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AMSTERDAM
IJMUIDEN
OFFSHORE
PORTS

INLEIDING
Traditiegetrouw ook voor 2020 weer
een jaaroverzicht. Want ook in het
bijzondere ‘coronajaar’ hebben we
met elkaar toch nog veel activiteiten
kunnen organiseren. Gezamenlijke
beurzen en bedrijfsbezoeken gingen
niet door, alternatieven moesten
gezocht worden.
We hebben met elkaar de schouders
eronder gezet en moderne techno
logie omarmd. Door het enthousi
asme van de leden hebben we met
AYOP-Business Calls het contact tus
sen de leden in stand kunnen houden,
en hebben we kennis en ontwikke
lingen kunnen delen. We zijn trots op
de enorme betrokkenheid van onze
leden. Echt bijzonder.

website, tot diepte-interviews, van
het convenant voor de Energiehaven
tot een intensieve samenwerking
met Port of Amsterdam en Amports,
en met NSEG en de drie NoordHollandse havens.
Kortom, we hebben niet stilgezeten!
Genoeg hoogtepunten om trots op
terug te kijken. In dit boekje vind
je een samenvatting van alle
activiteiten.
We hopen jullie in 2021 weer te zien!
Live of online.
Met hartelijke groet,
Het Amsterdam IJmuiden Offshore
Ports-team

Maar daarnaast hebben we nog
veel meer gedaan. Van een nieuwe
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Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is dé offshore energie regio van
Nederland. Het gebied dat is ingeklemd tussen de zeehavens van
IJmuiden en Amsterdam huisvest een ambitieuze groep bedrijven
die actief zijn in offshore wind, olie & gas, en het ontmantelen en
converteren van platforms en schepen (decommissioning). Deze kennis,
kunde, expertise en er varing is samengebracht in Amsterdam IJmuiden
Offshore Ports.

ONTMOETEN EN
SAMENWERKEN
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Amsterdam IJmuiden Offshore
Ports is een offshore energie
netwerkorganisatie met zo’n 100
leden, waaronder ondernemin
gen, overheden (provinciaal en
lokaal) en kennis-en onderwijs
instellingen; een sterk samenwer
kingsverband dat offshore in het
Noordzeekanaalgebied op de kaart
zet en niches in de offshore sector
aanboort. Amsterdam IJmuiden
Offshore Ports promoot de regio
en haar leden. We organiseren
uiteenlopende bijeenkomsten
om business te bevorderen en
kennis uit te wisselen. We stimu
leren onderwijs met als doel
de belangen van onze leden te

behartigen, werkgelegenheid
aan te jagen en een volgende
generatie klaar te stomen voor
een duurzame toekomst.

NOORDZEEKANAALGEBIED –
UITVALBASIS VOOR OFFSHORE

Het Noordzeekanaalgebied is een
uitstekende uitvalbasis voor offshore
energie projecten. De havens in het
gebied liggen ideaal ten opzichte van
de belangrijkste scheepvaartroutes.
Goede snelweg-, spoor- en binnen
vaartverbindingen zorgen voor een
goede ontsluiting naar het achter
land. Bovendien ligt Luchthaven
Schiphol op nauwelijks een kwartier
rijden, waardoor ook snelle aanvoer
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van vracht, goederen en personeel
mogelijk is.
Het gebied ligt gunstig ten opzichte
van de olie- en gasplatforms en de
bestaande én geplande windparken
op de Noordzee. De in het gebied
gevestigde bedrijven beschikken over
voldoende ruimte en innovatieve
logistieke oplossingen om een rol te
spleen in de aanleg en onderhoud van
windparken op zee.
Op het Nederlands deel van de
Noordzee staan 160 productie
platforms voor olie en gas. Deze
platforms moeten onderhouden en
bevoorraad worden. AYOP maakt zich
sterk voor profilering van de regio op
de volgende punten:
Drilling supports:
In het Noordzeekanaalgebied zijn
diverse bedrijven gevestigd die
ondersteunen bij olie- en gaswin
ningsactiviteiten op de Noordzee.
Van het leveren van gespeciali
seerde mineralen en chemicaliën tot
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het uitvoeren van gespecialiseerde
schoonmaak, afvalmanagement en
recycling-activiteiten.
Supply, maintenance &
conversions:
De directe verbinding met de
Noordzee maakt het gebied een
goede uitvalbasis voor boorplat
forms, bevoorradings- en werk
schepen alsmede de onderhoudsen modificatiewerkzaamheden aan
deze vaartuigen.
Decommissiong:
In het Noordzeekanaalgebied is
voldoende ruimte, expertise en
gespecialiseerde bedrijvigheid voor
onderhoud, modificatie en uitein
delijk ontmanteling van productie
plaforms en in de toekomst ook voor
windmolens.
Onderwijs & arbeidsmarkt:
De totale arbeidsmarkt in de
Amsterdamse havenregio telt bijna

70.000 directe en indirecte arbeids
plaatsen. Voor gespecialiseerde
branches als de offshore en aan
verwante bedrijvigheid is het van
wezenlijk belang om haar aandeel
in deze regionale arbeidsmarkt op
peil te houden. Met de ambities in
offshore wind aan de vraagzijde met
toenemende vraag aan technisch
personeel in het algemeen en de te
beperkte instroom op opleidingen
aan aanbodzijde, moeten we in de
regio blijven investeren in de vol
gende generatie technisch personeel.
Dit is de conclusie uit een onderzoek
welke door de gemeente Velsen in
2019 is uitgevoerd om een goed beeld

te krijgen van de kwantitatieve vraag
en aanbod in de regio voor offshore
wind. Er is veel instroom nodig naar
reguliere technische VMBO en MBO
en meer gespecialiseerde MyTec
opleidingen. Ook zij- instromende
aspirant windtechnici zijn zeer wel
kom in opleidingstrajecten op maat.
Gezamenlijk dekken deze functies
het totale palet aan technische werk
zaamheden binnen de windindus
trie. Technici krijgen inzicht in het
beroepsprofiel, de mogelijkheden en
het groeipad. Door een op de persoon
afgestemde opleiding en training,
kunnen betrouwbare basiskennis en
vaardigheden worden toegepast.
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Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden
wordt ont wikkeld tot Energiehaven. In april hebben het ministerie
van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata
Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant
hier voor ondertekend.

NIEUWE
ENERGIEHAVEN
VOOR DUURZAME
TOEKOMST
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De nieuw te ontwikkelen haven is
cruciaal bij de bouw van windparken
op de Noordzee. De komende jaren
worden steeds meer windparken
gebouwd op de Noordzee en de
Energiehaven is een belangrijke
uitvalsbasis voor de aanleg en het
onderhoud daarvan.
Zo biedt de nieuwe Energiehaven
de mogelijkheid om de bouw van
de windparken Hollandse Kust en
IJmuiden Ver te ondersteunen.
Ook speelt de Energiehaven een
belangrijke rol in de gewenste
ruimte-intensivering en het
versterken van de haveninfra
structuur in de regio.

LOCATIE

De Energiehaven is gelokaliseerd aan
de zeezijde van het Noordzeekanaal,
vlak vóór de sluizen van IJmuiden.
Het nieuwe bedrijventerrein biedt
grote kansen om in te spelen op de
energietransitie en op belangrijke
regionale en nationale klimaatdoelen.
Tata Steel ondersteunt dit voor de
regio belangrijke en toekomstge
richte initiatief en heeft hiervoor
een bedrijventerrein van vijf hectare
beschikbaar gesteld. Bovendien geeft
Tata Steel toegang over land via het
terrein in Velsen-Noord richting de
Energiehaven. Hiermee is het vervoer
van personeel en de bereikbaarheid
van hulpdiensten geregeld.
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AMBITIE

Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen:
‘De grootschalige bouw en het onder
houd van de duurzame windmolen
parken op de Noordzee vraagt om
meer havencapaciteit. Doordat we nu
samen de Averijhaven gaan ontwik
kelen tot een moderne energiehaven
krijgen offshore bedrijven hier straks
alle ruimte.’
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ENERGIE- EN OFFSHORE HAVEN

De Energiehaven krijgt een opper
vlakte van ruim 15 ha. Zowel het
areaal van de huidige Averijhaven als
ook het naastliggende terrein van
5 ha van Tata Steel worden gebruikt
om een openbaar haventerrein voor
de offshore wind in te richten.
Het haventerrein krijgt een kade
van 580 meter, waarvan 200 meter
heavy-duty met 12,5 meter water
diepte en 380 meter standaard kade
(waterdiepte 10,0 meter). Door de
ligging van deze haven zal deze een

belangrijke rol gaan spelen bij het
(kosten)efficiënt aanleggen en
onderhouden van de windparken.

