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Gelukkig was 2022 een jaar als van- 
ouds waarin we elkaar weer fysiek 
konden treffen. En dat hebben we 
geweten. We hebben slechts vijf 
online business calls georganiseerd 
en de overige activiteiten hebben 
weer ‘normaal’ plaatsgevonden. 

Het was een bomvol jaar waarin 
we niet alleen WindDay 2022 naar 
de regio hebben gehaald, maar  
ook een eigen festival ‘Decom Live 
Amsterdam Event’ uit de grond 
hebben gestampt. We hebben 
meerdere dagtrips naar belangrijke 
windbeurzen georganiseerd, deel- 
genomen aan de havendagen in 
IJmuiden en Amsterdam, diverse 
congressen bezocht, de nodige 
havenrondvaarten en netwerk- 
momenten georganiseerd. De kers 
op de taart was de Offshore Energy 
waar we met ruim veertig leden 
aan hebben deelgenomen. Een deel 
van deze activiteiten hebben we in 

Inleiding goede samenwerking met onze 
partners en zusterverenigingen 
gerealiseerd.  

2022 was een goed jaar voor 
IJmuiden. Niet alleen is de Nieuwe 
Zeesluis IJmuiden officieel door de 
koning geopend, maar ook werd de 
eerste waterstof bunkervergunning 
van Nederland verleend aan de 
haven van IJmuiden.

2022 was ook het jaar waarin het 
kabinet de offshore wind ambitie 
verdubbelde van 10,5 naar 21 GW in 
2030. 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. Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports blijft aangehaakt 
door met betrokken stakeholders 
en lobbyisten te praten. 

Als klap op de vuurpijl zijn in 2022 
de tenders voor Hollandse Kust 
(west) vergund. Kavel VII is ge- 
wonnen door Oranje Wind Power II, 
een dochteronderneming van  
RWE AG, kavel VI is gegund aan 
EcoWende, een joint venture van 
Shell en Eneco. 

In dit jaarboekje vind je een samen- 
vatting van alle AYOP-activiteiten. 
Heb je nog ideeën of wensen laat 
het ons vooral weten!

We hopen jullie in 2023 weer vaak 
te zien!

Met hartelijke groet,
Het team van  
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 
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ONTMOETEN EN
SAMENWERKENHet Noordzeekanaalgebied is, samen met Den Helder, dé offshore-regio 

van Nederland. Het gebied dat is ingeklemd tussen de zeehavens van 
IJmuiden en Amsterdam huisvest een ambitieuze groep bedrijven die 
actief is in offshore wind, olie & gas en het ontmantelen en converteren 
van platforms en schepen (decommissioning). Deze kennis en kunde 
en expertise & ervaring is samengebracht in Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports.

AYOP is een offshore netwerk- 
organisatie met zo’n 120 leden, 
waaronder ondernemingen, 
overheden (provinciaal en lokaal) en  
onderwijsinstellingen; een sterk  
samenwerkingsverband dat offshore 
in het Noordzeekanaalgebied op de 
kaart zet en niches in de offshore 
sector aanboort. De vereniging 
promoot, organiseert, stimuleert 
onderwijs, versterkt en initieert met 
als doel de belangen van haar leden 
te behartigen, werkgelegenheid aan 
te jagen en een volgende generatie 
klaar te stomen voor een duurzame 
toekomst.

NOORDZEEKANAALGEBIED – 
UITVALBASIS VOOR OFFSHORE
Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) 

is een uitstekende uitvalbasis voor 
offshore projecten. De havens in het 
gebied liggen ideaal ten opzichte 
van de belangrijkste scheepvaart- 
routes. Goede snelweg-, spoor- en  
binnenvaartverbindingen zorgen 
voor een goede ontsluiting naar het  
achterland. Bovendien ligt Lucht- 
haven Schiphol op nauwelijks een 
kwartier rijden en ligt Den Helder 
Airport binnen handbereik, waar- 
door ook snelle aanvoer 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 
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innovatieve logistieke oplossingen 
om een rol te spelen in de aanleg en 
onderhoud van windparken op zee.

OFFSHORE WIND 
Nu de uitrol van 11,5 GW met 10 GW 
voor 2030 wordt verdubbeld, is er 
in de energietransitie werk aan de 
winkel. De windzones die voor deze 
verdubbeling worden bekeken, liggen 
in het verlengde van Hollandse Kust 
(west) en IJmuiden Ver. 
Ondersteuning van de installatie, 
onderhoud van windparken, 
installatie en onderhoud van kabel–  
en elektrische infrastructuur blijven 
relevant in deze sterk groeiende 
markt. En we kijken alvast vooruit 
naar verantwoordelijke ontmanteling 
en de relatie met waterstof. 

 WATERSTOF 
Het waterstofnetwerk in het NZKG 
is onderdeel van het landelijke 
waterstofnetwerk 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 ont- 
wikkelen lokaal lage druk waterstof-  
net (H2avennet) in het Amsterdamse 
havengebied en met Zaanstad 
(ZaannetH2). Volop ontwikkelingen 
die we nauwlettend volgen.

 OLIE & GAS 
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 gas- 
winningsactiviteiten op de Noordzee. 
Van het leveren van gespecialiseerde 
mineralen en chemicaliën tot het 
uitvoeren van gespecialiseerde 
schoonmaak, afvalmanagement en 
recyclingactiviteiten. 

  Supply, maintenance & 
conversions

De directe verbinding met de Noord-  
zee maakt het gebied een goede 
uitvalbasis voor boorplatforms, 
bevoorradings- en werkschepen 
alsmede de onderhouds- en 
modificatiewerkzaamheden aan 
deze vaartuigen.

  Decommissioning
In het Noordzeekanaalgebied is 
voldoende ruimte, expertise en 
gespecialiseerde bedrijvigheid  
voor onderhoud, modificatie en 
uiteindelijk ontmanteling van 
productieplatforms.

 ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT 
De totale arbeidsmarkt in de 
Amsterdamse havenregio telt bijna 
60.000 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 en waterstof aan de 
vraagzijde en de komende 
vergrijzingsgolf aan aanbodzijde, 
moeten we in de regio blijven 
investeren in de volgende generatie 
specialisten. AYOP werkt daarom 
nauw samen met Nova College, MBO 
College Airport en Hogeschool van 
Amsterdam. Zowel het Nova als 
het MBO College hebben specifieke 
opleidingen voor windtechnici 
ontwikkeld. Gezamenlijk dekken 
deze functies het totale palet aan 
technische werkzaamheden binnen 
de windindustrie. 
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BIJDRAGE AAN 
AYOP-DOELSTELLINGEN

STERKER NETWERK
2022 was een druk en ‘ouderwets’ 
jaar, waarin we een ijzersterk 
programma en de regio goed neer- 
gezet hebben. Dit heeft geresulteerd 
in een nog sterker netwerk, dat is 
gegroeid met 18 leden. De nieuwe 
leden zijn: BD Containers, Blade 
Made, Braspenning Group, Certion, 
Dexis Netherlands, Digitaeon, 
Intramar Insurances, Hogeschool 
van Amsterdam, MBO College 
Airport, NoordWest Services & 
Security, Passer Lars, Rusch Offshore 
Services, Schouten Olie, Silver Flight, 
SolarDuck, TOS, V&SH Offshore en 
Van der Valk Taxi Services.

Het sterke ledenbestand willen  
we vasthouden, maar daarbij staat 
kwalitatieve groei met stip op de 
eerste plaats. De groei moet bij- 
dragen 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. 

BIJDRAGE AAN 
AYOP-DOELSTELLINGEN
In deze paragraaf staan we stil bij 
de eerder gestelde doelstellingen 
en in hoeverre 2022 daaraan heeft 
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.

Er wordt goed samenwerkt tussen de 
AYOP-leden en er ontstaan nieuwe 
verbanden. Een goed voorbeeld 
hiervan is de samenwerking tussen 
SolarDuck en TMA Logistics. 
SolarDuck gaat voor een offshore 
pilotproject voor hun drijvende 
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SEW Energy komt nu dankzij de 
expertise van WorldEmp aan 
getalenteerd personeel.

Samenwerkingen worden niet altijd 
gedeeld met AYOP, vanuit de markt 
horen we regelmatig positieve 
geluiden dus er zijn nog veel meer 
samenwerkingen in het netwerk 
gerealiseerd.

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

zonnepanelen assembleren bij TMA 
Logistics. 

Ook hebben Koole Contractors en 
Mammoet er samen met RollDock 
en MARNEX, alle vier Nederlandse 
bedrijven, voor gezorgd dat er een 
cantilever drilling tower is vervoerd 
van Amsterdam via Kaap de Goede 
Hoop naar het Midden Oosten is 
vervoerd. De boortoren is bij Decom 
Amsterdam door Mammoet met 
SPMT’s (Self Propelled Modular 
Transporters) opgepakt en 180 
graden gedraaid zodat de toren op 
het schip zou passen. Toen het schip 
in positie lag, werd de boortoren 
met de SPMT’S het schip opgereden.

Knowledge Insight is een samen- 
werking aangegaan zowel met 
Peterson als C-Ventus voor de 
verdere digitalisering van hun 
werkzaamheden.

En ook WorldEmp en SEW Energy 
hebben de krachten gebundeld. 

