
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME:

‘Laat iedereen ervaren dat 
technologie de wereld beter maakt’

BILFINGER
magazine

NOVEMBER 2018BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES RELATIEMAGAZINE #5

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË/NEDERLAND

Investeren in jong talent
Samenwerken aan
arbeidsmarktvraagstuk

Produceren met 
duurzame bronnen 
‘De sleutel voor 
toekomstig verdienmodel’

Slimme sensoren
Corrosie meten en 
doelmatig aanpakken



2     IN DIT NUMMER

06	Coverstory: Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink,  
  voorzitter FME
  ‘De tijd van ieder voor zich is ver voorbij’

10	We make industry work
  Søren Jacobsen (BioMCN):  
  ‘Wij gaan onze huidige   
  capaciteit verdubbelen’

18	Innovatie
  ‘Vertaal technologie naar meer 
  gemak en inzicht voor je klanten’

20	HSEQ
  Bilfinger focust op kwaliteit 

14	 We make industry work
  Marcel Galjee (Nouryon):  
  ‘Het ‘level playing field’  
  mag geen eeuwig excuus  
  zijn’



COLUMN     3

WE MAKE INDUSTRY WORK
04 Our industry
 Energietransitie in de industrie
10 BioMCN
 Vergroening en verdubbeling in Groningen
14 Nouryon
 Produceren met duurzame bronnen
17 Column: Henk Volberda

INNOVATIE
06 Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink 
 ‘Laat iedereen ervaren dat technologie 
 de wereld beter maakt’
18 Forward
 ‘Smart industry: kunstmatige én menselijke intelligentie’

HSEQ
12 Samenwerken aan arbeidsmarktvraagstuk
 Investeren in jong talent
20 HSEQ & Quality
 Gegarandeerd juist gekwalificeerde vakmensen op site
 
EFFICIENCY
22 Slimme sensoren bestrijden corrosie
 Maak onderhoud voorspelbaarder

SAMENWERKING
24 On site
 Shell Moerdijk

Ruud van Doorn
Energie
Energietransitie, circulaire economie, innovativiteit, duurzaam-
heid; deze termen vind je overal terug. Ook in deze editie van 
Bilfinger Magazine ontkomt u er niet aan. Maar daar hebben we 
een goede reden voor. We willen namelijk niet dat deze woorden 
betekenisloze containerbegrippen worden. Daarom laten we 
een aantal deskundigen uit de industrie aan het woord, die een 
duidelijke mening hebben over hoe we deze maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd gaan bieden. En, ook belangrijk, wíe dat 
voor elkaar gaan boksen. Want de industriële sector kampt met 
een flink tekort aan goed personeel. Asset owners en contractors 
moeten dit arbeidsmarktvraagstuk daarom samen oplossen.

De sleutel om onze maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden, is technologische innovatie, vindt FME-voorzitter Ineke 
Dezentjé Hamming-Bluemink. Ze doet dat bij voorkeur binnen 
innovatie-ecosystemen, zoals een field lab. Daarnaast vertellen 
bedrijven als BioMCN en Nouryon over hun verduurzamings-
strategie en de energietransitie. Kortom, een editie met krach-
tige statements en daadkrachtige initiatieven. Als u daar geen 
energie van krijgt…
 
Binnen dit voorwoord wil ik ook mijn afscheid aankondigen als 
CEO van Bilfinger Industrial Services. Na een dienstverband van 
27 jaar, waarvan de laatste zes jaar als CEO, ga ik genieten van 
mijn pensioen. Ik draag het stokje over aan Daniël Post, die mij 
per 1 januari 2019 opvolgt. Zijn aanstelling, in combinatie met 
de servicegerichtheid en flexibiliteit van de medewerkers van 
Bilfinger, geeft mij het volste vertrouwen dat dit mooie bedrijf 
een succesvolle toekomst tegemoet gaat. Ik dank u voor de 
prettige samenwerking in de afgelopen jaren en wens u alle 
goeds voor de toekomst.

Ruud van Doorn
Chief Executive Officer 

BILFINGER
magazine
november 2018
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ENERGIETRANSITIE 
IN DE INDUSTRIE
Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 kan niemand nog om de energietransitie heen. Ook in 
Nederland en België heeft dat grote gevolgen. Sluiting van kolen- en kerncentrales, stoppen van 
aardgaswinning, maar vooral: investeren in hernieuwbare en schone energiebronnen. Windparken 
op zee, zonnepanelen op het dak, waterstoffabrieken en ‘groen gas’ spelen langzaam maar zeker een 
belangrijke rol in de energietransitie. Voor de industrie betekent de energietransitie niet alleen: 
overgaan op andere energiebronnen, maar ook: de uitdaging om CO2-uitstoot te verminderen én aanpas-
singen aan de installaties doen om ze geschikt te maken voor een nieuw tijdperk. Een omvangrijke 
opdracht, waarmee de Nederlandse en Belgische bedrijven vastberaden op weg zijn naar een duur-
zame, concurrerende en toekomstbestendige industrie.
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INEKE DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK, VOORZITTER FME:

‘LAAT IEDEREEN ERVAREN DAT 
TECHNOLOGIE DE WERELD BETER 
MAAKT’
In het oplossen van maatschappelijke problemen speelt technologische innovatie een sleutelrol. 
FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink doet dat bij voorkeur binnen innovatie-
ecosystemen, zoals een field lab.
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Technologie verbetert de wereld, en 
iedereen moet dat ervaren. Dat is in het 
kort de strategie van ondernemersorga-
nisatie FME. Ineke Dezentjé is voorzitter 
van de organisatie en is ervan overtuigd 
dat ‘haar’ technologische industrie dé 
groeimotor van de Nederlandse economie 
zal worden. ‘Als we kijken naar de grote 
uitdagingen van deze tijd, bijvoorbeeld de 
oplopende kosten voor de zorg, problemen 
in voedselproductie, de energietransitie 
en de bouw, dan kan technologie bijdragen 
aan de oplossing. Ik droom van een wereld 
die beter wordt door technologie, die 
meer welvaart en welzijn kent en waarin 
niemand aan de kant hoeft te staan. Met 
de kennis van onze 2.200 leden en dus een 
veelvoud aan innovaties, gaan we dat 
waarmaken.’

De zelfverzekerdheid die Dezentjé uitstraalt 
wanneer het gaat om de toekomst van de 
technologische industrie, komt niet uit de 
lucht vallen. ‘In de afgelopen jaren zijn we er 
op een pijnlijke manier achter gekomen dat 
de economische groei van Nederland niet uit 
de zakelijke dienstverlening en financiële 
sector komt. De blunder van de vorige eeuw, 
noem ik dat. De les die we uit de financiële 
crisis kunnen leren is dat de werkelijke groei 
van de Nederlandse economie voortkomt uit 
produceren en exporteren - maar dan wel 
innovatief! Dat lukt goed: ons land behoort 
tot de top van technologische landen in de 
wereld. Mooi, maar geen reden om achter-
over te leunen. Daarom hebben we vanuit 
FME verschillende programma’s ontwikkeld 
om deze positie verder uit te bouwen. Een 
ervan is ‘smart industry’. 

Acht transformaties
Dezentjé mikt daarin vooral op een sterkere 
rol voor digitalisering en nieuwe productie-
methoden in de industrie. ‘De smart 
industry-implementatieagenda 2018-2021 
heeft als kerndoel om de digitalisering in 
bedrijven te versnellen. We hebben daarbij 
als resultaat geformuleerd dat Nederland in 
2021 het meest flexibele en het beste verbon-
den productienetwerk van Europa heeft. 
Nieuwe productietechnologieën – denk 
aan 3D printen -, netwerkverbindingen en 
digitalisering vormen de kern waaromheen 
we acht grote transformaties willen maken: 
naar flexible manufacturing, smart 
products, servitization, digital factory, 
connected factories, sustainable factory, 
smart working en advanced manufactu-
ring. Om dat mogelijk te maken, verbindt 
FME partijen. Dat doen we op verschillende 
manieren en een manier is de samenwerking 
in zogeheten field labs.’

