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Toen in december 1982 de Vereniging van 
Nederlandse Reders in de Kleine Handels
vaart (VNRK) opgericht werd, heerste er 
op de vrachtenmarkt al enige tijd een mi
neurstemming. Niemand kon toen echter 
vermoeden, dat de situatie jaar na jaar 
steeds verder zou gaan verslechteren en 
dat de kleine handelsvaart in steeds grote
re moeilijkheden zou komen te verkeren. 
En als de balans per ultimo 1986 opgemaakt 
w ordt dan blijkt, dat in de voorbije jaren de 
vrachten steeds lager werden en de verlie
zen groter, ondanks alle pogingen to t kos
tenbesparing.
Met deze pessimistische ontboezeming 
opent voorzitter drs. J. J. Schuld van de 
VNRK het jaarverslag 1986, en het is inder
daad geen woord te veel gezegd. De kleine 
handelsvaart gaat door een diep dal waar
van het einde nog niet in zicht is. Iedereen 
zal het ermee eens zijn, aldus de voorzitter, 
dat deze situatie niet onbeperkt kan blijven 
voortduren. Iedereen is er ook van over
tuigd, dat er te zijner tijd  verbetering in zal 
moeten komen. Maar niemand weet wan
néér dat zal zijn. Uitlatingen in de memorie 
van toelichting op de begroting 1987 van 
het ministerie van verkeer en waterstaat, 
dat de scheepvaart door het dal begint 
heen te komen, zetten geen zoden aan de 
dijk, vooral niet als er dan ook nog in één 
adem gesteld w ordt, dat in de scheepvaart 
verdere deconfitures moeten worden ver
wacht. Daar zit een zekere tegenspraak in. 
Kortom, het zijn praatjes waar je niets voor 
koopt. Het einde van de misère is nog niet 
in zicht.
Overigens is die voorspelling van verdere 
deconfitures intussen wél uitgekomen. D it 
w ord t bevestigd door de ontwikkelingen.

Het jaarverslag van de VNRK noemt het 
daarom teleurstellend, dat de eind I986 
gepubliceerde beleidsnota van minister 
Smit-Kroes zich wél uitgebreid bezig
houdt met plannen voor de verre toe
komst, maar nauwelijks aandacht schenkt 
aan de steeds verder gaande afbraak van de 
Nederlandse scheepvaart in het heden. 
Moet men daar u it afleiden dat men in Den 
Haag alleen maar oog heeft voor de toe
komst van de scheepvaart en van het heden 
niets verwacht? Het lijk t er wel op. 
Hoezeer echter het heden met moeilijkhe
den te kampen heeft blijkt wel uit de mede
deling van de voorzitter, dat hij zich thans 
niet durft te wagen aan het uitspreken van 
een gematigd optimistische verwachting 
voor 1987, zoals hij d it begin vorig jaar ten 
aanzien van 1986 deed. W at hij wél doet is 
de gehele Nederlandse kleine handelsvaart 
veel sterkte en inventiviteit toewensen in 
de huidige moeilijke omstandigheden, 
waarbij hij er de nadruk op legt, dat de 
VNRK binnen haar middelen en mogelijk
heden alles zal bijdragen om te trachten op 
korte term ijn verbetering in de situatie te 
brengen. Het lijk t heden nog een raadsel 
hoe d it zal kunnen, maar moed verloren al 
verloren, al is het vandaag de dag in de 
kleine handelsvaart uitermate moeilijk de 
moed erin te houden met de rug tegen de 
muur.
Het ligt voor de hand dat het de VNRK 
onder deze benauwende omstandigheden 
ook bepaald niet voor de wind gaat. Een 
aantal leden is als gevolg van de aanhouden
de malaise in het vervoer van droge lading 
in financiële moeilijkheden verzeild ge
raakt en is om deze reden van de ledenlijst 
geschrapt. D it had uiteraard to t gevolg dat
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de de contributie niet kon worden geïnd. 
De VNRK zal daarom ook in 1987 een 
uiterst zuinig financieel beheer moeten 
voeren, omdat het aantal oninbare contri
buties ten opzichte van 1985 gestegen is. 
De Vereniging heeft thans 120 leden en de 
contributie beloopt één gulden per ton per 
jaar van elk schip.
De situatie waarin de Nederlandse kleine 
handelsvaart zich bevindt w ord t bevestigd 
door cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. In 1986 zijn de totale on t
vangsten van deze bedrijfstak met 21 pet 
gedaald ten opzichte van 1985. Deze nega
tieve ontwikkeling is het gevolg van een 
daling van de vrachtinkomsten met 22 pet 
en van de ontvangsten uit charterhuur met 
15 pet. Per ton draagvermogen daalden de 
totale inkomsten met 23 pet. Het draag
vermogen van de eigen schepen bleef in 
1986 ten opzichte van 1985 vrijwel onver
anderd. Deze cijfers zijn gebaseerd op een

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan 
van Maas Lastechniek B V. in Hoogezand 
werden door het bedrijf op 31 maart, I en 2 
april een drietal open dagen georgani
seerd, waarbij vele relaties nader konden 
kennismaken met het bedrijf dat 15 jaar 
geleden door de heer D. P. Maas werd 
begonnen. In het Noorden neemt het be
drijf een unieke plaats in, omdat veel bedrij
ven waaronder de scheepsbouw, kunnen 
profiteren van de apparatuur, kennis en 
ervaring die Maas Lastechniek ’aan de man’ 
brengt.
De directeur stelt zich op het standpunt 
dat niet alleen apparatuur en materialen 
met succes kunnen worden verkocht, doch 
dat deze verkoop vergezeld moet gaan van 
kennisoverdracht. De heer Maas heeft

onderzoek waaraan 142 ondernemingen 
hebben deelgenomen.
De verslechtering van de gang van zaken in 
de kleine handelsvaart kom t wel héél dui
delijk naar voren uit de cijfers van het 
laatste kwartaal van het vorige jaar. In d it 
kwartaal waren de ontvangsten uit zee
vaartactiviteiten van de kleine handels
vaart zelfs 29 pet lager dan in het laatste 
kwartaal van 1985. Deze grote terugval is 
voortgekomen uit een daling van de 
vrachtinkomsten met niet minder dan 30 
pet en van de charterhuurontvangsten met 
27 pet. De totale inkomsten per ton draag
vermogen daalden nog sterker, namelijk 
met 33 pet.
De bovenstaande cijfers tonen beter dan 
wat ook de precaire situatie waarin deze 
bedrijfstak onder de Nederlandse vlag van
daag de dag verzeild is geraakt en dat 
verbetering daarvan op zeer korte term ijn 
dringend gewenst is om grote onheilen te

daarom ook geijverd voor de instructie in 
de lastechnieken. H ierdoor is, althans in 
het Noorden, een achterstand ingelopen, 
die in heel Nederland in de loop der jaren 
ten opzichte van het buitenland was ont
staan.
Ondanks de teruggang in de maritiem in
dustriële sector heeft het bedrijf kans ge
zien om in de afgelopen jaren gestaag te 
groeien, en deze groei zal zich in de naaste 
toekomst voortzetten, zij het in beschei
den mate.
Ter gelegenheid van de open dagen vond 
weer kennis overdracht plaats in de vorm 
van een lezing over mechanisatie en auto
matisering in de lastechniek.