Het grootste compliment dat we 
konden ontvangen is dat de 
organisatie van WindDay heeft 
besloten hun high level event in 
IJmuiden te organiseren. Ook weten 
partijen als TNO ons te vinden onder 
andere voor het meedenken over 
het ontmantelen van windmolens 
op zee.

AYOP wordt nog steeds regelmatig 
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 samenwerkingspartners 
aan te dragen. Zo is op tv bij 
EenVandaag en op Radio 1 aandacht 
geweest voor onze regio in relatie 
tot wind op zee.

Daarnaast is AYOP gevraagd om deel 
te nemen aan de standaardisatie- 
commissie offshore wind van NWEA. 
Tenslotte vragen bedrijven en 
regionale overheden ons regelmatig 
om laatste ontwikkelingen op het 
gebied van offshore energie te delen 
of om relevante samenwerkings- 
partners aan te dragen.

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

AYOP is in 2022 gegroeid met  
18 leden, waaronder een aantal 
strategische spelers, naar een totaal 
van 121 leden. Jaarlijks verlaten 
ook een aantal leden het netwerk, 
met gebrek aan tijd of financiële 
uitdagingen als belangrijkste reden.

In 2022 hebben Digitaaleon en 
Industrieel Klimmen zich in de regio 
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gevestigd. Daarnaast hebben er 
diverse gesprekken plaatsgevonden 
en vinden nog steeds plaats met 
zeker 5 nieuw te vestigen bedrijven 
uit binnen en buitenland. Deze 
variëren van wind park operators 
tot producten van equipment voor 
de offshore energiemarkt.

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

Arbeidsmarkt blijft een focus van 
AYOP en daarom hebben we ook 
dit jaar onder andere de Techport 
technologieweek gesteund met een 
green screen en fotomuur, waarbij 
de kinderen konden ervaren hoe het 
is om aan een windmolenblad te 
hangen. En zijn we een samen- 
werking aangegaan met Dutch 
Wavemakers om jongeren die nog 
een beroepskeuze moeten maken 
te inspireren om te kiezen voor 

een studie of baan in de water-, 
maritieme- en energiesector. 

We zijn van vanuit AYOP ook gestart 
met een serie beroepeninterviews 
om zo de diversiteit van werk in  
de offshore onder de aandacht 
brengen. Enerzijds om de branche 
meer bekendheid te geven en meer 
mensen naar de sector te trekken. 
Maar anderzijds ook om de mede- 
werkers de erkenning te geven die 
ze verdienen. 

AYOP heeft via Techport, Nova 
College, Hogeschool van Amsterdam, 
MBO College Airport en andere 
onderwijsinstellingen in de regio 
regelmatig overleg over de 
afstemming van onderwijs op de 
praktijk en over stage- en afstudeer- 
plaatsen. 

We nemen deel aan de Adviesraad 
van de Hogere Zeevaart School van 
Hogeschool van Amsterdam en 
denken 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.

We zitten aan tafel 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.

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.

In 2022 hebben we hieraan 
gewerkt door de inzet van diverse 
communicatiemiddelen, die als 
volgt hebben bijgedragen aan onze 
communicatiedoelstellingen.

Er zijn vier diepte-interviews met 
twaalf van onze leden gepubliceerd 

met als onderwerpen ‘De groene 
stekker’, ’De zeesluis IJmuiden’, 
‘Effect Oekraïne oorlog op 
decommissioning’ en ‘Laat die 
platforms maar komen! Wij zijn  
er klaar voor’. Die laatste is zelfs 
opgepikt door EenVandaag zoals 
eerder vermeld. 
Gezamenlijk (internationaal) hadden 
deze interviews een bereik van 
zo’n 13.500 personen op AYOP’s 
LinkedIn-pagina, een gemiddelde 
interactie van 7,3% en totaal 775 
doorkliks naar het volledige artikel 
op de website.

Daarnaast zijn we gestart met een 
serie beroepeninterviews om zo de 
diversiteit van werk in de offshore 
onder de aandacht brengen. Ener- 
zijds om de branche meer bekend- 
heid te geven en meer mensen naar 
de sector te trekken. Maar ander- 
zijds ook om de medewerkers de 
erkenning te geven die ze verdienen. 
We hebben er 4 gepubliceerd in 
2022. Deze hadden een bereik van 
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ruim 14.000 personen via de 
LinkedIn-pagina van AYOP, met 
een gemiddelde interactie van 5,2%  
en totaal 834 doorkliks naar het 
volledige interview op de website. 

Daarnaast is deze content ook via de 
teamleden en bedrijven en personen 
die aan het (thema- en beroepen) 
interview meegewerkt hebben ver- 
spreid.

Aansluitend zijn de diepte-
interviews gepubliceerd in het vak- 

blad Offshore Industry , het online 
magazine Ways to Sea en deze 
publicaties zijn ook weer gedeeld 
via de AYOP-website en LinkedIn. 
Hiermee is een groot publiek in de 
offshore markt bereikt.

Daarnaast hebben we interviews in 
Kijk op Noord Holland en twee in het 
Heroes Magazine van Professionals 
gepubliceerd. Ook hebben we inter- 
view in Haven & Offshore voor 
Maritiem Media gegeven. 

We hebben een vaste column in 
Maritiem Media gehad en een vaste 
rubriek in Ways to Sea, die in 2022 
vier keer is verschenen. Ook hebben 
we meegewerkt aan een interview 
serie van NWEA. 

De AYOP-website heeft in 2022 ruim 
18.000 nieuwe unieke bezoekers 
getrokken en er zijn 63 nieuws- 
berichten gedeeld. Het aantal 
LinkedIn-volgers staat inmiddels 
op ruim 3.500, een stijging van 1.000 
volgers.

Ook is er een nieuwe corporate 
film gemaakt en een aantal 
ledenvlogs opgenomen. 

Als kers op de taart hebben we in 
samenwerking met Port of 
Amsterdam een nieuwe campagne 
‘Join the offshore wind hub’ 
gelanceerd tijdens Offshore Energy 
om nieuwe bedrijven die actief zijn 
in offshore wind naar de regio te 
trekken.
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De start van de werkzaamheden 
bestaat uit het aanvoeren van 
materieel en het inrichten van het 
bouwterrein. In augustus werd een 
zogenaamde snijkopzuiger in het 
depot gehesen. De snijkopzuiger is 
een werktuig dat met behulp van 
een roterende snijkop de bagger 
van de bodem losmaakt en opzuigt. 
Vervolgens wordt de baggerspecie 
via een persleiding overgebracht 
op een transportschip voor vervoer 
richting het Rijksdepot De Slufter 
bij Rotterdam.

De locatie van de Energiehaven is 
strategisch door de ligging aan de 
zeezijde van het Noordzeekanaal, 
vóór de sluizen van IJmuiden. Het 
wordt daardoor een belangrijke 
uitvalsbasis voor de aanleg en het 
onderhoud van toekomstige wind- 
parken op de Noordzee.

De Amsterdam IJmuiden regio 
speelde al een rol bij de bouw van 

de windparken Noordzeewind, 
Princes Amalia, Luchterduinen en 
de windparken op het IJsselmeer 
Westermeerwind en Windpark 
Fryslân. Vanuit de regio Noorzee- 
kanaalgebied wordt de bouw van 
deze windparken ondersteund door 
diverse AYOP-leden. De bouw van 
Hollandse Kust (zuid) is net gestart. 
De onderhoudsbasis voor dit laatste 
park is in IJmuiden gevestigd. 
AYOP verwacht ook een rol voor 
leden bij de bouw en het onderhoud 
van Hollandse Kust (noord) en de 
aanleg van de elektrische infra- 
structuur.

De Energiehaven is nodig om de 
groei van het aantal windparken 
op zee te faciliteren en ruimte te 
bieden aan de steeds grotere 
turbines. De komst van de Energie- 
haven versterkt de positie van het 
Noordzeekanaalgebied als hèt 
Nederlandse centrum voor wind  
op zee.

ENERGIEHAVEN
In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer Van Oord gestart  
met (voorbereidende) werkzaamheden om de baggerspecie uit het 
Averijhavendepot te verwijderen. Dit is de eerste stap naar de  
verdere transformatie naar de Energiehaven, een ontwikkeling van het 
consortium van provincie Noord-Holland, en de Premium AYOP- 
leden gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden N.V. met 
medewerking van Tata Steel.
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OPENING 
ZEESLUIS IJMUIDEN

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 26 januari 2022 officieel 
Zeesluis IJmuiden in gebruik genomen. Met een druk op de knop 
opende Koning Willem Alexander vanuit het Sluis Operatie Centrum 
(SOC) de binnendeur van de grootste zeesluis ter wereld. Daarmee gaf 
de Koning officieel het eerste schip, Bontrup Amsterdam, toegang tot 
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 krijgen we meer voor 
elkaar. Het uitgangspunt is elkaar 
helpen en niet beconcurreren. We 
werken daarom nauw samen met 

andere verenigingen, clusters, 
instellingen en samenwerkings- 
verbanden. Door de krachten te 
bundelen, kunnen we de kansen en 
uitdagingen in de energietransitie 
gezamenlijk benaderen.
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Samen met de adviescommissie worden de vele ontwikkelingen in onze 
omgeving op het gebied van de energietransitie besproken.  
Denk hierbij aan de waterstofontwikkeling, de blijvend grote vraag 
naar technisch geschoold personeel, de aankondiging van de enorme 
opschaling van wind op zee met bijbehorende routekaart, de deuk op de 
haven- en kade infrastructuur en de toenemende druk en weerstand van 
de omgeving.  