Innoveren in ecosystemen
De field labs zijn een uitvloeisel van FME’s 
overtuiging dat je moet innoveren in 
ecosystemen. ‘De tijd van ieder voor zich 
is ver voorbij’, stelt Dezentjé. ‘We moeten 
de transformaties samen vormgeven, en 
samen maken. Daarin spelen wij een rol 
door partijen in de keten met elkaar te 
verbinden. Om een voorbeeld te geven: 
wanneer we ons richten op beheersbaarheid 
van zorgkosten, verenigen we verschillende 
soorten technologische bedrijven, zieken-
huizen, zorgverzekeraars, patiëntenvereni-
gingen. Als je dat goed voor elkaar krijgt, 
kun je samen goede oplossingen verzinnen 
en uitvoeren.’ Binnen de field labs, waarvan 

er inmiddels al 32 in Nederland zijn, werken 
bedrijven in praktijkomgevingen samen 
met kennisinstellingen om smart industry-
oplossingen te ontwikkelen, te testen en te 
implementeren. Daarnaast leren de mensen 
deze oplossingen in de fieldlabs ook in de 
praktijk toe te passen.

Voorspelbaar onderhoud
‘We hebben ook een field lab voor de 
procesindustrie’, vervolgt Dezentjé. ‘Voor 
deze sector werken we intensief samen in 
het field lab Campione. Dit field lab richt zich 
op het honderd procent voorspelbaar maken 
van onderhoud. Heel belangrijk voor de 
industrie: want doe je het te vroeg, dan 
verspil je geld en doe je het te laat, dan 
ontstaat er schade. Met conditie-gebaseerd 
onderhoud pleeg je het onderhoud ‘just in 
time’, waardoor je de productiviteit, beschik-
baarheid en veiligheid van productie-
middelen flink verbetert én kosten bespaart. 
Zulke proeftrajecten vind ik heel belangrijk. 
Grote bedrijven zijn soms net olietankers: 
het kost veel energie om ze een klein beetje 
van koers te laten veranderen. Dus ik zeg: 
zet er een speedbootje naast. Dat maakt 
het eenvoudiger om aan te tonen dat het 
onderhoud echt innovatiever en tegelijker-
tijd net zo veilig kan. Zo hopen we bedrijven 
overstag te laten gaan.’

Hoogleraren werven
Een nog belangrijker uitdaging voor de 
technologische sector ligt op een heel ander 
vlak. Dezentjé: ‘Het grote knelpunt is het 
tekort aan mensen. In Nederland hebben 
we een dubbel probleem: door ontgroening 
komen er minder mensen op de arbeids-

‘Grote bedrijven zijn soms net olietankers: 
het kost veel energie om ze een klein beetje 

van koers te laten veranderen. 
Dus ik zeg: zet er een speedbootje naast’
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markt én de skills van werknemers passen 
niet meer bij de beroepen van nu en van de 
toekomst. In de komende twaalf jaar komen 
we 120.000 mensen tekort en moeten we 
er 500.000 omscholen. Daarom willen we 
hieraan heel graag iets doen met partners 
uit het onderwijs. Ik vind het verschrik-
kelijk dat er een numerus fixus bestaat op 
technische opleidingen. FME doet daarom 
alles wat in zijn macht ligt om dit knelpunt 
weg te nemen. Behalve stevig lobbyen bij de 
overheid proberen we ook zelf de helpende 
hand te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door 
hoogleraren onder onze leden te werven, 
er zijn immers genoeg knappe koppen 
binnen ons ledenbestand, of door auditoria 
ter beschikking te stellen als collegezaal. Als 
je maar creatief nadenkt is er veel mogelijk! 
Daarom denken we via ons lidmaatschap 
van Samenwerkingsorganisatie Beroeps-
onderwijs Bedrijfsleven mee over de inhoud 
van technische opleidingen, om deze zo goed 
mogelijk te laten aansluiten op de behoefte 

Ineke Dezentjé 
Hamming-Bluemink
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (1954) 
is voorzitter van de ondernemersorganisatie 
voor de technologische industrie FME.
Zij studeerde Rechten aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en rondde een 
opleiding Bedrijfskunde af. Van 1993 
tot 2003 was Ineke Dezentjé algemeen 
directeur van de Rotterdam Port Promotion 
Council in Rotterdam. Deze stichting 
verzorgt de strategische marketing en 
communicatie van de Nederlandse haven 
en industrie. Hiervoor werkte ze elf jaar als 
PR Executive bij containeroverslagbedrijf 
ECT in Rotterdam en daarvoor als Hoofd 
PR & Advertising bij Van Leeuwen Buizen 
Groep in Zwijndrecht. In 2003 stapte Ineke 
Dezentjé over naar de politiek en werd zij 
Tweede Kamerlid voor de VVD. In 2011 
vertrok zij uit de Kamer om voorzitter te 
worden bij FME.

van de arbeidsmarkt. En langzaam maar 
zeker zien we onze wens voor modulair 
beroepsonderwijs uitkomen: daardoor kun 
je mensen veel sneller omscholen.’

Wendbaarheid belangrijk
Dezentjé ziet dit als lichtpuntjes in een 
zorgelijke situatie, die mogelijk een rem zet 
op de voorspoedige groei van onze economie. 
‘Ik hoop dus dat we hier samen met de over-
heid uit gaan komen. Want technologische 
innovatie is voor iedereen belangrijk. We 
doen het als land helemaal niet gek met een 
tweede plek op de Global Innovation Index. 
Maar we moeten nog wel een beetje sneller. 
Ik ben ervan overtuigd dat de wendbaarheid 
om dingen anders dan vroeger te gaan doen, 
steeds belangrijker wordt. Tijden veranderen 
en wie zich het snelst aanpast, wint. En die 
winnaars hebben we nodig, om een wel-
varende samenleving te blijven.’
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Goed nieuws voor Groningen: BioMCN neemt binnenkort in Delfzijl een tweede methanol-
productielijn opnieuw in gebruik. Dat betekent veel extra werk voor contractors en nieuwe banen. 
Tegelijkertijd verduurzaamt het bedrijf zijn productie via een toenemend percentage bio-methanol. 
CEO van BioMCN Søren Jacobsen: ‘We zijn nog lang niet klaar. Het groeiende aandeel bio-methanol 
is onderdeel van onze verduurzamingsstrategie.’

Voor Søren Jacobsen is BioMCN een avontuur 
in de chemie, na een jarenlange loopbaan in 
de oliesector. Jacobsen, geboren en getogen 
in Denemarken, begon daar als accountant 
bij KPMG. Hij vertelt: ‘Daarna werkte ik voor 
Kuwait Petroleum op veel verschillende 
plekken, naast Denemarken en Koeweit 
waren dat onder andere Nederland, België 
en China. Op een gegeven moment ben ik bij 
Argos Oil gaan werken, vanaf toen bleef ik 
in Rotterdam. Vervolgens ging ik naar OCI, 
dat korte tijd later BioMCN overnam. Op die 
manier belandde ik, na vele jaren in de olie, 
drie jaar geleden in de chemie.’