VERVOLGSTAPPEN

De Energiehaven is tot op heden een
baggerdepot van het Rijk. Om dit
depot te transformeren naar haven
terrein zal Rijkswaterstaat eerst het
depot leegmaken. Parallel aan het
uitvoeren van deze werkzaamheden
wordt er gestart met een onderzoek
naar milieu-impact van de aanleg van
de Energiehaven, dit vindt plaats via
een Milieueffectrapportage (MER).

Uitgangspunt hierbij is dat het binnen
de bestaande milieukaders moet
passen.

EXPLOITATIE ENERGIEHAVEN

Port of Amsterdam en Zeehaven
IJmuiden voeren namens de overige
convenantpartners de exploitatie
van de Energiehaven. De exploitatie
sluit aan bij de strategische doel
stellingen van beide havenbedrijven
om regionaal een actieve rol te
spelen in de nationaal ingezette
energietransitie.
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ZEESLUIS
IJMUIDEN
Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden wordt
een nieuwe grote zeesluis gebouwd. Die geeft toegang tot de
Amsterdamse havenregio en is daarmee ook voor de offshore
sector belangrijk.
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DE GROOTSTE ZEESLUIS
VAN DE WERELD

Zeesluis IJmuiden wordt 500 meter
lang, 70 meter breed en 18 meter
diep en wordt daarmee de grootste
zeesluis van de wereld. In januari
2016 is gestart met de bouw, begin
2022 is de nieuwe zeesluis

beschikbaar voor de scheepvaart.
De nieuwe zeesluis is getijonaf
hankelijk en kan dus 24/7 gebruikt
worden. Bovendien kan de nieuwe
generatie grotere schepen door de
nieuwe sluis vlot en veilig door het
Noordzeekanaal varen.
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SLUIS- EN HAVEN
INFORMATIE
PUNT (SHIP)
Ben je nieuwsgierig naar de bouw van de grootste zeesluis van de
wereld? Wil je meer weten over het Noordzeekanaalgebied en de
activiteiten in de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en
IJmuiden? En heb je interesse in de ontwikkelingen in innovatie en
duurzaamheid bij de bedrijven langs het Noordzeekanaal? Kom dan
naar SHIP, het Sluis Haven Informatie Punt in IJmuiden.

Het markante rode pand, tevens te
herkennen aan de grote letters SHIP
op de gevel, herbergt een vaste en
wisselende tentoonstelling over
het Noordzeekanaalgebied en de
nieuwe zeesluis. Dit laatste gebeurt
in de vorm van een levensgrote
maquette. Daarnaast zijn er ver
gaderruimtes, een lesruimte waar
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jongeren technieklessen volgen en
een restaurant met een fantastisch
uitzicht over de nieuwe zeesluis en
de omgeving.
Aan de muren hangen rolmodellen,
mensen met beroepen die kinderen
en jongeren moeten inspireren. Zoals
het werk aan de nieuwe sluis en wat

mensen doen in het havengebied. Via
een app zijn alle mogelijke specifi
caties te bekijken over schepen in
de buurt. Bij het reusachtige model
van de sluis waant de bezoeker zich
alsof-ie op een schip staat. Over een
blauwe lijn gaat men de nieuwe sluis
binnen, de rode lijn verbeeldt de
waterkering langs de Nederlandse
kust. In het infocentrum is duidelijk
aandacht voor interactie. Zo kan de
belangstellende zelf een schip door
de sluis loodsen. Er zijn knoppen
voor de sluisdeuren om water in
en uit de sluis te laten en voor de
invaartlichten. Zo krijg je inzicht in
hoe een sluis werkt.
In het innovatiegedeelte in SHIP
draait het om duurzaamheid en
klimaat. Dat is te zien aan kranten
koppen op de muur en in de ‘inno
vatiekasten’. In de kast van staal
concern Tata Steel bijvoorbeeld,
wordt getoond hoe het staal de
afgelopen jaren verder is verbeterd

en sterker is geworden. In een
andere kast leert de bezoeker hoe
sensoren werken die bijvoorbeeld
luchtvochtigheid en het CO2-gehalte
bepalen. Ook zijn er kasten van
bedrijven die in duurzaamheid doen,
zoals een fabrikant die meubels en
lampen van paddenstoelen maakt.
Helemaal bovenin SHIP vind je het
dakterras. Daar heeft men een wijds
uitzicht over havens, sluizen en het
Noordzeekanaal.
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SAMENWERKINGEN
We zijn een vereniging met een duidelijke focus op het
Noordzeekanaalgebied, maar we kunnen de kansen en uitdagingen
van de offshore energiesector niet alleen regionaal bekijken.
Ontwikkelingen moeten in een grotere context worden geplaatst.
Met elkaar weten we meer, staan we
sterker, hebben we een groter bereik
en bereiken we meer. Het uitgangs
punt is elkaar helpen en niet becon
curreren. We werken daarom nauw
samen met andere verenigingen,
clusters, instellingen en samenwer
kingsverbanden. Door de krachten
te bundelen, kunnen we de kansen
en uitdagingen in de energietransitie
gezamenlijk benaderen.

PORT OF AMSTERDAM

De samenwerking tussen Port of
Amsterdam en AYOP is heel nauw, niet
alleen zitten we fysiek in hetzelfde
gebouw, maar ook Dorothy Winters is
door Port of Amsterdam gedetacheerd
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als programma manager offshore
wind bij AYOP. Daarnaast zit Marc
Oomen, Head of Marketing & Product
Development in het AYOP-bestuur en
neemt Allard Klinkers, Commercial
Manager Offshore & Logistics deel
aan de stuurgroep Energy@Work. Ook
vindt er maandelijks overleg plaats
om activiteiten, ideeën en plannen op
elkaar af te stemmen en om te kijken
welke zaken we gezamenlijk kunnen
organiseren.

NORTH SEA ENERGY GATEWAY

AYOP werkt op regelmatige basis
samen met Port of Den Helder en
North Sea Energy Gateway (NSEG).
Er lopen veel gelijke thema’s zoals

personeel, de ontwikkeling van wind
en de relatie met de Provincie Noord
Holland op offshore. De samenwer
king tussen NSEG en AYOP heeft als
uitgangspunt dat je samen sterker
staat en dat je gezamenlijk laat zien
wat je te bieden hebt. Dat doen we
onder andere door uitwisseling tussen
leden en bijeenkomsten, en door
beurzen gezamenlijk te organiseren.
Ook hebben we samen het initiatief
genomen voor de North Sea Energy
Alliance.

AMPORTS

De samenwerking tussen Amports en
AYOP richt zich op het versterken van
het bedrijvennetwerk en zorgen dat
er onderling wordt samengewerkt.
Daarnaast kunnen er gezamenlijke
evenementen georganiseerd worden
en worden leden soms uitgenodigd
voor elkaars events. Ook wordt er
samengewerkt op het marketing-en
communicatievlak door het uitwisse
len van content. Zo werken we samen
aan diverse artikelen in het Ways to

Sea E-Zine. Met elkaar denken we
ook na over de invulling van het Port
of Football programma van Telstar,
om hier onze netwerken nog meer
te verbinden.

ORAM

Met ORAM kijken we met name naar
de gezamenlijke thema’s en lobby in
de Metropoolregio voor het bedrijfs
leven rondom havenontwikkelingen
gericht op de circulaire economie en
energietransitie. Zo hebben we geke
ken of en hoe de AYOP-leden kunnen
bijdragen aan TET-Amsterdam.