AYOP hanteert als uitgangspunt 
altijd het belang van de leden. Met 
de adviescommissie zijn we in staat 
goed vinger aan de pols te houden 
van ontwikkelingen in de energie- 
transitie om zo kansen te duiden én 
deze te vertalen naar economische 
activiteiten voor leden. Zoals we 
dat in het verleden gedaan hebben 
voor olie en gas, offshore wind en 
decommissioning.  
 
Het doel van deze commissie is om 
input te leveren aan een toekomst- 
gerichte agenda voor AYOP en om 
als klankbord te fungeren voor het 
bestuur (er zitten twee bestuurs- 
leden in de adviesgroep) en het 

AYOP-team. De adviescommissie- 
leden brengen actief inhoudelijke 
informatie en hun netwerk in. 
Deelnemers zijn: gemeente 
Beverwijk, gemeente Velsen, 
Meemaken BV, Port of Amsterdam, 
Rabobank Haarlem-IJmond en 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
De adviescommissie zal ook in 2023 
de klankbordfunctie vervullen.  
 
Als vertegenwoordiger van zo’n 120 
bedrijven/leden willen we onderdeel 
zijn van de discussie waar fysieke 
ruimte voor wordt ingezet, om zo 
ruimte te houden om te ondernemen 
in de komende vier tot vijf jaar.ADVIESCOMMISSIE
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VLOGS

Sinds de coronamaatregelen zijn veel 
gezamenlijke AYOP-promotie- en 
netwerkevents komen te vervallen. 
We zijn daarop op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om met elkaar 
in verbinding te blijven. Zo hebben 
we in 2020 en 2021 de leden de 
mogelijkheid geboden een vlog te 

maken waarin ze niet alleen 
vertellen waar zij mee bezig zijn, 
maar het ook kunnen laten zien. 
Deze vlogs werden op de website 
en social media gedeeld. In 2022 
zijn twee nieuwe vlogs gemaakt:
Alphatron Marine/Spliethoff en 
Industrieel Klimmen.

ALPHATRON MARINE / SPLIETHOFF
Alphatron Marine is importeur, 
leverancier en installateur van 
hoogwaardige navigatie- en 
communicatie-apparatuur aan boord 
schepen. Spliethoff zocht een 
partner die hen kon assisteren 

met betrekking tot het keuren en 
onderhoud van alle nautische en 
navcom gerelateerde apparatuur aan 
boord. Beide AYOP-leden vonden 
elkaar. Jeroen Kortsmit (Alphatron 
Marine) en Ton Schouten (Spliethoff) 
vertellen erover in hun vlog.
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VLOGS

industriële complexen. In deze vlog 
vertelt Robert Peters van Industrieel 
Klimmen over de materialen, 
trainingen en hun eigen trainings- 
hal waar alle situaties zo goed als 
mogelijk zijn nagebootst.

INDUSTRIEEL KLIMMEN
Industrieel Klimmen BV levert val- 
beveiliging, keuringen en trainingen 
(IRATA/GWO) voor werken en 
redden op hoogte of in besloten 
ruimtes. Hun klanten voeren 
hoogtewerk uit in de windenergie, 
olie & gas, bouw, defensie en 

VLOGS
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BLUESTREAM 
Jordy D’Hondt werkt sinds twee jaar 
als project engineer bij Bluestream. 
In zijn functie bereidt hij inspectie-, 
reparatie- en onderhoudsprojecten 
voor. Torben Verleg werkt sinds zes  
jaar als inspection engineer bij 
Bluestream. Hij is verantwoordelijk 
voor de voorbereidingen voor 
inspectieprojecten en die resultaten 
in een eindrapportage voor de klant 
verwerken.

C-VENTUS 
Joep Riksen werkt zo’n vier jaar als 
Rope access manager bij C-Ventus. 
In zijn functie stuurt hij een team 
industriële klimmers aan die, door 
middel van touwtechnieken, onder- 
houd plegen aan verschillende 
windmolenparken.  DHSS 

Dennie Koningstein werkt als 
Logistiek Manager bij DHSS in  
Den Helder. Als Logistiek Manager 
stuurt Dennie een logistiek team 
van vijftien personen aan en regelt 
hij bijzondere logistieke operaties 
op het gebied van douane, grens- 
overschrijdend vervoer en regel- 
geving. Verder houdt Dennie contact 
met klanten over hun (toekomstige) 
samenwerking.

 EQUANS 
Chris Schot en Marcel de Haan 
werken beide als teamleider bij 
Equans. Ze werken 14 dagen achter 
elkaar vanaf een werkschip op de 
Noordzee om onderhoud te doen 
aan productieplatformen van 
TotalEnergies EP Nederland. 
Daarna zijn ze weer 14 dagen vrij.

BEROEPENINTERVIEWS Amsterdam IJmuiden Offshore Ports wil de diversiteit van werk in de 
offshore onder de aandacht brengen. Enerzijds om de branche meer 
bekendheid te geven en meer mensen naar de sector te trekken.  
Maar anderzijds ook om de medewerkers de erkenning te geven die  
ze verdienen. We maken een eerste serie beroepeninterviews met vier 
bedrijven. De interviews zijn via de website en social media gedeeld.
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01
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18 JANUARI 
AYOP Business Call 
             met TenneT

In het Energieakkoord is 
afgesproken dat in 2023 16% van 
de Nederlandse energievoorziening 
uit duurzame energiebronnen moet 
komen. Om dat doel te halen moet 
Nederland onder andere meer wind-  
energie opwekken. Op land en op 
zee. De aanleg van een elektriciteits-
net op zee is daar een belangrijk 
onderdeel van. 

Zowel op land als op zee wordt er 
hard gewerkt aan het gereed 
krijgen van het platform en het 
transformatorstation bij Wijk aan 
Zee. Ook de voorbereidingen voor 
Hollandse Kust (west) zijn al in 
volle gang. Dick Lagerweij is project-
directeur bij TenneT en gaf ons 
een update van de werkzaamheden 
die nodig zijn om in 2023 klaar te 
zijn. 
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01
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28 JANUARI 
Vrijdagmiddagborrel
             

Op de valreep van de Dry January 
maand vond de digitale 
vrijdagmiddagborrel plaats.  
Een gezellig, informeel ‘samenzijn’ 
en tegelijkertijd een kans om een 
aantal van onze nieuwe leden te 
ontmoeten. 

Alle leden hadden een borrelbox 
toegestuurd gekregen. Deze was 
geïnspireerd door de jaarlijkse 

challenge Dry January waaraan 
steeds meer mensen meedoen.  
De nieuwe leden hebben zich, nadat 
we het glas met elkaar hadden 
geheven, via een korte pitch aan 
ons voorgesteld.

Zo maakten we het nuttig en 
aangenaam in ons gezellige digitale 
AYOP-café.
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8 FEBRUARI
AYOP Business Call 
               met KNRM

             

Stuurloos vrachtschip drijft tussen 
windpark…. Het lijkt de titel van 
een spannend boek. Maar niets was 
minder waar.

Storm Corrie flink had huisgehouden 
voor de Nederlandse kust. Maandag- 
ochtend 31 januari, even voor  
11:00 uur meldden twee zeeschepen, 
het vrachtschip Julietta D en de 
olietanker Pechora Star, dat zij ruim 
20 mijl ten westen van IJmuiden 
met elkaar in aanvaring waren 
gekomen nadat de Julietta D van 
haar ankers was geslagen. Omdat de 
Julietta D door de aanvaring water 
maakte in de machinekamer, werd 
er door de Nederlandse Kustwacht 
groot alarm geslagen. 

Reddingsboten met vrijwilligers van 
de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) IJmuiden en 
Scheveningen voeren uit om hulp 
te bieden bij het evacueren van de 
bemanning, maar ook bij de berging 
van het schip. 

Edward Zwitser van de KNRM 
vertelde in deze business call over 
de redding- en bergingsactie van 
de Julietta D. Hoe werd de hulp- 
verlening in zo’n situatie opgelijnd? 
Voor welke uitdagingen stond de 
KNRM? Hoe is erger voorkomen 
door het optreden van de 
vrijwilligers (!) van de KNRM? 

Edward sprak de mensen die 
namens de KNRM ter plaatse waren 
en maakte ons met beeld en hun 
verhalen deelgenoot van deze grote 
reddingsoperatie.

JAAROVERZICHT 2022 35JAAROVERZICHT 202234



01
03
22

JAAROVERZICHT 202236 JAAROVERZICHT 2022 37

1 MAART
Informatiesessie 
         ROM InWest

De regio IJmond staat voor grote 
uitdagingen rond thema’s als 
energietransitie, circulaire economie 
en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
bieden deze uitdagingen en vraag- 
stukken kansen voor innovatieve 
ondernemers die een 
maatschappelijke impact willen 
realiseren.

ROM InWest, de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij van 
Noord-Holland, ondersteunt onder- 
nemers in de regio om versneld 
meer impact te maken. Dit doen ze 
door ondernemers inhoudelijk op 

weg te helpen met businesscases, 
te koppelen aan hun netwerk en 
samenwerkingspartners en 
financieel te ondersteunen vanuit 
fondsen van ROM InWest.