Belangrijke speler
BioMCN is onderdeel van OCI, dat in 
Nederland op de Chemelot site in Limburg 
kunstmest produceert en in Delfzijl, bij 
BioMCN, methanol. Jacobsen: ‘Daarnaast is 
er in Noord-Afrika een kunstmest-productie-
locatie en in de VS produceert OCI eveneens 

kunstmest en methanol.’ De fabriek in 
Delfzijl stamt uit de jaren zeventig en maakt, 
naast bio-methanol, vooral methanol uit 
aardgas. Dit gas komt niet uit Groningen, 
wat je gezien de geografische ligging 
misschien zou verwachten, maar wordt 
geïmporteerd uit Noorwegen, Rusland en 
andere landen, via de Rotterdamse LNG Gate 
terminal.’ Wereldwijd wordt jaarlijks 80 
miljoen ton methanol geproduceerd. De 
Europese markt is goed voor zo’n acht 
miljoen ton methanolproductie. BioMCN 
produceert momenteel 450 kiloton per jaar 
en gaat die capaciteit verdubbelen. Daarmee 
wordt het een nog belangrijkere speler: de 
productie komt immers in de buurt van 
een miljoen ton. De hier geproduceerde 
methanol wordt voor zo’n zeventig procent 
gebruikt als grondstof voor de chemische 
industrie. De andere dertig procent wordt 
ingezet voor de productie van transport-
brandstoffen zoals MTBE en biodiesel.

Stijgende vraag
De vraag naar methanol is groter dan het 
aanbod. En de vraag stijgt alleen maar. 
Jacobsen: ‘In China zijn ze bijvoorbeeld volop 
bezig met MTO (methanol-to-olefines): 
een chemisch proces om lichte olefines, 
voornamelijk etheen en propeen, te produ-
ceren uit methanol. Ook stijgt de vraag door 
verplichte bijmenging van biobrandstoffen. 
Wereldwijd gezien komen er maar mondjes-
maat fabrieken bij. Bouw van een nieuwe 
methanolfabriek vergt een enorme inves-
tering. Het gebeurt heel af en toe, maar niet 
in Europa. Vandaar onze beslissing om de 
tweede productielijn van BioMCN opnieuw 
in gebruik te nemen. Die stond er namelijk 
al, maar was twaalf jaar geleden uit bedrijf 
genomen. Dat betekende dat er flink wat 
renovatiewerk moest plaatsvinden, maar 
dat weegt niet op tegen de investering in 
nieuwbouw.’

Bio-methanol
Het aandeel bio-methanol in de totale 
methanolproductie ligt momenteel op 
zo’n vijftien procent. BioMCN produceert 
bio-methanol op twee manieren. De eerste 
manier is door gebruik te maken van 
biogas uit biovergisters. ‘Dat biogas komt 
uit bestaande biovergistingsinstallaties 
in Nederland’, vertelt Jacobsen. ‘Zij maken 
biogas uit bijvoorbeeld koemest en werken 
dit op tot gasnetkwaliteit. Wij kopen dit 
en maken er bio-methanol van. De tweede 
manier is gebaseerd op CO2-injectie. In ons 
proces hebben we een overschot aan water-
stof. Bij het opwerken van het biogas komt 

BIOMCN BREIDT UIT EN VERDUURZAAMT METHANOLPRODUCTIE 

VERGROENING EN VERDUBBELING 
IN GRONINGEN

Extra werk door investering
Voor de ingebruikname van de tweede methanolproductie-installatie M2 heeft BioMCN een 
investering van 120 miljoen euro gedaan. De meer dan 45 jaar oude lijn werd in 2005 uit financiële 
overwegingen stilgelegd. De marktomstandigheden verbeterden echter zodanig dat eigenaar OCI 
besloot de installatie opnieuw in bedrijf te nemen. Vanzelfsprekend moest de installatie eerst opge-
knapt worden, dat werk is bijna klaar. Het is de bedoeling dat de tweede installatie eind van het jaar 
draait. Bilfinger Industrial Services verzorgt isolatie, steigerbouw en painting voor BioMCN, dus de 
uitbreiding leverde ook Bilfinger veel extra werk op. Daarnaast groeide de organisatie van BioMCN 
zelf van 65 naar 95 medewerkers.
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‘BioMCN produceert momenteel 450 kiloton per 
jaar en gaat die capaciteit verdubbelen’

CO2 vrij. Die CO2 nemen we af; we transpor-
teren het naar onze fabriek en injecteren het 
in onze waterstof, om er zo bio-methanol 
mee te produceren.’

Verduurzamingsstrategie
Het groeiende aandeel bio-methanol is 
onderdeel van een verduurzamingsstrategie. 
Jacobsen vertelt dat BioMCN momenteel 
studeert op drie mogelijkheden op weg naar 
verdere verduurzaming van de methanol-
productie. ‘De eerste is het verminderen van 
onze CO2-uitstoot door een eigen biovergister 
te bouwen. In de tweede optie werken we 
samen met Gasunie en Nouryon aan de 
bouw van een 20 MW elektrolyzer. Daarmee 
splitsen we water, met behulp van wind-
energie, in zuurstof en waterstof. Deze duur-
zaam geproduceerde waterstof benutten we 
samen met CO2-injectie voor productie van 
bio-methanol. En tenslotte onderzoeken we 
de mogelijkheid om huishoudelijk afval te 
vergassen en dit syngas in te zetten in onze 
fabriek.’ Jacobsen schat in dat ten minste een 
van de drie opties door zal gaan. ‘De laatste 
vergt een enorme investering, dus dat durf 
ik niet te voorspellen. Maar de andere twee 
zijn kansrijk.’ 

Regelgeving
Kansen en uitdagingen in deze verdere 
verduurzamingsstappen zitten ‘m volgens 
Jacobsen vooral in onzekerheid over wet- en 
regelgeving. ‘Verduurzaming vergt grote 
investeringen, dus je moet wel weten of je 
het kunt terugverdienen. Er is nog teveel 
onzekerheid rondom het Klimaatakkoord. 
Wij hebben als industrie heel veel ideeën 
en projecten aangedragen om te verduur-
zamen, maar we kunnen niet alles zelf 
betalen. Daarom vragen we de overheid 
om een deel van de investering te subsi-
diëren. De vraag is of dat gaat gebeuren en 
zolang die onzekerheid er is, blijven ook 
zulke investeringen onzeker.’ Goed nieuws 
voor BioMCN kwam er onlangs uit Brussel: 
er komen nieuwe EU-bijmengregels voor 
advanced biofuels. BioMCN zet al jaren in 
op de productie van advanced biofuels die 
gemaakt zijn uit afvalstromen. Door de 
bijmengverplichting voor advanced biofuels 
is BioMCN in ieder geval tot 2030 verzekerd 
van een afzetmarkt voor zijn bio-methanol. 
‘Het punt is dat deze richtlijn geldt tot 2030 
en we niet weten wat er daarna komt’, stelt 
Jacobsen. ‘Ik hoop in elk geval dat de weg 

naar groene grondstoffen voortgezet wordt. 
En dat er een serieuze markt ontstaat van 
methanol voor scheepvaart. Dat dit goed 
mogelijk is, is al lang bewezen. Alleen is 
stookolie nog veel goedkoper. Wanneer 
we de overschakeling naar bio-methanol 
durven te maken, betekent dat dus een grote 
impuls voor de vraag.’
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De industrie kampt met een flink arbeidsmarktprobleem. Toch ontbreekt nog de wil om het 
probleem sectorbreed aan te pakken. Op den duur een onhoudbare situatie, maar de eerste stappen 
op weg naar verandering worden zichtbaar. Bijvoorbeeld met een nieuwe vorm van samenwerking 
binnen contractorsvereniging VOMI.