P.A.L.

voorkomen. De voorz itte r spreekt dan 
ook de hoop uit, dat 1987 in ieder geval 
béter moge eindigen dan het is begonnen. 
O f d it een vrome wens zal blijken te zijn zal 
pas aan het eind van d it jaar moeten blijken. 
In ieder geval zou men zich in Den Haag 
moeten bezinnen op maatregelen op korte 
termijn, om de kleine handelsvaart door de 
huidige moeilijkheden heen te helpen en 
daarmee een overlevingskans te bieden. 
Het is geen geheim dat ook de banken zich 
grote zorgen maken in verband met het 
steeds verder oplopen van de achterstand 
bij de betaling van aflossing en rente op aan 
reders verstrekte hypothecaire scheeps- 
kredieten. De lage vrachten maken dit 
vrijwel onmogelijk nu zelfs de kosten in 
vele gevallen niet meer kunnen worden 
opgevaren, laat staan als het dan ook nog 
om opgelegde schepen gaat.
Het thema opgelegde schepen komt in het 
verslag eveneens aan de orde. De VNRK 
heeft in november 1986 contact gezocht 
met Verband Deutscher Küstenschiffseig
ner (VDK) te r bespreking van de mogelijk
heid internationaal to t een oplegregeling 
te kunnen komen voor bepaalde categorie
ën algemene vrachtschepen en na te gaan 
welke problemen in verband daarmee zou
den moeten worden opgelost. Deze be
sprekingen zijn intussen reeds uitgebreid 
to t het Verenigd Koninkrijk en Denemar
ken. Het grote probleem is de financiering 
van een oplegregeling. De banken zullen-  
mede in hun eigen belang -  bereid moeten 
zijn om daaraan bij te dragen, maar ook de 
overheden. H ier schuilt dus een mogelijk
heid om van overheidszijde mee te werken 
de scheepsruimte door oplegging te ver
minderen, als gevolg waarvan de vrachten 
zullen stijgen. Het ligt echter voor de hand 
dat van de betrokken reders eveneens een 
bijdrage voor de financiering van een op- 
leggingsplan zal worden verlangd. Zij zijn 
de eerste belanghebbenden bij zo’n plan. 
Het zij duidelijk gezegd: men is er in kleine 
handelsvaartkringen wèl van overtuigd dat 
met een in opzet tijdelijke oplegregeling 
het lek hier niet boven water zal komen. 
Als verdere stap zou daarom dan ook aan
dacht moeten worden geschonken aan een 
sloopregeling wil men, althans op langere 
termijn, een evenwicht tussen vraag naar 
en aanbod van scheepsruimte realiseren. In 
het kader van d it alles -  oplegging en sloop
regeling -  is de gedachte aan een structuur
onderzoek van de kleine handelsvaart op
nieuw actueel geworden. Daar zal het dus 
mogelijk binnenkort wel van komen.

Scheepsbouw
Al eerder dacht men dat de scheepsnieuw- 
bouw in West-Europa een dieptepunt be
reikt had. Thans is echter bekend gewor
den dat de orderontvangsten bij de 
scheepswerven in West-Europa -  en ook 
in Japan -  to t een ’historisch' dieptepunt 
zijn gezakt. Voornaamste oorzaak: de let
terlijke ’cutthroat’ concurrentie van Zuid-

MAAS LASTECHNIEK 15 JAAR
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Korea, waar de nieuwbouw van schepen 
goedkoper is dan waar ook te r wereld. 
Het is de OECD die d it wereldkundig 
gemaakt heeft met cijfers van deze trieste 
gang van zaken. In 1986 werd in de bij deze 
organisatie aangesloten Europese landen 
en Japan opdracht ontvangen voor de 
bouw van 7,92 miljoen brt aan scheeps- 
ruimte. In 1985 bedroeg dit cijfer 9,66 mln 
brt, dus bijna twee miljoen ton minder. D it 
kan natuurlijk niet zo door blijven gaan 
zonder tenslotte een fataal dieptepunt te 
bereiken. Maar de perspectieven zijn er 
vandaag de dag niet naar om enig optimis
me te koesteren. Volgens de OECD blij
ven de vooruitzichten aanhoudend slecht. 
Noch op de korte, noch op de middellange 
termijn valt er enig licht te bespeuren. 
Van de door de werven in de OECD- 
landen in 1986 ontvangen nieuwbouwop- 
drachten ging om te beginnen 5,87 miljoen 
ton naar Japan, zodat er voor de West- 
europese OECD-landen maar weinig 
overbleef: slechts ruim twee miljoen ton 
tegen 2,52 miljoen ton in 1985. Ons we
relddeel zakt in de scheepsbouw dus 
steeds verder af. Waar het op deze manier 
met deze traditionele bedrijfstak op den 
duur heen moet weet niemand. Het is 
feitelijk een benauwende situatie, waarin 
alleen een grote ordergolf uitkomst kan 
brengen, maar de kansen daarop zijn van
daag de dag gering, eigenlijk in het geheel 
niet aanwezig. Een opleving van de wereld
handel zou zo goed als zeker to t gevolg 
hebben dat veel opleggers weer in de vaart 
zullen worden gebracht, want geen reder 
kan het zich permitteren daar geen gebruik 
van te maken, ofschoon in een dergelijke 
situatie de vrachten ook weinig neiging 
zullen vertonen to t stijging. De opnieuw in 
exploitatie genomen schepen zullen daar

SILVERWIND

Bij de scheepswerf Bij Isma B.V. te Wartena 
werd op I april 1987 de rondvaartboot 
'Silverwind’, in aanbouw voor Rederij 
Waddenvaart B.V. te Holium, Ameland, te 
water gelaten. De Silverwind heeft een 
lengte van 27 meter bij een breedte van 6 
meter en de diepgang bedraagt ca, 0,85 
meter. De voortstuwing geschiedt door 
een DAF scheepsdieselmotor van 200 pk 
terw ijl tevens een boegschroefinstallatie is 
ingebouwd. Het schip is geschikt voor de 
dagvaart, de salon is ruim opgezet en biedt 
ruimte aan maximaal I 10 personen. Er is 
tevens een groot zonnedek aanwezig. De 
rondvaartboot is toegankelijk voor minder 
valide personen.

Foto Jaap Knigge

remmend op werken. Het is daarom zeer 
goed mogelijk dat straks zal blijken dat 
1986 niet het dieptepunt was, maar dat het 
nog erger kan.

O lie
W at de toekomst betreft is er een vrees 
die door aandeelhouders van de Kon/Shell 
Groep dikwijls w ord t geuit: wat gaat er 
gebeuren als de olie opraakt? D it komt 
naar voren in het jaarverslag 1986 van de 
Groep. President-directeur ir. L. C. van 
Wachem staat in een Voorwoord in d it 
jaarverslag bij deze vrees stil. Hij zegt dat 
sinds het allereerste begin van de olie- 
industrie de bewezen reserves steeds voor 
maar ongeveer 20 jaar voldoende zijn ge
weest, en dat het vandaag de dag niet 
anders is. Hij w ijst er echter op, dat de in de 
laatste jaren door Shell-maatschappijen aan 
de reserves toegevoegde hoeveelheden 
groter zijn dan de in die periode geprodu
ceerde hoeveelheden, en dat d it succes 
evenzeer een gevolg is van de geweldige 
vooruitgang in de toegepaste technologie 
bij het zoeken naar olie en het opvoeren 
van de uit een veld winbare hoeveelheid, 
als van het vinden en verwerven van nieu
we velden.
Volgens ir. Van Wachem bestaat er geen 
enkele tw ijfel aan dat er nog voldoende 
onontdekte reserves zijn om nu reeds te 
kunnen garanderen, dat de olie- en gas
bedrijfstak to t ver in de volgende eeuw 
zeer belangrijk zal blijven. De enige vragen 
in d it verband zijn echter waar die toekom
stige reserves zullen worden gevonden en 
tegen wélke kosten. Immers, het is een 
duidelijke zaak dat de winning uit nieuwe 
bronnen onvermijdelijk moeilijker en dus 
duurder zal zijn. Ir. Van Wachem kenschet
ste dit als een zorg voor de gehele wereld,

omdat deze duurdere winning een kosten
verhogende invloed heeft.