ROM InWest beschikt over twee 
fondsen: het Transitiefonds met een 
doelkapitaal van € 100 miljoen en 
het MKB-Fonds met een kapitaal 
van € 60 miljoen. Het Transitie- 
fonds richt zich op projecten die 
een bijdrage leveren aan de energie- 
transitie of circulaire economie. 
Het MKB-Fonds is breed gericht 
op (hoofdzakelijk technische) 

innovatie door ondernemers, waar- 
bij vrijwel alle sectoren kunnen 
worden ondersteund. Deze fondsen 
kunnen investeren en/of leningen 
verstrekken voor proposities met 
een minimale totale financierings- 
behoefte van € 600.000, waarvan 
maximaal de helft wordt 
gefinancierd.

In samenwerking met OV IJmond, 
Techport en de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
én Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports organiseerde ROM InWest 
twee digitale bijeenkomsten:

 BIJEENKOMST MKB-FONDS 
Deze digitale bijeenkomst was 
speciaal voor innovatief MKB, waar- 
bij de focus lag op de mogelijkheden 
van het MKB-fonds voor 
ondernemingen.

 BIJEENKOMST TRANSITIEFONDS 
Gericht op de energietransitie en 
de circulaire economie, met nadruk 
op de mogelijkheden van het 
Transitiefonds.
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8 MAART
AYOP Business Call  
met Neptune EnergyDe ontwikkelingen van waterstof 

gaan razendsnel, maar hoe zit dat 
met productie op zee? Lex de Groot 
van Neptune Energy vertelde in deze 
business call welke ervaringen er 
momenteel met PosHYdon worden 
opgedaan, en over het vervolg- 
project, H2opZee. 

RWE en Neptune Energy vormen 
een consortium met de intentie om 
het offshore groene waterstof- 
project H2opZee vóór 2030 te gaan 
ontwikkelen. H2opZee is een 
demonstratieproject gericht op de 
bouw van 300-500 megawatt (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 gigawatt (GW) en is daarmee 
al geschikt voor de verdere uitrol 
van groene waterstofproductie naar 
gigawatt-schaal op de Noordzee. 
Dit demonstratieproject is een 
initiatief van TKI Wind op Zee. 

Al in juli 2021 trapten Neptune 
Energy en partners het PosHYdon 
project af. PosHYdon integreert drie 
systemen: offshore wind, offshore 
gas en offshore waterstof op het 
Q13a-A platform van Neptune 
Energy. Dit producerende productie- 
platform is het eerste volledige 
geëlektrificeerde platform op de 
Nederlandse Noordzee.  
De resultaten van deze pilot gaan 
veel inzichten geven en zijn cruciaal 
voor de vervolgstappen naar de 
uitrol van een grootschalige groene 
waterstofproductie op zee.

JAAROVERZICHT 202238 39JAAROVERZICHT 2022



09
03
22

9 MAART 
Port of Ice

Ook al was er van echt winterweer 
nog geen sprake, op 9 maart was 
het: ‘it giet oan’. De schaatsen 
konden uit het vet, want samen 
met Amports en Port of Amsterdam 
organiseerden we Port on Ice op de 
Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam met 
optimale netwerkmogelijkheden.  

De leden van Amports en AYOP 
werden ontvangen met een 
welkomstdrankje in de speciaal 
gereserveerde Port Chalet naast de 
ijsbaan. Natuurlijk kon er ook 
worden geschaatst om daarna te 
genieten van een good old stamppot- 
buffet.
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11 MAART 
Livestream 
‘Noord-Holland, uw ideale basis  
voor Offshore Wind’

Het Nederlands kabinet is van start 
gegaan met een ambitieuze samen- 
werkingsovereenkomst. In de 
huidige planning voor 2023-2030 
staat 21,5 GW aan windenergie op 
zee gepland. Bovendien belooft de 
nieuwe overeenkomst een extra  
6 GW voor 2030. Dat maakt een 
totale extra capaciteit van 27,5 GW 
op zee voor 2030. De meeste van 
deze windparken zullen voor de 
kust van Noord-Holland worden 
gebouwd. We zijn blij met de 
kansen die deze ontwikkeling voor 
onze regio biedt en zullen door 
nauwe samenwerking er het 
maximale uithalen.

In dit webinar bespraken we deze 
enorme ambities en hoorden we 
meer over de visie en eisen van 
windparkontwikkelaars om de 
uitdagingen die in het verschiet 

liggen aan te gaan. De taken die ons 
te wachten staan, kunnen alleen 
maar worden vervuld door nauwe 
samenwerking met en betrokkenheid 
van de havens van Amsterdam, 
IJmuiden en Den Helder, plus Den 
Helder Airport. Het webinar was 
ook bedoeld om uiting te geven aan 
onze gezamenlijke bereidheid en 
inzet om de toekomstige windparken 
op de Noordzee optimaal te onder- 
steunen.

Giles Dickson, voorzitter van 
WindEurope opende het webinar. 
Hij werd gevolgd door Ruud de 
Bruijne van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), 
die ons meer vertelde over de 
exacte plannen voor 2030 en de 
aanbestedingsprocedure voor 
Hollandse Kust (west). Zita Pels, 
voorzitter van het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied en 
gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland op het gebied van 
onder andere Zeehavens, en 
Edward Stigter, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland voor 
onder andere Klimaat en Energie, 

gaven meer inzicht in de provinciale 
respons op de kansen die er liggen. 
En hoe zij het enorme potentieel van 
de ontwikkelingen op het gebied 
van windenergie op zee zien. Hun 
initiatieven faciliteren en onder- 
steunen verschillende activiteiten 
die als doel hebben om Noord-
Holland op dit gebied optimaal op de 
kaart te zetten. 
De drie zeehavens (Amsterdam, 
IJmuiden en Den Helder) van Noord- 
Holland en Den Helder Airport 
gaven vervolgens hun inzichten 
over de eerdere bijdragen aan het 
webinar en de ontwikkelingen in 
de provincie.
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15 MAART
Havenrondvaart

We konden weer varen! De salon- 
boot ‘River Dream’ is de ideale 
boot voor een rondvaart door de 
Amsterdamse haven. De grote 
glaspartijen geven een fantastisch 
uitzicht. Ook vanaf het panorama- 
dek is er prachtig uitzicht op de 
Amsterdamse haven. 

Met 56 deelnemers was er voldoende 
gelegenheid om andere AYOP-leden 
en introducés te spreken en te 
netwerken terwijl we langs de vele 
bedrijven in de Amsterdamse haven 
voeren. 
Dit allemaal onder het genot van 
een hapje en drankje.
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24 MAART
AYOP Business Call 
Impact oorlog  
Oekraïne – Rusland

De invasie van Rusland in Oekraïne 
heeft tot wereldwijde afschuw en 
protest geleid. Beide landen hebben 
ook handelsverbindingen en 
-relaties met onze regio’s.  
De internationale gemeenschap heeft 
vergaande economische sancties 
ingesteld. Bedrijven maakten en 
maken zich zorgen over veiligheid, 
het effect van de oorlog op prijzen, 
de beschikbaarheid van energie en 
grondstoffen, en de betekenis voor 
de havens in onze regio’s. 

Daarom organiseerden IRO en 
AYOP deze gezamenlijke business 
call met de volgende sprekers en 
onderwerpen:

 Jordy Husslage, Hoofd Operatie 
Port of Amsterdam
Impact op goederenverkeer/handels- 
verkeer: lading & schepen

 Nathan Habers, Senior beleids- 
adviseur PR Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Impact personenverkeer: Wat betekent 
dat voor bemanning, eventueel Europees 
personeel in de Oekraïne en andersom

 Tim Hesselink,  
Partner Kneppelhout Advocaten
Sancties en juridische consequenties. 
Wat zijn de sancties specifiek op 
handelsstromen en/of personen door 
Nederland of Europa. Waar moeten 
bedrijven op letten, waar kunnen ze 
terecht voor meer informatie/vragen/
ondersteuning
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04+054-5 APRIL
WindEurope Bilbao

Gelukkig konden we na bijna 2 jaar 
weer op reis. Samen met RPPC 
organiseerden we een tweedaagse 
reis naar WindEurope in Bilbao. 
Deelnemers konden twee dagen naar 
eigen interesse de beurs bezoeken. 

Om beurservaringen uit te wisselen 
en te netwerken organiseerden 
AYOP-leden WorldEmp en Pentacon 
in een typisch Spaanse bar een 
samenzijn met een drankje en 
pinchos, een lokale specialiteit.
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8 APRIL
AYOP Voorjaarsdiner

Een diner waar niks was wat het 
leek. Niks is zoals het was. En waar 
alles weer kon. Want als het 
traditionele AYOP-nieuwjaarsdiner 
door corona dan toch in het voorjaar 
moet plaatsvinden, dan ook maar 
alles op de ‘helling’.

Te beginnen met de locatie. 

Op de hoek van Damen Shiprepair 
Amsterdam, op het oude NDSM 
terrein, tussen het staal, de kranen 
en de schepen, naast Amsterdam 
Marina, tegenover het Kraanspoor, 
aan het IJ, op de Werf, naast de 
Melissa-pier. Precies daar hadden 
we het restaurant óp een oude 
scheepshelling met zicht op de hele 

stad gereserveerd. Helling 7, een 
oude werfkantine in een modern 
jasje die ook nog eens circulair 
gebouwd is met oude materialen 
van de werf.