INVESTEREN IN JONG TALENT 

SAMENWERKEN AAN 
ARBEIDSMARKTVRAAGSTUK
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Bij raffinaderijen, in de procesindustrie, 
de offshore-industrie, de contractors, de 
logistiek: overal is een gevecht om de 
beste mensen gaande. Dat zorgt voor soms 
ingewikkelde noodgrepen: mensen worden 
bij de concurrent weggekaapt, mensen 
worden uit verre landen gehaald, bedrijven 
organiseren omscholingstrajecten voor 
zij-instromers en er worden zelfs mensen 
teruggeroepen van pensioen. COO Rob 
Engelaar van Bilfinger Industrial Services 
zegt daarover: ‘Het beschikbaar hebben van 
de juiste mensen op de langere termijn en in 
hen investeren is wat mij betreft prioriteit 
nummer één in de industrie.’

Instroom in middenkader
‘Steeds minder jongeren in Nederland 
voelen zich aangetrokken tot de industrie’, 
vervolgt Engelaar. ‘Het vinden van jonge 
steigerbouwers en isoleerders is bijna 
onmogelijk. De jongeren kiezen meestal 
voor andere sectoren. Dat probleem is in de 
industrie tien jaar geleden al opgelost met 
mensen uit andere landen en tot op zekere 
hoogte is dat prima. Bij een steigerbouwer 
zijn vakmanschap en veiligheidsbewust-
zijn het belangrijkste en is een eventuele 
taalbarrière met meertalige voormannen 
en gerichte trainingen vaak snel op te los-
sen. Maar een projectleider, uitvoerder of 
werkvoorbereider moet continu overleggen 
met de opdrachtgever. Voor die functies 
hebben we dus Nederlanders nodig, die 
de taal spreken en de gewoonten kennen. 
Bovendien vinden we dat ons middenkader 
voor negentig procent uit eigen mensen 
moet bestaan. Vanuit de vergrijzing in ons 
middenkader is continue instroom van jong 
Nederlands talent dus cruciaal.’

Derde weg
Maar hoe realiseer je dat? Engelaar geeft 
aan dat een uitgebreid netwerk met scholen 
en interne begeleidingscapaciteit niet bij 
elke contractor meer aanwezig is. ‘We heb-
ben daarin de afgelopen jaren sterk geleund 
op externe bureaus. Bij het aantrekken 
van jong middenkader stonden we voor de 
vraag: gaan we het zelf organiseren, 
besteden we het uit of is er een derde 
weg?’ Die derde weg werd gevonden in 
een samenwerking binnen de VOMI: de 
branchevereniging van dienstverlenende 
ondernemers in de procesindustrie. Hun 
VOMI Academie biedt samen met werving- 

en selectiebureau STAR een traject waarin 
aankomende werkvoorbereiders en junior 
projectleiders een aantrekkelijk traineeship 
aangeboden krijgen. STAR is dé specialist 
in werving en selectie van jong potentieel 
en kan de doelgroep goed vinden; de VOMI 
Academie zorgt voor het leren en organiseren 
van het traineeship.

Jongeren willen ontwikkelen
Eric van Sadelhoff, directeur VOMI 
Academie: ‘Het idee is om jongeren een 
echt loopbaanpad te bieden. Jongeren zijn 
vooral geïnteresseerd in ontwikkelmoge-
lijkheden. Dáár gaat het om, en pas daarna 
om salaris of reputatie. Een goede start 
van zo’n loopbaan is dit traineeship.’ Zijn 
collega André Smits, programmamanager 
VOMI Academie, vult aan: Samen met STAR 
hebben we dit traject opgezet. STAR is onze 
partner in werving en selectie van geïnte-
resseerde jonge mensen. En wij zorgen in dit 
traject voor de opleiding van jaarlijks zo’n 
vijf à tien mensen. Het traject duurt een 
half jaar, in die tijd maken we de trainees 
wegwijs in het vakgebied.’ Van Sadelhoff: 
‘Dat is een hoog tempo, ik noem dat “time-
to-competence”. Daarbij gaat het erom dat 
je mensen in een zo kort mogelijke tijd op 
niveau brengt qua kennis, vaardigheden en 
het gedrag in de praktijk. En meteen daarna 
gaan we door naar de fase van het op niveau 
houden van de competenties.’

Niet meteen leidinggeven
De keuze om het traineeship te starten met 
werkvoorbereiders is een heel bewuste. 
Engelaar: ‘Een goed project begint met 
goede werkvoorbereiding en het kennen 
van de processen van je klant. Voor elke 
toekomstig leidinggevende is het goed om 
die basis te kennen. Daarnaast vinden wij 
het geen goed idee om alle jonge instromers 
meteen leidinggevende te maken, en vaak 
willen zij dat ook helemaal niet. Als werk-
voorbereider maak je een rustiger entree in 
de industrie dan wanneer je meteen op de 
projectlocatie leiding moet geven aan een 
groep steigerbouwers. Overigens moeten 
ze ook wel degelijk ervaring met het zware 
werk opdoen. Je moet weten hoe zwaar zo’n 
steigerpijp is om een beeld te hebben van 
de job.’ 
Dat het traineeship een schot in de roos is, 
blijkt uit het feit dat maar liefst zeven jonge 
mensen tegelijk aan het traject zijn begonnen.

Bijkomend voordeel is een tweewekelijkse 
terugkomdag. ‘We willen niet dat ze 
“verzuipen” op de projectlocatie’, stelt 
Engelaar. ‘Daarom bieden we hen de 
gelegenheid om hun ervaringen te delen 
en geven we hen ruimte voor onderlinge 
reflectie en intervisie.’

Aansluiten asset owners
Het is een bescheiden begin, maar een 
begin, vindt Van Sadelhoff. ‘VOMI ziet dat 
contractors meer samen gaan doen. ‘Belang-
rijk, in een steeds krappere arbeidsmarkt.’ 
Nog een stap verder is het aansluiten van 
de asset owners bij dit contractorsinitiatief. 
Engelaar: ‘Het arbeidsmarktprobleem is 
niet alleen van de contractors, maar van de 
gehele industrie. Mijn ideaal is het dat er 
een poule ontstaat van bijvoorbeeld veertig 
aankomende projectleiders, uitvoerders en 
werkvoorbereiders tussen de vijfentwintig 
en dertig jaar oud, die eerst twee jaar bij 
ons werken, daarna twee jaar bij een asset 
owner en twee jaar bij - bijvoorbeeld - een 
mechanical contractor. Zo bieden we hen 
een prachtige loopbaan en besparen we ons 
als contractors en asset owners een hoop 
energie die nu opgaat aan de strijd om de 
beste mensen.’

Heilige huisjes omver
‘Waarom zouden we hen geen gezamenlijke 
loopbaan aanbieden?’, vraagt Engelaar zich 
hardop af. ‘Alleen moet je dan in de sector 
heel wat heilige huisjes omver schoppen, 
want we zijn dat niet gewend. De locaties 
van asset owners zijn vaak werelden op 
zich en veel van deze bedrijven worden 
aangestuurd vanuit buitenlandse hoofd-
kantoren. Het besef moet ontstaan dat 
het arbeidsmarktvraagstuk een gedeeld 
probleem is van de hele industrie in België 
en Nederland. Het is mijn droom om meer 
interactie te creëren en kennis en ervaring 
uit te wisselen.’ Smits: ‘Het gaat erom dat 
projecten soepel lopen en daarbij heb je 
zowel asset owners als contractors nodig. 
Alles zelf willen doen is niet nodig en 
inefficiënt. Het arbeidsmarktprobleem dat 
er nu ligt, zal de trigger worden om het besef 
te laten doordringen: nu moeten we het 
echt anders gaan doen!’
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De Nederlandse industrie staat voor de grootste transitie ooit: naar gebruik van duurzame energie 
én koolstof uit duurzame bronnen. Volgens Marcel Galjee, Director Energy van Nouryon (voorheen 
AkzoNobel Specialty Chemicals), vergt dat nieuwe samenwerkingsverbanden met niet-traditionele 
partners én opschaling van innovaties. Daarmee staat of valt volgens Galjee het slagen van de 
transitie.