Toch meent hij -  ondanks vertrouwen in 
de toekomst van de voornaamste bedrijfs
activiteiten van Shell -  dat het verstandig 
zal zijn dat zij zich ook op andere terreinen 
waar haar kennis kan worden aangewend 
ontw ikkelt. Maar het is eveneens verstan
dig dat Shell zich niet hals over kop in 
nieuwe activiteiten sto rt waarmee zij to t 
dusver weinig ervaring heeft opgedaan. 
Beter is het behoedzaam te werk te gaan 
en de speciale kenmerken van deze niet- 
traditionele bedrijfsactiviteiten goed te 
begrijpen alvorens die geleidelijk te ont
wikkelen, vooropgesteld uiteraard dat zij 
voldoende vooruitzichten bieden. 
Overigens is de president-directeur van 
mening, dat de toekomst van de Groep vol 
nieuwe mogelijkheden zit. De globale 
vraag naar olie zal in de komende jaren 
misschien niet veel verder stijgen, en de 
technische inspanning die opgebracht 
moet worden om in steeds moeilijker ge
bieden nieuwe olie- en gasbronnen te kun
nen vinden is immens. Immens is ook de 
door lagere prijzen gestelde uitdaging 
nieuwe wegen te zoeken om gecompli
ceerde processen zodanig te ontwerpen 
en vervolgens te realiseren dat zij econo
misch haalbaar blijven. Het streven naar 
een grotere efficiency met gebruikmaking 
van nieuwe technologie zal blijven bestaan, 
evenals de behoefte aan mannen en vrou
wen die bekwaam en met durf, vastbera
denheid en verbeeldingskracht deze uitda
ging onder ogen zien, waaruit tevens blijkt 
dat feminisme en emancipatie begrippen 
zijn die ook to t  in de technologie zijn 
doorgedrongen.

vHk

SenW 54STE IAARGANG NR 10 179



i s m m  

in m im

ESAB N ederland B.V.
Neutronweg 11. 3542 AH Utrecht 
Postbus 8183, 3503 RD Utrecht 
Telefoon: 030-46 5922, Telex: 40139

Het verschil tussen originaliteit en imita
tie, ook in de laswereld.
ESAB is een graag gevolgd voorbeeld. 
Maar een kopie blijft altijd een afspiege
ling van het origineel. Wie w il weten hoe 
groot dat verschil is, moettoch eens ons 
programma goed onder de loep nemen. 
Wie als eerste van technische vooruit
gang wil profiteren, kiest ESAB. Ons 
beeldmerk is daarvoor de garantie. In 
zowel las- en snijapparatuur als in au
tomatisering en lastoevoegmaterialen. 
Zeker als het origineel voordeliger uit
pakt dan de kopie. ESAB is dynamisch 
en toonaangevend als wereldconcern. 
Wie de ontwikkeling vo lg t weet waar
om.

ESAB De voorsprong groeit!



EVALUEREN EN CERTIFICEREN 
VAN KWALITEITSBORGIN 
SYSTEMEN*

door. Ing. C. Dam

Introductie
De laatste jaren worden de meeste takken 
van de industrie meer of minder genood
zaakt door hun afnemers om formele kwa- 
liteitsborgingssystemen in te voeren wel
ke betrekking kunnen hebben op het ont
werpen van, het produceren van, en/of de 
levering van gerede producten c.q. ver
leende diensten, o f een combinatie van 
deze drie elementen.
Het invoeren van een kwaliteitsborgings- 
systeem heeft zijn invloed op het gehele 
bedrijfskundige gebeuren van een produ
cerende onderneming o f van een dienst
verlenende onderneming.
Deze gedocumenteerde systemen zijn in 
de eerste plaats een instrument om het 
bedrijfskundige gebeuren in de eigen on
derneming te controleren en te sturen (te 
beheersen).
Ten tweede dienen deze gedocumenteer
de systemen vertrouwen te geven zowel in 
kwantitatieve als in kwalitatieve zin aan 
afnemers en aan eindgebruikers van Pro
dukten en/of diensten die geleverd moe
ten worden volgens overeengekomen 
specificaties en normen.
Niet alleen het verlangen om d it vertrou
wen bij de afnemers te bewerkstelligen 
heeft to t de invoering geleid van deze 
gedocumenteerde systemen, maar ook

valt in niet onbelangrijke mate te denken 
aan:
1. de maatschappellijke en industriële be
wustwording, zoals motivatie, verbetering 
arbeidsomstandigheden, vermindering van 
vervangingskosten, vermindering van faal
kosten en in het bijzonder de kosten t.g.v. 
gevolgschade.
2. de sterke economische druk uit de 
markt om hoog kwalitatieve produkten of 
diensten te leveren tegen de laagst moge
lijke prijzen, het zgn. 'fit fo r purpose’ prin
cipe en om zoveel mogelijk produkten of 
diensten met de daarbij behorende kwali
te it per gulden te leveren (p/d +  q)/fl.)<p =  
product; d =  dienst; q =  kwaliteit).
3. de sterke toename van de juridische 
aspecten ten gevolge van het to t stand 
komen van de formele wetgeving op het 
gebied van produkt/dienst aansprakelijk
heid in relatie to t de reeds bestaande w et
geving op het gebied van b.v. de nucleaire, 
de chemische, de offshore, de luchtvaart, 
de farmaceutische industrie en vele andere 
takken van industrie.
4. de stimuleringsmaatregelen van de di
verse overheden waarbij in Nederland te 
denken valt aan de aanzet die de commissie 
Wagner heeft gegeven en welke door Eco
nomische Zaken is gepromoot d.m.v. sub
sidieregelingen en het zgn. 'Stappenplan'

om een beter imago te bewerkstelligen 
van 'Nederland B.V.'
Een identiek proces is in Engeland door de 
overheid in gang gezet na de publicatie van 
het 'W arner report' en de slogan 'Buy 
British’ die b.v. de imagodoelstelling aan
geeft van de Britten.
Bovenstaande en andere argumenten heb
ben mede bijgedragen to t de oprichting 
van Certificatie-instellingen in de diverse 
landen om ons heen, waarbij zeker de in 
Brussel ontwikkelde certificatie-policy in 
Europees verband niet uit het oog verlo
ren mag worden.

1.0. C E R T IF IC A T IE -IN S T E L L IN G  
L L O Y D ’S REGISTER Q U A L IT Y  
A SSU R A N C E L T D . (LR Q A  L T D .)

Oorsprong, achtergrond  
en organisatie
LRQA Ltd. is opgericht door Lloyd’s Regis
te r o f Shipping, mede naar aanleiding van 
het streven van de diverse overheden van 
bepaalde E.E.G. lidstaten om to t formele 
'Erkenningen' te komen op het gebied van 
de kwaliteitsborgingssystemen.
De overheden van Nederland en Engeland 
hebben de industrie als eerste reeds de 
weg gewezen om to t verbetering van de 
kwaliteitszorg in het algemeen te komen 
door het opzetten en implementeren van 
kwaliteitsborgingssystemen, welke geba
seerd zijn op geldende nationale stan
daards.
De organisatie van LRQA Ltd. voldoet aan 
de eisen van ISO Guide 40 en overeen
komstig bestaat het algemeen bestuur uit 
18 leden dat als volgt is samengesteld:
-  6 leden vertegenwoordigend de indus

trie
-  6 leden vertegenwoordigend de 

afnemers
-  6 leden vertegenwoordigend Lloyd’s 

Register o f Shipping.

Het dagelijks bestuur w ord t geleid door 
een algemeen directeur met een directe

* Tekst van een Presentatie Kwaliteitsdienst -  
KDI -  symposium 'Evalueren in Nederland’ 19- 
2-'87.

Figuur I
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Figuur 2

verantwoording aan het algemeen be
stuur.
Een van de primaire hoofdkenmerken van 
de nationale 'Erkenningssystemen’ is dat 
organisaties die hun diensten aanbieden als 
’Assessment Body' o f als 'Certificatie-in- 
stelling' door die nationale overheden of 
hun gedelegeerden to t in detail worden 
geëvalueerd volgens genoemde normen. 
Formele erkenning kan plaatsvinden nadat 
zo'n evaluatie met succes is uitgevoerd, 
waarbij opgemerkt w ordt dat deze organi
saties periodiek worden geëvalueerd op 
het correct functioneren.
In Nederland worden deze formele erken
ningen verstrekt door de Raad voor de 
Certificatie (RvC) en in Engeland door de 
National Accreditation Council 
(NACCB), die ook zorg dragen voor de 
periodieke evaluaties.
Certificatie is beslist geen doel op zich, 
doch alleen een middel om kopers, autori
teiten, verzekeraars en eindgebruikers 
een grotere garantie te geven dat produk- 
ten en/of diensten in overeenstemming 
zijn met bepaalde standaards.
De hoofdactiviteiten van LRQA Ltd. be
staan uit het beoordelen en certificeren 
van kwaliteitsborgingssystemen (Quality 
Management Systems) volgens erkende 
standaards zoals:

NEN 2646-2648 
NS 5801-5803 
ISO 9000-9004 
AQAP 1-4-9

BS 5750 pt. 1-2-3 
AS 1821-1823 
NF X 50-110 
CSA Z299

In het algemeen zijn al deze nationale stan
daards aan het eind van de jaren '60/begin 
jaren '70 ontwikkeld en afgeleid van de

reeds bestaande nucleaire en militaire 
standaards ANSI N.A.45.2 -  AQAP. 
Bedrijven die door LRQA Ltd. zijn geëvalu
eerd en gecertificeerd zijn gemachtigd om 
het LRQA-logo in combinatie met het logo 
van de nationale overheid te voeren op 
hun: briefhoofden, brochures en tech
nisch/commerciële publicaties.