Het walking diner voor AYOP-leden 
en partners bood een uitgelezen 
kans om elkaar (beter) te leren 

kennen en bij te praten. Of een blik 
te werpen naar de schepen buiten.
De ‘walking band’ verzorgde de 
muzikale omlijsting en gaf ook 
ruimte voor een dansje. Goochelaar 
Robin Matrix liet de leden met zijn 
tabel magic in verbijstering achter 
door waanzinnige en onbegrijpelijke 
trucs. 
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19 APRIL 
AYOP Business Call 
Decommissioning outlook
met NexStep en Decom North Sea

Sam Long van Decom North Sea  
en Jacqueline Vaessen van NexStep 
gaven een update over de 
decommissioning markt vanuit een 
Brits en Nederlands perspectief.  
Na een korte terugblik op wat er 
de afgelopen vijf jaar op het gebied 
van decommissioning is gebeurd, 

gaven zij hun visie op de toe- 
komstige verwachtingen en de 
ontwikkelingen waar we rekening 
mee moeten houden. Ook de 
mogelijke impact van de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne op de 
decommissioningmarkt kwam aan 
orde.
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22 APRIL 
Port of Football

Onze regio speelt met haar gunstige 
geografische ligging ten opzichte 
van de toekomstige windparken  
op zee en de aanwezigheid van  
bedrijfsleven, kennis- en onderwijs- 
instellingen en betrokken 
gemeentes, een sleutelrol in de 
energietransitie. Tegelijkertijd staan 
we ook voor een enorme uitdaging, 
namelijk het boeien en binden van 
personeel aan deze regio.  
De arbeidsmarkt staat momenteel 
op zijn kop en dit zal in de toekomst 
alleen maar uitdagender worden.

Tijd om met elkaar van gedachten 
te wisselen over nieuwe manieren 
van mensen aantrekken en binden. 
Port of Football had een interessant 
programma samengesteld, waarbij 
iedere spreker zijn ervaringen 
deelde en er ruimte was voor 
discussie. Raymond Verpoorten van 
RGV Staffing Services B.V. & RGV 

Hotel Services B.V. maakte een 
metafoor met zijn presentatie  
‘Hoe wissel je goede spelers?’  
Harco Groen van Damen Shiprepair 
Amsterdam presenteerde hoe zij 
creatief omgaan met arbeidsmarkt- 
uitdagingen. Florus Roelofsen van 
het Nova College vertelde over de 
ambitie van de Duurzaamheids- 
campus als mogelijke oplossing 
voor boeien en binden mensen aan 
de regio. 

Na deze sprekers was er een netwerk-
borrel gevolgd door een 3-gangen 
matchdiner verzorgd door Grandcafé 
Staal. De avond werd afgesloten met 
de wedstrijd Telstar – FC Eindhoven 
(uitslag 0-1).

Businessclub Telstar
AYOP is deelnemer van de business- 
club Telstar en supporter van Port 
of Football. Telstar is een voetbal- 

club met geschiedenis en met een 
fantastisch achterland. Bedrijven 
van de zeemonding in IJmuiden  
tot aan de haven in Amsterdam en 
langs het kanaal tussen beide 
havens, komen samen bij Telstar. 
Telstar is bezig om zijn achterland 
een prominente centrale plek binnen 
de club te geven, de huiskamer voor 
de havenbedrijven. 

Port of Football is het ideale 
platform waar havenbedrijven hun 
klanten en toeleveranciers ont- 
moeten. Daarnaast zullen lokale en 
regionale politici en bestuurders met 
elkaar in contact gebracht worden. 
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17-19 MEI 
Breakbulk Europe

Breakbulk. Dat roept misschien 
niet direct een associatie op met de 
offshore. Maar niets is minder waar. 
De internationale beurs Breakbulk 
Europe is de grootste beurs voor 
projectlading en breakbulk (= stuk- 
goed). En daar ligt de link met de 
offshore. Immers, in onze sector 
vindt veel projectlading plaats.

Een aantal van onze leden is al 
langer op deze beurs aanwezig. 
Michael van Toledo van TMA 
Logistics: “De havens van IJmuiden, 
Velsen en Amsterdam spelen een 
steeds grotere rol in de op en over- 
slag van breakbulk en project lading 

waartoe vanzelfsprekend ook wind- 
molen delen behoren. Het is daarom 
erg belangrijk bekendheid te geven 
aan de mogelijkheden die het gehele 
Noordzeekanaal op dit gebied te 
bieden heeft. Een gezamenlijke 
propositie van het gebied is enorm 
belangrijk.”

Dit jaar vond de Breakbulk beurs 
plaats in AHOY Rotterdam. AYOP 
was vertegenwoordigd op de stand 
van Port of Amsterdam. De beurs 
trok ruim negenduizend haven- 
mensen en was daarmee goed voor 
het uitbreiden van ons netwerk. 

17-19
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16
06
22

16 JUNI
WindDay 2022Tijdens WindDay2022, waar AYOP 

een van de official hosts was, 
besprak de windenergiesector met 
elkaar hoe de energietransitie er- 
voor staat. Ruim 500 aanwezigen 
hoorden de visie van veel aan- 
sprekende sprekers, panelleden en 
experts, en gingen met elkaar in 
gesprek. Rob Jetten, minister voor 
Klimaat en Energie: “Zonder jullie 
kan ik mijn klimaatambities niet 
waarmaken. We staan voor een 
enorm grote transitie en wat mij 
betreft wordt de Noordzee dé plek 
en windenergie dé energievorm om 
die ambities te realiseren.”

In allerlei bewoordingen 
benadrukten de sprekers van 
WindDay 2022 voor wat voor 
gigantische uitdaging we staan. 
We moeten ‘enorme stappen’ zetten 
voor de ‘onwijs complexe puzzel’ 
die we vooral ‘met elkaar’ moeten 
gaan leggen.

Hoe dat precies moet gebeuren? 
Daarover gingen honderden 
professionals met elkaar in gesprek 
in de Felison Cruise Terminal in 
IJmuiden. Ze kregen een rijk en inter-
actief programma voorgeschoteld 
onder leiding van dagvoorzitter 
Harm Edens, die de dag op een 
vrolijk-kritische blik modereerde.
Na de lunchpauze nam het publiek 
plaats aan een tiental ronde tafels 
in de ontvangsthal van de terminal. 
Daar leidden tafelhosts ieder een 

gesprek over een specifiek thema 
in de windenergie. 
Voordat de bezoekers naar de 
netwerkborrel gingen en zich klaar 
maakten voor de offshore excursies 
in IJmuiden en Den Helder de 
volgende dag, had Harm Edens 
laatste wijze woorden. “De tijd van 
treuzelen is voorbij. Zullen we dat 
met elkaar afspreken? Als we die 
energietransitie binnen de tijd 
willen halen, gaat niet langer 
wachten héél veel tijd schelen.”

Maar het grootste hoofdpijndossier 
is volgens Stigter de netcongestie: 
te weinig ruimte op het energienet 

zou maken dat Nederland haar 
klimaatambities niet zou kunnen 
uitvoeren. “Dat kan toch niet waar 
zijn,” zei hij in een appèl aan het 
publiek. “We moeten versneld infra- 
structuur aanleggen en onorthodoxe 
maatregelen nemen om deze 
problemen te tackelen – want dit 
laten we niet gebeuren.”

AYOP zag als offical host af van een 
goodiebag voor alle vijfhonderd 
aanwezigen, maar investeert in 
plaats daarvan de vrijgekomen 
10.000 euro in een stukje windpark 
op zee van Meewind. Jurjen Algra 
van Meewind nam de cheque van 
AYOP in ontvangst. 
Van de dag werd door AYOP een 
verslag gemaakt dat via de website 
en social media is gedeeld.
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23
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22

23 JUNI 
Algemene 
Leden Vergadering

Na twee online Algemene Leden 
Vergaderingen (ALV) konden we 
dit jaar onze traditionele AYOP ALV, 
in combinatie met de OV IJmond 
Haringparty, weer in ere herstellen. 
Tijdens de ALV in de vergaderzaal 
van Zeehaven IJmuiden werden we 
door onze voorzitter Ron Davio 
meegenomen in de resultaten en 
mijlpalen van 2021, en de geplande 
activiteiten en doelen voor 2022, 
met werden vragen van leden 
beantwoord.

Aansluitend verplaatsten we ons 
naar de oude vishal, gelegen naast 
het kantoor van Zeehaven IJmuiden. 
Daar organiseerde OV IJmond voor 
ondernemers uit de regio, waar- 
onder de AYOP-leden, de fameuze 
Haringparty. Een begrip in de 
regio. De vishal werd voor deze 
gelegenheid leeggehaald, maar 
‘ademde’ op alle gebied de sfeer 
van de eigenlijke vishal. 

JAAROVERZICHT 2022
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24 JUNI 
Havenfestival IJmuiden 

Netwerken ontmoeten elkaar - bedrijvenborrel 

De bedrijvenborrel, voorafgaand 
aan het Havenfestival, werd 
gezamenlijk georganiseerd door 
Havenfestival IJmuiden, Techport, 
OV IJmond, IJPOS en Amsterdam 
IJmuiden Offshore Ports.  