‘Voor Nouryon is energie ongelofelijk 
belangrijk’, zegt Marcel Galjee. ‘Als je kijkt 
naar waar onze risico’s van de bedrijfs-
voering zitten, staat energie in de top 10. 
Bovendien is energie de belangrijkste knop 
om aan te draaien, wanneer het gaat om het 
bereiken van onze duurzaamheidsdoelen. 
Energie is kortom voor ons een strategisch 
thema, waarmee we dagelijks bezig zijn in 
een rap veranderende energiewereld. Elke 
dag opnieuw moeten we daarmee ver-
standig omgaan, om ons bedrijf ook in de 
toekomst uit te bouwen. We willen ook over 
dertig jaar nog een relevant bedrijf zijn, en 
om dat te bereiken willen we koploper zijn 
in duurzaamheid, om zo zelf de touwtjes 
in handen te hebben en niet overgeleverd 
te zijn aan ontwikkelingen. Dat het aardig 
lukt, bewijst onze hernieuwde nummer 
één positie in de Dow Jones Sustainability 
Index.’

Andere partners
Die koplopersrol is geen garantie voor de 
juiste beslissingen, benadrukt Galjee, ‘maar 
het zorgt er wél voor dat je zelf aan het stuur 
zit. In die rol zijn we volop bezig met het bij 
elkaar brengen van allerlei partijen, om zo 
een duurzame toekomst voor ons bedrijf 
te realiseren. Die partners zijn andere dan 
vroeger. Voorheen keek je naar de keten 
van chemiebedrijven, vandaag de dag 
kijken we over ketens heen: nu werken we 
bijvoorbeeld samen met semioverheid, 
energiebedrijven, biochemische bedrijven 
en ict-bedrijven.’

Flexibele productie
Nouryon is een energie-intensief bedrijf. 
Dat zie je terug op verschillende productie-
locaties van het bedrijf. Galjee: ‘Zoutpro-
ductie vergt veel stoom. Die stoom werd 
voorheen gemaakt met behulp van aardgas, 
maar dat hebben we in de afgelopen jaren 
grotendeels vervangen door energie uit 
afvalenergiecentrales en biomassa. De 
andere energie-intensieve tak is ons elek-
trolyseproces. Daar hebben we heel veel 
elektriciteit voor nodig die nu nog groten-
deels afkomstig is uit ‘grijze stroom’.  Maar 
we schakelen steeds meer over op groene 
elektriciteit en investeren bijvoorbeeld 
ook in de bouw van windparken. Op dit 
moment komt al ruim 45 procent van ons 
wereldwijde energieverbruik uit duur-
zame bronnen. Wanneer we de Noordzee 
gaan zien als een locatie voor productie 
van duurzame energie, is er nog veel meer 
mogelijk. Bijvoorbeeld dat wij met onze 
elektrolyseprocessen compleet overgaan op 
windenergie, en tegelijkertijd daarmee een 
rol spelen in het wegnemen van onbalans 
op het elektriciteitsnet. Dat is voor ons heel 
interessant: we produceren dan goedkoper, 
wanneer het hard waait en er veel aanbod 
van windenergie is, en schakelen automa-
tisch terug wanneer er een tekort dreigt, 
zodat er altijd voldoende elektriciteit over-
blijft voor anderen. Dat is een groot voordeel 
van ons elektrolyse-proces: veel industriële 
processen zijn geënt op een ‘base load’, ons 
elektrolyseproces is juist heel flexibel.’

Duurzame koolstof
‘Bij de verduurzaming van het elektrici-
teitsverbruik kennen we de oplossingen.  
‘Belangrijker nog dan hoe we aan onze 
elektronen komen, vind ik hoe we aan 
onze moleculen komen. Want we moeten 
immers óók omschakelen van fossiele naar 
duurzame koolstofbronnen. Dat vind ik 
de grootste uitdaging voor ons bedrijf en 
eigenlijk voor de gehele chemiesector. We 
besteden hier veel aandacht aan, hoewel de 
concurrentiepositie van fossiele bronnen op 
dit moment beter is dan die van duurzame 
bronnen. We werken nu eenmaal in een 
wereldmarkt, dus we moeten ook rekening 
houden met de kostprijs van onze productie. 
Tegelijkertijd vind ik dat het ‘level playing 
field’ niet eeuwig als excuus kan gelden 
om geen grote stappen te zetten op duur-
zaamheidsgebied. We moeten in Europa en 
specifiek in Nederland de transitie naar een 
biobased en circulaire economie maken. In 
het Klimaatakkoord is al een ambitieus doel 
voor 2030 afgesproken, en in 2050 willen we 
in Nederland volledig CO2-neutraal zijn. >

PRODUCEREN MET DUURZAME 
BRONNEN

‘Het ‘level playing field’ 
mag geen eeuwig 
excuus zijn’
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Dat betekent nogal wat, maar ik denk dat 
Nederland een fantastische uitgangs-
positie heeft om deze ambitie waar te 
maken. Nergens anders vind je een ‘voor-
tuin’ - de Noordzee - die als productielocatie 
van duurzame elektriciteit kan dienen, en 
een ‘achtertuin’ – Met onze eigen industrie 
maar zeker ook de doorkijk naar Duitsland 
-  met een gigantische economie, voor wie 
wij zelfs een rol kunnen spelen in verduur-
zaming van hun industrie. Aangevuld met 
een sterk geclusterde en hoog-efficiënte 
industrie en een geweldige infrastructuur, 
zie ik een grote kans voor Nederland.’

Toekomst
Galjee ziet een prima toekomst voor de 
Nederlandse industrie. ‘We moeten niet 
enkel een service-land willen zijn, de wereld 
bestaat niet uit nullen en enen. Allerlei 
dagelijkse producten moeten ook gewoon 
geproduceerd worden. Maar dan gebaseerd 
op duurzame moleculen en met een flexi-
beler proces, dat straks nog verder is geauto-
matiseerd dan nu. Dat vraagt om meer ict, 
maar ook om opschaling van procesinno-
vaties. Dat klinkt eenvoudig, maar is het 

niet. Er zijn technologieën genoeg, en 
vrijwel alles is mogelijk, maar de crux zit 
‘m in het opschalen. Iets kan werken in een 
laboratorium, maar werkt het ook op schaal 
in een echte fabriek? Volgens mij zitten in 

die fases de grootste eventuele struikel-
blokken in de transitie naar circulair en 
biobased. De kosten en risico’s van opschalen 
zijn groter dan die van innovatie.’

Wilskracht
De transitie kan dus misschien risicovol 
en kostbaar zijn, volgens Galjee is het ook 
een kwestie van wíllen. Het succes van 
windenergie op zee gebruikt hij om te illus-
treren dat wanneer we als ‘BV Nederland’ 
iets wíllen, we het ook succesvol kunnen 
maken. ‘Tien jaar geleden was wind-op-zee 
absoluut niet rendabel. Toen de overheid 
toezegde om 3.500 megawatt wind-op-zee 
aan te besteden, beloofde de sector voor 
40 procent kostenreductie te zorgen. En 
vandaag de dag is windenergie even duur 
als elektriciteit uit kolen en dus het betere 
alternatief. We moesten het alleen wíllen, 
net als de huidige transitie.’ En dat Nouryon 
wíl, staat voor Galjee als een paal boven 
water. ‘Wij doen dit niet om een groen 
imago. Overstappen op duurzame energie 
en duurzame grondstoffen doen we omdat 
het de sleutel vormt voor ons verdienmodel 
van de toekomst.’