TECHPORT

Techport en AYOP hebben hun samen
werking in 2020 voortgezet. Techport
richt zich op Smart Production, Smart
Maintenance door het kiezen, werken
en innoveren in techniek. Voor ons een
belangrijke partner op het gebied van
innovatie en het arbeidsmarktvraag
stuk voor offshore wind. Onderwerpen
die natuurlijk in het plan 2020-2025
zijn vastgelegd.
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Activiteiten die we in 2020 gezamen
lijk hebben gedaan:
- vervolg op eerdere tribe voor slim
kraanonderhoud, specifiek offshore
en offshore wind
- uitwisseling met een uitnodiging
voor het door Techport gehoste in
pitchontbijt van iTanks met onder
andere een presentatie van AYOP-lid
Isolatie Combinatie Beverwijk.
- presentatie in een AYOP Business Call
- ondersteuning Verkiezing De
Slimste Handen, met ook gemeentes
Beverwijk, Heemskerk en Velsen
- publiciteitsondersteuning van de
Techport Technologieweek
- ronde tafel sessie om meer inzicht te
krijgen in issues en innovatievraag
stukken rond offshore wind
De samenwerking krijgt tractie en dat
zien we terug in de betrokkenheid van
de bedrijven uit beide netwerken bij
laagdrempelige bijeenkomsten die zijn
georganiseerd.
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NWEA

De samenwerking tussen NWEA en
AYOP richt zich op het uitwisselen van
kennis en marktinformatie, maar ook
zeker op lobby activiteiten. Zo nemen
wij actief deel aan de commissie Wind
op Zee waar wordt gewerkt aan de
uitbreiding van het aantal windparken
op de Nederlandse Noordzee, het kos
tenefficiënter maken van windenergie
en consultatie (kavelbesluiten, wetten
en regelingen), beleidsontwikkeling
met overheid en politiek, doorvaart
& medegebruik van windparken en
deelname Noordzeeoverleg over de
gezamenlijke transitie en de ruimte
verdeling. Daarnaast wordt Dorothy
Winters voorzitter van de werkgroep
‘Ketensamenwerking’. Tenslotte
organiseren NWEA en AYOP
gezamenlijke evenementen.

waardoor leden regelmatig aan elkaars
activiteiten deelnemen. Daarnaast
delen we kennis en informatie.

OFFSHORE KANSEN VOOR NOORD
HOLLAND: OFFSCHORE WIND
GOED VOOR 1-3 MILJARD OMZET
KOMENDE JAREN

Nederland stapt over op groene
stroom. Deze stroom wordt steeds
meer duurzaam opgewekt door
windturbines op zee. Met de bouw
van de toekomstige windparken

Hollandse Kust Noord, Zuid, West en
IJmuiden Ver voor de kust van onze
regio komt een enorme stroom aan
offshore activiteit naar de provincie
Noord-Holland.
Dat blijkt uit het gezamenlijk
onderzoek dat is uitgevoerd door de
havens van IJmuiden, Den Helder
en Amsterdam onder review van
TNO. Trainee Sustainability and
Innovation Jesse Bruijnzeels van Port
of Amsterdam stond onder andere

IRO

De samenwerking tussen IRO en AYOP
uit zich in een wederzijds lidmaat
schap van elkaars verenigingen,
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onder begeleiding van Dorothy
Winters, programmamanager
offshore wind bij AYOP.
Het rapport is via social media
gedeeld, en op de website van AYOP
te downloaden.

WINDPARK FRYSLÂN

De regio Amsterdam/IJmuiden en
Port of Amsterdam zetten vol in op
(offshore) windenergie. Om de bouw
van windparken te faciliteren, pro
duceren en onderhouden, verschepen
we via het Noordzeekanaalgebied
allerlei onderdelen. In een reeks van
vier interviews, geïnitieerd door
en in samenwerking met Port of
Amsterdam, informeerden we over
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de positie die onze regio inneemt bij
de bouw van wind op zee. We spraken
Joris Hol (Windpark Fryslân), Bert
Korbeeck (Wesco IJmuiden), Michael
van Toledo (TMA Logistics), Tom
Nooij (Wind ) en Gert van den Hoek
(TKF). De interviews zijn op de web
site geplaatst, en gedeeld via social
media.

(ALTERNATIEVE)
HAVENGILDEDINER
TROSSEN LOS!
27 NOVEMBER 2020

Het Alternatieve Havengildediner,
georganiseerd door Amports, vond
plaats in de vorm de livestream
Tv-uitzending Trossen Los!
Presentator Jort Kelder interview
de in het Scheepvaartmuseum tal
van betrokkenen over hun visie op
de toekomst van de havens, vooral
na de pandemie. Ook mochten ze
hun mening geven over energie
transitie en woningbouw in het
havengebied, twee rode draden in

het online-programma dat via een
livestream werd aangeboden.
Tevens werden er vier filmpjes
getoond over uiteenlopende
actualiteiten in het havengebied.
In een van die filmpjes vertelt
Sylvia Boer over de kansen van de
Energiehaven, en over de ambitie
en verwachting van de vereniging
dat het Noordzeekanaalgebied de
nieuwe offshore wind hoofdstad van
Nederland, of misschien zelfs Europa
kan worden.

Willem van der Wel van Windcat
Workboats, AYOP-lid, vertelt over
de Crew Transfer Vessels (CTV’s)
die personeel en equipment naar de
windmolens brengen, en daarmee
essentieel zijn om windmolens te
laten draaien. Peter van de
Meerakker van Zeehaven IJmuiden
NV, ook AYOP-lid, geeft een inkijkje
in de viswereld van IJmuiden.
Het filmpje staat op onze website en
is gedeeld via LinkedIn en YouTube.
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DRIE HEREN EN EEN
DAME: EEN GESPREK
OVER DE TOEKOMST
VAN OLIE & GAS
In 2020 zijn we gestart met een reeks
van thema-interviews. Doel van
deze reeks is de kennis en visie die
AYOP en haar leden in huis hebben
te benadrukken.
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tegenaan? Die vraag stelde Sylvia
Boer aan Wim Schouwenaar, Jo
Peters en David Stibbe. Spoiler alert:
de heren waren het behoorlijk met
elkaar eens en namen geen blad
voor de mond. Vooruit, nog eentje
dan: ‘Heel veel slechter is het
niet geweest’.
Het interview is te lezen op onze
website en gedeeld via social media
en de nationale en internationale
pers.

WERKGROEP DECOMM@WORK

In 2020 hebben we de werkgroep
Decomm@Work nieuw leven inge
blazen. Een eerdere werkgroep had de
marktkansen in kaart gebracht, maar

het momentum en een locatie in het
Noordzeekanaalgebied voor groot
schalige ontmanteling ontbrak. Daar
is verandering in gekomen, er is een
locatie en het werk lijkt los te komen.
De tijd is daar om met de werkgroep
de markt actief te gaan bewerken, een
propositie op te stellen en onze pro
ducten en diensten onder de aandacht
te brengen. Met elkaar zetten we de
regio als perfecte locatie voor decom
missioning op de kaart en breiden we
de werkzaamheden voor decommissi
oning uit.
Indien je interesse hebt in deze
werkgroep, meld je dan bij Sylvia
via sylvia@ayop.com

De aftrap had als onderwerp ‘De toe
komst van olie & gas’. Een belangrijk
thema. Immers, het einde van het
fossiele brandstoftijdperk lijkt nabij.
Maar hoe kijkt de industrie daar
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door de wekelijkse AYOP-Business
Call. Maar ook wilden we onze leden
graag een ‘podium’ bieden om hun
business aan de overige leden, de
sector en potentiële arbeidskrachten
te laten zien.

waarmee zij bezig zijn. Bredenoord,
Breman Offshore, Lubbers Logstics
Group en Van Gool Hef- en
Hijstechniek waren de eerste vloggers
die ons een kijkje achter de schermen
gaven.

VLOG-SERIE

De vlogs zijn terug te vinden bij de
Nieuwsberichten op onze website,
www.ayop.com

We hebben daarom een aantal van
onze leden de mogelijkheid geboden
om in een korte vlog te laten zien

LID IN BEELD
Door de coronamaatregelen zijn
veel gezamenlijke AYOP-promotieen netwerkevents komen te ver
vallen. De Leden-OntmoetenLedenbijeenkomsten, de Offshore
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Energy 2020, de WindEnergy in
Hamburg, en nog veel meer. We zijn
daarom op zoek gegaan naar moge
lijkheden om met elkaar in verbinding
te blijven. Dat deden we onder andere
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31
01
20

Onder leiding van een vinoloog kon
den er tijdens de kookworkshop van
een ‘proeftafel’ verschillende wijnen
worden geproefd.

