daar
hebben we heel veel onderzoek naar gedaan.”
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“Het principe van
de veer hebben
we vertaald in
een hydraulisch
systeem”

“We gaan
nu de Delta
600 bouwen,
geschikt
voor een
maximale
last van
600 ton”

De ‘lefgozertjes’ van Seaqualize.
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Olijke badeend

Terug naar de Delta. Daarvan bestaan nu twee prototypes, waarvan de kleinste een capaciteit heeft van
maximaal vijftig kilo en de grootste - de Delta 2 - geschikt is om bij een stevige golfslag een maximale last
van twee ton toch bewegingloos te krijgen voor precieze
montage of demontage op volle zee. In de hal van Seaqualize hangt de Delta in een stalen frame. Terwijl een
medewerker het apparaat en de software opstart, wijst
Lindeboom op een blauwe badeend, die aan een kabel
zit en door inzet van een lier op en neer gaat bewegen.
Het blijkt niet de mascotte van het Delta-project te
zijn, maar geeft de golfslag aan, zoals die ook wordt
doorgegeven aan de bovenste hijshaak waar de Delta
aan hangt. Aan de haak onder de Delta hangt een vijftig
kilo zwaar gewicht. Als de Delta 2 gereed voor gebruik
is en de olijke badeend uitbundig de golfslag weergeeft,
blijft het gewicht aan de Delta 2-hijshaak - dankzij inzet
van slimme meet- en regeltechniek die constant de
variabele veerkracht van de cilinders aanstuurt - bijna
sereen stil hangen. Een even fascinerend als indrukwekkend beeld, dat de naam Seaqualize - tot rust brengen
op zee - volledig eer aan doet.

de toekomst de Delta 100, 300, 600 en 1200 worden
geassembleerd. Niet zozeer voor de verkoop, maar
eerder voor verhuur. Lindeboom: “Offshore aannemers
kunnen veel werkzaamheden uitstekend doen met hun
bestaande kranen. Dan is huren natuurlijk voordeliger
dan aankopen.” Tot slot mijmert hij over de bedrijfscultuur, terwijl hij speelt met een model van een veerbalans. “Wat is er nou mooier voor zeven jongens die net
van de universiteit komen om vanuit het niets een heel
apparaat te ontwerpen?”, stelt hij enthousiast. “Dat is
voor techneuten toch een schitterende speeltuin? En
vaak kregen we te horen dat hetgeen wij wilden niet
kon. Dan moet je echt een mentaliteit hebben van: ‘Oh
nee? Kan het niet? Moet jij eens opletten! Wij geloven
namelijk dat het wel degelijk kan. En we gaan het bewijzen ook.’ Die combi van techniek, enthousiasme en het
constant elkaar scherp houden, bepaalt hier de sfeer.
Zeven lefgozertjes met een jongehondenmentaliteit die
stapje voor stapje, met vallen en opstaan hun doelen
bereiken. Dat is Seaqualize!”

Offshore proof

Een offshore omgeving staat nogal vijandig tegenover
materialen van menselijke hand. Een dergelijke installatie op zee moet aan heel andere condities voldoen dan
eenzelfde installatie in een hal. Lindeboom, wijzend op
een cilinder met een doorsnee van elf centimeter: “Een
dergelijke cilinder voor huis-, tuin- en keukengebruik
koop je op internet voor honderdvijftig euro en dan
wordt-ie drie dagen later bezorgd. Deze cilinder van de
Delta 2 is geheel andere koek. In de omstandigheden
waar hij zijn werk moet doen, moet die echt offshore
proof zijn. Daarom is de toekomstige cilinder voorzien
van speciale coating en afdichtingen. Het prijskaartje
is 15.000 euro en je bent 15 weken verder voordat
je ‘m in huis heb. We gaan nu de Delta 600 bouwen,
geschikt voor een maximale last van 600 ton. Bij dat
apparaat gaat de diameter van een dergelijke cilinder
al snel richting één meter. Externe bedrijven maken de
onderdelen en wij assembleren het. Het is de bedoeling
dat we de Delta 600 in de eerste helft van 2021 gaan
testen. Uiteraard compleet gecertificeerd, want offshore aannemers willen - heel terecht - alleen maar iets aan
hun haak hangen als het met alle denkbare certificaten
‘waterdicht’ getimmerd is. Vervolgens komt er nog een
fase dat we met windturbinefabrikanten een windturbinecomponent daadwerkelijk gaan gaan installeren.
Pas als ook die fase succesvol is afgerond, gaan de
grote aannemingsbedrijven binnen de offshore met ons
product letterlijk in zee.”
Lefgozertjes

Uiteindelijk is het de bedoeling om van de Utrechtse
Gageldijk, waar Seaqualize ‘inwoont’ in de bedrijfshal
van een bouwtechnische bureau, te verkassen naar
een groter onderkomen in het Rotterdamse havengebied. Dichter bij het offshore vuur dus. Daar zullen in

OOK GENOMINEERD
Naast Seaqualize viel startup MO4 in de Offshore
Wind Innovation Award
2019-prijzen. Dit bedrijf
ontwikkelde software
die de inzetbaarheid
van schepen in offshore
operaties veel nauwkeuriger
kan voorspellen dan
voorheen mogelijk was.
Het systeem is niet alleen
gebruiksvriendelijk, ook
kunnen schepen door
slimmere berekeningen veel
vaker en veiliger uitvaren
voor dergelijke operaties.
Start-up Amphibious Energy
viel buiten de prijzen.
Dit bedrijf ontwikkelde
de EnergyPod, een
transporteerbare autonoom
werkende plug-and-playenergiecontainer die werkt
op wind, zonne- en batterijenergie, als vervanger van
de aloude dieselgenerator.
De inschatting is dat
financiering van deze
innovatie en opschaling
haalbaar is, aldus de jury.
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PRODUCTNIEUWS
NIEUW ASSORTIMENT
INDUSTRIËLE VLOEREN
De MasterTop 1900-reeks, uit het assortiment van
geavanceerde vloeren van Master Builders Solutions, bestaat
uit een serie esthetische vloersystemen die bijzonder geschikt
zijn voor de industrie. Zo voldoet het vloersysteem MasterTop
1912, dat tot deze MasterTop 1900-reeks behoort, aan de
strengste eisen op het gebied van slijtvastheid, duurzaamheid
en esthetiek, en scoort het bovendien met lage emissies van
VOS-emissiewaarden. Aan de basis voor deze kwaliteiten
van het vloersysteem MasterTop 1912 staat de zogeheten
XolutecTM-technologie van Master Builders Solutions. Xolutec
TM werd ontwikkeld voor bouwmaterialen die onderhevig
zijn aan een hoge mechanische en thermische belasting. Het
product zorgt voor een solide slijtvastheid en een beperkte
vuilaanhechting. Daardoor is MasterTop 1912 een geschikt
vloersysteem voor industriële ruimten, zoals fabrieken,
laboratoria en opslagplaatsen.