De organisatie van het Haven- 
festival IJmuiden had dit jaar de 
verschillende bedrijven netwerken 
uit de regio aan elkaar verbonden 
om gezamenlijk het Havenfestival 
IJmuiden in te luiden.

De bedrijvenborrel vond plaats op 
‘De Morgenster’. De Morgenster is 
een volbloed zeilend trainingsschip. 
Mede door het mooie zomerweer 
werd de bedrijvenborrel goed 
bezocht.
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25-26 JUNI 
Havenfestival 
IJmuiden

Tijdens het Havenfestival IJmuiden 
was voor iedereen iets te zien én  
te doen. Een plek waar je de 
veelzijdigheid van onze regio kunt 
ontdekken, proeven en beleven.  
Op de Trawlerkade waren pleinen 
ingericht met ieder een andere 
insteek. 
Zo konden kinderen op het Techport 
plein konden kennismaken met 
techniek. Technisch College Velsen, 
Nova College Scheepvaart en 
Vattenfall hadden voor hen allerlei 
activiteiten georganiseerd.

25+26
Een recordaantal van 30.000 
bezoekers heeft IJmuiden op zijn 
best kunnen ervaren. Na een 
gedwongen pauze van drie jaar 
stond de Trawlerkade weer in  
het teken van haven, schepen, 

kunst en cultuur, vis en techniek. 
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 
was aanwezig met een MagicShoot- 
stand om het publiek kennis te 
laten maken met de windsector.
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29 JUNI
Decom Live Amsterdam

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 
en Decom North Sea organiseerden 
het eerste Decom Live Amsterdam 
Event. En dat was niet voor niks. 
Want de komende decennia zullen 
honderden objecten en installaties 
op zee, variërend van platforms tot 
schepen en windturbines, het einde 
van hun levenscyclus bereiken die 
ontmanteld en gerecycled moeten 
worden. Het inhoudelijke (buiten)
event was voor AYOP-leden een uit- 
gelezen kans om zich te presenteren 
aan zo’n 300 professionals uit 
Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Het event bood professionals uit de 
offshore gas & olie en offshore wind 
een unieke gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, en van ontwikkelingen 
in de decommissioning sector op 
de hoogte te worden gebracht. Een 
mix van bedrijven uit de gehele 
waardeketen, van inventarisatie 
gevaarlijke stoffen tot het recyclen 
van de assets uit de offshore gas & 
olie en offshore wind sector, was 
vertegenwoordigd. Van operator, 
EPCI contractors, equipment en 
service leveranciers tot aan lokale 
autoriteiten. Projectmanagers, 
decommission en well engineers, 
contract managers, superintendents, 
products line en servicemanagers, 
inkoopmanagers en business 
development managers konden 
behalve de beursstands bezoeken 
ook een van de lezingen op de main 
stage bijwonen.
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opdrachtgevers te lang wachten met 
het ontmantelen van hun platforms, 
kan Heerema niet meer adequaat 
reageren.

Rolf de Vries van Bluestream 
Offshore benoemde twee belangrijke 
uitdagingen van dit moment:  
door de gestegen energieprijzen  
is er minder interesse in 
decommissioningprojecten en door 
drukte op de Noordzee is er minder 
beschikbare capaciteit van onder 
meer heavy lifting-bedrijven. 

Vervolgens kwam TNO’s Harald van 
der Mijle Meijer een belangrijke 
vraag beantwoorden: hoe kunnen 
we windturbinebladen recyclen? 
Martha Vasquez van de Boston 
Consulting Group nam vervolgens 

David Molenaar, CEO Siemens 
Gamesa, trapte af en vertelde over 
hun belofte om in 2040 circulaire 
windmolenbladen te maken. Nina 
Vielen-Kallio nam het stokje over; 
ze werkt bij transitiebureau ECHT 
en weet alles over circulariteit en 
de bijbehorende regelgeving. Afval-
regels vanuit de EU leiden af van 

de lange termijndoelen. Ze heeft 
suggesties hoe het beter kan.  
Voor de pauze is het dan nog tijd 
voor een flinke opschudder van 
Antony Fievez van Heerema Marine 
Contractors. Met hun schepen is 
aannemer Heerema een belangrijke 
spil in decommissionings-projecten, 
maar, zo zegt Fievez, omdat 

het financiële plaatje van decommis- 
sioning door. Rene Jansen, hoofd 
decommissioning bij Shell/NAM ver- 
telde dat de NAM moet versnellen 
met haar decommissioning en daar- 
om op zoek is naar meer en betere 
partnerships om dit voor elkaar te 
krijgen. Sam Long van Decom North 
Sea tot slot adresseerde de uit- 
dagingen waar decommissioning 
nog voor staat: voldoende personeel 
vinden, een winstgevend decom-
businessmodel ontwikkelen voor de 
gas- en olie-industrie, het op een 
goede manier verwerken van afval- 
materialen.

Van het event liet AYOP een verslag 
en wrap-up video maken die via de 
website en social media zijn gedeeld.

Decom Live Amsterdam
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22

7 JULI
AYOP Zomerborrel 
en uitzwaaien 
Dorothy Winters

De jaarlijkse zomerborrel vond 
plaats aan het strand in IJmuiden 
bij Beach Huis Zilt aan Zee. Een 
borrel waar we enerzijds de zomer 
inluidden en met elkaar konden net-
werken, en anderzijds persoonlijk 
afscheid namen van AYOP-collega 
Dorothy Winters.  

Haar afscheid lieten we natuurlijk 
niet zomaar voorbij gaan. Samen 
met Port of Amsterdam namen  
we op gepaste wijze afscheid van 
Dorothy, met anekdotes, speeches 
en cadeaus, gevolgd door een gast- 
spreker, Willem van der Wel van 
Windcat Workboats.
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Na 20 jaar Port of Amsterdam, waar- 
van 8 jaar door Port of Amsterdam 
bij Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports gedetacheerd, heeft Dorothy 
een nieuwe uitdaging gevonden als 
Business Developer Energietransitie 
bij Smart Delta Resources. 



17
07
22

17 JUNI
Field trip door regioVoor de deelnemers aan WindDay 

organiseerden we de dag na 
WindDay een informatieve dag. 
Deelnemers konden kiezen uit een 
locatiebezoek aan Strohm, of aan de 
nieuwe onderhoudshub van 
Vattenfall.

Strohm is ’s werelds meest toon- 
aangevende fabrikant van volledig 
gebonden, thermoplastische 
composietbuizen. Deze zeer speciale 
buizen bieden vele voordelen in 
zowel de renewable energy als in 
conventionele olie- en gas- 
toepassingen. Managing Director 
Martin van Onna gaf met veel 
enthousiasme een kijkje in de keuken 
van Strohm en zijn revolutionaire 
product TCP. Aansluitend hebben 
we de indrukwekkende fabriek 
bekeken vanaf de tweede verdieping 
van het pand. 
Vattenfall is gestart met de 
installatie van de eerste funderingen 

voor windpark Hollandse Kust 
(zuid). Tijdens de bouwfase, die 
naar verwachting twee jaar zal 
duren, opereert Vattenfall vanuit een 
tijdelijke kantoorlocatie in IJmuiden. 
Vanuit deze locatie worden tijdens 
de bouwfase geplande en ongeplande 
onderhoudswerkzaamheden uit- 
gevoerd en wordt toezicht gehouden 
op de bouw. Het Vattenfall-team 
zal geregeld de zee op gaan om bij 
de bouwactiviteiten aanwezig te zijn 
en zal daarbij gebruikmaken van 
de nieuwgebouwde bootlanding. 
Robin van Buchem, Head of 
Operations Vattenfall Nederland, gaf 
een presentatie met aansluitend een 
rondleiding over de onderhoudshub.

Met het voormalig stoomschip 
Hydrograaf voeren we door de 
zeesluis IJmuiden naar Wind Cable 
Service in Velsen-Noord, dé cable 
storage voor de diverse windparken. 
Steef van Wort, commercieel 

manager Wind Cable Service, gaf 
een presentatie en we kregen een 
interessante rondleiding over het 
terrein en bekeken de opslag van 
de kabels.

Aan boord gaf Michael van Toledo, 

General manager TMA Logistics, een 
presentatie over de werkzaamheden 
die TMA Logistics rondom diverse 
windparken heeft gedaan. Manon 
Raats van TenneT was ook aan 
boord en vertelde over de werk- 
zaamheden rondom de aanlanding.
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04
08
22

4 AUGUSTUS 
Extra Algemene Leden 
Vergadering

Om het nuttige met het 
aangename te combineren kregen 
de aanwezigen na de ALV op 
golfbaan Spaarnwoude uitleg over 
Footgolf en gingen daarna de baan 
op. We sloten af met een drankje 
en een smakelijk saté-buffet op 
het terras.

In verband met het 
inwerkingtreding van de Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen 
moesten de statuten van de 
vereniging worden gewijzigd ten 
einde aan deze wet te voldoen. 

