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INLEIDING 

Voor je ligt het Jaarplan 2023 van Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports, met als titel ‘AYOP’ klaar voor Energietransitie’.  
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de uitbreiding 
van ons offshore energie ecosysteem en hebben we een stabiele 
basis gelegd. 

Ons ecosysteem omvat de gehele waardeketen van operators van wind- 
parken tot die van crew transfer schepen, van ondersteunende zeehavens 
en luchthaven tot logistieke hubs, van opleiders tot de lokale gemeenten 
en	van	financier	tot	verzekeraar.	Kortom,	een	stevige	fundatie	in	het	
Noordzee kanaalgebied en Noord-Holland dat klaar is voor de uitdagingen 
die de energietransitie met zich meebrengt.

Het	jaarplan	start	met	een	samenvatting,	gevolgd	door	een	korte	reflectie	
op 2022. We kijken in hoeverre het team en de leden hebben bijgedragen 
aan de doelstellingen van AYOP in 2022. We nemen een aantal lessen mee 
naar 2023, we beschrijven de marktontwikkelingen die wij hebben herkend 
en er wordt toelichting gegeven op de strategische focus van AYOP, die in 
overleg met de adviescommissie is bepaald. Vervolgens komt AYOP’s top 5 
met randvoorwaarden voor het realiseren van onze missie en visie ten 
behoeve van onze leden aan bod. Deze blijven we uitdragen naar onze 
stakeholders. Het jaarplan wordt afgesloten met een activiteitenoverzicht 
waarin duidelijk wordt hoe AYOP gaat inspelen op alle ontwikkelingen 
het komende jaar en hoe deze bijdragen aan AYOP’s doelstellingen.

Als kleine vereniging hebben we een heel sterk netwerk opgebouwd en 
hebben we goede relaties en partners waarmee we met veel plezier 
samenwerken. Het sterke netwerk biedt de juiste ondersteuning aan de 
kansen en uitdagingen van de energietransitie en de versnelling daarvan. 

Wij willen dit jaarplan ook gebruiken om alle AYOP-leden en de volgende 
Premium-leden in het bijzonder te bedanken: Gemeente Velsen, Port of 
Amsterdam, Rabobank Metropoolregio Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., 
Gemeente Beverwijk, Meemaken BV en Economische Samenwerking 
IJmond (ESIJ). Zonder jullie support zou AYOP -de vereniging- niet staan 
waar ze nu staat.

Daarnaast dank aan onze partners voor de prettige samenwerking in 2022 
die we graag voortzetten: Amports, gemeente Amsterdam, House of skills, 
IRO, Nexstep, North Sea Energy Gateway, NWEA, ORAM, Projectbureau 
Noordzeekanaalgebied,	provincie	Noord-Holland,	Techport,	TKI	Wind	op	
zee, TNO, RVO en WindEurope.

Veel leesplezier!
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1  Samenvatting
Vol trots kijken we terug op een druk en ‘ouderwets’ jaar. In 2022 hebben 
we met een ijzersterk programma, de regio goed neer kunnen zetten. Dit 
heeft geresulteerd in een nog sterker netwerk, dat is gegroeid met 18 leden, 
en	ook	een	betere	bekendheid	van	de	regio	als	belangrijke	offshore	energie	
en decommissioning hub. Hiervoor is een sterk team essentieel en ook  
dit hebben we in 2022 kunnen continueren met twee nieuwe teamleden. 
Daarom kijken we vol vertrouwen naar 2023 en zijn we er klaar voor.

De ambitie van de Nederlandse overheid op het gebied van groei van her- 
nieuwbare energie op zee is torenhoog. Van 10,5 GW naar 21 GW in 2030 
(een verdubbeling van de ambitie in een halvering van de tijd) en 72 GW 
aan wind op zee in 2050. Het Noordzeekanaalgebied, strategisch gelegen 
aan de Noordzee met kades, infrastructuur en alle O&M faciliteiten binnen 
handbereik, is dé regio welke het best ontwikkeld is om deze ambitie te 
kunnen realiseren. Er is een sterk netwerk van bedrijven dat al gevestigd 
is en voldoende mogelijkheid voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. 
De komst van de Energiehaven in IJmuiden is wel essentieel voor de 
toekomst	van	de	installatie	van	nieuwe	offshore	windparken	op	de	
Noordzee.

De	regio	heeft	al	ervaring	opgedaan	met	de	eerste	drie	offshore	windparken	
in Nederland (Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amalia en Luchter- 
duinen), en ook met de bouw van Westermeerwind en Windpark Fryslân 
op het IJsselmeer. Op dit moment wordt het onderhoud ten behoeve van 
windparken	Hollandse	Kust	(noord)	en	Hollandse	Kust	(zuid)	vanuit	de	
regio ondersteund en is er interesse vanuit de winnaars van de tenders 
van	Rijksdienst	voor	Ondernemend	Nederland	van	Hollandse	Kust	(west).	 
De leden van AYOP hebben de middelen, ervaring en kennis beschikbaar 
voor	de	aanleg	en	het	onderhoud	van	offshore	windparken.	Daarnaast	zijn	
er gespecialiseerde bedrijven die kunnen voorzien in het onderhouden, 
modificeren,	ontmantelen	en	recyclen	van	de	oude	gasproductieplatformen	
en windmolenparken. Met de nieuwe Zeesluis IJmuiden is het gebied nog 
beter	toegankelijk	voor	dit	soort	offshore	en	onshore	activiteiten.	
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Door de goede samenwerking en coördinatie worden kansen verzilverd, 
waarde gecreëerd en wordt het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers 
gezet	als	het	cluster	voor	offshore	energie.	Onze	koers	bepalen	we	op	
basis	van	vijf	thema’s	die	nauw	met	elkaar	samenhangen;	offshore	wind,	
olie & gas, ontmanteling en recycling (decommissioning), waterstof en 
nieuwe energie. 

We	hebben	al	volop	geïnvesteerd	in	offshore	wind	en	de	olie-	en	gassector	
en een mooie positie verworven. Het is nu zaak om de nog grotere groei en 
versnelling in de komende jaren bij te houden, en pro-actief in te spelen 
op kansen en uitdagingen die op ons afkomen. Zo zullen we ons actief 
gaan verdiepen in de waterstofontwikkelingen op zee en de bijbehorende 
infrastructuur op land. Er worden diverse projecten gestart en ondersteund 
met subsidies in relatie tot waterstof op zee. Ook zullen we verder gaan 
focussen	op	innovaties	rondom	nieuwe	energie	als	floating	wind,	floating	
solar, wave en batterij opslag. Daarnaast volgen we innovaties op het gebied 
van digitalisering zoals smart maintenance, AGV’s (Automated Guided 
Vehicles) en drones. Dit alles in samenwerking met Techport. 

Kortom,	AYOP	is	klaar	voor	de	energietransitie	en	heeft	op	basis	van	 
de ontwikkelingen het activiteitenplan 2023 uitgewerkt en hoe deze 
activiteiten bijdragen aan AYOP’s doelstellingen.

 

Bron: North Sea Energy - Unlocking potential of the North Sea

Concepten voor offshore systeemintegratie
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2  Reflectie 
2.1  TERUGBLIK 2022:  
EEN OUDERWETS DRUK OFFSHORE ENERGIE JAAR VOOR AYOP

Als vereniging is onze blik op de toekomst gericht, maar het is ook 
belangrijk om terug te kijken op het afgelopen jaar. Dit doen we kort in 
deze paragraaf. Een uitgebreide terugblik is te vinden in ons jaarboekje 
2022.

Gelukkig was 2022 een jaar als vanouds waarbij we elkaar weer fysiek 
konden	treffen.	We	hebben	vijf	online	business	calls	georganiseerd	en	de	
overige activiteiten hebben weer ‘normaal’ kunnen plaatsvinden. Er zijn 
twee events die we in het bijzonder willen uitlichten.

WindDay in juni 2022, met dank aan provincie Noord-Holland, Project-
bureau	NZKG,	NWEA,	NSEG,	gemeente	Beverwijk,	gemeente	Den	Helder,	
gemeente Heemskerk, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven 
IJmuiden N.V. en Port of Den Helder hebben we WindDay 2022 naar de 
regio kunnen halen en tot een groot succes kunnen maken. We hebben  
de landelijke politiek bereikt, de regio op de kaart gezet en ruim 500 
bezoekers naar Noord-Holland getrokken!

In dezelfde maand als WindDay 2022 hebben we ook het eerste Decom 
Live Amsterdam Event georganiseerd, waarbij we onze regio ook voor 
decommissioning op de internationale kaart gezet hebben. Met ruim 
200 bezoekers, 18 standhouders en 8 presentaties over zowel het 
ontmantelen van oude gasproductieplatforms als windmolens was het 
een zeer geslaagd event.

Naast deze hoogtepunten hebben we meerdere dagtrips naar belangrijke 
wind beurzen georganiseerd. Deelgenomen aan de havendagen in IJmuiden 
en Amsterdam, diverse congressen bezocht, de nodige havenrondvaarten 
en	netwerkmomenten	georganiseerd.	De	kers	op	de	taart	was	Offshore	
Energy op 29 en 30 november 2022 in de RAI in Amsterdam waar we met 
ruim 40 leden aan hebben deelgenomen. Veel van deze activiteiten hebben 
we in goede samenwerking met onze partners en zusterverenigingen 
gedaan. 

Ook	hebben	we	samen	met	Techport	gewerkt	aan	de	Offshore	Wind	
Innovatie Agenda en aan de arbeidsmarktcommunicatie. De activiteiten 
hebben positief bijgedragen aan de doelstellingen van AYOP, maar we 
hebben ook een aantal lessen geleerd die we meenemen naar 2023. 