BESPARING DOOR BETERE BATTERIJKEUZE

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Om de stikstofuitstoot tijdens (bouw)projecten te
verminderen, past het bedrijf Wagenborg Nedlift nieuwe
technieken toe in zijn (toren)kranen. Daarmee slaat het
twee vliegen in één klap. Stikstof bij bouwprojecten
wordt verminderd en de eigen ecologische footprint
tevens verkleind. Zo zijn diverse kranen nu voorzien van
de nieuwste en schoonste dieselmotoren. Bovenop al
dit moois beschikt Wagenborg Nedlift over een aantal
Liebherr mobiele torenkranen, waarvan de bovenmotor
geen diesel-, maar krachtstroom gebruikt. Dit maakt
de volledig elektrische inzet van hijswerktuigen op de
bouwplaats mogelijk, waardoor ook de CO2-uitstoot
tijdens de hijswerkzaamheden wordt verminderd.

Lithium-ion batterijen in industriële trucks hebben tal van voordelen
boven loodaccu’s, zoals weinig onderhoud en een langere
levensduur. Daarbij hebben ze de mogelijkheid om tussentijds
bij te laden in een korte laadtijd. Dat zorgt voor een hoge mate
van beschikbaarheid. Nadeel is de relatief hoge aanschafprijs.
Het is dus zaak om juist die batterij aan te schaffen die naadloos
is afgestemd op de inzet en het type truck. Een truck die
bijvoorbeeld tussentijds geladen kan worden, behoeft een minder
zware en dus goedkopere batterij dan wanneer diezelfde truck
volcontinu gebruikt wordt zonder een tussentijdse oplading. Dan
is een zwaardere en duurdere batterij nodig. Daarom heeft Linde
Material Handling zijn assortiment lithium-ion-batterijen uitgebreid,
waardoor het bedrijf ‘fijnmaziger’ batterijen kan leveren voor elk
type truck en zijn specifieke toepassing.
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ZONNEPANELEN EN
ISOLATIEMATERIAAL
De firma’s Van der Valk Solar Systems en Rockwool
hebben een gezamenlijk proeftraject afgerond. Het
resultaat? Het ValkPro+ montagesysteem van Van der
Valk-zonnepanelen op platte daken is goedgekeurd voor
toepassing op daken die voorzien zijn van de Rockwoolisolatiematerialen/platen Caproxx Energy, Tauroxx,
Rhinoxx, Rhinoxx D en Rhinoxx Afschot. Op basis van
testresultaten, waarbij de maximale puntbelasting
van de isolatieplaten is bepaald, geeft Rockwool
goedkeuring voor een puntbelasting tot 33 kPa bij
toepassing van het ValkPro+ systeem. De langetermijn
kruiptesten conform EN1606 zijn door een onafhankelijk
testinstituut in 2019 uitgevoerd op zowel een volledig
dragende houten of betonnen ondergrond, alsook
op een partieel dragende ondergrond bestaande uit
geprofileerde staalplaten.

CONTAINERPOTEN VOOR
LNG-TANKCONTAINERS
Eenvoud kenmerkt het ware. Dat gaat zeker op voor ConFootcontainerpoten. De werkwijze is simpel. Als een oplegger met
container zijn bestemming bereikt heeft, haakt de chauffeur aan
alle vier de containerhoeken een containerpoot, laat zijn oplegger
een tikje zakken en rijdt deze vervolgens weg. Wat achterblijft is de
container staand op zijn vier poten. Dit systeem wordt sinds kort
toegepast door Rohe Solutions, leverancier van LNG voor industriële
klanten. Het grote voordeel van de ConFoot-poten is dat andere
vormen van containerhandling - zoals een kostbare containerheftruck
die tijdens zijn werk meer ruimte inneemt - niet meer nodig zijn.
Kort geleden kwam een nieuwe ConFoot-telg op de markt, die een
containerdraagvermogen heeft van 34 ton. Deze biedt nog meer
toepassingsmogelijkheden voor bedrijven die met de handling van
tank- en/of zeecontainers te maken hebben, aldus ConFoot.

NIEUW: KOOI- EN BORDESTRAPCONFIGURATOR
Niet meer afhankelijk zijn van fabrieksmaatvoeringen, maar zelf je bordestrap- of kooiladder samenstellen. Dat is nu
mogelijk bij de bordestrappen en kooiladders van Altrex. Het bedrijf ontwikkelde voor beide laddersoorten nieuwe
configuratoren (samenstelprogramma’s), waarmee dit allemaal mogelijk wordt. Met deze nieuwe configuratoren
maakt Altrex het voor haar klanten eenvoudiger om een bordestrap of kooiladder samen te stellen. Aan de hand van
verschillende variabelen is het product na configuratie direct als 3D-model te zien. Eenmaal samengesteld ontvangt
de klant binnen vijf minuten een complete offerte, inclusief specificaties en werktekeningen. Dat spaart tijd, geld en
mismetingen. Een win-, win-, win-situatie voor zowel de klant als Altrex
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PRODUCTNIEUWS
NIEUWE VERSIE
Industrieel automatiseerder Rockwell Automation presenteert
een nieuwe versie van de FactoryTalk Batch-software.
Hiermee speelt het naar eigen zeggen in ‘op de uitdagingen
van snel veranderende product lifecycles’. Met de nieuwe
software kunnen industriële bedrijven die in batches
produceren, hun productieprocessen flexibeler en efficiënter
aanpassen. De software verbetert de productiviteit van
ontwerpteams en ondersteunt de productie-afdeling. Zij
profiteert van een grotere betrouwbaarheid van de systemen
en meer functionaliteit voor mobiele devices op de werkvloer.
Een belangrijke functionaliteit van de nieuwe release is de
mogelijkheid om online aanpassingen door te voeren, terwijl
de productie gewoon doorgaat. Dat is vooral interessant voor
onderdelen in de fabriek die een complexe besturing hebben
en die een hoge mate van flexibiliteit vereisen.

SNEL TOEPASBARE NETWERKANALYSER

MEER VERMOGEN
Geen gewone upgrade, maar een power-upgrade,
dat is wat Metabo voor de kleine haakse slijpers heeft
uitgevoerd. Aan de compact-klasse werd een serie
van 1.100 en een van 1.350 Watt toegevoegd. En dan
gaat het niet alleen om cijfers: de nieuwe machines van
1.100 Watt hebben zo’n 20 procent meer vermogen,
maar behouden desondanks hun slanke greep van 194
mm, dezelfde als bij de bestaande slijper van 900 Watt.
Daarnaast breidt Metabo het aanbod nog verder uit
met een uitermate krachtige kleine haakse slijper van
1.700 Watt, om zo nog extra varianten voor de hogere
eisen in de metaal- en staalindustrie, de machine- en
installatiebouw en pijpleidingconstructies aan te bieden.
De producent stelt dat de machines geschikt zijn voor
langdurig gebruik, en zelfs voor in ploegendienst.
Dit dankzij de Metabo Marathon-motor, die hem
door de hoge overbelastingsweerstand ‘krachtig en
duurzaam’ maakt.

