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VOORDRACHT

3 december 1974, oriëntatiedag scheepsbouw ‘Toekomst voor de maritieme ingenieur?’

Behoeftepeiling voor  
de maritieme ingenieur  
in de komende jaren

In het navolgende zal op grond 
van een overzicht van bepaalde 
ontwikkelingen op de scheeps-
bouwmarkt, een poging worden 
gedaan te komen tot een (meer 
kwalitatieve dan kwantitatieve) 
behoeftepeiling van maritieme  
ingenieurs in de komende jaren.

Het Rijn-Schelde-Verolme concern (RSV concern) 
heeft in Europa een marktaandeel van 5%. Of wij dat 
marktaandeel moeten zien te vergroten, is een vraag 
die ik niet zonder meer zou willen beantwoorden.  
In Nederland is, zowel voor de koopvaardij als voor  
de Marine, scheepsbouw en reparatie in belangrijke 
mate verenigd in het onafhankelijke RSV concern. In 
het buitenland ligt dat anders. In Italië, en in Engeland 
waarschijnlijk op korte termijn, is de scheepsbouw 
geheel en al een staatsbedrijf. In de Scandinavische 
landen zijn werven meestal zeer nauw verbonden met 
rederijen, in Duitsland met grote staalindustrieën. Bij 
ons is dat allemaal niet zo.
Het RSV concern heeft gekozen voor het zogenaamde 
breedte-model, dat economische spreiding van risico’s 
mogelijk maakt. Dat betekent dat naast scheepsbouw 
ook fabricagemogelijkheden in machinebouw, marine- 
en elektrotechniek en de reparatiesector voor het hele 
concern zeer belangrijk zijn. Zodoende wordt het 
mogelijk zowel economisch weerstand te bieden aan 
eventuele ups en downs in de verschillende sectoren, 
als binnen het concern te komen tot uitwisseling van 
ingenieurs van verschillende achtergrond en opleiding. 
Dit ligt helemaal in de lijn van open leerdoelen. Ons 
concern heeft behoefte aan mensen, die zowel tijdens 
hun opleidingsperiode als tijdens hun werk vele malen 
van functie en arbeidsplaats kunnen wisselen binnen 
de reparatie, de marine-activiteiten of de nieuwbouw. 
Een aantal ontwikkelingen in die drie maritieme 
hoofdsectoren van RSV zijn misschien interessant uit 
het oogpunt van opleiding, injectie-principe of behoef-
tepeiling.

Allereerst de nieuwbouw. In verband met een zekere 
rationalisatie van de hele Nederlandse scheepsbouw-
industrie zal in de toekomst beperking van het aantal 
scheepstypes en seriefabricage, evenals in de landen 
om ons heen, noodzakelijk zijn. Toch blijft, naast deze 
specialisatie en rationalisatie, flexibiliteit een eerste 
vereiste. De zeer scherpe inzinking, die binnenkort  
op de grote tankermarkt wordt verwacht, maakt het 
bijvoorbeeld zowel voor ontwerpers als voor werven 
noodzakelijk zich flexibel op te stellen, zodat door het 
aanpakken van totaal andere projecten, die op korte 
termijn met de bestaande capaciteit kunnen worden 
uitgevoerd, de werkgelegenheid zoveel mogelijk behou-
den blijft.
Een praktisch voorbeeld zijn de contracten, die RSV 
onlangs afsloot met de Nederlandse Scheepvaartunie. 
Het gaat hier om zeer gecompliceerde, grote container-