Voor AYOP is groei van leden geen doel op zich, ons streven is een 
optimaal	functionerend	offshore	energie	ecosysteem	voor	de	regio.	
Wij zijn daarom ook trots om de volgende 18 leden aan ons netwerk te 
hebben toegevoegd in 2022: BD Containers, Blade Made, Braspenning, 
Certion, Dexis, Digitaaleon, Intramar, Hogeschool van Amsterdam, 
MBO Airport College, NoordWest Services & Security, Passer Lars, Rusch, 
Schouten	Olie,	Silver	Flight,	SolarDuck,	TOS,	V&SH	Offshore	en	 
Van der Valk Taxi Services.

Tenslotte is 2022 niet alleen het jaar waarin de nieuwe Zeesluis IJmuiden 
officieel	geopend	is	door	de	Koning,	maar	ook	het	jaar	waarin	het	kabinet	
de	offshore	wind	ambitie	verdubbelde	van	10,5	naar	21	GW	in	2030.	 
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Een direct gevolg van deze enorme ambitie is de vraag naar havenkade 
infrastructuur en fysieke ruimte, waaronder ook de nieuwe Energiehaven. 
Iets dat nog onvoldoende meegenomen is in de huidige overheidsplannen. 
Hiervoor is een gezamenlijke lobby richting de landelijke politiek gestart 
met de Nederlandse zeehavens, NWEA en IRO. Ook Pieter van Oord heeft 
een videoboodschap opgenomen voor het Noordzeekanaalcongres om 
onze boodschap richting de regionale overheid kracht bij te zetten.

De eerste waterstofbunkervergunning van Nederland is verleend aan de 
haven van IJmuiden, waardoor Windcat Workboats waterstof kan bunkeren 
voor de Hydrocat 48.

Als	afsluiting	de	tenders	voor	Hollandse	Kust	(west).	Kavel	VII	die	gewonnen	
is door Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG en 
Kavel	VI	die	is	vergund	aan	Ecowende,	een	joint	venture	van	Shell	en	Eneco. 

De regio is klaar voor de toekomst!

2.2  BIJDRAGE AAN AYOP-DOELSTELLINGEN
In deze paragraaf staan we kort stil bij onze doelstellingen en in hoeverre 
in 2022 wij daaraan hebben bijgedragen. De doelstellingen zijn in 2020 
opgesteld voor een periode van vijf jaar. Een uitgebreide terugkoppeling 
is te vinden in ons jaarboekje 2022.

Het AYOP-netwerk is gegroeid met 18 leden en er hebben zich meerdere 
bedrijven in de regio gevestigd of interesse getoond. Er hebben diverse 
samenwerkingen tussen AYOP-leden plaatsgevonden in 2022, variërend 
van een enkele levering tot een langdurige samenwerkingsovereenkomst. 
In het kader van positionering wordt AYOP steeds vaker gevraagd om deel  
te nemen aan paneldiscussies, presentaties of algemene deelnames bij 
specifieke	offshore	energie	gerelateerde	events.	We	worden	vaker	gevraagd	
voor	interviews	in	haven	en	offshore	gerelateerde	vakbladen	en	vragen	
bedrijven en regionale overheden regelmatig om de laatste ontwikkelingen 
op	het	gebied	van	offshore	energie	te	delen	of	om	relevante	samenwerkings- 
partners aan te dragen. Zo is op TV bij EenVandaag en op Radio 1 aandacht 
geweest voor onze regio in relatie tot wind op zee.

We hebben ons, in samenwerking met onder andere Techport, Nova College, 
Hogeschool Amsterdam, de gemeentes Beverwijk en Velsen, de provincie 
Noord-Holland en Dutch Wavemakers, ingespannen om studenten en 
bedrijfsleven nader tot elkaar te brengen door onder andere stage- en 
afstudeerplekken te vinden. 

Het Noordzeekanaalgebied wordt nationaal en internationaal steeds meer 
gezien	als	dé	regio	voor	offshore	energie.	Dit	hebben	we	bereikt	door	ons	
zichtbaar	te	maken	middels	diepte	interviews	met	de	leden,	promotiefilms,	
interviews in vakbladen, deelname aan nationale en internationale 
beurzen, onze website en LinkedIn-pagina. 

Klik	hier voor de AYOP-doelstellingen. 
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2.3  WAT NEMEN WE MEE NAAR 2023
Tevreden en trots kijken we terug op 2022. De gemiddelde opkomst bij de 
activiteiten was hoog, waaruit wij concluderen dat de inhoud goed aansluit 
op de behoeften van onze leden. Wij zullen dit in 2023 absoluut vasthouden 
door goed in contact te blijven met onze leden en de ontwikkelingen 
nauwlettend te volgen. 

Niet alle events organiseren wij alleen, ook het komende jaar zullen we 
de samenwerking met diverse partners vasthouden. We geloven namelijk 
in	de	kracht	van	‘samen’	en	willen	effectief	en	efficiënt	blijven	opereren.	
Ook nemen we de feedback van onze leden ter harte, en kijken we zoals 
altijd kritisch naar de activiteitenkalender voor 2023.

Om de regio en het cluster scherp op het netvlies van belangrijke stake- 
holders van de energietransitie te houden, blijven we sterk inzetten op 
communicatie, zowel digitaal met social media als fysiek in bladen en op 
evenementen. We geloven dat dit positief bijdraagt aan het aantal 
bedrijven dat zich in de regio vestigt, maar ook zeker voor het aantrekken 
van	potentiële	medewerkers,	studenten,	financiers,	et	cetera.

Het sterke ledenbestand willen we vasthouden, maar daarbij staat 
kwalitatieve groei met stip op de eerste plaats. De groei moet bijdragen 
aan	het	versterken	van	het	offshore	energie	ecosysteem.	Daarom	blijven	
we ook in 2023 kritisch kijken naar de organisaties die zich aanmelden en 
wat hun bijdrage aan het netwerk kan zijn. Ook zullen we bewaken dat 
de gouden driehoek (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) goed 
vertegenwoordigd blijft binnen het netwerk. 

De focus op arbeidsmarkt en innovatie zal in 2023 centraal staan, deze 
zijn namelijk essentieel om de oplossingen voor de energietransitie met 
elkaar te realiseren.
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3   Focus & ontwikkelingen
De offshore sector is heviger in beweging dan ooit gedacht. 
Geopolitieke invloeden en nationaal beleid geven een boost aan de 
vraag om nieuwe vormen van energie en de her-inzet van fossiele 
bronnen zoals gas. Nieuwe tenders voor windparken worden voor- 
bereid en opgemaakt waarbij ecologie en alternatieve energie, zoals 
waterstof op zee, belangrijker worden. Daarnaast is er meer focus op 
het gebied van recycling en inzicht in materialen die gebruikt zijn 
en worden voor de productie van onder andere windbladen. 
Nieuwe kansen dus!

Meer informatie over de huidige energiestromen uit olie- en gasproductie 
en wind op zee, en nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van ons 
toekomstige	offshore	energiesysteem,	inclusief	de	geplande	uitbreiding	
van	de	productie	van	windenergie,	het	potentieel	voor	elektrificatie	van	
platforms, infrastructuur voor waterstof en CO2 opslag, en combinaties 
van bij elkaar passende activiteiten in energie hubs op de Noordzee is hier 
te vinden.

3.1  BIJDRAGE VAN AYOP EN HAAR LEDEN AAN DE ENERGIETRANSITIE
De uitdagingen waar we met elkaar voor staan zijn groot en kansrijk en we 
willen als regio slim samenwerken om een optimale bijdrage te leveren 
aan een duurzame en circulaire energietransitie.

AYOP is een actieve vereniging met ruim 120 leden. Allemaal bedrijven, 
regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die gevestigd 
zijn	en/of	zijn	in	de	offshore	olie	&	gas	en	windenergiesector	in	het	
Noordzeekanaalgebied.

De	leden	hebben	een	sterke	focus	op	offshore	windonderhoud	(inclusief	
kabellogistiek), boorprojecten voor gasexploratie, aanpassingen en  
onderhoud	van	werkschepen	en	platforms,	en	het	demonteren	van	offshore	

constructies en schepen. Ook logistieke dienstverleners, HR-bedrijven en 
facilitaire dienstverleners zijn bij onze vereniging aangesloten.
De	gehele	keten	in	de	offshore	energie	industrie	is	vertegenwoordigd.

Door slim en goed samenwerken verzilveren we kansen, creëren we 
waarde, groeien de economische bestedingen in onze regio en zetten we 
het	Noordzeekanaalgebied	op	de	kaart	als	regio	voor	offshore	energie.	 
Dit doen we aan de hand van vijf thema’s, die zich allemaal in een andere 
fase qua marktvolwassenheid bevinden. Iedere fase vraagt om een andere 
mix aan activiteiten en communicatie om daarmee een maximale impact 
en resultaat te behalen voor de leden.

3.2 THEMA’S
De thema’s die we als AYOP hebben bepaald zijn:

  Waterstof – het aanleggen van infrastructuur op zee en de aanlanding 
in	havens,	hergebruik/modificatie	bestaande	infrastructuur,	onderhoud	
en ontmanteling.

  Ontmanteling & recycling (decommissioning) – het ontmantelen van 
oude infrastructuur op de Noordzee. Dit omvat productieplatforms, 
subsea structures, schepen, windturbines en kabels.

	 	Offshore	wind	–	de	installatie	en	onderhoud	van	offshore	wind	
(inclusief circulair ontwerpen), waarbij de komst van de Energiehaven 
wel essentieel is.

  Olie & gas - traditionele olie & gaswinning waarvoor de regio drilling- 
project support en onderhoud levert.

	 	Nieuwe	energie	–	overige	nieuwe	energievormen	als	floating	solar.
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De verschillende thema’s hangen nauw met elkaar samen en kunnen ook 
afzonderlijk van elkaar bekeken worden. Met het complete end-to-end 
ecosysteem in de regio kan de potentie van de energietransitie volledig 
worden benut. Daarnaast ontstaan er synergiën door en tussen de leden 
om het ecosysteem te versterken. 