Met trots presenteert ABB zijn nieuwe serie netwerkanalysers met
bluetooth. Deze M4M-serie stelt gebruikers in staat netkwaliteit
te analyseren en het energieverbruik van alle energie-assets te
monitoren. De informatie die de netwerkanalyser verzamelt voor
het energieverdeelsysteem kan aan het cloud-gebaseerde platform
van ABB worden gekoppeld. Dit zodat gebruikers direct toegang
hebben tot nuttige data op het gebied van energieverbruik en
lokale productietrends. De automatiseerder heeft erop gelet dat
het instrument ook prettig in het gebruik moet zijn. Zo is de M4M
voorzien van ‘een intuïtieve interface voor eenvoudige configuratie
en snelle visualisatie’. ABB stelt dat gebruikers van dit systeem
40 procent minder tijd nodig hebben voor installatie en het in bedrijf
stellen. De serie is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de M4M20
en de M4M 30, die beide zijn voorzien van een complete set
communicatieprotocol-opties.
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‘N ORMEN BESTAAN
BIJ DRAAGVLAK’
Tekst: Jiri Hartog & Erik Stroosma, Foto’s: Marcel Cazemier

Toen algemeen directeur Rik van Terwisga van NEN voor het eerst het kantoor in Delft
binnenliep, dacht hij: wat zijn er veel vergaderzalen. Inmiddels weet hij dat vergaderen
een essentieel ingrediënt is om tot breed gedragen normen te komen. Van Terwisga
was een van de sprekers op het vorige maand gehouden Jaarcongres Industriële
Veiligheid, net als Frank Guldenmond (TU Delft) en Jaap van den Berg (KLM).

Het Jaarcongres Industriële Veiligheid werd vorige maand voor de zestiende keer gehouden.

VEILIGHEID

Jaarcongres Industriële Veiligheid
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“Vergaderen is ons
primaire proces”
Rik van Terwisga, NEN

Rick van Terwisga (l.) en Erik Peekel
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I

n een vraaggesprek met dagvoorzitter Erik Peekel
legde Van Terwisga als eerste kort uit, hoe dat
gaat, de totstandkoming van een norm. Soms
is een ongeval de aanleiding, maar dit kan ook de
behoefte aan een verbetering zijn. Vervolgens wordt
in een normcommissie met een vraagstuk aan de slag
gegaan. Van Terwisga: “We gaan praten, waarbij wij
tot wederzijds begrip proberen te komen. Dan maken
wij afspraken die wij vastleggen.” Soms wordt wel eens
gedacht dat een norm hetzelfde is als een wet. Maar
dat is niet zo. Van Terwisga: “Een wet wordt door de
overheid gemaakt, een norm door betrokkenen. Dit
laatste gebeurt door draagvlak te creëren.”

Input

Van Terwisga erkende dat het voor bedrijven
uit het mkb niet altijd even makkelijk is om bij
normcommissiebesprekingen aan te schuiven. “Soms
ontbreekt het bij deze bedrijven aan tijd en geld. Dit
kan een blokkade vormen.” Daarom heeft NEN een
gebruikersplatform in het leven geroepen, waar kleinere
bedrijven gemakkelijker hun input kunnen geven. Een
andere verbetering op dit gebied is de Mkb-toets. “Een
norm gaat daarbij eerst langs bij het mkb, die bekijkt of
deze toepasbaar is. Normen bestaan bij draagvlak.”
Een voorbeeld tot slot moet de voordelen onderstrepen
die normering kunnen bieden. “Bij het lassen van
polyethyleen bleek dat 40 procent werd afgekeurd.
Vervolgens hebben wij een norm opgesteld, waarna
het aantal afgekeurde lassen nog maar goed was voor
5 procent.” “Dus vergaderen heeft zin?”, vroeg Peekel.
Waarop Van Terwisga antwoordde: “Vergaderen
is ons primaire proces. Vandaar dat wij over zoveel
vergaderzalen beschikken!”
Gezamenlijke zoektocht

“Dit is geen break-out-sessie over veiligheidscultuur,
maar een break-down-sessie. We gaan het begrip ‘veiligheidscultuur’ helemaal ontleden”, zei Frank Guldenmond aan het begin van zijn presentatie. Guldenmond is
assistent professor safety science & security group aan
de TU Delft, en houdt zich al jaren bezig met het idee
van ‘veiligheidscultuur’. “Ik weet nog steeds niet wat
het precies is. Niemand heeft tot nu toe de sleutel gevonden. Ook ik niet!”, was hij eerlijk over de zoektocht
waar hij de aanwezigen in de zaal mee naartoe nam.
Na de kernramp bij Tsjernobyl werd voor het eerst
van een veiligheidscultuur gesproken. Het was de
onderzoekscommissie die hier mee kwam. Guldenmond
vermoedt dat na een ongeluk zeven jaar eerder, bij de
kerncentrale van Three Miles Island in de VS, in het
rapport ook al over veiligheidscultuur werd gerept.
Overigens zonder dit specifiek bij naam te noemen.
“Het begon als een verklaring voor rampen. Later werd
het een middel om arbeidsveiligheid te beïnvloeden”,
vertelde hij.
6 of 9

Guldenmond liet een cartoon zien waarop twee
mensen tegenover elkaar staan. Op de grond was

een 6 (of is het een 9!) te zien. De ene persoon zag
er logischerwijs een 6 in, de ander een 9. “Je kunt
heel anders tegen iets aankijken”, verklaarde hij. “Dit
kan tot een tweestrijd leiden. Daarin wil je wel dat de
veiligste keuze wordt gemaakt. In een psychologisch
veilige omgeving, waarin mensen elkaar aanmoedigen,
versterken etc. Dat is voor mij veiligheidscultuur.”
Volgens de Delftse wetenschapper is het sowieso
belangrijk te begrijpen wat mensen drijft. In het door
hem geprezen boek ‘Waarom? Wat ons drijft’ van
Victor Lamme worden drie elementen genoemd die
hierbij van belang zijn: hebzucht, angst en kuddegedrag.
Guldenmond liep ze alledrie langs, gelardeerd met
allerlei interessante onderzoeken die de drijfveren van
mensen duidelijk maken. Tot slot liet hij een webpagina
van Booking.com zien. “Kijk, hierin komen de drie
elementen samen. Ik gebruik Booking.com regelmatig.
Bovenin zie je dat ik tot ‘level 2’ ben bevorderd. Verder
is dit hotel het afgelopen uur zes keer geboekt - hierin
wordt op onze angst ingespeeld en kun je bij de reviews
zien dat mensen het een goed hotel vinden. Dat is
typisch kuddegedrag.”
Corners nemen