schepen, die gebouwd zullen worden op werven, waar 
nu nog series grote tankers worden gebouwd. In 
zekere zin is het teleurstellend, dat juist nu we door 
intensief werken het aantal manuren per tanker 
hebben teruggebracht tot internationaal concurrerend 
niveau, op een ander product moet worden over-
geschakeld. Dat vraagt van ons allen veel inventiviteit, 
creativiteit en flexibiliteit. Hopelijk zal over enige tijd 
echter seriebouw weer mogelijk zijn. Zo blijft het balan-
ceren tussen enerzijds rationalisatie en specia lisatie, 
anderzijds snel reageren op een veranderende markt, 
van waaruit een industrie nu eenmaal steeds moet 
werken en denken.
Een ander voorbeeld: een groot aantal soorten schepen 
met verschillende toegevoegde waarden vormen 
samen het totale nieuwbouwpakket van RSV. De 
onderlinge verschillen zijn inderdaad zeer groot. Zo 
ligt de kostprijs van een 230.000 tons crude-oil tanker 
in de buurt van de 125 miljoen gulden. De toegevoegde 
waarde is ongeveer 30% en de staalbehoefte 30.000 
ton. Ook de officieel gepubliceerde prijs voor een 
geleide-wapen-fregat of een standaardfregat van de 
Marine, exclusief bewapening, is ongeveer 125 mil-
joen. Maar nu is de toegevoegde waarde ongeveer  
45% en het staalgewicht 1.500 ton. Tussen deze twee 
extremen ligt zowel voor de scheepsbouw- als de 
marine- sector van R.S.V. een groot aantal schepen 
met variabele toegevoegde waarde en staalbehoefte. 
Dat vraagt grote flexibiliteit in een onderneming, die 
enerzijds de risico’s zoveel mogelijk wil spreiden, maar 
aan de andere kant toch graag door seriefabricage wil 
komen tot een lage kostprijs.

Op de productiviteit van een scheepswerf zijn verschil-
lende factoren van invloed. Daar zijn allereerst de 
arbeidskosten per man per uur. In Nederland liggen  
die tussen de 16 en 18 gulden, ongeveer even hoog als 
in Zweden, Duitsland en Japan; in Engeland liggen ze 
evenwel lager. Ook de verhouding tussen directe en 
indirecte kosten heeft een belangrijke invloed, evenals 
het investeringsbedrag per werknemer. Dit laatste 
bedrag varieert nogal van land tot land. In Engeland  
is het ƒ 60.000,-, in Nederland ƒ 70.000,-, in Zweden 
Japan en Duitsland loopt het van ƒ 100. 000,- tot  
ƒ 120. 000,-. Een andere factor is het aantal uren dat 
werknemers per jaar werken. Globaal genomen is dat 
in Nederland 1.600 uur, in andere landen tussen de 
1.700 en 1.800. Wanneer U deze cijfers bekijkt, zult  
U tot de conclusie komen dat de efficiency van Neder-
landse scheepsbouwwerven ongeveer 35% lager is dan 
in Zweden, 25% lager dan in Duitsland en 40% hoger 
dan in Engeland. De efficiency in Japan, en dat valt 
dan weer mee, is 15% hoger dan bij ons.
Deze cijfers geven allerminst een nauwkeurig beeld, 
het is een globale evaluatie, die U waarschijnlijk wèl  
de indruk geeft, dat er in Nederland ten opzichte van 
de productiviteit in de scheepsbouwindustrie nog een 
en ander valt te verbeteren. Daar wordt dan ook hard 
aan gewerkt. Juist de laatste jaren zijn bijzonder veel 
mensen bijzonder hard bezig deze cijfers te verbete-
ren. Natuurlijk is dat ook bittere noodzaak, maar dat 
het gebeurt geeft weer een indicatie van de behoefte 
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aan maritieme ingenieurs. Ik zal U niet vermoeien met 
allerlei details over sterk toegenomen computertoe-
passing en over een uiterst kostbare factor in het 
bouwproces: transport. De efficiency daarvan kan door 
allerlei verbeteringen nog heel wat worden verhoogd. 
Wel wil ik wijzen op een belangrijke ontwikkeling in 
ons concern.
Naast het bouwen van schepen gaan we ons ook 
toeleggen op het ontwikkelen, bouwen en verkopen 
van systemen; Werktuigkundige systemen, zoals die  
in schepen worden aangetroffen, waar echter ook  
een duidelijke markt voor is buiten de directe scheeps-
bouw. De markt voor systemen is in ontwikkeling,  
ook in het buitenland. De marktsituatie is echter nog 
niet helemaal duidelijk. Daarom juist is er behoefte  
aan flexibiliteit, aan het vermogen om snel te kunnen 
omschakelen. Niet alleen technisch en ontwerpkundig, 
niet alleen op de werf zelf. Neen, flexibiliteit wordt ook 
gebist van de mensen in onze buitendienst - en daar 
zitten nogal wat ingenieurs bij. Juist zij moeten plotse-
ling en binnen een kort tijdsbestek omschakelen van 
de traditionele reders in de westerse wereld naar een 
totaal ander type in het Midden Oosten, in Noord- 
Afrika en Zuid-Amerika. Want dat zijn de gebieden 
waar op het ogenblik heel wat in beweging is. Daar  
zal zich in de komende jaren met betrekking tot onze 
markt een zeer duidelijke ontwikkeling voordoen. We 
zullen daar een vinger aan de pols moeten houden en 
ons goed realiseren dat op die nieuwe markt een totaal 
andere mentaliteit heerst. Aan onze deskundigheid en 
voorlichting worden andere eisen gesteld en ook dat 
vereist weer flexibiliteit van de mens, van de ingenieur 
in het bedrijf.
Nog een laatste punt over de nieuwbouwsector. In de 
naaste toekomst zal steun aan een aantal landen met 
betrekking tot opzet en uitvoering van werfprojecten 
zeer belangrijk worden. Dat zal veel voorbereiding 
vragen, veel tijd in beslag nemen, omdat ook de hele 
infrastructuur moet worden opgezet. Daarom heeft 
ook op dat gebied onze technische know-how waarde, 
al lijkt zo’n werf-project op het eerste gezicht mis-
schien minder interessant. Het duurt immers vrij kort, 
het kost echter wèl veel tijd en geld. Maar voor onder-
neming kan het betrokken zijn bij dit soort projecten 
betekenen, dat ook een zekere relatie ontstaat in 
verband met de toelevering van bouwplannen voor 
schepen, eventueel zelfs voor series die men ter 
plaatse wil bouwen.