Het AYOP-nieuwjaarsdiner is tradi
tioneel de start van het nieuwe jaar.
Een vast gegeven op onze kalender
maar ieder jaar toch nét weer een
beetje anders. Dit keer hebben we
zelf gekookt in “De Kookfabriek”
in Amsterdam.
We werden ontvangen met een
glas Prosecco en een kleine snack.
Iedereen ontving een kookschort en
na de menu-uitleg van de culinair
coach gingen we in groepjes aan de
kookeilanden aan de slag. Aan de
hand van duidelijke recepturen van
Top Chef Julius Jaspers bereidden
we met elkaar een heerlijk 4-gangen
seizoenmenu. De amuse werd tijdens
de voorbereidingen opgegeten.
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Hierna genoten we met elkaar van het
zelf bereide menu. Tussentijds gingen
we nog terug de keuken in voor de
laatste handelingen van het hoofd- en
nagerecht. Het diner werd gezamen
lijk aan tafel gegeten.
Ieder jaar weer een informeel pro
gramma met volop mogelijkheden om
op een gezellige manier te netwerken
en nieuwe leden te ontmoeten.

31 JANUARI
NIEUWJAARSDINER
27

28
02
20

Peterson IJmuiden nodigde de leden
uit voor een vrijdagmiddagborrel met
netwerkmogelijkheden. Maar
natuurlijk wel een borrel met een
interessante inhoud en presen
taties van Peterson, ControlUnion en

28

Seafox. Al deze bedrijven zijn onder
één dak gevestigd. Hoe werken ze
samen en hoe zien zij de offshore
energie toekomst tegemoet? Aan de
hand van boeiende presentaties wer
den we meegenomen in deze visie.

28 FEBRUARI
VRIJDAGMIDDAGBORREL
PETERSON
29

De aftrap tijdens de LedenOntmoeten-Leden bijeenkomst bij
Van Gool Hef- en Hijstechniek in
Beverwijk werd door Knowledge
Concepts gegeven. Jan Paul Raven
gaf een presentatie over de stem
gestuurde hoofdgedragen helm met
tablet van RealWare. Ingenieurs en
monteurs kunnen daarmee tijdens
een inspectie of reparatie over de
juiste informatie beschikken en/
of rechtstreeks communiceren met
collega’s aan wal als ze ergens niet
uitkomen.
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Pieter van Duijn, commercieel
directeur van Van Gool Hef- en
Hijstechniek verzorgde naast een
presentatie ook een rondleiding
langs verschillende proefopstellin
gen, waaronder een kalibratiebank
met een capaciteit tot 350 ton. De
machine test lastmeetapparatuur op
trek- en compressiekrachten. Door
deze nieuwe aanwinst kan Van Gool
apparaten van over de hele wereld
kalibreren.
Na afloop was er gelegenheid tot
netwerken met de overige leden.

10
03
20
10 MAART
LEDEN-ONTMOETENLEDEN BIJEENKOMST
VAN GOOL HEF- EN
HIJSTECHNIEK
31

Door de coronamaatregelen was het
niet langer mogelijk om live events
te organiseren. Om toch in contact
met onze leden te blijven, hebben
we de online AYOP Business Calls
geïntroduceerd.

wat zich ook uitte in het grote succes.
Elke week, en na de zomervakantie
tweewekelijks, werden de dinsdag
middag calls door gemiddeld zo’n
25-40 leden bezocht met uitschieters
naar zelfs 65!

Met hulp van AYOP-lid WinSys
hebben we een makkelijk toegan
kelijk AYOP Teams-kanaal aange
maakt. De calls zijn laagdrempelig

Bij de programmering van de calls
hebben we vooral ingezet op inhoud,
kennis delen en diversiteit.

02
04
20
2 APRIL
KICK OFF
VAN DE AYOP
BUSINESS CALLS
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In deze brainstormsessie hebben we
gekeken hoe technici, die uitgeleend
of ingehuurd worden maar bepaal
de skills nog missen, snel kunnen
worden opgeleid en begeleid. Dit kan
met behulp van ondersteuning op de
werkplek en/of kennisoverdracht.
Bijvoorbeeld door overdracht vooraf
via e-learning. Of overdracht tijdens
de werkzaamheden door middel van
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Assistentie op Afstand of Werkorders
op Maat.
Martijn Wijnberg van eWorks en Jan
Paul Raven van Knowledge Concepts
hebben in deze sessie met geïnte
resseerden van ideeën gewisseld om
te kijken wat wel en niet mogelijk en
wenselijk is. Alles met als doel perso
neel zo snel als mogelijk flexibel in
te kunnen zetten.

07
04
20

7 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
EWORKS EN
KNOWLEDGE
CONCEPTS, INZET
E-LEARNING EN
NIEUWE TECHNOLOGIE
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Gaston Tchang is als strategische
adviseur bij Port of Amsterdam goed
op de hoogte van de overslag
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(ontwikkelingen) in de regio. In zijn
rol als port security auditor is hij ook
bij de terminals te vinden. Gaston
heeft de corona-impact-rappor
tage ontwikkeld en houdt hem bij
sinds maart 2020. Daarin koppelt
hij wereldwijde ontwikkelingen aan
onze havens. Gaston deelde de eerste
rapportages met ons.

14
04
20
14 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
PORT OF AMSTERDAM,
CORONA-IMPACTRAPPORTAGE
37

21
04
20
Bob Schrover van KVSA vertelde
over wat het coronatijdperk voor
een impact heeft op KVSA, over de
maatregelen die zij hierop hebben
genomen, maar ook over hun nieuw
ste innovatie die ‘gewoon’ doorgaat:
de digitale tool SHIPM8. Het ITlandschap is continu in ontwikkeling
en nergens meer dan in onze haven
gemeenschap. Deze tijd van innova
tie, het leggen van verbindingen en
het optimaliseren van de bedrijfs
voering vraagt om digitale tools, die
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de nadruk leggen op het werk dat
gedaan moet worden en niet op de
administratie die daarbij komt kijken.
SHIPM8 biedt deze oplossing. Denk
daarbij aan dat scheepsinformatie,
havenactiviteit en eigen registratie
tot een automatische factuur op basis
van eigen regels leidt. Met SHIPM8
kun je een maatwerksysteem ontwik
kelen, maar dan met de kosten van
een normaal internetabonnement.

21 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
KVSA, SHIPM8
INTRODUCTIE
VOOR NAUTISCHE
DIENSTVERLENERS
39

Het goede nieuws, omtrent de
ondertekening van het convenant
voor de Energiehaven, zal niemand
zijn ontgaan. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, de
provincie Noord-Holland, gemeente
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Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden
N.V. en Port of Amsterdam zijn
overeenkomen dat de Averijhaven
nabij IJmuiden wordt ontwikkeld
tot Energiehaven.

23
04
20
23 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
DE ONTWIKKELINGEN
RONDOM DE
ENERGIEHAVEN

41

Hoewel er nog veel stappen te nemen
zijn, is dit een belangrijke eerste stap
voor de leden van AYOP. De nieuw te
ontwikkelen haven is met haar strate
gische locatie cruciaal voor onder
andere de bouw en het onderhoudt
van offshore windparken op de
Noordzee. Maar niet alleen voor
offshore wind is het convenant
belangrijk nieuws. In de Nederlandse
wateren liggen circa 160 olie- en
gasplatforms waarvan een deel
ingezet kan worden voor de opslag
van bijvoorbeeld waterstof of CO2.
De rest zal op termijn ontmanteld
worden. De Energiehaven biedt
veel potentie voor deze opkomende
markt. Ook speelt de nieuwe haven
een belangrijke rol in de gewenste
ruimte-intensivering en het verster
ken van de haveninfrastructuur in
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de regio. Het haventerrein krijgt een
kade van 580 meter, waarvan 200
meter heavy-duty met 12,5 meter
waterdiepte en 380 meter standaard
kade (waterdiepte 10,0 meter).
De Energiehaven is tot op heden een
baggerdepot van het Rijk. Om dit
depot te transformeren naar haven
terrein zal Rijkswaterstaat eerst het
depot leegmaken. Parallel aan het
uitvoeren van deze werkzaamheden
wordt er gestart met een onderzoek
naar milieu-impact van de aanleg van
de Energiehaven, dit vindt plaats via
een Milieueffectrapportage (MER).
Uitgangspunt hierbij is dat het binnen
de bestaande milieukaders moet
passen.