Voor het begrip veiligheidscultuur kun je verschillende
metaforen geven. ‘Teamsport’ is er een daarvan, en
Guldenmond vindt dit een geschikte om met operators
mee aan de slag te gaan. “De in het voetbal- of
hockeyspel geldende regels zijn topdown opgelegd,
legde hij uit, en je wilt doelpunten maken. Oftewel:
produceren. Tegendoelpunten kun je als ongevallen
beschouwen, die je wilt voorkomen. Je kunt erop
gefocust zijn alles goed te willen regelen, tot aan hoe
de corners moeten worden genomen. Maar ik vind dat
de spelers daar zelf ook goede ideeën over hebben.
Dat kun je aan ze overlaten.”
Grillige weg

Binnen een bedrijf als KLM zou je verwachten dat het
qua veiligheidscultuur op de hoogste tree van de ladder
staat. Toch is dat, over heel de organisatie gezien,
niet het geval. Safety culture manager Jaap van den
Berg werkt er hard aan om de vliegmaatschappij daar
wel te krijgen. Maar een cultuur veranderen kost tijd.
“Wat zijn de vijf belangrijkste ingrediënten van boeuf
bourguignon?”, vroeg Van den Berg zijn gehoor. Als die
met inbreng van de zaal bij elkaar zijn verzameld, zei
hij: “Maar één essentieel ingrediënt ontbreekt nog. Een
goede boeuf bourguignon heeft tijd nodig.” Dat woord
verscheen vervolgens in dikke, rode letters op het projectiescherm. “Ook bij cultuur- en gedragsverandering
is tijd een factor van groot belang. Die twee zet je niet
zomaar om. Het realiseren van één veiligheidscultuur
bij een organisatie als KLM, met een medewerkersbestand (van 33.000 mensen) dat uit 126 verschillende
nationaliteiten bestaat, is een grote uitdaging.” ‘De
grillige weg naar een professionele veiligheidscultuur;
a long and winding road’, was dan ook naam van de
break-outsessie die Van den Berg verzorgde. Over hoe
KLM die weg aflegt, vertelde hij zijn verhaal.
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Ontwerpen met hindernissen: de nieuwe Stint
Het vreselijke ongeluk met de Stint in Oss in september
2018 ligt iedereen nog vers in het geheugen. Ruim een
week daarna werd het voertuig in Nederland verbannen
van de openbare weg. Edwin Renzen werkt sindsdien
aan een nieuw ontwerp, maar moet daarbij zowel aan de
voertuigregelgeving als die voor machines voldoen. Op het
Jaarcongres Industriele Veiligheid vertelde hij erover.
Het proces waarmee Renzen (managing partner bij Stint Urban
Mobility en uitvinder van de Stint) bezig is, omschreef hij als ‘het
vormen van een nieuwe kerk op basis van zowel de katholieke
als protestantse bijbel’. Onbegonnen werk? Als buitenstaander
zou je dat wel denken. En tijdens de presentatie die Renzen met
Marieke Coumans (advocaat CE marketing bij Fifth Advocatuur)

“Als het zover is, is het zover”
Edwin Renzen, Stint Urban Mobility

verzorgde, kwamen er voorbeelden voorbij die die gedachte er
bepaald niet minder op maakt. Bijvoorbeeld dat de nieuwe Stint
op een aantal punten op dezelfde manier beoordeeld wordt als
graafmachines.
Doorzettingsvermogen
Van ophouden wil Renzen echter niet weten. Het feit dat hij
blijft doorgaan met zijn pogingen om een aangepaste versie
van de Stint de weg op te krijgen, wijt hij aan zijn ‘gebrek
aan intelligentie’. Een kwinkslag waarmee hij wil zeggen
dat een normaal mens er allang de brui aan had gegeven.
Zijn doorzettingsvermogen levert hem tijdens de sessie van
verschillende kanten veel waardering op. Bij zijn inspanningen om

zowel aan de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen als
aan de Machinerichtlijn te voldoen, wordt hij juridisch bijgestaan
door Coumans. Renzen was al ruim een half jaar bezig een
ontwerp te maken dat aan de veiligheidseisen van de beleidsregel
voldeed toen de Europese Commissie afgelopen zomer aangaf
dat zij de Stint ook als een machine zag.
Tegenstrijdige eisen
Waartoe die dubbele en soms tegenstrijdige eisen leiden in het
ontwerpproces, lieten Renzen en Coumans zien aan de hand
van twee voorbeelden: de bestuurdersplaats en het Roll-Over
Protection System (ROPS). Van beide werden verschillende
ontwerpen getoond die Stint Urban Mobility daarvoor maakte.
Daarmee gaven zij een inkijk in de ingewikkelde puzzel waarmee
zij te maken hebben. De deelnemers aan de sessie konden hun
mening geven over de ontwerpen en aangeven hoe zij dit zouden
aanpakken. Daaruit ontstond een levendige discussie, waarbij
Renzen veel vragen over bepaalde keuzes en aanpassingen kreeg
ook nog een aantal technische ontwerptips ontvangt.
Uit de getoonde ontwerpen van de bestuurdersplaats en ROPS
hebben Renzen en de zijnen reeds een keuze gemaakt. Het
ontwerp waarin beide zijn verwerkt voldoet inmiddels aan de
Machinerichtlijn. “En? Wanneer mag de nieuwe Stint de weg op?”,
vroeg dagvoorzitter Peekel hoopvol aan Renzen aan het einde van
de sessie. “Op het moment dat de beschikking wordt afgegeven”,
luidde het ontwijkende antwoord. “Als het zover is, is het zover.”
Meer kon hij er niet over zeggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Jaap van den Berg
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Just culture

Daarin speelt ‘just culture’ een belangrijke rol. “Bij
KLM houdt dit in dat we leren van vergissingen en
fouten en dat die nooit verzwegen mogen worden”, legt
Van den Berg uit. “De just culture moet er daarnaast
voor zorgen dat medewerkers zich gesteund voelen om
onveilige situaties te stoppen en durven te melden.”
‘Just’ in het begrip just culture staat voor
‘rechtvaardigheid’, zo geeft hij aan. “Mensen hebben
de neiging bij fouten vooral te kijken naar wíe het
gedaan heeft in plaats van feitelijk na te gaan wát er
gebeurd is. Bij just culture wordt menselijk gedrag bij
fouten en falen als onderdeel van het systeem gezien.
Door na te gaan wat er in het systeem fout ging, kun
je er gericht aan werken om dat in het vervolg te
voorkomen. Van het aanwijzen van een ‘rotte appel’
leer je uiteindelijk niets en loop je kans dat die fout
door een ander opnieuw gemaakt wordt.”
Pippi Langkous