Deze éxtra ALV was nodig omdat 
op onze ALV van 23 juni niet het 
benodigde quorum van 75% van de 
leden aanwezig was, hetgeen 
volgens de statuten vereist is om 
de statuten wijzigen.
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24 AUGUSTUS
AYOP Zomerborrel

Samen met WorldEmp organiseerden 
we een zomerborrel in combinatie 
met een Cricket Clinic.  
Als hoofdsponsor van Cricket Club 
Bloemendaal liet WorldEmp ons 
kennis maken met deze sport. 
Daarbij was het een mooie 

gelegenheid om na de zomerperiode 
bij te praten.  
Het weer was fantastisch en voor 
Nederlandse begrippen misschien 
zelfs wel een beetje te warm. 
Na afloop was er een prima 
verzorgde BBQ.
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08
22

30 AUGUSTUS
Dagtrip naar ONS
         Northern Seas Stavanger
 

De ONS beurs in Stavanger, 
Noorwegen wordt 1 keer per 2 jaar 
georganiseerd. Wij organiseerden 
voor de AYOP-leden een dagtrip 
naar deze beurs.

Omdat de Noorse overheid fors 
investeert in hernieuwbare energie, 
stond deze beurs helemaal in het 
teken van de energietransitie met 
een mix van alle soorten offshore 
energie, koolstofafvang en water- 
stof. ONS heeft zich ontwikkeld  
tot een wereldwijde energie-
ontmoetingsplaats die internationale 

leveranciers en werkmaatschappijen 
verbindt. 
Met meer dan 1.200 exposanten en 
topmanagers uit de hele energie- 
sector is ONS een van ’s werelds 
toonaangevende ontmoetings-
plaatsen en het referentiepunt voor 
de energietransitie naar nieuwe, 
schonere en hernieuwbare 
oplossingen. 
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09
22

13 SEPTEMBER
Kijkje in de Keuken 
bij Breman Offshore & Zbridge

IJPOS organiseerde samen met AYOP 
een ‘Kijkje in de Keuken’ bij Breman 
Offshore in IJmuiden. Enerzijds 
omdat er op dat moment een 
prachtig innovatief product van 
Z-Bridge in de hal lag, waaraan zo- 
wel Wesco IJmuiden, Hydrauvision 
als Breman hebben samengewerkt. 
Anderzijds om de samenwerking 
tussen de leden van IJPOS en AYOP 
te stimuleren.

Onderwerp van deze bijeenkomst 
was de bouw van het tweede Z-bridge 
B-2-W systeem (Bring-To-Work). 
Wesco realiseerde het constructie- 

werk, Hydrauvision de besturings- 
techniek en Breman zorgde voor de 
ruimte om het apparaat te kunnen 
assembleren. Naast opdrachtgever 
Z-Bridge waren alle drie de toe- 
leveranciers aanwezig om hun 
bijdrage aan dit project toe te 
lichten, terwijl het B-2-W-systeem 
in de hal was te bewonderen. 
Wederom een mooi voorbeeld waar 
samenwerking in de regio toe kan 
leiden! 

Aansluitend was er een informele 
netwerkborrel waar IJPOS- en 
AYOP-leden nader kennis konden 
maken met als doel met elkaar 
business in de regio te houden.
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09
22

20 SEPTEMBER
Havenrondvaart

Op dinsdag 20 september stapten 
we aan boord van de ‘River Dream’. 
Onder het genot van een drankje, 
haring en bitterballen werd er 
gedurende twee uur genetwerkt. 
De vaarroute ging zo veel als 
mogelijk langs de leden/offshore 

bedrijven in de regio. Onderweg 
werden we getrakteerd op een 
toelichting van Michael van Toledo, 
General Manager TMA Logistics, 
over de offshore wind voor- 
bereidingen van TMA Logistics 
voor Windpark Fryslân. 
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27-30 SEPTEMBER
WindEnergy Hamburg

Van 27 t/m 30 september vond in 
Hamburg de WindEnergy beurs 
plaats. Ook dit jaar waren Port of 
Amsterdam, Port of Den Helder en 
Port of IJmuiden aanwezig met een 
gezamenlijke stand in Dutch Village. 
Nieuw was dat dit jaar ook AYOP-
leden zich ook op deze stand konden 
presenteren. Niet alleen visueel 
maar ook hadden de leden de 
mogelijkheid om op de stand 
relaties te ontvangen. Dus volop 
exposure en toch de vrijheid om 
zelf over de beurs te lopen.

AYOP bood de leden een 1- of een 
4-daagse trip waarbij ook het hotel 
door Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports was verzorgd. Dit zorgde voor 
een mooie samenhang tussen de 
aanwezige leden. 

27-30
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28 SEPTEMBER
Dagtrip WindEnergy 
Hamburg

Voor wie vier dagen te lang vond, 
organiseerden we een dagtrip naar 
WindEnergy Hamburg.
’s Morgens vroeg vanaf Schiphol 
naar Hamburg. Na een gezamenlijk 
ontbijt werden we met de bus naar 

het beursgebouw gebracht. Daar kon 
ieder de dag naar eigen interesse 
indelen. ’s Middags stond de bus 
weer klaar en zijn we terug naar 
het vliegveld gebracht. Een lange 
dag maar zeker de moeite waard.
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03
10
22

3 OKTOBER 
Techport 
Technologieweek

Leuker kunnen we het niet maken, 
makkelijker wel. Want dat er in de 
toekomst een tekort aan geschoold 
technisch personeel is, is niet leuk 
maar wel een feit. Daar krijgen veel 
van onze leden op termijn ook mee 
te maken. Daarom is het belangrijk 
dat we hier vol op voorsorteren. 
AYOP is al actief betrokken bij 
diverse initiatieven voor oplossingen 
voor het dreigend personeelstekort.

Zo waren we sponsor van de 
Techport Technologieweek van 
4-8 oktober 2021. We boden diverse 
mogelijkheden om in contact te 
komen met jongeren en hen te 
informeren en te enthousiasmeren 
voor de offshore sector. Onbekend 
maakt immers onbemind. Maar 
andersom zeker ook! Daarom 
kunnen we basisschoolkinderen 
laten kennismaken met techniek 
in het algemeen, en middelbare 
scholieren met smart maitenance/
digitalisering. Want zij zijn de 

toekomst van onze bedrijven! En 
vergeet de ouders en leerkrachten 
niet. Goed geïnformeerde ouders 
en leerkrachten zijn belangrijke 
‘influencers’ van deze jongeren.  

En zo maken we het toch 
makkelijker!
Wij als branche kunnen als geen 
ander bijdragen aan een goed en 
positief beeld van technologie en de 
kansen van werken in de techniek. 
En daarmee proberen de toekomstige 
problematiek op de arbeidsmarkt 
te beïnvloeden. Een opgave en 

verantwoordelijkheid voor ons 
allemaal. Want techniek is leuk. 
Een baan in de techniek heeft de 
toekomst. En dat is wat de Techport 
Technologieweek wil promoten 
onder kinderen en jongeren.

AYOP was aanwezig om de kinderen 
kennis te laten maken met de 
diverse mogelijkheden in de offshore 
(wind)industrie en ze konden een 
zogenaamde green screen foto laten 
maken. De kids, en hun ouders, 
konden kiezen uit een selectie van 
tien afbeeldingen uit de offshore. 

Ze konden een harnas aantrekken, 
helm opzetten en/of een stuk 
gereedschap in de hand nemen. Ze 
namen vervolgens, alleen of in een 
groepje van maximaal vier, plaats 
voor een groen scherm, zagen zich- 
zelf bewegen op de monitor en 
kunnen een leuke pose aannemen 
bij de gekozen achtergrondfoto. 
Nadat de foto is gemaakt, wordt 
deze direct geprint en meegegeven, 
met op de achterkant een QR-code 
erop zodat de foto digitaal bekeken, 
gedeeld en gedownload kan worden.
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11
22

29-30 NOVEMBER
Offshore EnergyMet een tevreden gevoel kijken we terug op de 15e editie van de  

Offshore Energy. In die vijftien jaar transformeerde de offshore 
energiesector. De energietransitie zorgde voor innovatie en creëerde 
nieuwe zakelijke kansen. Kansen en mogelijkheden die volop benut 
werden tijdens het netwerken op en rond het AYOP-paviljoen.

De deelnemers aan het Amsterdam 
IJmuiden Offshore Ports paviljoen 
waren: Alphatron, BD Containers, 
BFF Trading, Biardo Survival Suits, 
Bota Transport, Brand Energy, 
Bredenoord, Breman Offshore,  
Bus Industrial Tools, C-Ventus, 
DecomMissionBlue, Deep, Den 
Helder Airport, DHSS, Dutch Marine 
Contractors, Eagle Acces, Gemeente 
Amsterdam, Gemeente Velsen, 
INTRAMAR Insurance, Knowledge 
Insight, Kuhlman Repko Shipping 
Amsterdam, Lubbers Logistics, 
NoordWest Services&Security, 

Oceanwide, Pentacon Engineering, 
Peterson Energy Logistics, Port of 
Amsterdam, Reym, Roodenberg 
Staalkabels, Silver Flight, TMA 
Logistics, Unique Ligths, van Gool 
hef- en hijstechniek, VCK Travel, 
Venus & de Waard, Van Leeuwen 
Zwanenburg Sloopwerken, Wind 
Cable Services, Windcat workboats, 
WinSys, Zbridge, Zeehaven 
IJmuiden.

Daarnaast waren leden individueel 
met een stand aanwezig of 
bezochten ze de beurs.