Het LRQA Ltd. logo dient voorzien te zijn 
van de desbetreffende kwaliteitsborgings- 
standaard(s) (figuur 3) eventueel tezamen 
met het logo van de nationale erkennings- 
instelling (overheid).

Het logo mag niet gebruikt worden op 
producten o f de daarbij behorende test- 
certificaten en geldt alleen voor kwaliteits
borgingssystemen (Quality Management 
Systems).
Misbruik van het logo en/of het goedkeu- 
ringscertificaat lijdt to t het intrekken van 
het goedkeuringscertificaat.
Bovenstaande registratie en publicatie
rechten zijn vastgelegd in een door de 
Erkenningsinstituten voorgeschreven pro
cedure.

2.0. DE R O L V A N  EEN  
C E R T IF IC A T IE -IN S T E L L IN G
Een certificatie-instelling speelt een be
langrijke rol in de industrie door het initieel 
en periodiek evalueren van kwaliteitsbor
gingssystemen.
Doordat het kwaliteitsborgingssysteem 
periodiek door de externe Certificatie- 
instelling w ord t beoordeeld kan mede 
hierdoor het bewijs geleverd worden aan 
de bedrijfsleiding dat het kwaliteitsbor
gingssysteem effectief functioneert.

Het reeds aanwezig zijn van geïmplemen
teerde kwaliteitsborgingssystemen in de 
industrie is een indicatie voor de eindge
bruiker dat de fabrikant o f leverancier zich 
verplicht heeft kwaliteitsprodukten of 
diensten te leveren.
D it vertrouwen van de eindgebruiker kan 
nog nader versterkt worden indien het 
kwaliteitsborgingssysteem door een door 
een overheid erkende Certificatie-instel
ling is geëvalueerd en gecertificeerd.
De Certificatie-instelling kan de industrie 
zijn diensten op twee manieren aanbieden 
t.w.:
a. Via de zgn. branche-organisaties van fa
brikanten of leveranciers (figuur 4). D it kan 
voordelen hebben omdat in de te vormen 
Certificatie Commissie en tijdens het op
stellen van de certificatieschema's ook 
eventueel vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers betrokken kunnen 
worden.
Deze specifieke branchekennis (b.v. te rm i
nologie, produktkennis, etc.) w ord t door 
LRQA verw erkt in een zgn. Quality Sys
tem Supplement waarin de aanvullende 
specifieke evaluatiecriteria zijn vastgelegd. 
Enige typische voorbeelden van branche
organisaties in Engeland zijn:
-  British Foundry Association
-  Britisch Pump Association
-  Catering Equipment Manufacturer’s As

sociation
-  Pressure Vessels Quality Assurance 

Board
-  etc.

Figuur 3

1 ®

!

ü

--------

Approved
BS5750

Erkend door de 
Raad voor de 

Certificatie
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In Nederland zijn brancheprojecten opgezet in:
-  grafische industrie*
-  fijnmechanische industrie*
-  schoenenindustrie*
-  meubelindustrie*
-  verpakkingenindustrie
-  confectie-industrie
-  betonwarenindustrie
-  carosserie-industrie
-  rubber-/kunststofindustrie
-  textielindustrie
-  ziekenhuiswasserijen
-  snacks- en kokswaren
-  kraanverhuurbedrijven
-  garagebedrijven
-  oppervlaktebehandelingsbedrijve. t
-  slachterijen en vleeswarenbedrijven
-  electrotechnische installateurs * door E.Z. -  aangewezen 'p ilo t’
-  duikbedrijven (N A D O ). branche-organisaties

Geobserveerde nadelen van deze branche
organisaties zijn:
-  beperkte nationale/internationale be

kendheid.
-  beperkt financieel draagvlak
-  verstrengeling van belangen.

_  J

CERTIFICATIE  BRANCH GEORGANISEERDE 

BEDRIJVEN

Figuur 4

b. Via de individuele fabrikanten, daar het 
vaak moeilijk is gelijksoortige fabrikan
ten/leveranciers tezamen te brengen, 
waarbij opgemerkt w o rd t dat historisch 
gezien het zoeken van individuele erken
ningen in bepaalde gebieden van de indus
trie  algemeen gebruikelijk is b.v. in de:
-  scheepsbouw
-  staalfabrikanten/leveranciers
-  motorenfabrikanten
-  offshore industrie
-  etc.

Het succes van een Certificatie-instelling 
hangt dan ook sterk af van de mate waarin 
haar goedkeuringscertificaten worden er

kend en herkend door de grote inkoopor
ganisaties en de eindgebruikers.
Hierbij kan worden opgemerkt dat de 
goedkeuringscertificaten van LRQA Ltd. 
hun erkenning hebben gevonden in de nati
onale en internationale industrie, alsmede 
bij de overheidsinstellingen die betrokken 
zijn bij de inkoop van goederen en appara
tuur.
Zoals de reeds hierboven omschreven ac
tiv ite it van LRQA Ltd. verzorgt deze Cer
tificatie-instelling nog enige andere cer- 
tificatie-gerelateerde activiteiten die als 
volgt kunnen worden samengevat:
-  certificatie van kwaliteitsborgingssyste- 

men van fabrikanten/leveranciers
-  typekeur van produkten
-  conformity certificatie van produkten
-  certificatie van kwaliteitsborgingssyste- 

men van handelaren en toeleveranciers
-  training en certificatie kwaliteitsspecia- 

listen, via LRQA Ltd. goedgekeurde in- 
stituten/universiteiten.

3.0. A A N V U L L IN G  O P  DE  
K W A L IT E ITS B O R G IN G S - 
S T A N D A A R D S  (Q U A L IT Y  
SYSTEM  SU P PLEM EN TS)
De nationale evaluatie standaards NEN- 
serie, BS-serie, etc. zijn zodanig ontw ik
keld dat ze van toepassing kunnen zijn op 
kwaliteitsborgingssystemen in alle takken 
van de industrie en dienstverlening. 
Echter t.g.v. het algemene karakter en het 
ruime toepassingsgebied van deze stan
daards is enige nadere invulling van de eisen 
van deze standaards d.m.v. een aanvullend 
document gewenst.
D it aanvullende evaluatiedocument (Qua- 
lity System Supplement) w ord t additio
neel t.o.v. de standaard(s) in overleg met 
de fabrikant/leverancier samengesteld en 
toegespitst op de specifieke produkt-, 
proces- of contracteisen.
Z o ’n aanvulling op de standaardcriteria van 
de nationale evaluatiestandaard(s) maakt 
nu zo’n evaluatie meer zinvol voor de beide

belanghebbenden in de industrie t.w . fabri
kant/leverancier en afnemer/eindgebrui
ker (figuur 5).

4.0. H E T  C E R T IF IC A T IE  PROCES  
V A N  EEN K W A L IT E ITS - 
B O R G IN G SSYSTEEM .
Figuur 6 geeft globaal aan welke stappen 
door beide fabrikant/leverancier en Certi- 
ficatie-instellingen ondernomen moeten 
worden tijdens het doorlopen van het ge
hele certificatieproces.

Stap I
Zodra een fabrikant/leverancier ervan 
overtuigd is dat zijn geïmplementeerde 
kwaliteitsborgingssysteem voor formele 
evaluatie in aanmerking komt zoekt hij 
contact met een Certificatie-instelling.
In deze fase dient enige algemene informa
tie te worden vastgelegd om to t accurate 
doelstellingen en prijsaanbiedingen te ko
men t.w.:
-  de specifieke standaard welke van toe

passing zal zijn tijdens de evaluatie/certi
ficatie b.v. NEN, BS, in het bijzonder 
welke sectie, etc.