“Een goede boeuf
bourguignon heeft
tijd nodig”
Jaap van den Berg, KLM

Om medewerkers aan te moedigen onveilige situaties
te melden, zette KLM een centrale meldafdeling op.
“Voorheen zat daar bij de diverse afdelingen geen
samenhang in en was dat heel versnipperd. Om de
drempel verder te verlagen, hebben we een meld-app
met fotokoppeling ontwikkeld, waarmee meldingen ook
teruggekoppeld worden. Hiervoor kregen medewerkers
vaak het idee dat hun melding in een ‘zwart gat’
verdween en dat stimuleerde niet.” Het verhogen van
het veiligheidsbewustzijn maakt vanzelfsprekend ook
deel uit van de cultuurverandering waarmee KLM
bezig is. Van den Berg: “Maar hoe zorg je ervoor
dat wat je communiceert over veiligheid overkomt
en blijft hangen? In mijn ervaring werkt storytelling
daarvoor erg goed en de inzet van beelden. Neem nu
Pippi Langkous. Als je hoort over een meisje van wie
de moeder is overleden, de vader op zee zit en die
helemaal alleen in een groot huis woont en daar belast
is met de zorg over een paard en een aapje, vind je
haar vast heel zielig. Als je daarbij de foto laat zien
van Pippi Langkous, wordt het ineens een heel ander
verhaal.”

BEKIJK HET ON THE FLOOR
MAGAZINE
Het team van Europoort Kringen deed tijdens
het Jaarcongres Industriële Veiligheid live
verslag in het On the Floor
Magazine. Je kunt het
bekijken op de website van
Europoort Kringen
(www.europoortkringen.nl)
of scan de QR-code.

Industrial Service & Rental BV
méér dan alleen Rental
Industrial Service & Rental BV verhuurt precies de machines en
materialen die u nodig heeft voor de chemische- en petrochemische
industrie van vacuümwagen tot ademlucht.
Industrial Service & Rental BV ondersteunt daarbij door u alles rond
de inhuur van machines en materieel uit handen te nemen.
Van transport, kostenefficiency, instructie op locatie tot de complete
training van uw medewerkers zorgt ervoor dat u praktisch en veilig
werkt en voorziet u van het certificaat dat u nodig heeft.
Onze maatwerkoplossing zorgt steeds voor de juiste apparatuur
conform de geldende veiligheidsnormen en keuringseisen.
U wilt zich bezighouden met uw werkzaamheden en elke dag weer zo
productief mogelijk zijn.
Met onze services zorgen we ervoor dat uw werk altijd kan doorgaan.
U neemt contact met ons op zoals u dat het prettigst vindt en kiest
voor de huuroplossing die bij u past. We denken met u mee en gaan
verder dan welke verhuurder ook om u te ontzorgen.

OPBOUW BEKKERLAGRAM
Slibtank
Materiaal:
RVS 316 L
Inhoud:
14.000 liter
Tankcode:
S4AH, L4AH
Achterdeksel
JC kranen:
2 stuks 4” afsluiters,
stalen huis, RVS kogel,
P.T.F.E. afdichtingen
Koelwatertank
Materiaal:
RVS 304
Inhoud:
± 1,5 m3
Zadeltastank
Materiaal:
RVS 304
Inhoud totaal:
1000 liter
Bordes met Klapleuning
Materiaal:
RVS 304
Bediening:
Pneumatisch bediend
Vacuümpomp
Type:
CVS wr 3100
Capaciteit:
3000 m3/h
Voorinlaat:
ja
Niveau aanduiding
Type:
Wijzer constructie
Hogedruk-pomp
Capaciteit:
30l/min bij 200bar

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

Haspel klein
Uitvoering:
30 meter 1/2” HD-slang

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

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

Werklamp
Type:
LED uitvoering
Aantal:
2
Positie:
Achterzijde
+ tankinspectielamp
Slangenbak
Materiaal:
RVS 304
Gereedschapskast
Uitvoering:
Gesloten
Materiaal:
RVS 304
Bedieningspaneel
Type:
IFM besturing
Uitvoering:
Met display
Voorzien in:
- Diverse elektrische
bedieningselementen
- Waterdruk op/af
- Uitschakelen niveau
claxon
- Ontluchting / beluchting
tank
- Noodstop
- HD-pomp in/uit
- Stopcontact 24V
- K1/K2 regeling
- Vacuümmeter
- Toerenteller
Afstandsbediening
Type:
Kast plus kabel
Functie:
Noodstop
Achterbumper
Type:
Terberg bumper
Uitvoering:
Hydraulisch

ADR
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AGENDA
10 T/M 12 MAART

STOCEXPO

StocExpo, de grootste en langst
lopende internationale vakbeurs
voor de tankopslagsector, wordt
van 10 tot en met 12 maart in
Rotterdam Ahoy gehouden.
Bezoekers kunnen volgens de
organisatie exposanten uit ten
minste 60 landen verwachten. Meer
dan 120 wereldwijde merken uit
de gehele supply chain geven acte
de présence, waaronder Matrix
Applied Technologies, TRIAX SARL,
Emerson, Kanon Loading Equipment
BV en Endress + Hauser. Naast
deze gevestigde namen uit de
industrie is er een Innovation Zone,
waar de nieuwste technologieën en
laatste innovaties kunnen worden
bekeken. iTanks is hier gastheer.
Net als bij eerdere edities van
StocExpo wordt er parallel aan
de vakbeurs ook een congres
gehouden. Het thema hiervan is
de toekomst van opslag van natte
bulk. Experts delen cases studies,
de laatste trends en spreken zowel
over huidige als toekomstige
uitdagingen.
21 APRIL

HAVENCONGRES
ROTTERDAM
We gaan ervoor: een ambitieuze,
concurrerende en slimme
Rotterdamse haven. Dat doen
we door samen te werken, te
investeren en mee te bewegen.
Weten we wat er aan komt, wat de
impact is van global developments?
Het is een tijd waarin veel op
ons afkomt en waarop we ons
moeten voorbereiden. Wat gaan
de twenties ons brengen? De 38e

ROTTERDAM

STOCEXPO

10 T/M 12 MAART
editie van het Havencongres
Rotterdam zoomt in op de (inter)
nationale ontwikkelingen met een
forse impact op de haven, om
vervolgens naar binnen te kijken
en de strategie te bepalen om de
komende tien tot dertig jaar waarde
te blijven creëren. Er is onder meer
aandacht voor digitalisering, de
impact van politieke verschuivingen
in de wereldhandel, transitiepaden
en de herijkte havenvisie.