In de AYOP Business Call gaven
experts, ieder vanuit zijn vakgebied
en perspectief, een korte toelich
ting: Anneke Been (Projectbureau
Noordzeekanaalgebied), Jeroen
Verwoort en Martijn Haeser
(Gemeente Velsen), Anne Dekker
(Tata Steel), Peter van de Meerakker

(Zeehaven IJmuiden N.V. ), Allard
Klinkers en Everhard van den Brakel
(Port of Amsterdam) en Ron Davio
(voorzitter AYOP).
Aansluitend was er ruimte voor
vragen en discussie
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28
04
20
In deze sessie gingen Robrecht
Bakker van SAB Detachering en Fleur
van Assendelft de Coningh van CMS
Advocaten in op nieuwe mogelijk
heden van detachering. Heb je
momenteel minder werk voor je
vaste of tijdelijke medewerkers
of zoek je nu juist extra mensen?
Wanneer kies je voor (collectief)
deelverlof, vraag je NOW aan of hoe
werkt collegiale uitlening precies?
Wat zijn de juridische haken en ogen,
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waar moet je rekening mee houden
en wat kan wel en niet? Maar ook het
werven van mensen; doe je dit zelf
of zet je een bureau in als tussenper
soon? Wat zijn de voor- en nadelen
rekening houdend met wettelijk
kaders en marktomstandigheden.
Het doel was om te kijken hoe we
met elkaar een praktische oplossing
voor het personele vraagstuk
kunnen bedenken.

28 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
SAB DETACHERING
EN CMS ADVOCATEN,
COLLEGIALE IN-EN
UITLENING
45

Voortbordurend op de collegiale
in- en uitleensessie van 28 april
organiseerden we twee dagen later
een brainstormsessie over hoe je
technici, die bepaalde skills mis
schien nog niet hebben, toch snel
geschikt kan maken voor bepaald
werk. Dit kan met behulp van
ondersteuning op de werkplek en
kennisoverdracht in de brede zin van
het woord – overdracht vooraf via
e-learning en overdracht tijdens de
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werkzaamheden door middel van
Assistentie op Afstand of Werkorders
op Maat.
Martijn Wijnberg van eWorks en Jan
Paul Raven van Knowledge Concepts
hebben in deze sessie met geïnte
resseerden van ideeën gewisseld om
te kijken wat wel en niet mogelijk en
wenselijk is. Alles met als doel perso
neel zo snel als mogelijk flexibel in te
kunnen zetten.

30
04
20
30 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
EWORKS EN
KNOWLEGDE
CONCEPTS,
KENNISOVERDRACHT
TECHNICI
47

Peter Hartman is een boeiende vertel
ler met een, door zijn lange en veel
zijdige ervaring, interessante kijk op
de huidige periode. Wij zijn dan ook
heel blij dat hij bereid was zijn visie
met ons te delen. Hij beantwoordde
met aanstekelijk enthousiasme en
inzicht de vragen van onze leden.
Peter Hartman, voormalig president
directeur van de KLM, vertelde in deze
AYOP Business Call op boeiende wijze
over eerdere crises, de huidige
coronacrisis en de parallellen en
verschillen daartussen. Ook deelde hij
zijn mening en inzichten over onder
andere de rol van de media en politiek
in deze tijden. Maar bovenal had hij
veel tips voor bedrijven in een tijd dat
alles verandert.
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Een kleine greep:
•C
 ash is king: genereer nu wat je kunt
genereren, je weet immers niet hoe
lang het nog duurt.
• Maak scenario’s, positief en nega
tief. Wees voorbereid!
• Vergeet de keten niet: betrek klan
ten, leveranciers, de overheid en je
omgeving.
Jouw gedrag in de keten is bepalend
voor de lange termijn.
• Communiceer: deel je dilemma’s,
je besluiten en straal eenheid uit als
directie.
Geef medewerkers perspectief.
• Bedenk nieuwe business modellen.
• Zeg nooit, nooit.
• Neem afscheid van collega’s
die zeggen ‘kan niet’.

12
05
20
12 MEI
AYOP BUSINESS CALL
PETER HARTMAN
VOORMALIG
PRESIDENT
DIRECTEUR KLM,
VISIE OP CORONA
49

Ondernemers die nú innovatief zijn
en nú de keuze maken voor duur
zaamheid, dat zijn de winnaars
van morgen.” Dit was slechts één
van de inspirerende uitspraken die
oud-premier Jan Peter Balkenende
deed tijdens zijn gesprek met onze
directeur Sylvia Boer en Innovation
Manager Marjolein Boer van Port of
Rotterdam.
Het interview was georganiseerd
om de leden van AYOP en Offshore
Community Rotterdam een hart
onder de riem te steken tijdens deze
coronacrisis, maar ook om ze te
inspireren en voor te bereiden op de
tijd na corona. We spraken met Jan
Peter Balkenende vanuit zijn rol als
voorzitter bij de Dutch Sustainable
Growth Coalition (DSGC).
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•M
 aar wat is de DSGC precies?
• Hoe kan het MKB een bijdrage
leveren aan het thema
duurzaamheid?
• Wat betekent deze nieuwe werke
lijkheid voor Jan Peter Balkenende
zelf?
• Hoe kijk hij naar het tekort aan
technisch personeel?
• Vragen vanuit AYOP en Offshore
Community Rotterdam, waaronder
Remco Streppel van Eneco: “Wat
is de impact van deze crisis op de
klimaatplannen?”
Deze vragen werden allemaal beant
woord tijdens een energiek gesprek,
dat plaatsvond in het prachtige RDM
Next op Rotterdam Heijplaat.

14 MEI
VIDEO-INTERVIEW
JAN PETER
BALKENENDE: “DAT
ZIJN DE WINNAARS
VAN MORGEN”

14
05
20
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17
05
20
Samen staan we sterk! En dat
geldt zeker ook in de uitdagende
coronatijd.
Het is belangrijk om mentaal sterk
te blijven en daar helpt de nodige
beweging bij. Daarom stuurden wij
alle leden het AYOP-thuiswerk
pakket! Je kunt namelijk prima
touwtje springen of een Youtube
work-out volgen tussen de vele
online vergaderingen door.
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Bijvoorbeeld met het meegeleverde
springtouw of fitnesselastiek. De
sportievelingen onder ons kunnen
een rondje hardlopen en de reflec
terende telefoonhouder gebruiken
voor muziek.

17 MEI
THUISWERKPAKKET

Om te zorgen voor de nodige afwis
seling met de beeldschermtijd was er
ook een klein denkspelletje mee
gestuurd. Zo krijgt ook de creatieve
hersenhelft voldoende aandacht!
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In AYOP Business Call lichtte
Techport zijn activiteiten toe en hoe
AYOP-leden hier gebruik van kunnen
maken. Daarnaast zijn we ingaan op
het Techport Innovation Centre, een
testruimte en ontmoetingsplek voor
het mkb, grootbedrijf en start-ups
om, samen met het onderwijs (vmbo,
mbo, hbo, universiteit), innovatie
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projecten op te starten én uit te
voeren. Partijen kunnen de ruimtes
gebruiken voor hun proefinstallaties
en testfaciliteiten die bijdragen aan
de innovatie van de maak- en onder
houdsindustrie en andere sectoren
(gemene deler is Smart Industry en
Smart Maintenance).

19
05
20

19 MEI
AYOP BUSINESS CALL
MAAK KENNIS MET
TECHPORT
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In deze sessie doken we in de wereld
van de innovatieve en uitdagende
projecten van Ingenieursbureau
Pentacon. Pentacon nam ons mee in
hun wereld en deelde uitdagingen en
lessons learned uit andere industrieën.
Ze lieten zien welke technologische
uitdagingen ze bedenken voor bij
voorbeeld space & aerospace en
welke parallellen er te trekken zijn
met offshore wind.
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Tijdens deze sessie vertelde Pentacon
hun technische kennisdenktank
beschikbaar te stellen op het gebied
van montage, demontage, onderhoud
en productie. Zo deelden ze een aantal
innovatieve projecten en gaven ze aan
te willen meedenken in co-creatie
projecten met de andere AYOP-leden.

21
04
20
21 APRIL
AYOP BUSINESS CALL
INGENIEURSBUREAU
PENTACON, DUIK
IN DE WERELD
VAN INNOVATIEF
UITDAGENDE
PROJECTEN
57

In deze call maakten we kennis met
NoviCap: een financieringsplatform
dat bedrijven de mogelijkheid biedt
om vroegtijdige betaling te ont
vangen van (alle of een deel van de)
openstaande facturen. Juist in deze
sterk veranderende tijd en markt kan
financiering voor (MKB-)bedrijven
een struikelblok zijn.
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NoviCap heeft een aantal leveranciers
in de Offshore Energiesector gehol
pen aan een passende financiering.
Met name door de oplossing om
kleinere bedrijven met grote
afnemers te kunnen financieren
én de deel -en termijnfacturen
oplossing, kon NoviCap de helpende
hand bieden.