Dit komt onder andere door: 
  Het delen van kennis en ervaring.
  Het aanbod van producten en diensten.
  Het creëren van een netwerk en onderhouden van de bestaande 

samenwerkingen.
  Het starten van initiatieven op het gebied van werving en selectie van 

(technisch) personeel.
  Het ondersteunen en aantrekken van innovaties zoals smart 
maintenance,	drones,	testfaciliteiten	en	fieldlabs.

 

3.2.1  OIL & GAS 
Fossiele	brandstoffen	worden	ingezet	als	transitiebrandstof,	met	andere	
woorden ze zijn hard nodig om de energietransitie te kunnen realiseren. 
De markten zullen dus hand in hand moeten gaan. De opgedane kennis en 
kunde in de olie- en gasmarkt, maar ook zeker de bestaande infrastructuur 
kan (deels) gebruikt of geconverteerd worden voor de nieuwe markten.

Echter, de enorme wereldwijde vraag naar energie kunnen we niet met 
alleen met hernieuwbare energie invullen. De hernieuwbare energiebronnen 
zullen in 2050 ongeveer 50% van de totale energiebehoefte kunnen leveren. 
Tijdens de transitieperiode blijft olie- en gasproductie nodig en kunnen 
de Nederlandse leveranciers wereldwijd de beste duurzame oplossingen 
leveren. Daar komt het belang om energie onafhankelijk te worden nog 
bovenop. Hierdoor wordt opnieuw geïnvesteerd in gaswinning op zee.

De Noordzee heeft Europa’s grootste olie- en aardgasvoorraad. Het grootste 
deel	van	de	reserves	is	in	bezit	van	Noorwegen	en	het	Verenigd	Koninkrijk.	
Verder beschikken Nederland, Denemarken en Duitsland over Noordzee 
olie en gas. Nederland heeft 160 met name gasplatformen op de Noordzee 
en dertien bedrijven hebben een vergunning voor het opsporen of winnen 
van olie en aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar 
mogelijke voorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na 
een boring voor de winning van de olie en/of het aardgas.

Door	de	transitie	naar	duurzame	energie	wordt	er	de	komende	jaren	flink	
geïnvesteerd	in	modificatie	en	elektrificatie	van	bestaande	platformen	en	
de ontmanteling van oude platformen. Een goed voorbeeld hiervan is 
Neptune Energy, die naast het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, ook 
het eerste pilotproject voor de productie van groene waterstof PosHYdon 
op een bestaand platform, dat eind 2018 is gestart.

3.2.2  OFFSHORE WIND 
Offshore	wind	is	sterk	groeiend	en	de	ambities	van	de	Europese	Unie	
liegen er niet om. Ze wil de komende decennia 800 miljard euro investeren 
in windparken op zee, zodat Europa tegen 2050 klimaatneutraal is.  

Onvolwassen, maar sterk groeiende markt  
(verkennen)

Markt in kaart brengen, onderzoeken concrete kansen en mogelijkheden, interesse  
bij leden polsen, kennis en kunde leden inventariseren, markt gaan bewerken, interessse  

extern kenbaar maken, oplossingen bedenken, leren van bestaande markten

Groeiende / stabiliserende markt (zaaien &  
1e pilot oogsten), maar timing onzeker

Actief markt bewerken met DecomMissionBlue, leden onder de  
aandacht brengen, belangen behartigen, regio postioneren, pilot  

project starten, klanten trekken

Volwassen markt (oogsten en versnellen)  
Kansen	verzilveren,	basis	op	orde	brengen	(infra),	 

versnellen om ambitie te realiseren, voortgang  
monitoren, bestaande relaties onderhouden,  

bijsturen, kabelhub propositie lanceren

Aflopende markt
Langzaam afbouwen c.q. om- 
bouwen, kennis overdragen,  

hergebruik, laatste  
kansen verzilveren,  

transitie  
enabler!

NEW ENERGY
WATERSTOF

DECOMMISSIONING

OFFSHORE WIND

OIL & GAS
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Op basis van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid zijn 
besluiten genomen om te groeien van 4,5 GW naar 11,5 GW tussen 2024 
en 2030. Echter door de ambitieuzere CO2-reductiedoelstelling is begin 
2022 besloten rond 2030 een totaal vermogen van circa 21 GW te willen 
realiseren. 

Al deze turbines komen in het directe achterland van onze regio. 
Vervolgens wil men in 2050 72 GW wind op zee geïnstalleerd hebben. 
Hiervoor bereidt de overheid een routekaart 2040 en een lange termijn 
visie 2030-2050 voor. Deze ontwikkelingen brengen veel en divers werk 
met	zich	mee.	Van	onderzoek	van	de	zeebodem	door	FUGRO	in	opdracht	
van RVO tot productie van onderdelen, de daadwerkelijke bouw van de 
windparken, groot en dagelijks onderhoud, tot en met het uiteindelijk weg- 
halen van het windpark. Het circulair ontwerpen en discussie over 
standaard tiphoogte hangt hier nauw mee samen.

Onze	regio	ligt	geografisch	het	dichtst	bij	de	nieuw	te	bouwen	windparken	
op de Noordzee voor 2030 en is daarmee een unieke en gunstige uitvals- 
basis voor alle werkzaamheden. Wij hebben de ambitie de totale levens- 
cyclus	van	de	offshore	windketen	en	de	bijbehorende	elektrische	infra- 
structuur te bedienen. Niet alleen heeft de regio ervaring opgedaan met 
de	eerste	drie	windparken	in	Nederland	(Offshore	Windpark	Egmond	aan	
Zee, Prinses Amalia en Luchterduinen), maar ook met de bouw van 
Westermeerwind en Windpark Fryslân op het IJsselmeer. De leden van 
AYOP spelen een actieve rol in de aanleg en het onderhoud van de bestaande 
windparken voor de kust. De Amsterdam-IJmuiden regio is dé onderhouds- 
basis	voor	Hollandse	Kust	(zuid)	van	Vattenfall	en	Hollandse	Kust	(noord)	
van CrossWind, een joint-venture van Shell en Eneco, die 2023 
operationeel	zijn.	Aansluitend	worden	windpark	Hollandse	Kust	(west)	
gerealiseerd, waarvan kavel VII wordt gerealiseerd door Oranje Wind 
Power II, een dochteronderneming van RWE AG en kavel VI is vergund aan 
Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco. Daarna volgt windpark 
IJmuiden Ver.  
De aanbestedingen voor de ontwikkeling van IJVWFS I, II, III en IV staan 
gepland voor 2023. Een aanbesteding voor de ontwikkeling van IJVWFS  
V en VI staat gepland voor 2025. Je leest er hier meer over.

Hieronder een overzicht van de aanvullende routekaart windenergie op 
zee 2030. 

Bron: Nationaal waterstofprogramma 

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030
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Niet alleen de windparken maar ook de turbines worden groter. De 36 
turbines die in ons eerste windpark op zee staan leveren 3 MW per stuk. 
Samen leveren zij duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huis- 
houdens.	Windpark	Hollandse	Kust	(zuid)	heeft	turbines	van	11	MW.	Bijna	
een verviervoudiging, en dat in iets meer dan tien jaar. Vervolgstappen 
zijn turbines van 15 MW ontwikkeld door Vestas en 16 MW ontwikkeld door 
China Three Gorges Corporation en Goldwind Technology. Dit heeft grote 
impact op logistiek, opslag (van onderdelen), installatie en onderhoud van 
windparken en grotere werkschepen.

Vanuit de regio worden niet alleen de parken op zee bediend, maar ook die 
parken op binnenwateren. Bladen, torens, turbines en meer windturbine-
onderdelen worden via de havens vervoerd naar de bouwlocatie van 
Nederlands’ grootste windpark op binnenwater, Windpark Fryslân. We 
hebben de faciliteiten en kennis beschikbaar om de logistiek, assemblage 
en productie van onderdelen te faciliteren.
De	regio	heeft	momenteel	als	uniek	punt	de	geografische	afstand	tot	de	
windparken. Omdat de windparken steeds verder op zee gaan liggen, wordt 
het	level	playing	field	gelijker	met	andere	havens.	Dan	worden	ervaring	
en mogelijkheden belangrijker: het is dan ook zaak om de Energiehaven 
als installatiehaven tijdig op te leveren. Zeker omdat het de haven- en 
kade infrastructuur momenteel ontoereikend is om alle plannen tijdig te 
kunnen realiseren, hetgeen erkend is als een Europees probleem. 
Een trend die we daarbij waarnemen is dat niet alléén ontwikkelaars een 
plekje in de haven zoeken, maar ook grote afnemers van elektriciteit en 
waterstofprojecten. Ze zoeken naar totaaloplossingen. 

We	hebben	al	volop	geïnvesteerd	in	offshore	wind	sector	en	een	mooie	
positie verworven als regio. Het is nu zaak om de nog grotere groei en 
versnelling in de komende jaren bij te houden, en pro-actief in te spelen  
op	kansen	en	uitdagingen	die	op	ons	afkomen	–	waar	we	de	Offshore	
Wind Innovatie Agenda onder andere voor hebben opgezet. Daarbij speelt 
circulariteit een steeds grotere rol. De windsector ligt onder het vergroot- 
glas als duurzame energie producerende sector. De eerste gesprekken rond 
verantwoordelijk,	efficiënt	en	duurzaam	ontmantelen	vinden	al	plaats.	

We gaan verder inzetten op het circulair ontmantelen van windturbines 
en samen met Port of Amsterdam kijken wat de haalbaarheid is van een 
hub in de regio, inclusief de nodige innovaties en nieuw type bedrijven 
die nodig zijn. 