www.stocexpo.com
20 T/M 24 APRIL

HANNOVER

HANNOVER MESSE
www.hannovermesse.de
21 APRIL

ROTTERDAM

HAVENCONGRES ROTTERDAM
www.managementproducties.nl
21 T/M 23 APRIL

GORINCHEM

MAINTENANCE GORINCHEM
www.maintenance-gorinchem.nl

21 T/M 23 APRIL

WORKSAFE GORINCHEM

21 T/M 23 APRIL

Worksafe Gorinchem is onderdeel
van een serie Europese beurzen
op het gebied van veilig en gezond
werken. Tegelijkertijd met deze
beurs vindt Maintenance plaats
in Evenementenhal Gorinchem.
Volgens organisator Easyfairs
bieden deze beurzen bezoekers
samen alle trends en technologieën
op het gebied van veilig onderhoud
om klaar te zijn voor de toekomst.
“Raak geïnspireerd door
componenten, vindt oplossingen
en schud de hand met vertrouwde
zakenpartners om zo uw netwerk uit
te breiden”, aldus de organisatie.
Onderdeel van de evenementen is
ook een kennisprogramma dat in
samenwerking met toonaangevende
kennispartners is samengesteld.
Er wordt aandacht besteed aan
de vragen hoe processen veiliger
kunnen worden uitgevoerd en
hoe de veiligheidscultuur valt te
verbeteren. Maintenance, dat
gelijktijdig met Worksafe Gorinchem
wordt gehouden, staat volledig in
het teken van industrieel onderhoud
en assetmanagement.

GORINCHEM

WORKSAFE GORINCHEM
www.worksafe.nl
13 MEI 

AMSTERDAM

ENERGY TRANSITION WORLD
FORUM
www.informaconnect.com
26 MEI 

LOCATIE N.N.B.

NATIONAAL CONGRES BRZO
www.iir.nl/industry
28 EN 29 MEI 

NH3 EVENT

ROTTERDAM

www.nh3event.com
11 JUNI 

 UTRECHT

ATEX & PROCESS SAFETY CONGRES
www.atexcongres.nl
26 JUNI 

DEN HAAG

CONFERENCE ON
ELECTROCHEMICAL CONVERSION &
MATERIALS
www.co2neutraalin2050.nl
10 SEPTEMBER

 UTRECHT

ENGINEERING FOR SAFETY
www.heliviewct.nl

www.korpershoek-autoverhuur.nl

LOGISTICON VERHUUR
Opslag en dosering

Zand- & koolfiltratie

EUROPA’S GROOTSTE VERHUURVLOOT VOOR WATERZUIVERINGEN

Ultrafiltratie

Flotatie

Chemicaliën

Omgekeerde osmose

Uitgebreide keuze
Voor de levering van installaties voor zowel korte
als lange termijn verhuur, met capaciteiten van
1 tot meer dan 2000 m3/h voor toepassingen als:
- Capaciteitsuitbreiding en/of back-up
- Proefneming
- Kwaliteitsverbetering
Informeer naar Europa’s grootste verhuurvloot voor
waterzuiveringen.

Logisticon Verhuur b.v.
+31 (0)184 608260
www.logisticon.com
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MENSEN
Bij de Vereniging van Waterbouwers
is ANDREA VOLLEBREGT als
nieuwe directeur begonnen. Ze is op
1 januari jl. gestart en de opvolger
van EDWIN LOKKERBOL.
HANNEKE VAN WAGENINGEN,
supply chain manager bij TBP
Electronics, is vorige maand met
pensioen gegaan. Het bedrijf heeft
twee opvolgers aangesteld: sales
manager PETER VAN ELSÄCKER
en supply chain manager JOOST
VAN IERSEL.

zal worden gehouden op 14 mei
a.s. Jou heeft meer dan twintig
jaar ervaring in de chemische
industrie in Azië en Europa, waar
ze verschillende senior posities in
sales, marketing en supply chain
management heeft bekleed.
Deltalinqs heeft in PETER
DE WEIJS een nieuwe
projectdirecteur voor H-Vision
gevonden. Onder zijn leiding gaat
het project een volgende fase in.
MARIKE KUIN heeft haar functie
van general counsel en HR
directeur bij Koole Terminals
verruild voor een baan als
consultant bij headhunter Egon
Zehnder.

Hanneke van Wageningen

Per 14 januari jl. heeft PATRICK
VAN DER VOORT (Vopak)
zitting genomen in het bestuur
van Deltalinqs. Hij heeft de zetel
van de kernsector natte bulk
overgenomen van JAN BERT
SCHUTROPS.
Woordvoerder ARIE SPRUIT
heeft vorige maand een punt
gezet achter zijn dienstverband
voor Eneco. Hij gaat werken
voor Zadkine in de functie
van woordvoerder/teamleider
marketing & communicatie.
Avantium maakt bekend dat
MICHELLE JOU is voorgedragen
voor benoeming in de
Raad van Commissarissen voor
een termijn van vier jaar. De
voordracht zal worden voorgelegd
aan de algemene vergadering van
aandeelhouders van Avantium, die

PIER ERINGA is de nieuwe
voorzitter van het bestuur van
de Stichting Next Generation
Infrastructures (NGinfra). Eringa
volgt RONALD PAUL (coo
Havenbedrijf Rotterdam) op, die
sinds 2017 voorzitter was van
het NGinfra Bestuur. Paul blijft
lid van het bestuur van NGinfra,
dat het kennisplatform is van
Alliander, Havenbedrijf Rotterdam,
ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol
en Vitens. Deze zes grote
infrabeheerders werken binnen
NGinfra samen aan kennis delen,
ontwikkelen en toepassen om de
infrastructuur te bieden die past
bij de samenleving nu en in de
toekomst.

Bij Rotterdam Ahoy is NATHALIE
DU BRUIN onlangs begonnen als
partnership & sponsoring manager.
Met ingang van 1 maart a.s. start
ANNEMARIEKE DE HAAN als
general manager bij Unilever
Benelux. Ze is de opvolger van
CONNY BRAAMS, die begin
dit jaar binnen Unilever aan de
nieuwe functie is begonnen van
chief digital & marketing officer.
ADAM ELZAKALAI is sinds
1 januari jl. de nieuwe
beleidsadviseur wegtransport,
infrastructuur & logistiek bij
Evofenedex. Verder is bij de
ondernemersvereniging voor
handel en logistiek per dezelfde
datum MANUE AZOULAY
aangesteld als beleidsadviseur
human capital.
Per 1 januari jl. vervult CHIEL
SPRUIT de functie van
commercieel directeur bij Unica
Industry Solutions. Eerder werkte
hij als industry sales manager voor
Rockwell Automation.