27-30
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11
22

29 NOVEMBER
Offshore Energy  
Standhoudersontbijt

Voor de start van de Offshore Energy 
bood Peterson Energy Logistics een 
ontbijt aan voor de standhouders 
van het Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports-paviljoen.  
AYOP-standhouders konden een 
uur voor opening van de beurs naar 
het paviljoen komen. Onder het 

genot van een kopje koffie, thee of 
smoothie en diverse broodjes de 
stand en eigen torenwand rustig 
bekijken en de folders op hun plek 
leggen. En natuurlijk rustig kennis- 
maken met de overige standhouders 
voordat de drukte op de beurs 
begon.
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29 NOVEMBER
Offshore Energy  
Happy Hour

Gelijktijdig met ons Happy Hour  
op het AYOP-paviljoen speelde het 
Nederlands elftal de WK-wedstrijd 
tegen Qatar. Door de grote video-
wall op ons paviljoen hoefde 
niemand de verrichtingen van de 

Nederlandse leeuwen te missen en 
kon het netwerken gewoon door- 
gaan.

Het Happy Hour werd aangeboden 
door potentieel AYOP-lid Seazip.
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29 NOVEMBER
Offshore Energy
Netwerkdiner

Na afloop van de eerste dag  
van de Offshore Energy beurs, 
organiseerden wij weer geheel 
volgens traditie het AYOP-netwerk- 
diner. Het diner vond plaats in 
restaurant The Traveller.  
The Upper Deck van deze sfeervolle 
locatie was exclusief voor dit 
AYOP-netwerkdiner afgehuurd.

Na afloop van een goedbezochte 
eerste beursdag even napraten met 
de overige standhouders en in 
informele setting genieten van een 
4-gangen diner. Dit terwijl we met 
elkaar van gedachten wisselden 
over de nieuwste ontwikkelingen 
en mogelijke samenwerkingen.
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30
11
22

30 NOVEMBER
Offshore Energy  
Haringparty

Op woensdagmiddag was de 
traditionele haringparty op het 
AYOP-paviljoen op de Offshore 
Energy beurs.  
De haring was zo populair dat de 
dame achter de haringkar het 
schoonmaken van de haringen vaak 
niet kon bijhouden. Met dank aan 
Zeehaven IJmuiden N.V. voor 
sponsering van de haringkar.
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Beverwijk, het magazine Heroes 
(van Atlas Professionals), Ontdek 
Velsen en Kijk op Noord-Holland 
Zuid. De media weten onze 
vereniging goed te vinden voor 
onderwerpen als de energietransitie 
en wind op zee.

Grote zichtbaarheid hebben we 
gekregen door onze nadrukkelijk 
bijdrage aan de tv-uitzending van 
EenVandaag in de special ‘Wat te 
doen met verouderde productie- 
platforms’. 

MEDIA In 2022 zijn weer volop zichtbaar 
geweest in diverse media. Niet alleen 
met thema-advertenties in Maritiem 
Courant, Schuttevaer, Telstar 
Magazine, Haven & Offshore en 
Ways to Sea van Amports, maar 
ook met interviews in/met Radio 
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AYOP 
CORPORATE VIDEO
Wie zijn wij? 
Wat zijn onze focusgebieden?  
Wat zijn onze doelstellingen in de 
offshore energie? Wat maakt onze 
vereniging zo uniek? We hebben het 

geprobeerd in een korte corporate 
video vast te leggen. De film is via 
de website en social media gedeeld, 
en wordt op congressen, beurzen 
en events ingezet.
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Zowel Richard als Chantal hebben 
zich met een introductievideo aan 
onze achterban voorgesteld. Deze 
introductievideo’s zijn op onze 
website en social media gedeeld.

Introductievideo’s 
RICHARD ENGELKES en
CHANTAL VERKERK
Richard Engelkes
Met ingang van 1 november is het 
AYOP-team versterkt door Richard 
Engelkes. In de functie van Business 
Development Manager Offshore 
Wind – Renewables is hij sparring- 
partner, analist en adviseur voor 
AYOP-leden en stakeholders in het 
Noordzeekanaalgebied.
Richard is een commerciële 
professional en bemiddelaar die 
graag bruggen bouwt tussen, 
nationale en internationale, 
bedrijven. Met zijn groene stropdas 
was hij de afgelopen 4,5 jaar bij 
Enterprise Ireland het Nederlands- 

Ierse gezicht op diverse (netwerk) 
events, ministeriele handelsmissies, 
webinars en bedrijfsbezoeken met 
als doel de bilaterale handel tussen 
Ierland en Nederland te versterken.
In zijn rol heeft hij meerdere 
mkb-bedrijven, start-ups en scale- 
ups, begeleid in het proces om in 
Nederland, en de rest van de 
Benelux, zaken te doen. Zijn kennis 
en netwerk bouwt hij op door 
letterlijk bij de bedrijven langs te 
gaan en op het bureau te gaan zitten 
om te leren van de ambities, uit- 
dagingen, successen en enthousiasme 
wat het bedrijf heeft.

Chantal Verkerk
Per 1 december is Chantal Verkerk 
het AYOP-team komen versterken. 
In haar functie van Event Manager 
zal ze de ledenbijeenkomsten, 
beurzen en overige evenementen van 
AYOP gaan organiseren. Chantal was 
al op de Offshore Energy aanwezig 
om met de leden kennis te maken.
Chantal heeft in haar carrière bij 
verschillende bedrijven gewerkt, met 
als rode draad het organiseren van 
evenementen. Van personeels- 
feesten, fotoshoots tot bruiloften en 
bedrijfsfeesten. Met haar creatieve 
geest is ze altijd op zoek naar 
vernieuwing.
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SYLVIA BOER
Directeur

sylvia@ayop.com
+31 6 10357549

MONCI KLEIN LANGENHORST
Communicatie medewerker

monci@ayop.com
+ 31 6 44472419

YOLANDA LOS
Event & office manager
yolanda@ayop.com

+31 6 52852965

RICHARD ENGELKES
Business Development Manager  

Offshore wind-renewables
richard@ayop.com 

+31 6 29770369

Team AYOP 
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MICHAEL VAN TOLEDO
Bestuurslid

ALMA PRINS
Bestuurslid

RON DAVIO
Voorzitter

PETER VAN DE MEERAKKER
Vice-voorzitter

BASTIAAN SPRUIT
Bestuurslid

HAYO JANSEN
Bestuurslid

LEO VAN DER MAREL
Bestuurslid

ERIC VERDÚ
Penningmeester
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LEDENLIJST per januari 2023

Abeko  Alphatron Marine  Atlas Professionals  BD Containers  
 Beansters  Biardo Survival Suits  BK Ingenieurs  

Blue Offshore   Bluestream  Boskalis  Bota Transport 
 Braanker Logistics  Brand Energy & Infrastructure Services  

Braspenning Group  Bredenoord  Breman Offshore  Building Careers 
 Bureau Veritas  Bus Industrial Tools  Certion  CHC Helicopters  

C-Ventus - Offshore windfarm services  Damen Shiprepair Amsterdam
  Damen Shiprepair Oranjewerf  de Vries & van de Wiel  

Deep - Hydrography & Geophysics  Den Helder Airport 
 Deutsche Windtechnik  Dexis Netherlands  DHSS  Digitaaleon  
Dirkzwager  Dutch Marine Contractors  Eager.one  Eagle Access 

 ELA Container Offshore  Eneco  EST-Floattech  eWorks  
Fabricom Offshore Services  FMTC Safety  Gemeente Amsterdam  

Gemeente Beverwijk  Gemeente Velsen  Gemeente Zaanstad
  Gezamenlijke Brandweer Amsterdam  Gibb Safety & Survival  
Golden Arrow  Hogeschool van Amsterdam  Industrieel Klimmen

  INTRAMAR Insurances  Intures Industry  IRO  
Isolatie Combinatie Beverwijk  Iv-Consult  KenzFigee 

 KH Engineering  Knowledge Insight   KNRM  

Koole Contractors  Kuhlman Repko Shipping  KVSA  LiftWerx 
 Loodswezen - regio Amsterdam-IJmond  Lubbers Logistics Group  

Mammoet Nederland  MBO College Airport  Meemaken 
 Navingo  Neptune Energy  NoordWest Services&Security  

NorthCmedia  Nova College  Oceanwide  Otos LMR systems 
 OV IJmond  Passer Lars  Pentacon Engineering  

Peterson Energy Logistics  Point B  Port of Amsterdam 
 Port Towage Amsterdam  Rabobank metropoolregio Amsterdam  

Reym  Rietlanden Terminal  Roodenberg Staalkabels 
 Rusch Offshore Services  Schouten Energy  Seafox  

SeaRenergy  Selmers  SEW Energy  Silver Flight  SolarDuck 
 Spliethoff Transport  Stork Industry Services  Strohm  Tata Steel  

Techport  TechRent  TenneT  TMA Logistics  Topshore 
 TOS  Unique Lights  V&SH Offshore  van der Valk Taxiservice  

van Gool hef- en hijstechniek  Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken 
 Van Oord Offshore Wind  Vattenfall  VCK Travel  

Venus & de Waard   Vestas Offshore Service  Wind Cable Services 
 Windcat Workboats  WinSys IT Solutions  WorldEmp  

Zbridge  Zeehaven IJmuiden NV 



Het Havengebouw, 13e etage
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

Bezoek ons

VIND ONZE 
LEDEN OP
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