-  o f er een evaluatie/certificatie t.a.v. 
meerdere standaards vereist is

-  grootte van de personeelsbezetting 
ind. een verdeling hiervan over de di
verse afdelingen, kwaliteitsdienst, te 
kenkamer, fabriek, tec.

-  detailinformatie van de producten die 
vervaardigd worden en die onder dit 
evaluatie-/certificatieschema vallen.

Stap 2
De in stap I verstrekte informatie maakt 
het voor LRQA Ltd. mogelijk een kosten
raming te maken en zodra d it voor de 
fabrikant accoord is w ord t een formeel 
contract opgesteld. De tekst van d it con
tract voldoet aan de eisen van beide erken- 
ningsorganisaties RvC en NACCB.
In deze fase van onderhandeling w ordt ook

Figuur 5

QUALITY 5Y5TEM SUPPLEMENT

1 S c o p e : d e fin e s  item s  m a n u fa c tu red

2 S pecifications: covers m a te r ia ls ,d im e n s io n s ,

product codes

3 Defin itions  cast .b a tc h , c o n tro l item s etc

C Technical re q u ire m e n ts  :

-  R e levan t p an  o f B S 5 7 5 o / n EN 761,6
-  C ontract rev iew

-  Records to s u b stan tia te  conform ance

-  Raw  m a te ria ls

-  Process control ie routing system

-  R e lease  procedure

-  Repair a nd  re c tif ic a tio n

_ Process control equipm ent
- NDE

5 C o rrective  action a n d  re c o rd s

6 C e rtif ic a te  of c o n fo rm ity

7 Traceab le  item s
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ROUTE TO CE RTI F IC AT I ON

Figuur 6

door LRQA Ltd. een voorstel van een 
Quality System Supplement u itgewerkt 
zoals omschreven in sectie 3.0.

Stap 3
Zodra de contractcondities zijn overeen
gekomen en het contract als zodanig is 
getekend w ord t de fabrikant/leverancier 
gevraagd een korte vragenlijst in te vullen 
en een ’gecontroleerde’ copie van het 
kwaliteitshandboek in de dienen.

Stap 4
Voordat met de werkelijke evaluatie bij de 
fabrikant/leverancier kan worden begon
nen w ord t door de LRQA project engi- 
neer het kwaliteitshandboek met de daar
bij behorende documentatie beoordeeld 
en vergeleken met de eisen van de stan
daard^) en indien van toepassing de Quali
ty  System Supplement.

Iedere vorm van commentaar en/of afwij
king van de standaard(s) w ord t van te vo
ren schriftelijk aan de fabrikant/leverancier 
medegedeeld met het verzoek d it voor de 
uitvoering van de actuele evaluatie te im
plementeren.

Stap 5
Alvorens met de evaluatie aan te vangen 
wordt er eerst met de fabrikant/leveran
cier een programma overeengekomen 
waarbij alle delen van het bedrijf/proces 
worden beoordeeld. Tijdens elke evaluatie 
w ordt een bepaalde selectieprocedure ge
volgd daar het onmogelijk is ieder contract 
en/of toegevoegde handeling aan het pro
ces to t in detail te  onderzoeken.
Indien er echter aanwijzingen zijn en/of 
worden gevonden dat er tekortkomingen 
in het kwaliteitsborgingssysteem zitten zal 
d it nader worden onderzocht.

Iedere systeemafwijking w ordt met om
schrijving van afwijking vastgelegd in een 
zgn. Non-Compliance Note (figuur 7) en 
vermeld in een evaluatierapport (Assess- 
ment Summary Report, figuur 8).

Stap 6
Het kwaliteitsborgingssysteem van een fa
brikant/leverancier kan worden gecertifi
ceerd indien blijkt tijdens de evaluatie dat 
het systeem voldoet aan de eisen van de 
standaard(s) en dat alle systeemafwijkin- 
gen zijn gecorrigeerd, indien aanwezig. 
Het ’goedkeuringscertificaat’ heeft een 
geldigheidsduur van drie jaar tijdens welke 
periode de LRQA Ltd. project engineers 
om de zes maanden periodieke evaluaties 
bij de fabrikant/leverancier uitvoeren. 
Deze periodieke evaluaties worden ge
houden om er verzekerd van te zijn dat het 
kwaliteitsborgingssysteem correct w ordt 
onderhouden en uitgevoerd. Het perio
dieke evaluatieprogramma w ord t in een 
formeel drie jaarlijks programma vastge
legd.

Stap 7
Alvorens na drie jaar het goedkeuringscer
tificaat te vernieuwen, w ord t het gehele 
kwaliteiteborgingssysteem opnieuw geëv
alueerd zoals omschreven in stap 5.

Figuur 11 toon t een voorbeeld goedkeu
ringscertificaat van een kwaliteitsbor
gingssysteem onder vermelding van de 
evaluatiestandaard(s), aanvulling op de 
standaard(s) (Quality System Supple
ment), geldigheidsduur en certificaatnum
mer. Tevens w ord t het Erkenningsmerk 
van de desbetreffende overheidsorganisa
tie vermeld, indien van toepassing.

5.0. H E T  E V A LU A T IE P R O C E S  
V A N  EEN K W A L IT E ITS - 
B O R G IN G SSYSTEEM

5.1. Kwaliteitsborgingsstandaards
De specifieke eisen voor kwaliteitsbor
gingsstandaards zijn vastgelegd in de diver
se nationale standaards. Zoals reeds eerder 
gesteld wijken deze nationale standaards 
onderling weinig van elkaar af en vinden 
allen hun oorsprong in de nucleaire en 
militaire standaards uit de jaren ’60, begin 
jaren ’70.

In het algemeen omschrijven alle huidige 
standaards de volgende basiscriteria zoals:

1. omschrijving kwaliteitssysteem
2. de organisatie/verantwoorlijkheden
3. beoordeling van het kwaliteitssys

teem
4. controle van het ontwerp
5. kwaliteitsplanning
6. controle van documenten
7. werkinstructies/procedures
8. inkomende goederencontrole
9. controle fabricage

10. inspectie
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Figuur 7

11. vakmanschapscriteria/productbe- 
heersing

12. eindinspectie/testprodedures 
I 3. bemonsteringsprocedures
14. controle afgekeurd materiaal
15. indicatie inspectieniveau/status
16. bescherming-/conserveringsproce- 

dures
17. training/kwalificaties
18 interne/externe evaluaties (audits)
19. opslag
20. levering
21. nazorg.

In het algemeen zijn alle kwaliteitsnormen 
gebaseerd op drie niveaus van systeembor- 
ging voor de kwaliteit van producten en/of 
diensten en kunnen als volgt worden on
derverdeeld:
1. kwaliteitssystemen voor het ontw er

pen, produceren en leveren van pro
ducten en diensten en voor het toepas
sen van processen

2. kwaliteitssystemen voor het produce
ren en leveren van producten en dien
sten waarvan het ontwerp vastligt en 
het toepassen van processen

3. kwaliteitssystemen voor het keuren en 
leveren van gerede producten c.q. gele
verde diensten

4. kwaliteitssystemen voor handelaren als 
afgeleide van bovengenoemde stan
daards.

In de nationale standaards bestaan detail- 
verschlllen zoals reeds aangegeven en voor 
de specifieke omschrijvingen w ord t ver
wezen naar die standaards.

5.2. H e t  evaluatieconcept
Een evaluatie van een kwaliteitsborgings- 
systeem w ord t uitgevoerd om vast te stel
len of het systeem wel o f niet (evt. to t in 
welke mate) voldoet aan de criteria zoals 
vastgelegd in de kwaliteitsstandaard waar
bij d it nader w ord t onderzocht door een 
werkelijke evaluatie u it te voeren van de 
gehele organisatie om na te gaan of het 
kwaliteitsborgingssysteem:
-  w erkt o f in werking is
-  correct w ord t toegepast en onder

houden
-  effectief w ord t uitgevoerd.