09
06
20
9 JUNI
AYOP BUSINESS CALL
NOVICAP,
FINANCIERINGSOPLOSSINGEN
VOOR HET MKB
IN DE OFFSHORE
ENERGIESECTOR
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In deze, extra lange, sessie werden
we bijgepraat over de meest recente
ontwikkelingen voor wind op zee.
Voor Hollandse Kust Noord was de
tender voor het windpark op dat mo
ment net gesloten, maar de voorberei
dingen van de elektrische infrastruc
tuur zijn al volop bezig. Dick Lagerweij
van TenneT (Overall Project Leader
project Hollandse Kust Noord en West
Alpha) is op land al bezig
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voor dit ‘stopcontact’ op zee en ver
telde hierover.
Voor windpark Hollandse Kust Zuid
heeft Vattenfall recent de definitieve
investeringsbeslissing genomen voor
de vestiging van een onderhoudshub
in de IJmondhaven te realiseren door
Zeehaven IJmuiden N.V. De voorberei
dingen zijn in volle gang. Guido Schild
van Vattenfall heeft de voorbereidin
gen toegelicht.

16
06
20
16 JUNI
AYOP BUSINESS CALL
VATTENFALL EN
TENNET, UPDATE
WINDPARK HOLLANDSE
KUST ZUID EN NET
OP ZEE NOORD EN WEST ALPHA
61
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Corona heeft de wereld flink ver
anderd. Op 18 juni 2020 stond
onze Algemene Leden Vergadering
gepland. Deze ging gewoon door
maar online. Gekoppeld aan deze
ALV organiseerden we een online
Omdenkclinic.

vorm nog niet gevonden heeft. De
Omdenkclinic liet ons op indringende
en onontkoombare manier de voor
delen zien van omdenken: innovatie,
creativiteit en inspiratie. Het is een
ultieme mix van theater, cabaret
en voordracht.

Omdenken is een manier van den
ken en doen, waarbij je kijkt naar de
werkelijkheid zoals die is en onder
zoekt wat je daarmee zou kunnen.
Omdenken benadert een probleem
als ruwe energie; frustratie die zijn

De clinic werd gegeven door de
grondlegger van het Omdenken,
Berthold Gunster samen met
moderator Nelleke Poorthuis.
Het werd een ALV om nooit te
vergeten!

18
06
20
18 JUNI
ALGEMENE LEDEN
VERGADERING &
OMDENKCLINIC
63

Peterson biedt wereldwijd een uit
gebreid assortiment aan logistieke
oplossingen en heeft een sterke staat
van dienst in het optimaliseren van
geïntegreerde supply base en
logistieke operaties. Peterson is
actief in meer dan 70 landen met
meer dan 4.000 medewerkers. Wat
ze precies doen op het gebied van
offshore energie werd in deze AYOP
Business call toegelicht.
Vervolgens werden we bijgepraat
over de duurzaamheidsstrategie van
Peterson. Bij Peterson staat duur
zaamheid hoog op de agenda, maar
wat zijn hier de commerciële voor
delen van? Peterson maakt gebruik
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van het Global Sustainable Enterprise
Systems (GSES), maar waarom en
wat levert dit concreet op?
Aansluitend vertelde Kelly Ruigrok,
CEO van GSES, ons over het online
duurzaamheidsplatform. GSES
maakt de duurzame prestaties van
organisaties zichtbaar op verschil
lende deelgebieden en biedt prak
tische handvatten voor borging en
verbetermogelijkheden. Door het
GSES systeem is het mogelijk een
complete duurzame voetafdruk van
producten te berekenen en kunnen
duurzame prestaties inzichtelijk
worden gemaakt voor klanten en
stakeholders.

23
06
20
23 JUNI
AYOP BUSINESS CALL
PETERSON, HOE
KAN DUURZAAM
ONDERNEMEN HET
VERSCHIL MAKEN?
65

Wat kan je doen om aan de PFASnormering te voldoen? Tijdens deze
AYOP Business Call vertelde de Vries
& van de Wiel, experts in waterbouw,
milieutechniek en zandexploitatie
hierover. Het Amsterdamse
aannemingsbedrijf, ruim 20 jaar
onderdeel van DEME-Groep, voert
landelijk complexe werken uit, en is
regionaal actief in Noord-Holland.
Van baggerwerk tot bodemsanering
en van specialistisch grondverzet
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voor de marine infra tot circulair
grondstromenbeheer.
Duurzaamheid staat hoog in het vaan
del bij de Vries & van de Wiel, ze stre
ven naar het verkleinen van hun eco
logische voetafdruk door onder andere
het reduceren van CO2-uitstoot en
brandstofverbruik en het maximaal en
verantwoord hergebruik van veront
reinigde bouw(grond)stoffen, zoals
zand, slib, grond en bouwstoffen.

30
06
20
30 JUNI
AYOP BUSINESS CALL
DE VRIES & VAN DER
WIEL, UITDAGINGEN
& OPLOSSINGEN
RONDOM PFAS IN HET
GRONDVERZET
67

De zomervakantie is begonnen. Een
vakantie die er voor de meesten van
ons anders heeft uitgezien dan een
aantal maanden geleden gedacht,
gehoopt. Maar velen gingen er toch
even tussenuit, of genoten van de

09
07
20

eigen achtertuin. Anderen werkten
misschien juist weer door. We heb
ben voor onze leden het AYOP-zomer
leespakket samengesteld met daarin
interessante branche-informatie.

9 JULI
AYOP-ZOMER
LEESPAKKET
68
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01
09
20

Na de vakantieperiode hebben we
teruggekeken wat er in afgelopen
periode is gebeurd, bespraken we wel
ke ontwikkelingen er waren en wat de
plannen voor AYOP voor de komende
maanden waren.
Daarnaast hadden we twee interes
sante projecten te bespreken:
• De bouw van het Windpark Fryslân
is volop aan de gang. Het project
management wordt uitgevoerd door
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Ventolines. Zij hebben een filmpje
gemaakt van de aankomst van de
rotorbladen bij TMA Logistics.
Michael van Toledo vertelde meer
over dit project.
• C-Ventus en Van Leeuwen Specials
zijn een Joint Venture aangegaan
en werken als VLCV samen aan een
indrukwekkend project, ‘Direct Drill
@ Borssele in opdracht van Tennet.
Paul van Tongeren van C-Ventus
vertelde er meer over.

1 SEPTEMBER
AYOP BUSINESS CALL
WAT IS ER AAN DE
HAND?

71

De Noordzee speelt een sleutelrol
in het realiseren van een klimaat
neutraal energiesysteem dat
betrouwbaar en betaalbaar is. Eerder
al met de olie- en gasproductie en
nu in toenemende mate met her
nieuwbare energie. Denk daarbij aan
grootschalige productie van wind
energie, mogelijkheden voor water
stof en ondergrondse CO2-opslag.
Door de transitie naar duurzame
energie en het naderen van het einde
van de economische levensduur van
bestaande olie- en gasplatformen,
wordt er de komende jaren flink
geïnvesteerd in meer wind op zee,
modificatie en elektrificatie van
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bestaande platformen en ontmante
ling van oude platformen.
De Nederlandse Noordzee telt 160
bestaande olie- en gas platformen,
waarvan een groot aantal het ein
de van de economische levensduur
nadert. De sector staat voor een grote
operatie om deze infrastructuur te
hergebruiken of te ontmantelen.
Lex de Groot, Managing Director van
Neptune Energy Netherlands B.V.,
heeft zijn rol in de energietransitie
en de decommissioning plannen toe
gelicht. Hoe gaan ze als Neptune om
met de komst van nieuwe energie
bronnen om een ‘best of both worlds’
situatie te creëren?