Naast de scheepsnieuwbouw heeft ook de sector 
reparatie een belangrijke functie. De nieuwbouwomzet 
is nu ongeveer een miljard gulden; we hopen dat die 
van de reparatie, nu 700 à 800 miljoen, in de komende 
jaren ook naar een miljard zal groeien. Onze positie in 
Europa is buitengewoon sterk, we hebben een markt-
aandeel van 30 à 35%. Het is ons bijzonder veel waard 
om onze goede naam op het gebied van deskundigheid 
en service te handhaven.
Tot voor kort was ons grootste probleem: hoe trekken 
we voldoende mensen aan. Misschien is de situatie op 
de arbeidsmarkt nu aan het veranderen. Dan kunnen 
we zowel in absolute als relatieve zin onze markt-

positie zeker handhaven, zo niet verbeteren. Een zekere 
groei zou betekenen, dat we nog meer mensen kunnen 
aantrekken, al kom ik hier op een moeilijk punt.
In de reparatiesector tekent zich namelijk een duide-
lijke verschuiving af van middelgrote scheepsbouw 
naar VLCC’s. Dat wil niet zeggen dat de middelgrote 
scheepsbouw verdwijnt. Integendeel, die zal zeker 
blijven. Wel neemt de gemiddelde tonnage van ter 
reparatie aangeboden schepen sterk toe. Voorzien 
hebben we dat niet helemaal, voor de behoeftepeiling 
lijkt het me echter wel belangrijk. Schades, die zeer 
grote VLCC’s oplopen bij aanvaringen of andere on-
gelukken, zijn namelijk ontstellend veel groter dan 
men zich in het verleden realiseerde. Bij onze bedrij-
ven komen af en toe schades binnen, waarvan de 
reparatiekosten per stuk liggen tussen de 30 en 50 
miljoen gulden. Heel duidelijk komen we daarmee in 
een overgangsfase van reparatie en nieuwbouw. Vaak 
vinden bij een dergelijke reparatie zeer ingrijpende 
verbouwingen plaats of worden hele gedeelten van het 
schip, bijvoorbeeld het middenstuk, vervangen door 
eventueel zelfs grotere delen. Als deze markt op dezelf-
de manier blijft groeien, kan dat aanleiding worden tot 
alweer meer flexibiliteit, zowel in personeelsbezetting 
als werkgelegenheid. Daarnaast ontwikkelen zich ook 
de offshore activiteiten. Dit leidt tot veel verbouwingen. 
Schepen, oorspronkelijk gebouwd voor andere doel-
einden, worden nu voor offshore omgebouwd. Dat zijn 
soms opdrachten van zo’n 50 miljoen gulden per stuk, 
waarbij 4.000 a 5.000 ton staal wordt verwerkt. 
Recent heeft onze onderneming weer een paar orders 
van die grootte afgesloten. Waarom vermeld ik dit nu 
speciaal? Omdat deze feiten wel degelijk van invloed 
horen te zijn op het opleidingspatroon van de scheeps-
bouwkundig ingenieur. Dat moet een specialist zijn, die 
niet alleen denkt aan bouwen, maar ook aan ombouwen 
en repareren van schepen. 
Steeds meer reders gaan geavanceerd denken. Daar 
zijn allereerst de grote oliemaatschappijen. Die stellen 
reparaties niet ad hoc vast, maar plannen ze lang van 
tevoren. Bovendien groeit, ook buiten de olie-industrie, 
het aantal reders dat aan een opdracht hoge eisen 
stelt. Van ons vragen deze twee groepen een sterke 
benadering. Ook aan reders die zich in het Midden- 
Oosten of in Zuid-Amerika vestigen, kunnen we veel 
technische en andere adviezen geven. Dit geldt ook 
voor de reparatiesector. Op het ogenblik ontstaan, 
vooral in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, een 
aantal werfprojecten, die ruimschoots technische 
ondersteuning vragen. Daarop zullen we ons moeten 
instellen, willen we tenminste ook bij die projecten 
betrokken raken en blijven.
Wie immers iets van dit soort zaken afweet, komt 
overal ter wereld regelmatig de namen tegen van niet 