Tijdens het evaluatieproces probeert de 
onderzoeker vast te stellen of de volgende 
elementen van het kwaliteitsborgingssys
teem zijn gegarandeerd en zoekt ant
woord op b.v. de volgende vragen:
-  zijn de verantwoordelijkheden en auto

risaties duidelijk geregeld
-  zijn er gedocumenteerde procedures, 

instrucites en is hier controle op
-  weet een ieder en begrijpt een ieder zijn 

verantwoordelijkheden, delegaties, 
procedures, instructies, etc.

-  worden de procedures correct toege
past en uitgevoerd door het geautori
seerde en verantwoordelijke personeel

-  is er voldoende personeel, gereedschap, 
faciliteiten en algemene benodigdheden

-  is het systeem effectief wanneer het 
correct w ord t toegepast.

Deze opsomming is betrekkelijk onbe
perkt u it te breiden met relatie to t stan
daard, proces, product, contract, etc.

De waarde van een evaluatie hangt mede af 
van de ervaring van de onderzoeker (asses
sor), de interpretatie van zijn bevindingen, 
zijn kennis van zaken waarnaar hij moet 
kijken en de vragen die hij moet stellen 
alsmede van zijn deductieve gave om een 
strak ondervragingspatroon te volgen en 
de verkregen antwoorden objectief te 
kunnen beoordelen.

5.3. H e t evaluatieproces
In figuur 6 van sectie 4.0. is het certificatie
schema reeds aangegeven.

5 3.1. Overeen te komen kwaliteitsstan
daard
Voordat met de evaluatie van een kwali
teitsborgingssysteem w ord t aangevangen 
dient nauwkeurig te worden onderzocht 
en te worden overeengekomen welk deel 
van de kwaliteitsstandaard(s) van toepas
sing is.
De keuze van de toe te passen kwaliteits
standaard^) is de verantwoording van de 
fabrikant/leverancier, waarbij hij in de ga
ten dient te houden zijn faciliteiten, zijn 
mogelijkheden en zijn contractuele ver
plichtingen t,o.v. zijn klanten.
Indien nodig kan de Certificatie-instelling
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Figuur 8

hem van advies dienen welke kwaliteits
standaard^) het beste geschikt is/zijn voor 
een bepaalde fabrikant/leverancier in rela
tie to t zijn product, proces of markten 
(eindgebruiker).

5.3.2. Beoordeling kwaliteitshandboek 
O ok al refereren de meeste kwaliteits
standaards niet 'persé' naar een kwaliteits
handboek maar naar een 'gedocumenteerd 
kwaliteitssysteem’, is het echter tegen
woordig algemeen gebruikelijk in de indus
trie om kwaliteitshandboeken samen te 
stellen die het kwaliteitsborgingssysteem 
nauwkeurig omschrijven.
Het beoordelen van het kwaliteitshand
boek w ord t uitgevoerd m.b.v, een contro
lelijst (checklist) om er zeker van te zijn dat 
alle elementen van de standaard zijn om

schreven en dat aan alle eisen van de over
eengekomen kwaliteitsborgingsstandaard 
is voldaan.
Bij een kleine onderneming waar een een
voudig kwaliteitsborgingssysteem w ordt 
toegepast is een enkel document voldoen
de. In het geval van grote bedrijven met 
veel afdelingen en/of werkmaatschappijen 
is het aan te bevelen om een samengesteld 
kwaliteitshandboek te vervaardigen, 
d.w.z. dat in het Company’s kwaliteits
handboek alleen de algemene doelstellin
gen (policy) zij omschreven van het kwali
teitsborgingssysteem. D it kwaliteitshand
boek w ord t dan aangevuld met aparte 
kwaliteitshandboeken per afdeling en/of 
werkmaatschappij waarin alle procedures 
van de diverse activiteiten zijn vervat per 
afdeling en/of werkmaatschappij.

5.3.3. Evaluatie van het kwaliteitsbor
gingssysteem
De initiële evaluatie w ord t nauwkeurig 
gepland en alle leden van het beoordelings- 
team worden volledig voorbereid.
De leider van het beoordelingsteam is ver
antwoordelijk voor de instructies van de 
andere teamleden en voor het uitleggen 
van het evaluatieprogramma aan de fabri
kant/leverancier.
De opbouw van een evaluatie ziet er in zijn 
algemeenheid als volgt uit:

a. Openingsvergadering
De openingsvergadering w ord t gehouden 
ko rt na aankomst en ko rt voor de geplande 
aanvang van de evaluatie, waarbij de vol
gende elementen worden behandeld t.w.:
-  introductie teamleden en vertegen

woordigers van fabrikant/leverancier
-  introductie van aangestelde begeleider 

van fabrikant/leverancier tijdens evalu
atie

-  een toelichting op eventuele moeilijk
heden/verstoringen fabricage/produc
tieproces tijdens het uitvoeren van de 
evaluatie

-  geeft nader aan wat van de fabrikant/le
verancier tijdens dit bezoek verwacht 
w ordt

-  uitleg eventueel aanbevolen aanpassin
gen van het kwaliteitshandboek.

b. Beoordeling van het kwaliteitsbor
gingssysteem
Het meest belangrijke deel van de evalua
tie bestaat uit het op de werkplek uitvoe
ren van interviews, metingen en waarne
mingen om na te gaan of het kwaliteitsbor
gingssysteem werkt.
De beoordelers dienen elke techniek te 
gebruiken om te controleren o f aan alle 
eisen van de overeengekomen kwaliteits
standaard^), het geaccepteerde kwali
teitshandboek met de daarbij behorende 
procedures is voldaan.
De teamleden moeten zich ervan verzeke
ren dat hun waarnemingen met de eisen 
van de standaard worden vergeleken en 
niet met hun eigen meningen.
Indien een afwijking (non-compliance) 
w ordt waargenomen t.a.v. de eisen van de 
kwaliteitsstandaard, moet deze non-com
pliance nauwkeurig worden omschreven 
en dient verwezen te worden naar de 
relevante clausule van de standaard. Te
vens w ord t een aanbeveling gedaan hoe 
deze afwijking kan worden gecorrigeerd.

c. Samenvattend rapport
Nadat de evaluatie is beëindigd wordt 
door de teamleider een samenvattend rap
port opgesteld waarin alle bevindingen zijn 
vervat en dat tijdens de sluitingsvergade- 
ring mondeling aan de directie van de fabri
kant/leverancier w ord t uiteengezet. Het 
samenvattend rapport dient niet alleen een 
samenvatting te zijn van de gevonden afwij
kingen maar dient aan te geven waar de
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algemene zwakheden van het kwaliteits- 
borgingssysteem zich bevinden en richtlij
nen te geven hoe een en ander binnen de 
grenzen van de standaard(s) kunnen w o r
den aangepast.
Het doel van de sluitingsvergadering is 
tevens om de leden van het beoordelings- 
team in de gelegenheid te stellen hun be
vindingen in meer detail toe te lichten aan 
de directie van de fabrikant/leverancier en 
om met de directie hun gemaakte adviezen 
te bespreken en verbeteringsvoorstellen 
overeen te komen tezamen met een datum 
waarop één en ander geïmplementeerd 
kan zijn.

d. Vervolgevaluatie
Indien afwijkingen zijn waargenomen is het 
noodzakelijk dat de teamleider of door 
hem aan te stellen leden van het team een 
vervolgevaluatie uitvoeren bij de fabri
kant/leverancier om te verifieëren o f de 
overeengekomen correcties zijn uitge
voerd.
Indien deze vervolgevaluatie to t tevreden
heid is uitgevoerd en alle correcties zijn 
aangebracht zal de teamleider de directie 
van LRQA Ltd. voorstellen om het kwali- 
teitsborgingssysteem van de desbetreffen
de fabrikant/leverancier goed te keuren 
volgens de overeengekomen kwaliteits
standaard^) waarna het certificaat na 
goedkeuring van de directie kan worden 
uitgereikt (figuur I I).