Om deze ontwikkelingen kracht bij te zetten en nieuwe spelers en 
medewerkers naar de regio te trekken heeft Port of Amsterdam eind 2022 
het investeringsbesluit genomen om een kade van 750m te gaan realiseren, 
specifiek	voor	bedrijven	die	produceren	voor	de	(offshore)	windindustrie.	
Dit besluit is een belangrijke stap om van de Amsterdam-IJmond regio 
een	offshore	hub	te	maken,	waarbij	installatie	vanaf	de	Energiehaven,	het	
onderhoud vanuit Zeehaven IJmuiden en de productie van componenten 
vanuit de haven van Amsterdam plaats kan vinden. Daarnaast is in 
samenwerking	met	Port	of	Amsterdam	de	‘Join	the	Offshore	Wind	Hub’	
campagne ontwikkeld. Deze zullen we in 2023 verder gaan laden en 
uitbouwen om zo de Noord-Holland regio nog sterker te positioneren als 
dé	offshore	energieregio	van	Nederland.

3.2.3 ONTMANTELING & RECYCLING (DECOMMISSIONING)
De Nederlandse Noordzee telt 160 bestaande olie- en gasplatformen, waar- 
van een groot aantal het einde van de economische levensduur nadert.  
De sector staat voor een grote operatie om deze infrastructuur te her- 
gebruiken of te ontmantelen. Echter door de oorlog in Oekraïne en als 
direct gevolg de gestegen olie- en gasprijzen is de behoefte om energie 
onafhankelijk te worden enorm toegenomen. Dit in combinatie met de 
opschaling van wind op zee, waardoor installatie en zware lading schepen 
de komende jaren volgeboekt zijn, maakt de decommissioning markt nog 
uitdagender dan ze al is.

Een silver lining is wel de toegenomen interesse van overheid en wind- 
park operators in het duurzaam ontmantelen van windparken op zee. De 
economische levensduur van de eerste windparken op zee nadert namelijk 
rond 2026 zijn einde. Daarom worden momenteel al de eerste gesprekken 
gevoerd met bijvoorbeeld TNO en wordt AYOP steeds meer betrokken bij 
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ontmanteling en recycling initiatieven Dit is een nieuw snelgroeiend 
potentieel! Daarnaast zijn de operators aan het kijken hoe circulair 
ontwerpen vorm kan krijgen. Hoewel alle operators de komende jaren dus 
met ontmantelingsvraagstukken te maken krijgen, wordt er vanaf 2029 een 
grote piek verwacht. De ontmanteling gaat naar verwachting in relatief 
korte	tijd	op	grote	schaal	plaatsvinden,	waardoor	men	efficiënt	kan	
werken en schaalvoordelen kan behalen. Echter, wanneer men gaat starten 
is onbekend. We zullen daarom in nauw contact met onze partners blijven 
om de ontwikkelingen te volgen en te delen. 

Om de kosten van ontmanteling te reduceren is samenwerking binnen de 
gehele keten het antwoord, met elkaar synergie vinden tussen de losse 
schakels en deze verbinden. Door ontmanteling planbaar te maken kan 
men rekening houden met beschikbaarheid van schepen en yards. 
Daarnaast kunnen de operators die de windmolens installeren dit mogelijk 
combineren met een ontmantelingsklus. Innovatie en het delen van kennis 
is ook cruciaal in het ontmantelingsproces, dit zorgt namelijk voor veilige 
ontmanteling,	verhoogde	efficiëntie	en	minimalisatie	van	de	impact	op	
het milieu en kosten verlaging. 

Om onder andere bij te dragen aan het reduceren van de kosten is 
DecomMissionBlue opgericht. DecomMissionBlue is een samenwerkings- 
verband tussen verschillende AYOP-leden die zich vanuit een gedeelde 
ambitie	inzetten	voor	een	efficiënte,	snelle	en	vooral	duurzame	manier	
van	decommissioning	en	recycling	van	offshore	installaties	en	grote	
maritieme	objecten.	De	deelnemende	bedrijven	zijn:	BK	Ingenieurs,	Boskalis	
Nederland,	Building	Careers,	Koole	Contractors/Decom	Amsterdam,	
Mammoet, Port of Amsterdam, Reym, Seafox, Tata Steel en Van Leeuwen 
Zwanenburg Sloopwerken. Door samen te werken wordt een totaalpakket 
aan oplossingen geboden. In het complete proces en door de gehele keten. 
Van inventarisatie tot hergebruik en van oil major tot staalverwerker. Dus 
een duurzame gesloten cirkel in een gebied dat slechts 10 mijl groot is.

3.2.4  WATERSTOF
Stringente klimaateisen, 49% minder broeikasgassen in 2030 en rond 100% 
in 2050, vragen om een drastische verandering van het energiesysteem 
en	het	industrie-	en	grondstoffensysteem.	Nederland	kan,	dankzij	zijn	
omvangrijke	procesindustrie,	geografische	voordelen	en	gaskennis	en	
-infrastructuur, door deze transitie proactief aan te pakken, een onder- 
scheidende clean-tech-industrie en kennispositie opbouwen die blijvende 
waarde toevoegt aan de Nederlandse economie. Deze twee overwegingen 
vormen de basis voor een programmatische en gefaseerde ontwikkeling 
van een waterstofsysteem, dat een aantal wezenlijke functies in een 
CO2-vrije	energie-	en	grondstoffenhuishouding	gaat	vervullen.	 
De Noordzee biedt kansen voor grootschalige productie van windenergie 
en waterstof en ondergrondse CO2-opslag.

Bron: Nationaal waterstofprogramma

Routekaart voor waterstof
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Het	waterstofnetwerk	in	het	NZKG	is	onderdeel	van	het	landelijke	waterstof- 
netwerk Nederland dat de grote industriële regio’s zal verbinden met 
elkaar,	met	het	buitenland	en	met	locaties	voor	waterstofimport	en	-opslag.	
De leiding tussen het Amsterdams havengebied en de IJmond regio moet 
volgens planning in 2027 in gebruik worden genomen. Het hogedruk 
waterstofnetwerk	NZKG	wordt	in	de	toekomst	mogelijk	ook	verbonden	met	
een nog te ontwikkelen lokaal lage druk waterstofnet (H2avennet) in het 
Amsterdamse havengebied en met Zaanstad (ZaannetH2). Beide infra- 
structuren zijn nauw met elkaar verbonden. 

Het	ministerie	van	EZK	heeft	een	uitrolplan	gepubliceerd	dat	meer	inzicht	
geeft wanneer het landelijke waterstofnetwerk gereed is. Hynetwork 
Services, 100% dochter van Gasunie, is door het Rijk aangewezen om de 
waterstofinfrastructuur	te	ontwikkelen	en	te	beheren.	Het	uitgangspunt	
is	om	bestaande	gasleidingen	om	te	bouwen	tot	waterstofleidingen.	Vaak	
is dit mogelijk en het beperkt de ruimtelijke impact. Waar hergebruik niet 
mogelijk is, worden nieuwe leidingen aangelegd. Het waterstofnetwerk is 
van nationaal belang en hiervoor is een Rijkscoördinatieregeling opgestart. 
Het	Ministerie	van	Economische	Zaken	en	Klimaat	is	het	bevoegd	gezag	
voor deze procedure. 

Meer	waterstofinitiatieven	zijn	hier te vinden.

Kortom,	de	nieuwe	energiedrager	waterstof	lijkt	een	sleutelrol	voor	 
het Noordzeekanaalgebied te kunnen gaan spelen en er zijn al diverse 
initiatieven gestart voor waterstof op land en op zee. 
H2opZee is een demonstratieproject gericht op de bouw van 300-500 mega- 
watt (MW) elektrolyzer capaciteit ver op de Noordzee, voor de productie 
van	groene	waterstof	met	offshore	wind.	Deze	waterstof	zal	vervolgens	
door een (bestaande) pijpleiding naar land worden getransporteerd.  
De pijpleiding kent een capaciteit van 10-12 GW en is daarmee al geschikt 
voor de verdere uitrol van groene waterstofproductie naar gigawatt-
schaal op de Noordzee. Dit	project	is	een	initiatief	van	TKI	Wind	op	Zee,	
in samenwerking met Neptune Energy en RWE. 

Bron: Projectbureau Noordzeekanaalgebied 

Waterstof hub Amsterdam NZKG
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PosHYdon project  Bron: Neptune Energy

Bron: Waterstofnetwerk Nederland › Gasunie

Bron: Topsector Energie

Bestaande gasplatformen kunnen ingezet worden voor de productie van 
groene waterstof op zee, waarbij de stroom om het zeewater om te zetten 
in waterstof afkomstig is uit windparken op zee. Het eerste pilotproject 
voor de productie van groene waterstof op een bestaand platform is al 
gestart eind 2018. Het PosHYdon project op het Q13a platform is ‘s werelds 
eerste	offshore	groene	waterstofpilot	project	en	is	een	samenwerking	
tussen Neptune Energy, Nexstep en TNO. De vraag naar productie van 
groene waterstof op zee gaat sterk groeien door de huidige ambities van 
de overheid.

Meer informatie over hoe een brede groep stakeholders de komende jaren 
vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaat- 
doelen te behalen staat is De Routekaart Waterstof: Routekaart Waterstof 
(nationaalwaterstofprogramma.nl).

Demonstratieproject H2opZee

Waterstofnetwerk Nederland
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3.2.5  NIEUWE ENERGIE 
Er ontstaan nieuwe markten als gevolg van de energietransitie, zeker nu 
de Nederlandse overheid wind op zee wil gaan opschalen en bovenop de 
bestaande ambitie nog eens 10 GW extra wil installeren voor 2030 om de 
klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Deze nieuwe markten hebben we 
nodig	om	de	groeimarkten	verder	uit	te	bouwen	in	het	geval	van	offshore	
energie. Maar nieuwe energievormen kunnen ook ingezet worden om de 
huidige infrastructuur en oplossingen te ontlasten. Een voorbeeld is AYOP-  
lid SolarDuck welke een samenwerking heeft met RWE voor de bouw van 
een	floating	solar	park	ten	behoeve	van	het	offshore	wind	park	Hollandse	
Kust	(west)	kavel	VII.