meer dan vier à vijf grote bedrijven. Ik bedoel daar-
mee, dat slechts een kleine groep ondernemingen dit 
soort grote projecten aandurft. Vaak zijn het bijzonder 
dure en grote projecten, die meer voor lange-termijn- 
strategie en omwille van het landsprestige worden 
aangepakt, dan dat ze direct economisch nut hebben. 
Een economisch werkend bedrijf kan er daarom niet 
zonder meer aan deelnemen.

Wie zijn deze bedrijven? Allereerst Ishiwa Ilarima 
Heavy Industries, net als ons concern een grote 
combinatie van nieuwbouwwerven en machinefa-
brieken. Dan de Zweedse Götaverken, vaak in samen-
werking met Engelse collega’s. In de derde plaats 
Blohm en Voss. Tenslotte Rijn-Schelde-Verolme. 
Merkwaardigerwijs ontmoeten we bij deze projecten 
ook vaak Lisnave. Dit in de laatste vijf jaar ontstane 
werfproject heeft op deze markt snel een grote positie 
veroverd. Daarom geldt het vaak als voorbeeld voor 
andere ontwikkelingslanden. Die zeggen dan, op grond 
van de resultaten van Lisnave, dat ze ook zo’n bedrijf 
willen opzetten. Misschien ga ik wat erg diep op deze 
zaak in, maar het probleem van werfprojecten en van 
mensen die nodig zijn voor het overdragen van know-
how wordt steeds groter. Tenslotte noem ik nog de zeer 
belangrijke marinesector van RSV. U weet waarschijn-
lijk dat wij zo bevoorrecht zijn, zeer goede opdrachten 
van onze Koninklijke Marine te mogen boeken. Eind 
november 1974 werd officieel het contract bekrachtigd 
en getekend voor een tweede serie van vier fregatten, 
in totaal nu dus acht. Dat betekent het voordeel van 
seriebouw, als resultaat van intensieve samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven. Via samenwerking 
met de Marine, onder andere in de Nevesbu, is hier 
duidelijk sprake van een gezamenlijk project. Voor ons 
houdt dat in een maximale efficiency bij de bouw van 
deze schepen, terwijl anderzijds volledig rekening kan 
worden gehouden met eisen en wensen van de Marine. 
De toegevoegde waarde is bij deze fregatten zeer hoog, 
circa 45%. De voordelen daarvan zullen op den duur 
ook blijken buiten het zuiver scheepsbouwkundig 
proces. Bijvoorbeeld, op dit moment heeft onze elek-
trotechnische sector nog een bescheiden omvang.  
De omzet is ongeveer 100 miljoen gulden, waarvan een 
30 tot 40 miljoen buiten de interne leveranties valt. 
Opdrachten voor buitengewoon gecompliceerde schepen 
als deze fregatten, bieden de mogelijkheid dat mensen 
daardoor op de werf de kans krijgen, een grote be-
kwaamheid en deskundigheid op te bouwen, waarmee 
ze vervolgens een belangrijke rol kunnen spelen in 
andere sectoren en ook in de randgebieden. Bovendien 
houdt de geavanceerdheid van deze schepen in, dat 
moet worden gewerkt met overdekte bouwplaatsen. 
Daarin is heel wat geïnvesteerd, maar we hopen in 
staat te zijn in deze overdekte bouwplaatsen en met 
onze, in een zeer intensieve en creatieve samenwer-
king met de Koninklijke Marine, opgebouwde expertise 
in de toekomst ook voor de internationale markt 
marineschepen te kunnen vervaardigen. Als we daar 
met z’n allen hard voor gaan vechten, denk ik dat zo’n 
ontwikkeling al in de komende jaren zal inzetten. Ook 
op dit gebied zijn nieuwe werfprojecten factoren die we 
regelmatig tegenkomen. Uiteindelijk willen overal ter 
wereld afnemers zelf dit soort schepen kunnen bouwen, 
ook al zal er veel tijd mee gemoeid zijn. Dat houdt voor 
ons weer in: internationaal reizen, internationale 
contacten, overdracht van technische kennis en dus 
ook weer: grote behoefte aan hoogwaardige technici.