Ronald Paul

Per 1 januari jl. is ROB STEIJN
benoemd tot directeur van de
divisie bouw en vastgoed van
Dura Vermeer. Bij hetzelfde
bedrijf is EDWIN DE KUIPER
vorige maand teruggetreden als
algemeen directeur van de divisie
Bouw Midden West.
DONALD BAAN heeft met ingang
van 1 februari jl. het Havenbedrijf
Rotterdam verlaten om bij het
leadership team van Portbase aan
de slag te gaan. Hij vervult daar
de functie van manager business
development.

Kotteren • Lijnboringen • VLaKKen • LasKanten aanbrengen • tappen & boren • DoorsteKen

Machinale bewerkingen
bij u op locatie
OSM opereert met een team gespecialiseerde vakmensen die, door gebruik te maken van mobiele werktuigmachines, op locatie alle voorkomende machinale bewerkingen kunnen uitvoeren. Zo kunnen bij werkzaamheden aan grote installaties demontage en montage van de bestaande onderdelen vaak bespaard worden,
transport naar een werkplaats wordt overbodig en de installatie hoeft maar korte tijd buiten bedrijf gesteld
te worden. Met On Site Machining wordt de doorlooptijd verkort en bespaart u tijd en kosten!

Bel vrijblijvend voor een afspraak.
Wij komen graag bij u langs!

OSM International Services BV
Edisonweg 17, Strijen
Postbus 5830
3290 AC Strijen
The Netherlands
Tel.
+31(0)78 6745600
Fax
+31(0)78 6745601
E-mail adebruin@osminternational.nl
www.osminternational.nl
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Rotterdam brandstofhub van Europa

SEXY E-FUELS
IN DE HAVEN

Op deze pagina in
Europoort Kringen
bericht SmartPort
over interessante
projecten, lopend
onderzoek en nieuwe
ontwikkelingen. Meer
informatie vind je op
www.smart-port.nl.

E

-fuels, wat zijn dat? Methanol, diesel en kerosine bestaan al heel lang.
Deze worden al synthetisch geproduceerd sinds de jaren 20. Waarom zijn
deze brandstofvormen nu weer sexy? De
belangrijkste reden is dat ze als vervanger
van aardolie aanlokkelijke alternatieven zijn in
de strijd tegen CO2-uitstoot. E-fuels kunnen
geproduceerd worden met groene waterstof
(via groene elektriciteit) en koolstof. Zo komt
er bij productie en gebruik geen of minder
CO2 vrij.
E-fuels commercieel interessant?

Er worden steeds meer windparken gebouwd
op de Noordzee. Door de bouw van het
grote windpark IJmuiden Ver komen al vanaf
2030 grote hoeveelheden windenergie de
Rotterdamse haven ‘binnenwaaien’. Er
worden energiepieken verwacht waarmee
groene waterstof goedkoper kan worden
geproduceerd. Dit legt de basis voor
e-fuelproductie en gebruik en maakt het
commercieel aantrekkelijker.
Opschaling broodnodig

Schaalvergroting is noodzakelijk om e-fuels
op de lange termijn commercieel aantrekkelijk
te maken. In ‘Electrons to Chemical Bonds’,
het onderzoek dat zich richt op electrolysetechnologieën in de productie van vloeibare
synthetische brandstoffen, wordt onder
andere met labopstellingen gekeken naar
de meest efficiënte productie. Het systeem
op schaal krijgen is hier de uitdaging. Dit
SmartPort-onderzoek doen we samen met
TNO en TU Delft in samenwerking met Tata
Steel, Shell, Proton Ventures en Vattenfall.
Het plaatsen van pilots in de Rotterdamse
haven voor productie van deze e-fuels is de
grote ambitie van SmartPort. Rotterdam
is hier de uitgelezen plek voor vanwege

de aanwezige kennis over de complete
productieprocessen.
Ruimte en infra

Goede infrastructuur en voldoende
opslagmogelijkheden zijn onmisbaar voor
de opschaling van e-fuels. Dat is geen klein
probleem in een haven waar de ruimte al
beperkt is. In het SmartPort-onderzoek
Power-2-Fuels werken TNO, Havenbedrijf
Rotterdam, Deltalinqs samen met onder
andere het EICB, VIV en Westerman
Logistics. Er wordt bepaald welke
synthetische brandstoffen het meest kansrijk
zijn en hoeveel ruimte er nodig is om deze op
te slaan en te vervoeren.
Rotterdam is de place to be

We moeten nog veel doen. Het samenbrengen
van bedrijfsleven, overheid en wetenschap
zorgt voor nieuwe kennis om deze schone
alternatieven te ontwikkelen. Zo komen we
steeds dichterbij het droombeeld van 2050:
‘Rotterdam als de schoonste brandstofhub
van Europa’.

870470
Sensor en
schakelblok in
één platte behuizing.

4 Steekt slechts 4,5 mm uit het plafond
4 Geen extern schakelblok nodig
4 Aanpasbaar lensmasker
4 Volledig instelbaar in tijd- en luxwaarde
4 Detectie bereik van Ø 7 meter op 2.5 meter
hoogte

klemko.nl
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PROBEER HET EENS

A

ls ik mensen bijsta in een ontslagzaak,
gaat het al gauw over de hoogte van
de beëindigingsvergoeding. Kan ik er
meer uithalen dan de transitievergoeding? Dat
kan als er geen redelijke grond voor ontslag is
en de werkgever vreest dat hij het ontslag niet
voor elkaar krijgt bij de kantonrechter. Of als
er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen
van de werkgever, bijvoorbeeld als iemand
ten onrechte ontslagen wordt tijdens een
opzegverbod of wegens een dringende reden,
die geen dringende reden is. In de huidige markt,
waar al gauw een nieuwe baan lonkt, is het
geduld om lang te onderhandelen er niet. Dan
maar snel dealen en naar de volgende baan.
Er zijn natuurlijk mensen met een toppositie
van boven de vijftig die meer geduld kunnen
hebben. Een vergelijkbare baan is niet makkelijk
te vinden. Een ontslagtraject is altijd ingrijpend
als de werkgever eigenlijk geen redelijke grond
voor ontslag heeft. Wat gaat de kantonrechter
zeggen over het ontslag van een man van
56 jaar? Dat was tot 1 januari jl. nog redelijk
voorspelbaar. Een disfunctioneringsdossier
moet op orde zijn, verwijtbaar handelen
moet wel bewezen zijn, een verstoorde
arbeidsverhouding moet wel duurzaam
verstoord zijn.