AkzoNobel Specialty 
Chemicals heet nu 
Nouryon
Nouryon is de nieuwe naam van AkzoNobel 
Specialty Chemicals. Nouryon presenteert 
zich als ‘jouw partner in essentiële chemie 
voor een duurzame toekomst’. Wereldwijd 
vertrouwen veel bedrijven op Nouryon, in 
de fabricage van dagelijkse producten zoals 
papier, kunststoffen, bouwmaterialen en 
lichaamsverzorgingsproducten. Het bedrijf 
telt ongeveer 10.000 medewerkers en is 
actief in circa 80 landen. Marcel Galjee 
werkt als Director Energy bij dit nieuwe 
chemiebedrijf met ruim 400 jaar historie.
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Bij innovatie denken veel mensen vooral aan nieuwe technologie. 
De factor ‘mens’ blijft onderbelicht. Zonde, want het succes van 
een innovatie wordt voor 25% bepaald door de technologie. En 
voor 75% door hoe het ‘landt’ in je organisatie. Daarnaast is er 
nog iets anders aan de hand. Veel industriële bedrijven kampen
met een mismatch in hun personeelsbestand. De huidige 
populatie bezit niet de juiste vaardigheden voor de toekomst 
én het is ontzettend ingewikkeld om nieuwe mensen met de 
juiste vaardigheden aan te trekken. Ook dit dilemma vraagt om 
sociale innovatie: het anders inrichten van je organisatie, zodat 
technologische innovatie echt gaat renderen. 

Wat is er dan nodig voor sociale innovatie? Investeren in de ont-
wikkeling van mensen staat hierbij voorop. Geef medewerkers 
de ruimte, met zelforganisatie. Het leiderschap dat hierbij hoort 
is dienend aan de zelforganiserende teams. Werk aan co-creatie: 
betrek medewerkers én klanten bij vernieuwingen. En door meer 
opleidingsmogelijkheden te bieden, ook buiten het vakgebied 
waarin iemand werkt, zorg je dat mensen slimmer gaan werken 
en hun arbeidsmobiliteit vergroten. Belangrijk, met het oog op 
de banen van de toekomst. 

Voorbeelden van sociale innovatie komen in de industrie nog 
maar mondjesmaat voor. Veel organisaties willen niet verande-
ren “vanwege hun hoge veiligheidsstandaard”. Ik vind dat een 
drogreden. Veiligheid moet je verankeren in je dna, ervoor zorgen 
dat veilig werken voor iedere medewerker vanzelfsprekend is. 

ECHT SUCCESVOL INNOVEREN 
IS MEER IN MENSEN INVESTEREN

Juist dan kun je veranderen en de verantwoordelijkheden laag in 
je organisatie neerleggen. Het bedrijf DSM Anti-Infectives is daar 
een goed voorbeeld van. Deze DSM-divisie werd gedwongen om 
snel te veranderen, verhuizing van de productie naar China lag 
op de loer. Zij hebben het aangedurfd om te gaan werken met 
zelforganiserende teams. Hiërarchie ging praktisch de deur uit, 
en er werden interdisciplinaire teams samengesteld. Daarmee 
bereikten zij een jaarlijkse productiviteitsstijging van twaalf 
procent.

Het lijkt er dus op dat er een sense of urgency moet zijn voor 
sociale innovatie. De petrochemische- en offshore industrie 
heeft die nog niet. Bij veel bedrijven is er in vijftig jaar tijd niets 
wezenlijks veranderd in de manier van werken en de instal-
laties. Toch zie je langzaam maar zeker de voortekenen van 
de vijfde industriële revolutie al opkomen: overschakeling op 
biologische grondstoffen. Nu nog in de experimentele fase, maar 
over enkele decennia de standaard. De vraag is wel of de traditio-
nele productiecentra, zoals Rotterdam en Antwerpen, dan nog 
dezelfde zijn als nu. Om relevant te blijven, moeten bedrijven 
nú in actie komen: omarm nieuwe technologie, experimenteer 
ermee én investeer meer in mensen. Pas dan bereik je succes-
volle innovatie.

Prof.dr. Henk W. Volberda is Hoogleraar strategisch management 
en ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management, 
Erasmus Universiteit Rotterdam.

HENK VOLBERDA
HOOGLERAAR 
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Technologische innovaties zijn overal om ons 
heen. Ze maken het leven soms mooier en 
gemakkelijker, en soms ingewikkelder. 
Bastiaan Spoelstra, bij Bilfinger Industrial 
Services verantwoordelijk voor innovatie en 
digitalisering en tech-ondernemer Jim Stolze 
ondervragen elkaar hierover.

Bastiaan (links): Hoe ben jij eigenlijk op het innovatiepad terecht 
gekomen?
Jim: Ik ben een nieuwsgierige nerd. Als tiener probeerde ik al de 
Commodore 64 van mijn vader om te toveren in een chatbot. De 
fascinatie voor de combinatie computer en taal bracht mij bij de 
studie taalwetenschap. Als taalwetenschapper vervolgde ik mijn 
onderzoek naar het ‘praten met de computer’. Dat is destijds glorieus 
mislukt, maar inmiddels ben ik als tech-ondernemer aan een derde 
poging begonnen. En dit keer gaat het lukken, dankzij kunstmatige 
intelligentie. 

Jim: Zijn jullie ook met kunstmatige intelligentie bezig?
Bastiaan: Volop! Samen met Bilfinger Digital Next werken we 
hieraan. Stel je voor: je zet je Hololens-bril op, wijst aan waar je aan 
een installatie moet werken en een algoritme rekent uit hoe je in 
één keer de perfecte steiger bouwt om daar te komen. En dat niet 
alleen: via een Hololens worden aanwijzingen doorgegeven aan de 
steigerbouwer waar en hoe de steiger opgebouwd wordt. Het is een 
mix van augmented reality en 3D-modeling, waarbij de kunstma-
tige intelligentie met name zit in het automatisch engineeren van 
de perfecte steiger.

Bastiaan: Wat zijn volgens jou nog meer innovaties die de proces-
industrie verder kunnen brengen?
Jim: Iedereen heeft het momenteel over ‘smart industry’. Als je dat 
begrip afpelt blijkt het feitelijk te gaan over de industrie zoals we 
die kennen, maar dan aangesloten op internet. Heel ‘smart’ is dat 
nog niet. Want je gaat in eerste instantie vooral meer data verzame-
len. Pas wanneer er menselijke intelligentie aan te pas komt, kun 
je er iets mee waar je klant wat aan heeft. Ik denk dus dat de beste 
innovatie is: investeren in slimme mensen die de technologische 
oplossingen kunnen vertalen naar meer gemak en inzicht voor je 
klanten.

Jim: Maar over data gesproken: die heb je wel eerst nodig, natuur-
lijk. Wat doe jij eraan om Bilfinger meer ‘data-driven’ te krijgen?
Bastiaan: We verzamelen al veel data. Afgelopen jaren is er 
geïnvesteerd om een goede IT-backbone te ontwikkelen voor de 

‘SMART INDUSTRY: KUNSTMATIGE 
ÉN MENSELIJKE INTELLIGENTIE’
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opslag van data. Het wordt pas interessant als je die data zodanig 
kunt gebruiken dat je er toegevoegde waarde mee kunt creëren. 
Daar hebben we zelf wel ideeën over. Voorbeelden daarvan zijn de 
scaffolding app en de client portal. Maar we vragen ons ook af of er 
mogelijkheden zijn waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. 
Daarbij laten we ons adviseren door een data scientist.