15
09
20
15 SEPTEMBER
AYOP BUSINESS CALL
NEPTUNE ENERGY,
TOEKOMST E&P INCL.
DECOMMISSIONING
73

29
09
20

Mark Hofland van Lubbers Logistics
vertelde in de AYOP Business Call het
bijzondere verhaal dat in 1929 is be
gonnen met 1 man en 1 vrachtwagen.
Uitgegroeid van regionaal transport
bedrijf in IJmuiden tot een wereldwijd
logistiek dienstverlener, heeft Lubbers
Logistics Group haar klanten binnen
de Energie sector veel te bieden.
De Nederlandse vervoerder is gespeci
aliseerd in het wereldwijd verplaatsen
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van projectvracht. Vooral als deze
vracht afwijkende maten heeft, snel
verplaatst moet worden of naar
moeilijke bestemmingen vervoerd
moet worden. Dit organiseert Lubbers
door het inzetten van eigen trucks
en trailers en door schepen en vlieg
tuigen te charteren. In een bijzonder
mooi gemaakte vlog nam Lubbers ons
letterlijk mee naar de 17 wereldwijde
vestigingen!

29 SEPTEMBER
AYOP BUSINESS CALL
LUBBERS LOGISTICS
GROUP, OP
WERELDREIS MET
LUBBERS LOGISTICS
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Deutsche Windtechnik is sinds maart
2020 in IJmuiden gevestigd waarna
ze lid zijn geworden van AYOP. De
expertise en cijfers van Deutsche
Windtechnik liegen er niet om. Het
bedrijf, specialist in turbineonder
houd en Balance of Plant Inspectie
& Onderhoud, maakte tussen 2007
en 2019 een indrukwekkende inter
nationale groei door.
Bedroeg het aantal werknemers in
2007 wereldwijd nog 52, in 2019
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stonden er al 1.546 medewerkers
op de loonlijst. De omzet steeg in
diezelfde periode van 5 miljoen
euro naar maar liefst 165 miljoen.
Deutsche Windtechnik werkt zowel
aan windturbines op land als op
zee. In totaal heeft het bedrijf 5.280
windturbines in onderhoud, waar
van 400 offshore. Wereldwijd heeft
Deutsche Windtechnik 14 offshoreprojecten in haar portefeuille.
Geert Timmers van Deutsche
Windtechnik B.V., vertelde in de
AYOP Business Call hoe het bedrijf
zo is gegroeid, welke kansen er nog
liggen en de diensten die zij leveren.
Niet alleen indrukwekkende cijfers,
maar ook een interessante visie
werd gedeeld.

13
10
20
13 OKTOBER
AYOP BUSINESS CALL
DEUTSCHE
WINDTECHNIK,
EEN INTRODUCTIE
VAN DWT
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Al sinds de oprichting in 1824 heeft
de KNRM hetzelfde doel: het redden
van mensen uit zee en het voor
komen dat mensen in problemen
komen door goede voorlichting.
Bijzonder is dat de KNRM altijd in
haar eigen behoeften heeft kunnen
voorzien qua financiering, mensen
en materiaal. Om ook in de toekomst
bestaansrecht te hebben, heeft
de KNRM haar strategie tot 2024
bepaald. Die richt zich op het
werven, opleiden en behouden van
vrijwilligers en donateurs.

NIEUWE REGELGEVING

Maar ook de maatschappij is
‘omgevingsbewust’. Door wind
molenparken, natuurgebieden,
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voedselproductie, onbemande
scheepvaart en recreatie veranderen
het vaargebied en de incidenten die
er plaatsvinden. De overheid bezint
zich op nieuwe regelgeving voor de
Noordzee en de organisatie van de
veiligheid. Het vraagt een hogere
kwaliteit en professionaliteit van
de KNRM, om aan de eisen te
blijven voldoen.

CAPTAIN OF SALES

Jeroen Wooning, Relatiebeheerder
van de KNRM vertelde in deze AYOP
Business Call over de organisatie,
werkzaamheden, aandachtspun
ten en ontwikkelingen waarmee ze
te maken hebben. Ook vertelde hij
over de het KNRM-belevingsevent
Captain of Sales. Deze dag had als
doel zoveel mogelijk geld op te halen
voor de KNRM. We zijn trots dat er
met behulp van onze leden een mooi
bedrag is opgehaald!

20
10
20
20 OKTOBER
AYOP BUSINESS CALL
KONINKLIJKE
NEDERLANDSE
REDDING
MAATSCHAPPIJ
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Zeg je offshore, dan zeg je veilig
heid. De twee gaan hand in hand,
want veiligheid is essentieel binnen
de offshore sector. Samen werken
we dan ook aan veilige omgevingen
of situaties voor medewerkers of
leveren we producten of diensten
die bijdragen aan veilig werken.
Veiligheid wordt ook steeds belang
rijker in aanbestedingsprocedures
en eisen die opdrachtgevers aan hun
leveranciers en partners stellen.
Maar hoe staat het eigenlijk met de
veiligheid binnen jouw bedrijf? Hoe
wordt veilig werken gestimuleerd?
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21
10
20

Hoe dragen jullie bij aan het verho
gen van de veiligheid in de markt?
Wat zou er efficiënter kunnen om
de veiligheid te bevorderen? En
wat doe je zelf om veilig werken te
bevorderen?
In deze Leden-Helpen-Leden
workshop met Martijn Wijnberg van
eWorks gingen we met elkaar de
discussie aan en hebben geprobeerd
bovenstaande vragen te beantwoor
den. Centraal stond het motiveren
en betrekken van medewerkers bij
veiligheid.

21 OKTOBER
WORKSHOP LEDENHELPEN-LEDEN
EWORKS, BETREK
JE COLLEGA’S BIJ
VEILIGHEID
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Onze vereniging is volop in bewe
ging en corona heeft ons niet weten
te stoppen. We zijn, met elkaar,
een bloeiende ‘club’ van leden die
veel expertise en bereidheid tot

samenwerken hebben. Twee
belangrijke doelen die we onszelf
hebben gesteld: kennis delen
en samenwerken.
Een goede online zichtbaarheid was
altijd al belangrijk, maar is steeds
belangrijker geworden. Daarom
hebben wij onze website eens goed
onder de loep genomen. Vertelt de
website wel genoeg wie wij zijn?
Welke kennis wij en onze leden in
huis hebben? Wat wij voor (nieuwe)
leden kunnen betekenen? Hoe
belangrijk het Noordzeekanaalgebied

30
30 OKTOBER
10
LANCERING NIEUWE 20
WEBSITE AYOP
in de energietransitie is? Dat per
soonlijkheid bij ons hoog in het
vaandel staat? Hoe wij met welke
partijen samenwerken? En worden
we goed gevonden als men bepaalde
termen googelt? De conclusie was
snel te trekken: dat kan veel beter.
We hebben hard gewerkt aan een
nieuwe, toegankelijke, informatieve,
én tweetalige website. Eentje waar
ook onze leden een steentje aan heb
ben bijgedragen, waarvoor heel veel
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dank! Tijdens deze online vrijdag
middagborrel onthulden we onze
nieuwe website.

LANCERING MET WAT LEKKERS

Alle leden kregen een ‘borrelpakket’
geleverd. Want een borrel is natuur
lijk geen borrel zonder wat lekkers
te drinken en te snacken. Er ontstond
een gezellige borrel waarbij we
de nieuwste items op de website
lieten zien.
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Newrest heeft hun keuken opgesteld
voor de AYOP-leden en hun kennis en
ervaring gedeeld.
Out-of-home cateraar Newrest is
actief in 58 landen en heeft een
sterke offshore track record buiten
Nederland, met klanten als Schlum
berger, Total, Petrobras, Siemens
en SBM Offshore. Newrest heeft veel
ervaring in remote site catering en
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facility management wereldwijd. In
Nederland zijn zij voornamelijk actief
in de luchtvaart, maar het bedrijf wil
zijn dienstverlening naar de offshore
sector uitbreiden.
Newrest Remote Site, waar de offshore
cateringactiviteiten onder vallen,
heeft bijna 5.400 mensen in dienst.
Samen zorgen ze voor meer dan
145.000 maaltijden per dag.

10 NOVEMBER
AYOP BUSINESS CALL
NEWREST, KIJK MEE
IN DE KEUKEN VAN
NEWREST
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olie- en gasproductie en nu in toe
nemende mate met hernieuwbare
energie. Denk daarbij aan groot
schalige productie van windenergie,
mogelijkheden voor waterstof en
ondergrondse CO2-opslag.