 
Bron: SolarDuck

Bron: Symphony Wave Power

Een ander initiatief welke door Techport wordt ondersteund, is Symphony 
Wavepower, waarbij energie middels golven wordt opgewekt. 

Deze initiatieven om energie op te wekken worden nu al erkend door 
operators als belangrijke toegevoegde waarde in de keten en als aanvulling 
op de energievraag.

Het is nog niet duidelijk hoe deze nieuwe energievormen zich verder  
gaan ontwikkelen en wat er technisch verder mogelijk is. Daarom is het 
belangrijk om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Door bovenop  
de ontwikkelingen te zitten kunnen we verbanden leggen en op zaken 
inspelen. 
Het is wel duidelijk dat de nieuwe energievormen cruciaal zijn voor de 
toekomst en dat wij als AYOP op de eerste rij willen zitten om kennis te 
vergaren, een netwerk op te bouwen en relevante informatie naar onze 
leden te ontsluiten. 

Floating solar park

Symphony Wavepower
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3.3 PIJLERS ARBEIDSMARKT EN INNOVATIE
Het realiseren van de optimale energiemix en bijdragen aan een duurzame 
toekomst kunnen we als regio niet realiseren zonder medewerkers en 
slimme innovaties. Deze pijlers zijn dan ook cruciaal.

De arbeidsmarkt staat op zijn kop! We kampen namelijk met een structureel 
tekort van 60.000 vacatures in de technieksector, hetgeen een serieuze 
bedreiging vormt voor de voortgang van de energietransitie. Hier zit een 
ultieme paradox; we proberen namelijk met man en macht de transitie te 
versnellen, en hebben straks helemaal geen mensen om het werk daad- 
werkelijk uit te voeren en te onderhouden. Zie ook de afbeelding hieronder 
die	specifiek	op	offshore	wind	in	gaat.

Bron: Topsector Energie

Omdat	de	offshore	energiemarkt	zo	onderhevig	is	aan	een	eigen	transitie	
is er sprake van continue innovatie ten behoeve van deze sector. Dat heeft 
ook impact op de potentie om mensen naar de sector te trekken. Het is 
een dynamische sector en daardoor ook enorm interessant. Dit houdt ook 
in dat innovatieprojecten meer en meer in samenwerking gaan met 
ontwikkelaars, bedrijfsleven en opleidingen. Innovatie biedt een uitkomst 
en gaat dus ook hand in hand met potentie voor arbeid.

Het is dan ook essentieel om jongeren vroegtijdig (bovenbouw basisscholen) 
bekend	te	maken	met	techniek	en	de	offshore	energiesector	met	de	
mogelijke kansen die zij biedt. De problematiek is te groot en complex om 
alleen op te pakken en daarom werken we nauw samen met onder andere 
Techport, Hogeschool van Amsterdam, Nova College, MBO College Airport 
(ROCVA) en hebben we contact met het DaliCollege (HAVO/MAVO) en 
worden betrokken bij initiatieven zoals Zephyros. 

Techport heeft zich ontwikkeld tot een open netwerk waarin bedrijven  
en scholen samen werken aan innovatie, vernieuwen/actualiseren van 
onderwijs en techniekpromotie. De toekomst van de maak- en onderhouds- 
industrie staat centraal, met als focusthema’s Smart Maintenance en 
Smart Industry. Met deze gedachte in het achterhoofd wordt het Techport 
Innovation Centre ontwikkeld. Dé ontmoetingsplek voor mkb, grootbedrijf 
en start-ups om, samen met het onderwijs (vmbo, mbo, hbo, universiteit), 
innovatieprojecten op te starten én uit te voeren. Er zullen verschillende 
proefinstallaties	en	testfaciliteiten	worden	geplaatst	die	bijdragen	aan	de	
innovatie van de maak- en onderhoudsindustrie en andere sectoren. Het 
doel is om innovatie en onderwijsinnovatie een impuls te geven. 

De samenwerking met Techport is voortgezet in 2022. Er is met onder- 
steuning van de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) een goede 
start	gemaakt	met	een	plan	van	aanpak	voor	een	Offshore	Wind	Innovatie	
Agenda. Belangrijk element in deze aanpak is aansluiting op de vraag van 
de daadwerkelijke probleemeigenaren. Het plan is gestart met de opzet van 
een	kerngroep	‘asset	owners’	met	Eneco,	DWT,	SKF,	Vattenfall	en	Vestas.	

Demonstratieproject H2opZee
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We hebben met deze kerngroep een goede interactie gerealiseerd en  
hierdoor de onderlinge relatie kunnen versterken. Voor de asset owners  
is vooral de haalbaarheid en schaalbaarheid van belang. Een experience 
centre krijgt unaniem ondersteuning van de asset owners, maar er bestaat 
terughoudendheid ten aanzien van de investering hierin. In 2023 zullen 
we aftasten wat haalbaar is en mogelijk gecombineerd kan worden met 
het Techport Innovation Centre. Ook zal circulaire ontmanteling en het 
hergebruik van windbladen (in welke vorm dan ook) meer aandacht krijgen. 
Het team van AYOP is al bij diverse initiatieven betrokken vanuit asset-
owners, industrie en Regionale overheid zoals een werkgroep van de 
provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland.

Een ander belangrijk aspect is de aansluiting bij de kracht van de regio, 
voortbouwend op het innovatief vermogen dat aanwezig is in bestaande 
sectoren. Hiervoor hebben we een aantal sessies georganiseerd met het 
ledennetwerk van AYOP en Techport. 
Daarnaast wordt er aansluiting gezocht bij diverse lopende innovatie- 
projecten zoals North Sea Energy Programme, Zephyros en Circulair Wind 
en	bijvoorbeeld	TKI	Wind	op	Zee	en	de	circulaire	en	innovatie	collega’s	
van Port of Amsterdam. 

Fieldlab Zephyros is een initiatief van World Class Maintenance welke  
de	Nederlandse	offshore	renewable	energy	sector	verenigt	(industrie,	
onderwijs en kennisinstituten). Het doel is het bereiken van betere 
prestaties van het gehele energiesysteem op zee, door het introduceren 
van onderhoud van wereldklasse. Het Fieldlab Zephyros houdt zich bezig 
met het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het 
ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige 
‘downtime’ en geen noodzaak tot on-site maintenance van de benodigde 
installaties. Het werken hieraan versnelt de energietransitie, en draagt  
er aan bij dat energie van zee ecologisch en economisch gezien een 
concurrerende en duurzame bron wordt. Zij werken nauw samen met 
diverse onderwijsinstellingen om deze doelen te halen en proberen jongeren 
naar de sector te trekken.

Fieldlab Zephyros is het Automatic Turbine Blade Inspection and Repair 
(AIRTuB) programma gestart. Het eerste project binnen dit programma is 
het doel om een volledig autonomous inspection and repair van turbine 
bladen	te	ontwikkelen	in	offshore	wind	parken.	Met	behulp	van	Drones	
worden ‘Crawlers’ op bladen gezet om dieptescanning te doen van de 
bladen. Daarnaast is er een pilot waarbij Drones gebruikt worden om met 
laserscanning	oneffenheden	en	beschadigingen	te	constateren.	

Bron: Topsector Energie

De visie is om in de verre toekomst de inspectie van bladen alleen nog 
maar te laten doen door drones en AGV’s (Automated Guided Vehicles) 
welke zelfstandig zullen opereren zonder de inzet van mensen op zee. 

Onze grootste uitdaging is tegelijkertijd de grootste kans om arbeids- 
potentieel aan ons te verbinden. Steeds meer mensen en vooral jongeren 
willen werk doen waarmee ze een verschil kunnen maken en impact 
hebben. Wij bieden ze deze kans! Met elkaar kunnen we jongeren een kijkje 
in onze wereld geven en ze enthousiasmeren voor een sector en een baan 
die dagelijks bijdraagt het versnellen van de energietransitie en daarmee 
een duurzame toekomst. Hiervoor zullen we slim blijven samenwerken 
met leden, partners en stakeholders.

Automatic Turbine Blade Inspection and Repair (AIRTuB) programma
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4  AYOP-Top 5

Op basis van AYOP’s doelen, de huidige 
marktontwikkelingen en de strategische toekomstsessies met 
de adviescommissie is in 2021 een top-5 opgesteld met rand- 
voorwaarden die noodzakelijk zijn om onze missie en visie 
te realiseren ten behoeve van onze leden. Deze top-5 blijven 
we ook in 2023 uitdragen naar onze stakeholders voor de 
komende jaren, zodat we ons hier gezamenlijk hard voor 
kunnen maken.

Technisch	talent	essentieel	voor	onze	toekomst	en	de	snelheid	
van	de	energietransitie	
–  Naamsbekendheid/positionering sector & arbeidsmarktcommunicatie 

De	vraag	naar	technisch	personeel	binnen	de	offshore	energiesector	
is altijd groot geweest, maar deze zal met de enorme ambities die we 
voor de energietransitie voor ogen hebben, alleen maar toenemen. 
Hier komt de urgentie om de klimaatdoelen te halen nog eens 
bovenop, we willen met elkaar zoveel mogelijk verduurzamen  
voor 2030. Hier staat tegenover dat het aantal studenten dat een 
technische opleiding kiest en daadwerkelijk afrondt steeds kleiner 
wordt. Het gat wordt dus steeds groter en daarmee ook de uitdaging 
om als bedrijf voldoende technisch geschoold personeel aan te 
trekken. 

Het is dan ook essentieel om onze sector zo vroeg mogelijk onder 
de aandacht van jongeren en hun ouders (omgeving) te brengen. 
Idealiter starten we hier al mee vanaf de basisschool met goede 
voorlichting.	De	maatschappij	moet	zich	realiseren	dat	de	offshore	
energiesector essentieel is voor ons alledaagse functioneren. Hoe 
mooi is het als je daar als toekomstig medewerker aan bij kunt 
dragen! 