5.3.4. Periodieke evaluatie 
De initiële goedkeuring van een kwaliteits- 
borgingssysteem van een fabrikant/leve
rancier is geen eindbeoordeling. Zodra

Hr. D. Reunie (directeur LRQA) (I) ontvangt 
erkenningscertificaat van de Raad voor de Cer
tificatie (RVC) u it handen van dr. F.J. P. Heuer 
(r.) plv. Algemeen D irecteur Algemeen Indus
triebeleid van het Ministerie van Economische 
Zaken.
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een acceptabel systeem is ingevoerd is het 
noodzakelijk dat het correct w ordt onder
houden.
Het is de filosofie van LRQA dal alle goed
gekeurde kwaliteitsborgingssystemen 
worden onderworpen aan een zes maan
delijkse vervolgevaluatie. 
Vervolgevaluaties worden van te voren 
met de fabrikant/leverancier overeenge
komen en worden uitgevoerd volgens een 
van te voren vastgesteld schema. In het 
algemeen neemt een vervolgevaluatie een 
dag in beslag daar het niet de bedoeling is 
om alle elementen van het kwaliteitsbor- 
gingssysteem bij elke vervolgevaluatie te 
controleren. Het evaluatieschema w ordt 
door de teamleider samengesteld op basis 
van de bevindingen van de initiële evaluatie. 
D it schema zal echter worden bijgesteld
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afhankelijk van de resultaten van de 
vervolgevaluaties.
Hierbij w ord t echter nog opgemerkt dat in 
die 3 jaarlijkse periode alle elementen van 
de standaard(s) zijn onderworpen aan een 
herevaluatie.

5.3.5. Hercertificatie
Iedere goedkeuring van een kwaliteitsbor- 
gingssysteem w ord t verstrekt door LRQA 
Ltd. voor een term ijn van drie jaar.
Aan het einde van deze periode van 3 jaar 
w ord t weer een volledige evaluatie uitge
voerd zoals omschreven onder para 5.3.3. 
tijdens de initiële evaluatie. Het volledige 
evaluatieproces inclusief de vervolgevalua
ties worden dus in een 3 jaarlijkse cyclus 
herhaald.

5.3.6. Kwalificaties van 
evaluatiepersoneel
Het uitvoeren van evaluaties van kwali- 
teitsborgingssystemen heeft enkel zin in
dien d it door competent en ervaren perso
neel w ord t uitgevoerd,
LRQA Ltd. heeft hiertoe de richtlijnen 
voor de kwalificatie van personeel van het 
Institute of Quality Assurance geadop
teerd.
D it garandeert niet enkel dat al het perso
neel professioneel is gekwalificeerd maar 
ook over de nodige ervaring beschikt in het 
beoordelen van kwallteitsborglngssys- 
temen.
Voor nadere informatie w ord t verwezen 
naar hoofdstuk 6, Training.

5.3.7. Rapportage en documentatie 
Onderdeel van de goedkeuring van een 
kwaliteitsborgingssysteem door een ’Cer- 
tificatie-instelling' is een correcte weerga
ve van de evaluatieresultaten in een bepaal
de gestructureerde vorm.
Bijgaand vindt u enige standaard documen
ten die door LRQA Ltd. worden gebruikt.

-  Non-Compliance N ote  (figuur 7)
D it form ulier w ord t gebruikt om alle sys- 
teemafwijkingen (non-compliances) vast 
te leggen met verwijzing naar de relevante 
clausule uit de standaard(s). D it formulier 
geeft verder weer de aanbevolen correc
ties die de fabrikant/leverancier dient door 
te voeren. Tevens worden deze formulie
ren door de belanghebbende partijen on
dertekend voor akkoord.

-  Audit Summary and Recommendations 
(figuur 8)
D it formulier geeft een overzicht van alle 
gevonden afwijkingen met een directe ver
wijzing naar de relevante sectie van de 
kwaiiteitsstandaard(s). D it formulier 
w ordt door LRQA Ltd. gebruikt als data- 
input in het gecomputeriseerde databe
stand van alle afwijkingen voor iedere 
goedgekeurde fabrikant/leverancier. Te
vens geeft d it form ulier een overzicht van 
de probleemgebieden aan.

-  Surveillance Forward Plan (figuur 9) 
D it formulier w o rd t door de teamleider 
tijdens de initiële evaluatie samengesteld 
en een copie w ord t overhandigd aan de 
fabrikant/leverancier.
D it document geeft een duidelijk overzicht 
van gebieden die tijdens iedere vervolge- 
valuatie nader zullen worden onderzocht 
en eventueel bijgesteld met de tussentijdse 
bevindingen van vorige vervolgevaluaties.

-  Surveillance Report (figuur 10)
D it document is identiek aan het ’Audit 
Summary and Recommendations Report’, 
d it formulier w o rd t echter gebruikt om 
alle bevindingen van de vervolgevaluaties 
vast te leggen.

-  Goedkeuringscertificaat (figuur I I )

Voor omschrijving zie hoofdstuk 4.

6.0. T R A IN IN G  LR Q A  L T D . STAF
Het evalueren van kwaliteitsborgings- 
systemen heeft slechts enige waarde 
indien d it door competent en ervaren per
soneel w ord t uitgevoerd dat tevens be
kend is met de tak van industrie, soort 
processen en/of produkten uit die indus
trie.
Hiertoe heeft LRQA Ltd. twee opleidings
programma’s ontwikkeld t.w.:
a. Opleiding via externe erkende institu- 

ten/universiteiten en die bestaan u it li
teratuurstudies, uitvoeringstechnie
ken, workshops, etc.

b. Opleiding via een interne procedure 
welke to t lead assessor kan opleiden. 
Deze opleiding kan over een periode
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van 6 to t 24 maanden worden verdeeld.

Om voor opleiding to t LRQA Ltd. 'lead 
assessor' in aanmerking te komen dient aan 
de volgende minimum criteria te worden 
voldaan:
-  voltooide opleiding op een technisch 

instituut o f universiteit
-  jarenlange ervaring op het gebied van 

kwaliteitszorg in het algemeen in de 
industrie of bij de houdstermaatschappij

-  het bezitten van goede sociale en didac
tische eigenschappen

-  bekendheid met meerdere takken van 
industrie.

Alle fasen van de opleiding worden vastge
legd in periodieke beoordelingen welke 
aan de directie worden voorgelegd.
Van alle door de LRQA Ltd. (lead)assessor 
uitgevoerde evaluaties w o rd t een data file 
bijgehouden, zie figuur 12 -  Assessor Ex- 
perience Record.

7.0. CONCLUSIES CERTIFICATIE
KWALITEITSBORGINGS- 
SYSTEMEN
Deze presentatie geeft in het ko rt weer 
hoe een ’Certificatie-instelling’ als LRQA 
Ltd. kwallteitsborgingssystemen van fabri
kanten en leveranciers certificeert volgens 
de richtlijnen van genoemde overheden en 
volgens nationale en internationale stan
daards.
Een periodieke Interne evaluatie (audit) 
van het kwaliteltsborgingssysteem is in
herent aan het handhaven van het systeem. 
Deze evaluatie verschaft het bedrijfsmana
gement informatie over het rendement 
van dat kwaliteitsborgingssysteem.
Het recht van evaluatie door de externe 
tweede partij, de afnemer/eindgebruiker, 
is geregeld in de standaards zoals genoemd. 
Het zal echter duidelijk zijn dat een onpar
tijdige evaluatie, goedkeuring, certificatie 
en registratie door een derde externe 
door de overheid erkende partij -  de C er
tificatie-instelling -  de volgende voordelen 
met zich mee kan brengen:
a. de fabrikant/leverancier de zekerheid 

w ordt verschaft betreffende de juist
heid van het gevoerde kwaliteitsbeleid

b. de afnemer/eindgebruiker het bewijs 
geleverd kan worden dat aan de bepaal
de kwaliteitseisen is voldaan

c. een vermindering van het aantal evalua
ties (multiple assessments) door de di
verse afnemers/eindgebruikers to t ge
volg zal hebben

d. kan als bewijsmateriaal dienen in juridi
sche zaken

e. het verbetert de reputatie van de fabri
kant/leverancier doordat certificatie
d.m.v. registratie w ordt zichtbaar 
gemaakt

f. verbreding van internationale bekend
heid (marketing) t.g.v. registratie en 
publicatie door de Certificatie-instel
ling (data bank).

8.0. D E F IN IT IE S
-  Certificatie: Het toepassen van een cer
tificatiesysteem door een Certificatie-in
stelling.

-  Certificatie-instelling: Een rechtsper
soon met volledige rechtsbevoegdheid, 
die zich bezighoudt met de toepassing van 
een o f meer certificatiesystemen.