Tijdens deze business call ging René
Peters van TNO, verantwoordelijk
voor het North Sea Energy pro
gramma, in op de concrete kansen
die deze het Noordzeekanaalgebied
biedt. Aan bod kwamen onder andere
het hergebruik en de ontmanteling
van oude olie & gas infrastructuur,
offshore energie eilanden & hubs die
waterstof produceren en de toekom
stige offshore energie ontwikkelin
gen waaronder CO2-opslag.
De Noordzee speelt een sleutelrol
in de energietransitie, eerst met
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Door alle vormen van energie
productie en infrastructuren in de
Noordzee slim te koppelen, komt
het doel van een klimaatneutraal
energiesysteem snel dichterbij.
Bovendien zijn door systeeminte
gratie op de Noordzee miljarden
euro’s en een berg aan CO2-uitstoot
te besparen.
In een interactieve discussie keken
we naar de kansen die dit voor onze
leden biedt.

24
11
20
24 NOVEMBER
AYOP BUSINESS CALL
TNO, DUIK MEE IN DE
ENERGIESYSTEMEN
VAN DE NOORDZEE
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AYOP is partner van het netwerk
event Offshore Industry. Dit jaar in
de vorm van een online strategisch
netwerkevent live vanuit een studio
in Amsterdam.
Het energielandschap verandert snel:
welke kansen biedt het de offshore
sector, welke effect heeft de realisatie
van de grote windparken op zee en
wat is de impact van de green deal?
We gingen in gesprek met elkaar over
ambities, toekomstperspectieven
& de impact hiervan, de toekomst
van de Noordzee, nieuwe (wind)
energieontwikkelingen, de essen
tiële randvoorwaarden onshore en
systeemintegratie.

De inhoud werd gebracht door
topsprekers.
•C
 atrin Jung, Head of Business Unit
Offshore van Vattenfall
• Marco Kuijpers, Director Offshore
Projects van Tennet
• Hans Timmers, Chairman van
NWEA
• Pieter Boot, Head of Department
Climate, Air & Energy van PBL
Netherlands Environmental
Assessment Agency
• Jan Willem van Hoogstraten, CEO
van EBN
• Britta Schaffmeister, Director van
Dutch Marine Energy Centre
• Ben Oudman, Senior Director and
Regional Manager CEMEIA van DNV
GL Oil & Gas
• Denis Lohest, CEO van Tractebel
Belgium

26
11
20
26 NOVEMBER
OFFSHORE INDUSTRY,
ONLINE STRATEGISCH
NETWERK CONGRES

De sessie werd gehost door Jo Peters,
Secretary General van Nopega en
onze eigen Sylvia.
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05
12
20
AYOP vierde dit jaar haar 35e verjaardag,
helaas in een jaar dat een leuk feestje niet mag.
Sinterklaas heeft dat leed enigszins verzacht,
en een kleine attentie bij alle AYOP-leden gebracht.
Een heus AYOP-kaartspel met offshore-foto’s,
iets lekkers en natuurlijk een gedicht zaten er in de verrassingsdoos.

5 DECEMBER
SINTERKLAAS
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Mensen vervoeren van en naar
de meeste afgelegen en extreme
locaties, aan land of op zee, is geen
probleem voor CHC Helicopters
Netherlands. Ze doen dit 365 dagen
per jaar, van 07:00 tot 22:00 uur, met
name offshore transportdiensten
voor de olie & gas en offshore wind
sector. Jaarlijks vervoeren ze meer
dan 500.000 passagiers met hun
8 helicopters en beschikken ze over
de mogelijkheid om passagiers te
hoisten naar onder andere wind
molens op zee.

heeft een eigen onderhouds
organisatie, Integrated Operation
Center, grond afhandeling, passage
afdeling en een indoor Hoist Training
Faciliteit. Daarnaast hebben ze
een interessant CO2 compensatie
programma, waarover ze meer
vertelden in de business call.
CHC geloof in het behalen van syner
gie door een juiste combinatie van
CTV’s en helikopters in te zetten om
te komen tot een veilige, efficiënte
‘All weather crew transfer’ oplossing.
CHC nam ons in de AYOP Business
Call in een vogelvlucht mee in hun
wereld.

08
12
20
8 DECEMBER
AYOP BUSINESS CALL
CHC HELICOPTERS
NETHERLANDS IN
VOGELVLUCHT

CHC werkt onder andere voor
Siemens, TAQA, Total, Eneco,
Neptune Energy en Orsted. CHC
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15
12
20

2020 zal voor altijd in ons geheugen
gegriefd staan. Nog nooit is er zoveel
beroep gedaan op onze flexibiliteit,
creativiteit en doorzettingsvermogen.
COVID-19 heeft veel stilgelegd, maar
ook juist weer veel kansen gegeven.
Wij keken op een informele manier
terug op dit wel heel bijzondere jaar.
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Tijdens deze sessie organiseerden wij
een ‘foute-kersttrui-dinsdagmiddag
borrel’. Veel leden gaven hier gehoor
aan en de outfits waren geweldig!
We spraken over de bevindingen van
het afgelopen jaar en de plannen voor
2021. Daarnaast was er een pupquiz.
Martijn Haeser van de gemeente
Velsen was de winnaar van de fraaie
beker van deze AYOP-pupquiz.

15 DECEMBER
DIMIBO MET
FOUTE-KERSTTRUI

95

LEDENLIJST PER JANUARI 2021
3D Industrial Services
Alphatron Marine
Apollo Hotel
Atlas Professionals
Be one eWorks
Biardo Survival Suits
BK Ingenieurs
Blue Offshore
Bluestream
Boon Learning
Boskalis
BOW Terminal
Brand Energy & Infrastructure Services
Bredenoord
Breman Offshore
Bus Industrial Tools
Cargostore Worldwide
CHC Helicopters
C-Ventus - Offshore windfarm services
Damen Shiprepair Amsterdam
Damen Shiprepair Oranjewerf
de Vries & van de Wiel
Deep - Hydrography & Geophysics
Deutsche Windtechnik
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DHSS
Dutch Marine Contractors
Eager.one
ELA Container Offshore
Eneco
EST-Floattech
eWorks
FMTC
Gemeente Amsterdam
Gemeente Beverwijk
Gemeente Velsen
Gemeente Zaanstad
Golden Arrow
Industrieel Klimmen
IRM Europe
IRO – The Association of Dutch
Suppliers in the Offshore Energy
Industry
Iskes Towage & Salvage
Isolatie Combinatie Beverwijk
Iv-Consult
KenzFigee
KH Engineering
Knowledge Concepts

Koole Contractors
Kuhlman Repko Shipping
KVSA
LiftWerx
Loodswezen - regio
Amsterdam-IJmond
Lubbers Logistics Group
Mammoet Nederland
Meemaken
MHI Vestas
Mistras Group
Navingo
Newrest
Nova College
Oceanwide
Otos LMR systems
OV IJmond
Pentacon Engineering
Peterson
Point B
Port of Amsterdam
Port Towage Amsterdam
Rabobank IJmond
Reym
Riwal Industry Solutions
Roodenberg Staalkabels

Royal Dirkzwager
SAB Detachering
Seafox
Searenergy
Selmers
Skoon
Spliethoff Transport
Stork Industry Services
Tata Steel
Techport
TechRent
TMA Logistics
Unique Lights
van Gool Hef- en Hijstechniek
Van Leeuwen Zwanenburg
Sloopwerken
Vattenfall
VCK Travel
Venus & de Waard
Wind Cable Services
Windcat Workboats
WinSys IT Solutions
Zbridge
Zeehaven IJmuiden NV
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WIE ZIJN WIJ?

BESTUUR

HET AYOP TEAM

Sylvia Boer
Directeur
sylvia@ayop.com
+31 6 10357549

Monci Klein Langenhorst
Communicatie medewerker
monci@ayop.com
+ 31 6 44472419
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Ron Davio
Voorzitter

Michael van Toledo, TMA Logistics
Bestuurslid

Peter van de Meerakker, Zeehaven
IJmuiden N.V.
Vice-voorzitter

Leo van der Marel, Marel 039
Consultancy
Bestuurslid

Eric Verdú, KVSA
Penningmeester

Marc Oomen, Port of Amsterdam
Bestuurslid

Yolanda Los
Event & office manager
yolanda@ayop.com
+31 6 52852965

Dorothy Winters
Programma manager Wind@Work
dorothy@ayop.com
+31 6 10922554
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Bezoek ons
Het Havengebouw, 13e etage
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

VIND ONZE
LEDEN OP
AYOP.COM

+