Bastiaan: Hoe zorg je ervoor dat innovatie echt ‘landt’ in je 
organisatie?
Jim: Da’s een goeie. De meeste organisaties willen helemaal niet 
veranderen, daar zijn ze niet op ingericht. Innoveer daarom aan 
de rand van je kernproces en niet er middenin, dat is te bedreigend 
voor de dagelijkse gang van zaken. En zorg ervoor dat je niet alleen 
gaat experimenteren, je moet echt iets inbrengen - of aan de praat 
krijgen - dat beter werkt dan hoe je het vroeger deed. Zo maak je 
mensen enthousiast en landt de innovatie beter. Een innovatie 
moet lonend zijn, anders is het geen innovatie. 

Bastiaan: wat vind jij eigenlijk een fascinerende innovatie?
Jim: De app moodies vind ik momenteel best bizar. Het is een app 
die aan de hand van je stemgebruik kan analyseren hoe je je op dat 
moment voelt. Boos, enthousiast, verlegen, welke emotie dan ook. 
Het verbazingwekkende is dat het ongelofelijk accuraat is. Gewoon 
eng! Ook Alexa van Amazon vind ik boeiend. Dit is een virtuele 
assistent aan wie je allerlei dingen kunt vragen of instructies kunt 
geven. Mijn zoontjes praten al tegen haar alsof dit de normaalste 
zaak van de wereld is.

Bastiaan: wie heeft jou geïnspireerd?
Jim: Geoffrey Hinton. Hij is de grondlegger van ‘deep learning’: de 
technologie waarbij algoritmen - en dus computers - zelf nieuwe 
dingen kunnen leren. Hij kreeg in zijn vaderland, het VK, niet 
genoeg geld bij elkaar om zijn onderzoek voort te zetten en vertrok, 
koppig als hij was, naar de VS en later naar Canada. Daar lukt het 
wél en hij is de reden dat we nu een kunstmatige intelligentie-
revolutie doormaken. Hij heeft ervoor gezorgd dat je telefoon spraak 
in tekst omzet, dat de computer taken voor je kan uitvoeren en dat 
Facebook of Instagram je gezicht op foto’s herkent. En oh ja, dat er 
zelfrijdende auto’s bestaan. Onvoorstelbaar dat hij in het begin geen 
voet tussen de deur kreeg.

Jim: Heb jij eigenlijk een favoriete gadget?
Bastiaan: Ik ben niet zo’n gadgetfreak. Tenzij mijn racefiets ook telt? 
Het meest ben ik geïnteresseerd in hoe je nieuwe technieken in de 
industriële praktijk brengt, zodat ze ook echt toegevoegde waarde 
leveren.
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Asset owners verlangen dat er aantoonbaar gekwalificeerde en vakbekwame medewerkers op hun 
sites werken. Bilfinger garandeert dat door haar focus op kwaliteit te richten. Met bijvoorbeeld 
procedures, uniforme opleidingen, technische hulpmiddelen en door zelf een opleidingscentrum 
voor tracers te starten.

De economie trekt aan en de grote indus-
triële bedrijven gaan weer investeren. Goed 
nieuws dus, want dat betekent flink wat 
werk aan de winkel. Maar opdrachtgevers 
willen steeds vaker van tevoren garanties 
over de vakbekwaamheid en kwaliteit van 
de contractormedewerkers die zij over de 
vloer krijgen. En daar begint de schoen te 
wringen: er is een schreeuwend tekort aan 
goed opgeleid personeel. Hoe vangt Bilfinger 
Industrial Services dat op?

Oefenfabriek
Bilfinger Industrial Services betreedt dat 
spanningsveld van verschillende kanten. 
We zijn een van de partners bij de realisatie 
van de RDM Training Plant. In deze oefen-
fabriek, die samen met de Rotterdamse 
belangenorganisatie voor haven en indus-
trie Deltalinqs tot stand kwam, worden nu 
ongeveer veertig opleidingen aangeboden. 
De leergangen variëren van ‘werken op 
hoogte’ en ‘herkennen van risico’s’ tot 
beroepstrainingen voor flensmonteur, 
isolatiemedewerker of hogedrukspuiter. 
De RDM Training Plant voorziet dus in een 
grote behoefte en haakt in op belangrijke 
ontwikkelingen in de industriële sector. 
Cursisten halen algemeen erkende certifi-
caten voor belangrijke industriële trainingen 
en er ligt veel nadruk op het toetsen van 
inzicht in veiligheid. Met deze oefenfabriek 
trainen we een nieuwe generatie mede-
werkers in de industrie en zowel het 
onderwijs als het bedrijfsleven doen er hun 
voordeel mee.

Tracing
Afgelopen zomer is het Evaluatie- en 
Opleidingscentrum (EOC) van Bilfinger 

Industrial Services in Roosendaal geopend. 
Het EOC is opgezet om nieuw aangemelde 
medewerkers te screenen op kwaliteit 
van hun werkzaamheden en hun houding 
ten opzichte van veiligheid, gezondheid 
en milieu. In deze praktijkruimte kunnen 
tracers oefenen, de veiligheidsregels leren 
en tonen wat ze in huis hebben. Tracing is 
een van de specialismen binnen Bilfinger; 
het zorgt ervoor dat de vloeibare producten 
en halffabricaten die door allerlei leidingen, 
opslagtanks, pompen en instrumenten op 
fabrieksterreinen stromen, op het vereiste 
temperatuurniveau blijven. Bilfinger 
Industrial Services heeft brede en diep-
gaande expertise in elektrische en 
stoomtracing. Deze discipline is kort 
geleden, samen met asbestverwijdering, 
lawaaibeheersing en vuurbescherming, 
ondergebracht in een nieuwe Bilfinger-
divisie Special Services. Hiermee zijn de 
activiteiten van deze specialismen in België 
en Nederland nu gebundeld. ‘Dat vergroot 
de slagvaardigheid over de grenzen 
heen. Bovendien vinden we de kleinere 
bedrijfsonderdelen niet alleen op zichzelf 
belangrijk, maar zijn ze ook een aanjager 
voor andere projecten, waardoor we vaker 
een totaalpakket kunnen aanbieden’, zegt 
commercieel directeur Christof Bossuyt 
hierover.

Contractmanagement 
Andere manieren om te garanderen dat 
Bilfinger goede steigerbouwers, isoleerders, 
painters en tracers levert, is door een goede 
organisatie van het contractmanagement 
en de personeelsplanning. Mady van den 
Dool, hoofd van deze afdeling: ‘We hanteren 
een lijst met voorkeursleveranciers en we 

hebben vaste afspraken met een aantal 
gespecialiseerde uitzendbureaus. Verder 
werken we met een web based contractor 
portal waarin we de benodigde gegevens, 
documenten en kwalificaties van de mede-
werker uploaden.’

Digitaal toelatingssysteem
Op werklocaties registreert Bilfinger 
Industrial Services de werkuren met behulp 
van de Finger Scan. Dit digitale toelatings-
systeem voor gekwalificeerd personeel 
vervangt de handgeschreven namenlijs-
ten en urenbriefjes. Finger Scan borgt dat 
er alleen gekwalificeerde, werkbevoegde 
medewerkers aan het werk zijn. Verder is 
Bilfinger Industrial Services nauw betrok-
ken bij verbeterinitiatieven en technische 
innovaties in de sector. Bijvoorbeeld bij 
de update van de Richtlijn Steigers. Deze 
richtlijn is een gezamenlijk standpunt van 
alle belanghebbende sectoren. De steiger-
bouwbranche en de partners, waaronder de 
opdrachtgevers en de handhavende instan-
ties, bepalen hierin samen de doelstellingen 
op het gebied van veiligheid en gezondheid 
in de steigerbouw. Deze ‘bijbel voor de 
steigerbouw’ zorgt niet alleen voor een 
verbetering van de kwaliteit van steiger-
monteurs in heel Nederland, maar brengt 
de gehele keten op een hoger niveau.

