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1.0 LEDEN 

Op 1 januari 2018 had de Afdeling Offshore Techniek (OT) 1098 leden. Een jaar later, op 1 
januari 2019, is dit aantal gedaald met 24 tot 1074 leden. 

 
 

 
Per 
01-01-2016  

Per 
01-01-2017  

Per 
01-01-2018 

 Per 
01-01-2019     

Leden 802 
 

851 
 

836  820 

studenten 105 

 

77 

 

51  53 

senior-leden 206 

 

193 

 

197  190 

geassocieerden 12 
 

14 
 

14  11 

tot. 1125 

 

1135 

 

1098  1074 
 

 
2.0 ACTIVITEITEN 

In 2018 werden 9 lezingen, de conferentie Offshore Industry 2018 (i.s.m. Management 
Productions), het HBO Offshore Symposium (i.s.m. HBO Offshore Netwerk), de offshore day 

2018 (i.s.m. Management Productions) en het symposium "Moving Away From Fossil Fuels” 
(i.s.m. Afdeling voor Maritieme Techniek, Afdeling Olie- en Gastechnologie, Afdeling Techniek, 

Maatschappij & Economie) georganiseerd. 
 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gegevens van de lezingen en activiteiten 

samengevat: 
 

Datum Activiteit Aantal 

deel-
nemers 

18-01-2018 Fast Track To Subsea Success: The Royal IHC Hi-Traq, 
lezingenavond, Sliedrecht 

78 

15-02-2018 Prelude FLNG, lezingenavond, Rijswijk 141 

15-03-2018 Innovative Offshore Foundation Technologies, lezingenavond, 

Nootdorp 

96 

19-04-2018 Offshore Wind Made Profitable, lezingenavond, Delft 94 

01-05-2018 Moving Away From Fossil Fuels, symposium, Den Haag (i.s.m. 

Afdeling voor Maritieme Techniek, Afdeling Olie- en 
Gastechnologie, Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie) 

288 

17-05-2018 Construction And Commissioning Of World’s Largest Cranes + 

ALV, lezingenavond, Schiedam 

61 

29-05-2018 Offshore Industry 2018, Rotterdam (i.s.m. Management 

Productions) 

* 

20-09-2018 Legendarische lift: Johan Sverdrup Platform Installatie met 
Pioneering Spirit, lezingenavond, Delft 

283 

18-10-2018 Offshore Wind Turbine Installation – Safely Pushing The 

Boundaries, lezingenavond, Schiedam 

155 

15-11-2018 HBO Offshore Symposium 2018, Vlissingen/Middelburg (i.s.m. * 
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HBO Offshore Netwerk) 

15-11-2018 Offshore Windfarm Construction, State of the Art, 

lezingenavond, Den Haag 

84 

20-11-2018 Offshore Day 2018, Rotterdam (i.s.m. Management Productions) * 

13-12-2018 The Limitations and Benefits of FPSO Standardization, 

lezingenavond, Schiedam 

114 

 
De lezingen werden ook in 2018 zeer goed bezocht. Evenals de overige activiteiten. Vrijwel elke 

lezing zag het maximale aantal bezoekers. Gemiddeld waren er maar liefst 123 personen per 
lezing aanwezig. Een record! 

 
De constructie waarbij de lezingen 2 maanden van tevoren open worden gesteld voor inschrijvingen 

enkel voor leden blijkt een succes. Niet-leden kunnen enkel nog de open plekjes invullen vanaf een 

week voor de start van de lezing. Dit waarborgt de intenties van het bestuur om het aantrekkelijker 
te maken om lid te worden van KIVI OT. 

 
Helaas was er dit jaar wel wederom weer een (lichte) daling van het aantal leden. Mild in verhouding 

met de andere afdelingen van het KIVI, maar dit blijft een aandachtspuntje van het bestuur. Het 

komende jaar is het jubileum jaar van KIVI OT, waarbij de verhoogde exposure wellicht een 
ommekeer zal kunnen betekenen in het aantal leden van KIVI OT. 

 
Ook afgelopen jaar is er maar een enkele lezing in Den Haag (het Kivi gebouw) gegeven. Alle 

andere lezingen werden op locatie gegeven en gefaciliteerd door de desbetreffende 
lezinghouder. Dit wordt gezien als een positief punt waarbij niet alleen de kosten voor Kivi 

worden gedrukt, maar wat ook bijdraagt aan de diversiteit en daarmee aantrekkelijkheid van 

de lezingen. 
 

Zo werd de lezing “Prelude FLNG” via een live streaming verbinding vanaf het schip gehouden 
(door Willem Keij, die daarvoor midden in zijn nacht was opgestaan om het tijdsverschil 

tussen Australië en zijn publiek in Nederland te overbruggen). Als klap op de vuurpijl werden 

de bezoekers verwend met een rondleiding aan boord, via een webcam op de helm van 
Willem. 

 
De lezing “Legendarische lift: Johan Sverdrup Platform Installatie met Pioneering Spirit” in 

Delft werd zeer druk bezocht met maarliefst 283 aanwezigen. 

 
De lezing “Fast Track To Subsea Success: The Royal IHC Hi-Traq” werd aangevuld door een 

rondleiding over het terrein. 
 