MARCUS DRAAISMA,
advocaat bij Palthe Oberman
Advocaten. Reageren?
draaisma@paltheoberman.nl

Vanaf 1 januari jl. is er dan een nieuwe
redelijke grond, de zogenoemde ‘i-grond’, of
een combinatie-grond. De uitkomst van een
ontslagzaak is daarmee onzekerder geworden.
Want als er bijvoorbeeld sprake is van een
beetje disfunctioneren gecombineerd met
een beetje verstoorde arbeidsverhouding, kan
de kantonrechter de arbeidsovereenkomst
ontbinden. De werkgever moet dan wel 1,5
keer de transitievergoeding betalen. Dat is voor
onze man met een inkomen van 120.000 euro
per jaar met 6 dienstjaren 30.000 euro bruto.
Een WW-uitkering bedraagt voor hem circa
3.000 euro bruto per maand. Dat betekent

dat er nog ruim vier maanden met hetzelfde
salarisniveau geleefd kan worden na het einde
van de arbeidsovereenkomst. Dat is best
lastig, zeker als je ook studerende kinderen
hebt. Een concurrentie- of relatiebeding
waarvan geen vernietiging is gevraagd in de
ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, blijft
gelden. Dat maakt het vinden van een nieuwe
baan dan nog moeilijker.
De commissie Borstlap, die op 23 januari
2020 het rapport “In wat voor land willen
wij werken?, naar een nieuw ontwerp voor
de regulering van werk” vindt dat bij meer
wendbare werknemers en organisaties een
makkelijker ontslag mogelijk moet zijn. Als de
employability van een werknemer maximale
aandacht heeft gekregen, functies, arbeidstijden
en arbeidsomvang konden worden aangepast,
dan mag de ontslagbescherming minder. De
visie van de commissie is dat de kantonrechter
de arbeidsovereenkomst altijd ontbindt, tenzij er
een opzegverbod zoals ziekte of zwangerschap
geldt. Ook als er geen ontslaggrond is. Maar
dan moet de werkgever wel een vergoeding
betalen. Hoe hoog die is, dat laat de commissie
nog in het midden. Een interessante visie.
Daarbij wordt ook voorgesteld dat de werkgever
nog maximaal voor een jaar het loon van de
zieke werknemer hoeft te betalen.
Terug naar onze man en naar de mannen
en vrouwen van boven de 55 voor nu en in
de nabije toekomst: probeer, als het kan, bij
aanvang van de arbeidsrelatie al afspraken
te maken over een vergoeding bij ontslag.
Werkgever en werknemer maken dan eigen
afspraken over wanneer het gaat schuren,
wanneer er een conflict is. Verwachtingen over
functioneren, wanneer de samenwerking goed
gaat en wanneer niet, zijn ook onderwerpen
die heel goed door partijen zelf in de
arbeidsovereenkomst geregeld kunnen worden.
Probeer het eens, zou ik zeggen.

I N D U S T R I E E L

M A N A G E M E N T

M A G A Z I N E

IN DE MAART EDITIE VAN

Bastiaan van der Knaap (Rotterdam
Port Fund) over het reilen en zeilen
van het haveninvesteringsfonds,
de mooiste investeringen tot nog
toe en de mogelijkheden die hij in de
industrie ziet.
Voorbeschouwing op de vakbeurs
Maintenance in Gorinchem.
De Vereniging Veilig en Gezond
Werken (VVGW) behartigt de belangen
van fabrikanten en distributeurs van
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
(PBM) en beroepskleding. Voorzitter
Oscar Breure praat ons bij over de
laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam
heeft de belastbaarheid van
fundatiepalen op een unieke manier
getest. Lees over de eerste resultaten.
Onderzoeksbureau Berenschot heeft
de uitdagingen voor tankstations
tot 2035 in kaart gebracht. Wat
betekent dit voor de raffinagesector?
De laatste stand van zaken rond het
H-Vision-project: een gesprek met
de nieuw aangestelde projectdirecteur
Peter de Weijs.
En nog heel veel meer!

"Build a flexible connection, by expertise, innovation and
passion." is ons motto. Wij willen met een gedegen advies,
een snelle en efficiënte levering van kwaliteitsvolle
(customized) producten tegen een goede prijs streven naar
het hoogste klant succes. Met onze in-house las-, montageen testafdelingen kunnen wij u voorzien van oplossingen
op maat. Dankzij onze vestigingen in Ridderkerk,
Drachten, Nijkerk, Veenendaal, Haaksbergen,
Stabroek (BE), Hamburg, (DE) Marl (DE) en Miskolc (HU)
hebben wij een internationale dekking.
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35.000 M2
voorraad
Wij streven er naar om
binnen 24 uur onze
producten te leveren.

Internationale
dekking
Wij hebben een grote voorraad
verspreid over onze 12 vestigingen door
heel Europa. Van deze 12 vestigingen
zijn er 6 dochterondernemingen.

Eigen las-, montageen testafdelingen
Dankzij onze eigen lasmontage- en
testafdelingen kunnen wij
assemblages razendsnel
fabriceren

BEZOEK ONZE
WEBSITE
VOOR MEER
INFORMATIE

Van Ginkel Groep
De Van Ginkel Groep is een gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf in het ontwerpen, leveren en
onderhouden van installaties op het gebied van brandveiligheid, sprinklerinstallaties, schuimblusinstallaties,
blusgasinstallaties, inbraakpreventie, CCTV en toegangscontrole.
Techniek en expertisegebieden die een groot verantwoordelijkheidsgevoel vergen en hoge eisen stellen ten
aanzien van kwaliteit en dienstverlening van de leverancier die u in de arm neemt.
De wettelijke eisen ten aanzien van het ontwerp, de kwaliteit en het onderhoud van de installaties dwingen
bedrijven tot het inschakelen van externe partijen inzake de veiligheid in hun gebouwen, hetgeen de vraag
naar een gecertificeerde partner met een gedegen en betrouwbare organisatie des te groter maakt. De Van
Ginkel Groep combineert het beste van alle werelden; gespecialiseerd, gecertificeerd en ervaren, en een
efficiënte, doordachte en effectieve organisatie. Veiligheid boven alles, maar nooit tegen onnodig hoge kosten.

• VG Holding B.V.
• Van Ginkel Concerns B.V.
• Sprinklerservices Europoort B.V.
• Van Ginkel Marine Service B.V.
• VG Beheer en Onderhoud B.V.

Bezoekadres:
Seggelant-Zuid 12a
3237 ME Vierpolders
Postadres:
Postbus 133
3230 AC Brielle

T +31 (0)181 – 212 100
E info@ginkel-services.nl
I www.ginkel-concerns.nl

METAALHANDEL

W. Ketting & Zn B.V.
Samen op weg naar
een duurzame wereld

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

Metaalhandel W. Ketting & Zn B.V.

60 JAAR

IJZERSTERK

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

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