BILFINGER FOCUST OP KWALITEIT

GEGARANDEERD JUIST GEKWALIFI-
CEERDE VAKMENSEN OP SITE
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Corrosie moet meetbaar zijn en geen ‘roestspook’. Vanuit die gedachte richtte Guus Coolegem C-Cube 
op. Met zijn bedrijf voorkomt hij schade en hoge kosten door degradatie van coatings. Tegelijkertijd 
maakt hij onderhoud voorspelbaarder. Het geheim? Slimme sensoren, gecombineerd met nog 
slimmere data-analisten.

‘Veel bedrijven gaan nu nog reactief om met corrosie’, vindt 
Coolegem. ‘Inherent daaraan zijn schade en hoge kosten. Door 
degradatie ruim van tevoren meetbaar te maken, voorkom je dat. 
Wij maken het degradatieproces meetbaar en brengen de risico’s in 
kaart’. ‘Daarmee leveren we een bijdrage aan duurzaamheid, want 
we verlengen de levensduur van installaties’, vult Tjewei Hu aan, 

die als business developer voor C-Cube werkt. Volgens Coolegem is de 
gedachte achter zijn bedrijf eigenlijk heel simpel: ‘Het zou mooi zijn 
wanneer je weet welk onderdeel aan onderhoud of vervanging toe 
is, in plaats van dat je verrast wordt door schade. En eerlijk gezegd 
heb ik de indruk dat nog steeds heel veel asset owners verrast worden 
door schade. Het is onze ambitie daar een einde aan te maken. 

SLIMME SENSOREN 
BESTRIJDEN CORROSIE

Oprichter Guus Coolegem (links) is geboren en getogen op Schiermonnikoog. 
Via Leeuwarden belandde hij in Delft, waar hij Materiaalkunde studeerde aan 
de TU. Daarna werkte hij bij TNO, tot hij C-Cube oprichtte. C-Cube maakte in 
de afgelopen paar jaar een snelle ontwikkeling door van startup in de Delftse 
broedplaats YES!Delft naar een bedrijf met negen mensen in dienst. Dooront-
wikkeling van sensortechnologie heeft daaraan bijgedragen. ‘Inbouwsensoren 
worden steeds minder kostbaar’, zegt Coolegem, ‘bovendien kun je ze steeds 
eenvoudiger combineren met het internet of things en zo effectiever en meer 
data verzamelen. En dus betere voorspellingen maken.’
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Bilfinger magazine is een uitgave van Bilfinger Industrial Services België/

Nederland, Bilfinger Brabant Mobiel en Bilfinger ICT. Het relatiemagazine 

verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 2.000 exemplaren en wordt 

verspreid onder de zakelijke relaties van Bilfinger.

Bilfinger is een van de marktleiders op het gebied van multidisciplinaire 
industriële dienstverlening in de Benelux. Een sterke professionele  
organisatie die partnership en de veiligheid en beschikbaarheid van de 
assets van opdrachtgevers vooropzet. In onze strategie staan de pijlers 
HSEQ, Efficiency, Innovatie en Samenwerking centraal. Onze continue 
focus is gericht op goedlopende en veilige processen, met voldoende 
flexibiliteit om snel in te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Bilfinger is 
servicegericht en levert altijd de meest veilige, optimale en kostenefficiënte 
oplossing.
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Vaak is het bij een turnaround de gewoonte om de fabriek stil te 
leggen, de installatie schoon en productvrij te maken en daarna 
open te maken en te kijken hoe het materiaal zich heeft gehouden 
sinds de vorige onderhoudsstop. Met onze dienstverlening hoeft dat 
niet altijd meer, omdat je doorlopend - en op afstand -  informatie 
kunt verzamelen over de staat van je installatie.’

Sensortechnologie
Coolegem maakt samen met zijn collega’s corrosie of andere vormen 
van degradatie meetbaar en zichtbaar. ‘Dat doen we door sensoren 
te plaatsen die data opleveren. Op basis daarvan maken we een 
berekening van de levensduur. De data-analyse maken we zelf, 
daar ligt onze expertise. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen: deze tank 
gaat nog zes jaar mee. Daarna moet je ‘m vervangen. Zulke precieze 
uitspraken worden mogelijk door de combinatie van sensortech-
nologie en onze expertise.’ De sensoren die C-Cube aanbrengt, 
bestaan uit drie onderdelen. ‘Een deel dat meet, een deel elektronica, 
en een deel software. Het deel dat meet moet je aanpassen aan het 
type constructie. In de meeste gevallen is een sensor eenvoudig 
aan te brengen, en hebben we na een dag al in beeld hoe het ervoor 
staat. Bij corrosie kun je verschillende meetmethoden gebruiken, 
afhankelijk van je wens. Bij de ene methode meet je het elektroche-
mische proces van corrosie, bij de andere alleen de wanddikte van 
je tank, cilinder, vat, reactor of leiding. Je kunt daarbij een elektrode 
gebruiken of een taster. De sensor zorgt voor het omzetten van het 
degradatiemechanisme naar een elektronisch signaal, dat wij 
ontvangen en interpreteren.’

Pilotproject
Sinds enige tijd praten C-Cube en Bilfinger Industrial Services over 
samenwerking. Coolegem zegt daarover: ‘Bilfinger zoekt vernieu-
wing in hun branche. Corrosion under insulation (CUI) is al jaren 
een probleem in de West-Europese industrie. Bilfinger ziet natuur-
lijk vaak gebeuren dat isolatie verwijderd wordt met als enige doel 
te kijken hoe het materiaal eronder eruit ziet. Wat zou het mooi zijn 
om onder die nieuwe isolatie sensoren aan te brengen, zodat je het 
minder snel opnieuw hoeft te doen. En daarna je voordeel te doen 
met de kennis die je via sensoren verzamelt over de conditie van je 
installatie. Zo willen we toewerken naar de slimme fabriek of raffi-
naderij. Momenteel zoeken we samen naar een pilotproject, waarin 
verschillende stadia van CUI te vinden zijn. Daarnaast zoeken we 
een nieuwbouwproject, omdat je dan van tevoren de sensoren in 
kunt bouwen.’

Inspectie overslaan
De vraag van veel asset owners is of sensortechnologie en de bijbe-
horende interpretatie kostbaar is. Daarop zegt Hu: ‘De technologie is 
ontwikkeld op het beheersen van risico’s. Wanneer het een kritisch 
proces betreft, of een emissie kan voorkomen, is het natuurlijk al 
snel lonend, al is het maar uit het voorkomen van reputatieschade. 
Maar er zit nog een ander heel interessant aspect aan. Stel je voor 
dat je hierdoor een inspectie kunt overslaan of een onnodige repa-
ratie weet te voorkomen, dan bespaar je meteen geld. En doordat je 
alleen nog onderhoud uitvoert wat nodig is, werk je veel doelmatiger. 
Met C-Cube als technologiepartner kan Bilfinger zo zorgen voor een 
lagere TCO voor hun klanten!’ 



ON SITE
Shell Moerdijk
Aan de chemische fabrieken van Shell in Moerdijk 
vindt volgend jaar groot onderhoud plaats.
Als vaste contractor voor steigerbouw, isolatie, 
painting en tracing op Shell Moerdijk, levert 
Bilfinger een belangrijke bijdrage aan zowel de 
voorbereidingen als aan de events zelf.