In het onderwijssysteem dient aandacht te komen voor sectoren  
als	de	offshore	energie	en	de	banen	die	hierbinnen	mogelijk	zijn,	
startend op de basisscholen en doorvoeren naar het voortgezet 
onderwijs. 

Ook roepen we alle leden op actief mee te werken aan initiatieven 
als een Techport Technologie Week, open dagen, gastlessen, 
carrièredagen en het bieden van stageplaatsen. 

1
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Fysieke	ruimte	voor	activiteiten	en	(nieuwe)	bedrijven	die	de	
energietransitie	mogelijk	maken	
– Maak ruimte vrij voor bestaande en nieuwe bedrijven

Los van ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven, kunnen we 
alleen maar blijven benadrukken dat de komst van de Energiehaven 
essentieel is voor het behalen van de transitiedoelstellingen van de 
Nederlandse overheid. Deze locatie is nodig om activiteiten met 
betrekking tot installatie op zee mogelijk te maken. De Energiehaven 
is dan ook cruciaal voor de versnelling!

De energietransitie vraagt in beginsel alleen maar meer ruimte en 
dat is een complexe puzzel waar we slim mee om moeten gaan. 
Veel bedrijventerreinen gaan getransformeerd worden naar woon-/
werkgebieden en de ruimte om bedrijven te verplaatsen in de regio 
is beperkt. Tegelijkertijd moeten we meer ruimte reserveren om  
de ambities voor de circulaire economie op industriële schaal te 
realiseren, dit zijn vaak bedrijven die geluid en stof produceren. Een 
betere balans tussen wonen en werken is cruciaal voor een gezonde 
toekomst van de regio.

Kijk	bijvoorbeeld	naar	windturbines	waarvan	we	een	steeds	hoger	
rendement willen, waardoor ze ook steeds groter worden en dus 
meer ruimte innemen. Hetzelfde geldt voor het produceren van 
waterstof, hiervoor zijn electrolyzers nodig maar die zijn behoorlijk 
omvangrijk, zeker als je grootschalig wilt gaan produceren.  
Ruimte in de regio is schaars en de belangen van wonen en industrie 
staan soms haaks op elkaar, maar zonder fysieke ruimte kunnen 
we de klimaatdoelstellingen voor 2030 niet realiseren. Een gezond 
vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven, die het 
ecosysteem verder versterken om zo de energietransitie te realiseren, 
is van belang voor het succes van de regio.

Door herstructurering van nu ‘droog’ ingezette haventerreinen 
dient er ruimte te worden vrijgemaakt voor bedrijven die zich in  
de regio willen vestigen of voor bestaande bedrijven die hun 
activiteiten willen uitbreiden. Een goed voorbeeld hiervan is het 
investeringsbesluit van Port of Amsterdam eind 2022 om een kade 
van	750m	te	gaan	realiseren,	specifiek	voor	bedrijven	die	produceren	
voor	de	(offshore)	windindustrie.	Dit	besluit	is	een	belangrijke	stap	
om	van	de	Amsterdam-IJmond	regio	een	offshore	hub	te	maken,	
waarbij de installatie vanaf de Energiehaven, het onderhoud vanuit 
Zeehaven IJmuiden en de productie van componenten vanuit de 
haven van Amsterdam plaats kan vinden.

2
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Wet-en	regelgeving	flexibel	mee	ontwikkelen
-  Snelheid en flexibiliteit zijn nodig om de nodige innovaties niet te 

remmen

Wetgeving en regelgeving wordt steeds nauwer, complexer en 
strenger op emissies en het controleren van de impact op de 
omgeving (CO2-uitstoot). Terwijl aan de andere kant volop wordt 
geïnnoveerd om de oplossingen van de toekomst te bedenken. 
Vraagstukken als hoe gaan we waterstof behandelen of hoe kunnen 
we afval tot een nieuwe grondstof verwerken, hebben op korte 
termijn een antwoord nodig. De energietransitie laat namelijk niet 
op zich wachten.

In de praktijk zien we dat wet- en regelgeving de snelheid van 
ondernemers soms niet kan bijhouden en dat men feitelijk achter 
marktontwikkelingen aan loopt. Wet- en regelgeving moet snel 
schakelen anders worden innovaties geremd. Flexibiliteit en snelheid 
is noodzakelijk voor de voortgang van de energietransitie. Belangrijk 
om nauw op te trekken en de overheid in een vroeg stadium aan te 
haken bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

5

3 4 Infrastructuur	voor	aanlanding	wind	op	zee	en	alternatieve	
energiebronnen	(waterstof)	op	orde	brengen	
-  Regio optimaal uitrusten & positioneren voor nieuwe windparken en 

waterstof ontwikkelingen op zee

Het	Ministerie	van	Economische	Zaken	en	Klimaat	heeft	de	
verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur en de ontwikkeling 
van een waterstofnetwerk voor Noord-Holland tot projecten van 
nationaal belang verklaard. Het Noord-Hollandse waterstofnetwerk, 
dat van cruciaal belang is voor de industrie in het Noordzeekanaal- 
gebied, moet onderdeel uit gaan maken van een landelijke infra- 
structuur voor waterstof (waterstofbackbone). De verzwaring van 
de elektriciteitsinfrastructuur en de ontwikkeling van een waterstof- 
netwerk zijn nu onderdeel van het Meerjarenprogramma Infra- 
structuur	Energie	en	Klimaat	(MIEK).	

Energiecongestie vormt een serieuze belemmering voor de energie- 
transitie	en	vestiging	van	bedrijven	in	de	regio.	Uitbreiden	van	
capaciteit en investeren in infrastructuur voor een betrouwbare  
en duurzame energievoorziening zijn cruciaal. De extra energie is 
in onze regio zeer gewenst door de aanwezigheid van industrie, 
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(fossiele) energieopwekking, havenactiviteiten, (vracht)transport 
over de weg, water en in de lucht, en omdat we de grootste 
Metropoolregio van Nederland zijn. Daarnaast is duurzame 
elektriciteit nodig voor de vervanging van fossiel opgewekte energie 
en verduurzaming van de industrie, mobiliteit, de bebouwde 
omgeving en alle waterstofactiviteiten. 

Ook voor het vestigingsklimaat van de regio vormt congestie een 
groot probleem, bedrijven zullen zich niet gaan vestigen of kunnen 
niet uitbreiden als ze pas vanaf 2027 toegang tot het net krijgen.

Extra inzet is nodig om ervoor te zorgen dat investeringen en 
infrastructuur in deze regio gaan landen.

De	energietransitie	vraagt	een	geïntegreerde	aanpak	en	dus	
samenwerking
-  Samenwerking om het offshore energiepotentieel optimaal te benutten

Het is druk op de Noordzee en iedereen wil zijn eigen stukje 
‘claimen’, natuurbehoud/biodiversiteit, visserij, voedselproductie, 
scheepvaart en energie. Een integrale aanpak is dan ook noodzakelijk 
om	het	offshore	energiepotentieel	van	het	Noordzeekanaalgebied	
optimaal te benutten (meervoudig ruimtegebruik) en bij te dragen 
aan het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem.

Je hebt een benadering vanuit verschillende invalshoeken nodig, 
waaronder techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke 
planning en regelgeving. Er zijn namelijk voordelen te behalen als 
we de verschillende energiefuncties, zoals productie van wind, 
waterstof en aardgas, slim koppelen. Hierbij is de samenwerking 
binnen de gouden driehoek van overheid, kennis- en onderwijs- 
instellingen en bedrijfsleven essentieel, zodat zaken optimaal op 
elkaar afgestemd worden.

Een nauwe samenwerking tussen sectoren en partijen die gebruik 
maken	van	het	offshore	energiepotentieel	van	de	Noordzee	zorgt	
voor	CO2-reductie,	kostenbesparing,	effectief	gebruik	van	de	ruimte	
op zee én een versnelling van de energietransitie. Dit betekent ook 
een voortzetting van de samenwerking tussen de Noord Nederlandse 
havens. Alleen door goede samenwerking en coördinatie verzilveren 
we kansen en zetten we het Noordzeekanaalgebied op de kaart als 
dé	regio	voor	offshore	energie.

Teneinde	de	al	zeer	goede	samenwerking	tussen	het	NZKG	en	den	
Helder/NSEG te bestendigen zullen wij nog meer gezamenlijk 
optrekken en activiteiten organiseren, zoals een gezamenlijke stand 
op	beurzen	in	Kopenhagen,	Hamburg	en	Leden-Ontmoeten-Leden	
bijeenkomsten, om elkaar nog beter te leren kennen en 
samenwerking te initiëren.

Daarbovenop is het tijd om nu in actie te komen en niet op elkaar 
gaan zitten wachten. We moeten gaan handelen om onze duurzame 
toekomst veilig te stellen. 

5
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ONZE BELOFTE
Vanuit AYOP doen wij er alles aan om een optimaal business klimaat  
voor onze leden te realiseren, waarbinnen vertrouwen en onderlinge 
samenwerking centraal staan. Dat doen we door onze persoonlijke aanpak 
en een mix aan activiteiten die we voor de leden organiseren.

Een optimaal business klimaat betekent ook dat we er met elkaar naar 
streven om zoveel mogelijk economische bestedingen in regio te laten 
landen. Als AYOP maken we ons hard voor een optimale benutting van  
de aanwezige productiebedrijven, de toeleverende industrie en aanwezige 
arbeidskrachten door lokaal acteren te stimuleren. Ook op gebied van 
kennisontwikkeling en innovaties.