De volgende prijzen zijn afgelopen jaar uitgereikt: 
 

 Offshore and Dredging Engineering Prijs 2018 voor ir. Hugo Romer, Delft, 20-09-

2019 voor zijn afstudeerwerk aan de Technische Universiteit Delft met de titel “Wire 

& Arc additive manufacturing for offshore appliances” 
 HBO Offshore and Engineering Prijs 2018 voor Sam de Bode, Middelburg, 15-11-2018 

voor zijn afstudeerwerk aan de Hogeschool Rotterdam met de titel “Conceptual 

Design of a Jacket Suspension System” 
 

Het symposium “Moving Away From Fossil Fuels” in aula van de Haagse Hogeschool in Den 

Haag (i.s.m. Afdeling voor Maritieme Techniek, Afdeling Olie- en Gastechnologie, Afdeling 
Techniek, Maatschappij & Economie) mag gezien worden als een zeer groot succes.  

 
Diverse vooraanstaande sprekers presenteerden hun idee en gedachten over de 

energietransitie van fossiel naar duurzaam. Zo stelde Jeroen van der Veer: ‘Een bedrijf 
floreert wanneer het inspeelt op verandering. De energietransitie creëert kansen zowel voor 

de oude fossiele industrie als voor start-ups.’. Ook Marjan van Loon, de huidige president-

https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/offshore-windfarm-construction
https://www.managementproducties.com/en/maritime-offshore/offshore-energy-day
https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-techniek/activiteiten/activiteit/fpso-standardization


 
directeur van Shell-Nederland gaf haar inzicht: ‘Schaf niet het oude af om met iets nieuws 

(lees: duurzaam) te beginnen, maar gebruik het oude als springplank om het nieuwe te 
versnellen.’ En Jo Peters, secretaris-generaal van NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas 

Exploratie en Productie Associatie): ‘Breek niet alles af, maar kijk wat oude en nieuwe 

energietechniek gemeen hebben’. 
 

Ook vanuit andere invalshoeken werden er visies gedeeld: Berend Scheffers van EBN 
(Energiebeheer Nederland, partner bij gas- en olieprojecten) kondigde een plan aan voor 

grootschalige toepassing van geothermie. Ulco Vermeulen van de Gasunie zet in op groen 
gas. 

 

Er waren ook vertolkers van initiatieven die zich meer onbevangen op de duurzame energie 
richten. Zo zet Allard van Hoeken, afkomstig van het offshorebedrijf Bluewater, zijn kennis in 

om op zee zonnepanelen te plaatsen met zijn start-up Oceans of Energy, Jan van der Tempel 
hoopt deze zomer een windturbine te plaatsen die via hydraulische druk een generator 

aandrijft, en hoogleraar Paulien Herder coördineert het onderzoek aan de TU’s richting 

energietransitie. 
 

Gedurende het symposium was er verder veel interactie met het publiek door gebruik te 
maken van de Mentimeter tool, waarbij iedereen via zijn eigen mobiele telefoon kon 

meedenken en mee discussiëren. Dit werd zeer goed ontvangen en zal ook zeker vaker 
worden gebruikt.  

 

En uiteraard ontbrak ook een gezellige afsluitende borrel niet. 
 

 
 

Na het succesvolle symposium wilde de afdeling het succes voortzetten en is met de 
organiserende afdelingen van het symposium besloten om de kennis en financiële middelen 

van het symposium te gebruiken om met KIVI leden een rapport te schrijven over “De 

Energietransitie”. De energietransitie is een maatschappelijk debat waarin de ingenieur een 
belangrijke rol speelt. Als de vereniging van ingenieurs in Nederland mag een 

ingenieursrapport van KIVI hier niet in ontbreken. Het fundament voor het rapport is door de 
afdeling gelegd en wordt in 2019 verder ingevult door KIVI leden en het KIVI bureau. De 

afdeling OT zal hier een rol in blijven spelen. 

 



 
Komend jaar is het tijd voor het 50 jarige bestaan van Kivi OT. Hier zullen veel mooie en 

unieke activiteiten voor plaatsvinden en we hopen alle leden dan ook weer in grote getalen te 
mogen ontvangen. 
 

3.0 SAMENWERKING 

Het symposium werd een groot succes i.s.m. Afdeling voor Maritieme Techniek, Afdeling Olie- 

en Gastechnologie, Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie. 

 
Het HBO Offshore Symposium 2018 werd mogelijk gemaakt door de samenwerking met HBO 

Offshore Netwerk. 
 

De Offshore Day 2018 werd in goed samenwerking met Management Productions 
georganiseerd. 

 

De samenwerking met het bestuur van het studenten Dispuut Offshore Technologie is nog 
immer constructief.  

 
Verder heeft het bestuur contacten onderhouden met andere KIVI afdelingen in aanverwante 

disciplines, met name de afdeling voor Maritieme Techniek, Olie en Gastechnologie en 

Mijnbouw. 

 
4.0 BESTUUR 

Samenstelling bestuur in 2018:  

- voorzitter: Jan van Kessel 

- vicevoorzitter: Coen Friederich 

- secretaris: Jochem Oomen 

- penningmeester: Wouter Slob 

- leden: 

 - Dick de Jong 

 - Sjoerd Meijer 

 - Robert Plat 

 - Noëlle Stolk-Fierloos 

 - Luuk Vliegen 

 - Solange van der Werff 

 - Daan Kusters (DOT vertegenwoordiger) 

 

 Kandidaat bestuursleden: 

 - Bertus Bernhard 

 - Martijn Meijer 

 - Hugo Romer 

 - Andreina Romero 
 

Vriendelijke groet, de secretaris, 
 

J. Oomen. 