Wat is nu mijn conclusie? Toenemende complexiteit 
van projecten, steeds hogere technische en commer-

ciële eisen van reders, noodzaak tot efficiënte produc-
tie en grote flexibiliteit, ontwikkelen van systemen en 
modellen; dat alles stelt zware eisen aan de wendbaar-
heid van een maritiem ingenieur. Voor onze groep  
betekenen deze factoren, dat we in toenemende mate 
ingenieurs zullen moeten aannemen omdat er op het 
ogenblik een achterstand is. Verder is het van groot 
belang, dat de TH-opleiding ook voorbereidt op flexi-
biliteit. Niet alleen flexibiliteit in gespecialiseerde 
kennis binnen de scheepsnieuwbouw, maar ook een 
goed inzicht in economische aspecten van de markt. 
Goed inzicht ook in andere belangrijke aspecten van  
de scheepsbouw, zoals reparatie en ontwikkeling van 
werktuigkundige systemen. Ik ben van mening dat 
schaalvergroting en verhoging van efficiency leiden 
tot praktisch ingestelde, op een breed fundament 
opgeleide technici. Het integrale karakter van projecten 
met betrekking tot ontwerp, productie en marktvraag 
neemt voortdurend toe. Die markt wordt bovendien 
steeds internationaler, ten opzichte van grote inter-
nationale reders is geavanceerd tegenspel vereist.  
Er is een verschuiving in de wereldmarkt naar oliepro-
ducerende landen, met de daarmee samenhangende 
werfprojecten. Nederland zal zich, behalve op actieve 
bestudering van en verstrekken van adviezen voor 
deze projecten, moeten concentreren op scheepsbouw 
en op reparatie met een hoge toegevoegde waarde. 
Deze verschuivingen moeten we zowel aanvaarden  
als aankunnen. Ten slotte lijkt ook het leveren van 
geavanceerde systemen en pakketten op het gebied 
van scheepswerktuigkunde en elektrotechniek steeds 
belangrijker te worden. Al deze ontwikkelingen leiden 
in de komende jaren tot een relatieve stijging van de 
vraag naar niet alleen maritieme, maar ook werktuig-
bouwkundige en elektrotechnische ingenieurs. Een 
vertaling van deze kwalitatieve uitspraak naar een 
gekwantificeerde behoefte is noodzakelijk. Daarom 
geloof ik, dat een permanente dialoog tussen de Tech-
nische Hogeschool en de industrie dringend gewenst is, 
met naar ik hoop als resultaat dat de behoeftepeiling 
van de maritieme ingenieur in de jaren tachtig kwan ti-
tatief en kwalitatief beter kan worden voorspeld.