Bij dit optimale business klimaat hoort ook een stuk verantwoordelijkheid 
nemen en duidelijk communiceren wat we als regio bijdragen aan het 
realiseren van de energietransitie. De maatschappelijke druk is hoog en 
de zichtbaarheid en snelheid met social media is enorm. Het is van belang 
om de maatschappij te informeren over de stappen die genomen worden, 
de uitdagingen waarmee geworsteld wordt en de manier waarop men zelf 
kan bijdragen. Morgen de gaskraan dicht draaien en stoppen met alle 

fossiele	brandstoffen	kan	gewoon	weg	niet.	We	verbruiken	met	elkaar	te	
veel energie, daar kunnen we op korte termijn onvoldoende groene stroom 
tegenover	zetten.	We	zouden	fossiele	brandstoffen	dan	ook	moeten	zien	
als een transitiebrandstof. Bovendien is gas relatief schoon als je kijkt 
naar de CO2-uitstoot.
Vanuit AYOP doen wij er alles aan om de positieve bijdragen van onze leden 
onder de aandacht te brengen en de verwachtingen van de buitenwereld 
te managen.

We zullen de top-5 actief onder de aandacht brengen van de regionale 
gemeenten, de Metropoolregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, 
maar ook van partners als Amports, ORAM, NWEA en IRO in onder andere 
persoonlijke gesprekken, vergaderingen of relevante bijeenkomsten.  
Wij willen hiermee bereiken dat deze partijen zich ook inspannen voor 
een optimaal business klimaat in de regio.

Wij rekenen er ook op dat onze leden de top-5 kennen en ook uitdragen 
naar hun omgeving en stakeholders. Samen kunnen we meer impact 
maken en bereiken we meer.
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5  Activiteiten
Op basis van de ontwikkelingen heeft AYOP het activiteitenplan 
2023 uitgewerkt en hoe deze bijdragen aan AYOP’s doelstellingen. 
Het streven is om een groot deel van de activiteiten gepland te 
laten plaatsvinden, maar het is ook belangrijk om flexibel te zijn 
om op bepaalde ontwikkelingen in te kunnen spelen. Op de website 
is de laatste informatie terug te vinden.

5.1 INZET PER THEMA 
Nieuwe	energie is een thema wat continu in ontwikkeling is. Zo hebben 
we afgelopen jaar de waterstofontwikkelingen gevolgd en besloten daar 
voor 2023 een apart thema van te maken. Nieuwe energie blijft daarmee 
in de onderzoekende of verkennende fase. Belangrijk is om te kijken in 
welke richting hij ontwikkelt en waar er kansen liggen voor de leden.  
We zullen marktinformatie moeten inwinnen, congressen, seminars en 
beurzen bijwonen, gesprekken voeren om te zien wat onze leden en 
stakeholders aan kennis en kunde hebben, kansen met de leden delen en 
de interesse polsen. 

Waterstof was vorig jaar nog opgenomen onder nieuwe energie, maar voor 
2023 is het een eigen thema. Het is belangrijk om de vertaalslag te maken 
van de kansen naar concrete business opportunity’s voor de leden. 
In deze fase is het van belang om de interesse aan de markt kenbaar te 
maken door het creëren van awareness en waar mogelijk pilotprojecten 
op te starten. Indien de tijd rijp is kunnen we een propositie opstellen en 
uiteindelijk de kansen ook gaan verzilveren.

Ontmanteling	&	recycling	(decommissioning) is een verder ontwikkelde 
en meer stabiliserende markt. De marktkansen zijn bekend, de vraag is 
meer wanneer grootschalige ontmanteling gaat plaatsvinden. De verwachte 
piek aan werk van 2022 was doorgeschoven naar 2023. Echter met de 
huidige	olie-	en	gasprijzen	en	de	drukte	in	de	offshore	windmarkt,	waar- 
door de zware lading schepen continu bezet zijn, is de verwachting voor 
2023 laag met betrekking tot decommissioning. Belangrijk om in 2023  
in gesprek te blijven met Nexstep, maar ook met de olie- en gas- 
maatschappijen.

En er is ook een lichtpuntje waarbij we actief betrokken worden bij de 
plannen voor decommissioning van windparken op land en zee. Onze 
ambitie is dan ook om een hub te worden voor deze activiteiten waarbij er 
nieuwe	grondstoffen	gemaakt	worden	ten	behoeve	van	andere	industrieën	
zoals staal en chemie. Een eerste pilot staat reeds op de agenda voor 2023 
en we verwachten daar medio dit jaar dan ook meer te kunnen vertellen.
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We blijven DecomMissionBlue vermarkten en de regio op de kaart zetten 
voor duurzame circulaire ontmanteling. Hierbij zullen we samen proberen 
op te trekken met Nexstep. Het zou mooi zijn als we een pilotproject 
kunnen laten landen in de regio, waarmee we meerdere projecten kunnen 
aantrekken. Belangrijk om alle decom opdrachten voor de regio goed 
onder de aandacht te brengen. We zullen ook in 2023 doorgaan met zaaien 
en hopelijk een eerste project oogsten. De gesprekken vinden wel plaats.

Offshore	wind	is een ‘volwassen’ markt waar we de afgelopen jaren veel 
in geïnvesteerd of gezaaid hebben. Dit zien we onder andere terug in het 
aantal bedrijven dat zich de afgelopen jaren in de regio gevestigd heeft en 
de	positie	die	de	regio	verworven	heeft	als	‘hoofdstad	van	offshore	wind’.	 
We	zullen	in	2023	de	afronding	van	de	windparken	Hollandse	Kust	(zuid)	
en (noord) nauwlettend blijven volgen en onder de aandacht brengen. 
Daarnaast gaan we de ontwikkelingen van de op te starten kavels van 
windpark	Hollandse	Kust	(west)	volgen.	Uiteraard	worden	ook	de	tenders	
van RVO voor IJmuiden Ver gevolgd en gedeeld.

We	gaan	de	gezamenlijke	offshore	wind	campagne	met	Port	of	Amsterdam	
‘Join the hub’ verder in de markt zetten, om nieuwe partijen naar de regio 
te trekken. 

Het is nu tijd om te gaan oogsten en de kansen te gaan verzilveren. Daarbij 
is het heel belangrijk om bestaande relaties goed te onderhouden. Om te 
kunnen oogsten en dus groeien zijn voldoende technische geschoolde 
arbeidskrachten essentieel, dit zal dus een zeer belangrijk aspect binnen 
het thema zijn. 

5.2 BIJDRAGE AAN DOELSTELLINGEN
In deze paragraaf staan we stil bij onze doelstellingen en in hoeverre de 
activiteiten van 2023 daaraan gaan bijgedragen. De doelstellingen zijn in 
2020 opgesteld voor een periode van vijf jaar.

Jaarlijks worden er 10-15 deals of samenwerkingsverbanden tussen, of met 
behulp van, AYOP-leden gesloten.

Door het organiseren van diverse ledenactiviteiten wil AYOP het onderling 
contact tussen leden vergroten, dit zorgt ervoor dat de leden elkaar goed 
leren kennen waardoor de kans op samenwerking wordt vergroot. Er staat 
maandelijks een activiteit op de planning.

Ook	kleinschalige	workshops	die	met	name	voor	de	Offshore	Wind	
Innovatie Agenda worden georganiseerd, dragen bij aan de onderlinge 
band tussen leden.

De een-op-een-contacten van het AYOP-team met de leden zijn ook een 
belangrijke manier om samenwerking te bevorderen. Het team kan namelijk 
de verbinding leggen die leden zelf soms nog niet kennen of weten.

AYOP wordt gezien als de regionale autoriteit op het gebied van offshore wind, 
olie & gas en decommissioning in het Noordzeekanaalgebied binnen 3 jaar.

Het spreken en/of aanwezig zijn op congressen, beurzen en seminars door 
het AYOP-team of een van de leden draagt zeker bij aan deze doelstelling. 
We streven er dan ook naar om aan minimaal vier events een bijdrage te 
leveren.

Daarnaast zullen we minimaal vier diepte interviews met leden afnemen 
en publiceren op onze website en LinkedIn. We zullen de media actief 
benaderen met deze interviews en ander relevant nieuws, hetgeen de kans 
op publiciteit vergroot. 

Ook zullen we selectief een aantal media benaderen voor het delen van 
content,	waaronder	de	Kijk	op	Noord	Holland-publicatie.
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We blijven nieuwe leden in de spotlight zetten door middel van nieuws- 
berichten op de website en Linkedin, maar ook door het delen van 
ledennieuws.

Het netwerk van leden geleidelijk en kwalitatief laten groeien met 8-10 bedrijven 
per jaar, tot 125 leden over 5 jaar (huidig ledenaantal 120). Daarnaast vestigen 
per jaar 3-5 nieuwe offshore gerelateerde bedrijven zich in de regio.

We hebben een top-5 opgesteld met randvoorwaarden die noodzakelijk 
zijn om onze missie en visie te realiseren ten behoeve van onze leden. 
Deze top-5 willen we graag uitdragen naar onze stakeholders de komende 
jaren, zodat we ons hier gezamenlijk hard voor kunnen maken en een 
optimaal business klimaat in de regio kunnen realiseren.

We zullen de top-5 actief onder de aandacht brengen van de regionale 
gemeentes, de MRA, de provincie Noord-Holland, maar ook van partners 
als Amports, ORAM, NWEA en IRO in onder andere persoonlijke 
gesprekken, vergaderingen of relevante bijeenkomsten.

Ook blijven we inzetten op het aantrekken van nieuwe leden via de 
huidige leden. Onze leden zijn de beste ambassadeurs en zij kunnen goed 
inschatten welke partijen waarde toevoegen aan het netwerk. Ook blijft 
AYOP	werken	met	een	lijst	van	strategische	spelers	die	het	offshore	energie	
ecosysteem versterken. Deze lijst wordt iedere bestuursvergadering 
gesproken en geüpdatet, zowel het AYOP-team als de bestuursleden doen 
actieve aquisitie aan de hand van deze lijst.

De adviescommissie vormt tevens een belangrijke partij voor het 
aantrekken van nieuwe leden, zowel qua advies als qua aquisitie. 

Persoonlijke gesprekken met leden zijn ook een belangrijke manier om te 
achterhalen welke plannen men heeft en wat hiervoor nodig is. Ook kan 
in deze gesprekken aanbod komen of men nog ruimte beschikbaar heeft 
of dat men partners zoekt. 

Technisch regionaal onderwijs en bedrijfsleven zijn op elkaar afgestemd qua 
inhoud opleidingen, aantal & type stageplekken, open dagen en evenementen 
binnen 3 jaar.

De relatie met Techport is essentieel voor het bereiken van deze 
doelstelling, zeker met het toekomstige Techport Innovation Centre.  
Dé ontmoetingsplek voor mkb, grootbedrijf en start-ups om, samen met 
het onderwijs (vmbo, mbo, hbo, universiteit), innovatieprojecten op te 
starten én uit te voeren. Daarom werken AYOP en Techport samen aan de 
Offshore	Wind	Innovatie	Agenda	en	de	Techport	Technologieweek.	

We blijven deelnemer aan de Adviesraad van de Hogere Zeevaart School  
van de Hogeschool van Amsterdam en ook denken we mee over het Be an 
Engineer programma, dat grote regionale en landelijke bedrijven én mkb’ers 
met kandidaten voor alle soorten (zij)instromend hbo-niveau verbindt.

Daarnaast onderhoudt AYOP contact met onder andere het Nova College en 
Hogeschool van Amsterdam over het opleidingenaanbod en de behoeftes 
van het bedrijfsleven.

AYOP zet zich in voor het plaatsen van studenten voor een stage of 
traineeship bij de leden.

We blijven actief betrokken als aanjager bij het ‘Manifest Arbeid & 
Onderwijs: werken en ontwikkelen 2030’ van de provincie Noord-Holland. 
Het manifest richt zich op technische arbeidsmarkt in onze provincie. Aan 
dit manifest is een actieagenda gekoppeld en AYOP zal deze monitoren.

De internationale offshore sector en de Nederlandse overheid erkennen  
het Noordzeekanaalgebied als dé regio voor offshore wind, olie & gas en 
decommissioning voor de Noordzee binnen 5 jaar.

AYOP blijft werken aan de positionering van de regio door actieve 
communicatie. Een goede online zichtbaarheid was altijd al belangrijk 
maar de afgelopen jaren hebben aangetoond dat het des te belangrijker is. 
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De AYOP-website is de plek waar we inzichten delen en elkaar up-to-date 
houden door onder andere nieuwsberichten. De website draagt bij aan het 
positioneren van de vereniging en de regio. Daarnaast wordt LinkedIn 
ingezet om eigen nieuwsberichten, events en ledennieuws te delen met 
‘de wereld’, om regio ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en 
om kennis of innovaties te delen of om onze activiteiten te promoten. 
Ook wordt het ingezet om mensen naar de website te trekken voor meer 
informatie.

Beroepen- en expertinterviews hebben als doel onze sectorkennis en die 
van onze leden met de buitenwereld te delen, waarbij we tegelijk onze 
leden een podium bieden. We hopen hiermee ook toekomstige arbeids- 
krachten	te	bereiken	en	enthousiasmeren	voor	de	offshore	energiesector.	
Ook zullen advertenties ingezet worden om bepaalde innovaties of 
(duurzame) ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Advertenties 
kunnen ook ingezet worden om de regio te promoten en daarmee een 
positieve indruk bij toekomstige medewerkers achter te laten. Ze dragen 
bij	aan	het	imago	van	de	regio	als	‘offshore	energieregio’.	

Sponsoring wordt strategisch en beperkt ingezet om de naamsbekendheid 
van AYOP en de regio te vergroten. Daarnaast kan sponsoring strategisch 
worden ingezet om bepaalde samenwerkingen te verdiepen. Ook kan 
sponsoring vanuit een maatschappelijk oogpunt overwogen worden, 
belangrijk is wel dat alles in belang van de vereniging gebeurt, waarbij 
we de door leden opgebrachte middelen spaarzaam inzetten. 

De business guide wordt ingezet als een ‘bidbook’ voor de operators  
van windparken en gasplatformen, algemene ledenpromotie tijdens 
evenementen, om de regio te promoten en op de kaart te zetten, mensen 
naar de sector trekken en als informatiegids voor potentiële leden. 

We blijven nauw samenwerken met Port of Amsterdam, Amports en ORAM 
om elkaars kanalen te benutten en relevante content te delen. 

Bovenstaande vertaalt in de volgende meetbare communicatie- 
doelstellingen voor 2023.

  Publicatie van 4-6 ledeninterviews, waarbij minimaal 7.500 views op 
LinkedIn gehaald worden.

  Er worden 4-8 samenwerkingsverhalen gedeeld via de website en 
social media.

  De website wordt ieder kwartaal geüpdatet.
  De business guide wordt, indien voldoende nieuwe content beschikbaar 

is, jaarlijks geüpdatet.
  Groei van 25% in het aantal websitebezoekers. Referentie 1 januari 2021.
  Het aantal volgers op LinkedIn stijgt van 3.500 naar 4.500.
	 	Websitetraffic	via	LinkedIn	groeit	met	15%.
  We worden door 3-6 vakbladen benaderd voor content (niet betaald).
  We krijgen 3–6 spreekverzoeken voor congressen, seminars of 

webinars. 
  Per jaar minimaal 4 persberichten overgenomen in 4 gerenommeerde 

(inter)nationale media.

In bijlage 1 wordt de beoogde impact per activiteit omschreven.
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5.3 ACTIVITEITEN 2023 

 3-feb Nieuwjaarsdiner Event

 9-mrt  Leden-ontmoeten-Leden Bijeenkomst  Event 

ism NSEG bij Peterson Den Helder

 21-22 mrt Gluren bij de buren Esbjerg, Denemarken Event

 11-apr	 AYOP	Business	Call	update	tender	HKW	 Business call

 25-27-apr Wind Europe Copenhagen > stand + dagtrip Beurs/conferentie

 apr/mei Port of football event ism Amports en City Marketing Event

 22-jun ALV + Afscheid Ron Davio Event

 27-28-jun Decom Live Amsterdam Event   Beurs/conferentie

 4-5-jul Decom Live Amsterdam Event   Beurs/conferentie

 25-jul AYOP-zomerborrel Event

 22-aug AYOP-zomerborrel Event

 5-8-sept	 Offshore	Europe	Aberdeen	-	dagtrip	 Beurs/conferentie

 19-sep AYOP Business Call  Business call

 sept/okt Leden-ontmoeten-Leden Bijeenkomst – TBD Event 

 12-dec AYOP Business Call  Business call

JAARPLAN 2023 JAARPLAN 2023 5554



Activiteiten  Impact

Business Call  Onderling contact bevorderen 
 	 Kennis,	informatie	en	ideeën	delen
 	 Kans	op	samenwerking	vergroten
  Ledencontact onderhouden op reguliere basis
  Arbeidsmarktuitdagingen delen

Leden-Ontmoeten-Leden   Elkaar goed leren kennen 
bijeenkomst/bedrijfsbezoek  Onderling contact bevorderen
  Leren van elkaar
 	 Kans	op	samenwerking	vergroten

Individueel bezoek aan leden  Ledencontact onderhouden op reguliere basis
 	 Kennis,	informatie	en	ideeën	ophalen
 	 Kans	op	samenwerking	vergroten
  Onderling contact bevorderen
  Arbeidsmarktuitdagingen delen

Beurzen  Leden promoten
  Regio promoten
  Markt-/kansenverkenning
  Kennis	en	informatie	vergaren	(business	opportunities)
  Onderling contact bevorderen

Gluren bij de buren  Leren van anderen
  Kennis	en	informatie	vergaren	(business	opportunities)
  Leden promoten
  Regio promoten
  Onderling contact bevorderen
  Arbeidsmarktuitdagingen delen

Supply chain meeting 	 	Leden	promoten	voor	Kavel	6	en	Kavel	7	Hollandse	
	 	 Kust	West	
  Regio promoten
  Kennis	en	informatie	vergaren	(business	opportunities)
  Gezamenlijke strategie bepalen (belangenbehartiging)

Activiteiten  Impact

Seminar  Kennis	en	informatie	vergaren	(business	opportunities)
  Markt-/kansenverkenning
 	 Uitdagingen	delen
  Nieuwe leden aantrekken
  Arbeidsmarktuitdagingen delen

Workshop 	 Kennis,	informatie	en	ideeën	delen
  Markt-/kansenverkenning
  Onderling contact bevorderen 
 	 Kans	op	samenwerking	vergroten
  Verbondenheid creëren 
  Gezamenlijke strategie bepalen (belangenbehartiging)

Netwerkborrel of -diner  Onderling contact bevorderen
  Verbondenheid creëren 
  Nieuwe leden aantrekken

Werkgroep 	 Kennis	en	informatie	delen
(DecomMissionBlue)  Markt-/kansenverkenning
  Leren van elkaar
 	 Uitdagingen	delen
  Nieuwe oplossingen uitwerken
  Gezamenlijke strategie bepalen (belangenbehartiging)
  Arbeidsmarktuitdagingen delen

Adviescommissie  Exclusief voor Premium-leden
  Extra brainpower
 	 Kennis	en	informatie	delen
  Markt-/kansenverkenning
  Nieuwe oplossingen uitwerken
  Gezamenlijke strategie bepalen (belangenbehartiging)

Lidmaatschappen 	 Kennis	en	informatie	vergaren	door	team	
  Strategisch belang

Marktrapport of scan 	 Kennis	en	informatie	verwerven
  Markt-/kansenverkenning
  Nieuwe kennis en informatie delen

Bijlage 1: Per activiteit een korte omschrijving van de beoogde impact
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Bezoek ons
Het Havengebouw, 13e verdieping
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

VIND ONZE 
LEDEN OP

https://ayop.com