-  Certificatiesysteem: Een gedocumen
teerde methodiek, toegepast door een 
Certificatie-instelling teneinde:
a. te kunnen vaststellen o f produkten, 

processen, diensten en (of) kwaliteits
systemen voldoen aan de eisen die gel
den als voorwaarde voor het aan de

leverancier verlenen van machtiging to t 
het voeren van een certificatiemerk of 
certificaat

b. een zodanig toezicht uit te oefenen op 
de leverancier dat w ordt bewerkstel
ligd dat aan bovengenoemde eisen ook 
na het verkrijgen van de machtiging bij 
voortduring w ordt voldaan.

-  Certificaat: Een schriftelijke verklaring 
waarvan het gebruik met machtiging van 
een Certificatie-instelling w ord t toege
staan aan een ieder die kenbaar wil maken:
a. dat de van dit certificaat voorziene pro

dukten o f diensten voldoen aan de in het 
certificaat omschreven eigenschappen
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Quality Assurance
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9.0. Referenties
1. LRQA Ltd. -  Quality Manual
2. ISO handboek -  ‘Certification Principles 

and Practice'
3. EEC -  recommendations -  certificatie.
4. Historische achtergrond van Quality Assu

rance -  Ing. C. Dam
5. Assessment and Surveillance of Quality Ma

nagement Systems -  Mr. K. Blackburn
6. Ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid in 

Nederland — Ir. M. W, Horning
7. Independent Third Party Certification Bo

dy -  Mr. R. Turner.
8. Kwaliteitszorg in kort bestek -  Nehem -  

Mr. Chr. J. M. van Grinsven
9. Stappenplan voor de invoering van kwali

teitszorg -  Economische Zaken
10. Quality Management -  Mr. S. j. Morrison, 

University of Hull
I I . Elementen van een modern kwaliteitsbe

leid -  Prof. Ir. F. A. Mulder
12. Quality Assurance 'Het zal U een zorg zijn’ 

IRO-Rapport, januari 1986.

en aan de voor het voeren van het 
certificaat gestelde eisen en (of)

b. dat zijn bedrijf, voor wat betreft het in 
het certificaat omschreven proces of 
kwaliteitssysteem, functioneert zoals in 
het certificaat omschreven en in over
eenstemming met de voor het voeren 
van het certificaat gestelde eisen.

* « « S0 » E W B ,m cE B K o|io

-  Kwaliteitssysteem: Een stelsel van vast
gestelde bedrijfskundige regels en proce
dures dat door een leverancier w ord t toe
gepast teneinde te verzekeren dat door 
hem geleverde produkten of diensten aan 
de eisen voldoen.

-  Kwaliteitsborging: Het op peil houden 
van een kwaliteitssysteem met inbegrip 
van het aantonen, dat d it kwaliteitssysteem 
aan de voorwaarden voldoet.
Toelichting: Er is sprake van kwaliteitsbor
ging als is aangetoond dat het kwaliteitssys
teem aan de gestelde voorwaarden vol
doet en dat tekortkomingen onmiddellijk 
worden gecorrigeerd. D it moet ook aan
toonbaar zijn voor afnemers. Wezenlijke 
onderdelen van de kwaliteitsborging zijn 
daarom verificaties, doorlichting en evalu
atie van het kwaliteitssysteem.

-  Keuren: Een samengestelde handeling, 
bestaande uit het doen van waarnemingen 
aan producten, processen of diensten, en 
het vaststellen of zij aan de eisen voldoen.

-  Kwaliteit: De mate waarin het geheel

Ir. K. van Duinen (I) (d irecteur Stork Ketel) 
ontvangt het LRQA-Ltd kwaliteitsborgings- 
certificaat u it handen van dr. F. J. P. Heuer (r.)

Verder met dank aan de medewerkers van 
LRQA Ltd. om to t samenstelling van deze pre
sentatie te kunnen komen.

van de eigenschappen van een produkt, 
proces of dienst voldoet aan de eraan ge
stelde eisen, welke voortvloeien uit het 
gebruiksdoel.

-  Kwaliteitsbeheersing: De operationele 
technieken en activiteiten die noodzakelijk 
zijn voor het handhaven van de geëiste 
kwaliteit van een product, proces o f dienst.

-  Keuringsplan: Een beschrijving van de 
to t het kwaliteitssysteem behorende keu
ringen alsmede van de frequentie en de 
volgorde daarvan.

-  Kwaliteitsplan: Een beschrijving van de 
specifieke kwaliteitsbeheersing betrek
king hebbend op een bepaalde opdracht,

project of produkt, binnen het kader van 
het kwaliteitssysteem.
-  Leverancier: Degene die produkten 
en/of diensten in de meest ruime zin te r 
beschikking stelt.
-  Externe vertegenwoordiger: Een door 
de afnemer overeenkomstig de regels van 
een met de leverancier gesloten contract 
aangewezen functionaris o f instantie die 
to t taak heeft vast te stellen of het kwali
teitssysteem doeltreffend functioneert.
-  Kalibreren: Het verrichten van de han
delingen die nodig zijn voor het bepalen 
van de waarden van de afwijkingen van een 
meetmiddel ten opzichte van een overeen
gekomen standaard en, indien noodzake
lijk, voor het bepalen van andere m etrolo
gische eigenschappen.
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De grote program m apakketten
Het grote bestand van reeds vele tientallen 
jaren bestaande en over de gehele wereld 
in de maritieme industrie geaccepteerde 
ontwerp- en sterkteberekeningsmetho- 
dieken maakte de invoering van bereke- 
nmgstechnieken met behulp van een com
puter rond het eind van de jaren zestig 
gemakkelijk. Door de praktisch parallel 
lopende ontwikkeling van de computer 
ondersteunde besturingsmethoden voor 
de vervaardiging van stalen scheepsdelen 
ontstonden nagenoeg gelijktijdig systemen 
welke wij nu to t de CAM systemen reke
nen. Zo ontstonden in de jaren '63 en ’64 
de eerste programmapakketten voor de 
numerieke besturing van brandsnijmachi- 
nes voor het snijden van de duizenden 
stalen plaatdelen, die voor de bouw van 
een schip nodig zijn. Ook werd in 1969 een 
van de eerste computer ondersteunde nu
meriek gestuurde spantenbuigmachine bij 
de Wallsend W erf in gebruik genomen. 
Dat de vormgeving van haast alle schepen 
grote overeenkomsten vertoont bleek 
voor de ontwikkeling van scheepsbouw
kundige programmasystemen een groot 
voordeel te zijn. De steven zit voor aan de

* T.U. Delft. afd. der Maritieme Techniek.
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CAD rekenen.
Gelijktijdig werden programma's ontw ik
keld waarmede men het arbeidsintensieve, 
op ware grootte, produktiestroken van de 
scheepsvorm op een uitslagzolder kon ver
vangen door een computerberekenings- 
gang, waarbij als resultaat direct de voor de 
numeriek bestuurde bewerkingen beno
digde besturingsgegevens en banden ge
maakt worden. Deze in het buitenland 
ontwikkelde omvangrijke programmapak
ketten werden vrij snel door de grote 
Nederlandse werven aangekocht en in ge
bruik genomen. Deze pakketten werden in 
de loop der jaren uitgebreid en aan de 
nieuwe mogelijkheden van de bewerkings- 
machines aangepast. Vandaar dat deze 
CAM-pakketten nog steeds bij de grotere 
Nederlandse werven to t volle tevreden
heid gebruikt worden.
In ons land behoort het A U TO K O N  pak
ket, dat in gebruik is bij IHC en het SCHIFF- 
KO pakket van het Numeriek Centrum 
Groningen, van de Cono Industrie Groep

est as o« *r œ  gefs&e m stsm  tscjeseste 
süCOK5»oite g> -aee CAM  pakketten.
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ven vonden. Later werd omgekeerd door 
Navalconsult, een dochterbedrijf van IHC, 
het AU TO K O N  pakket voor onderwijs
doeleinden gratis te r beschikking gesteld, 
zodat het gedemonstreerd kon worden. 
Daar deze pakketten in wezen echte CAM 
pakketten zijn, werd door de Werkgroep 
CAD/CAM, die in 1984 door de Afdeling 
der Scheepsbouwkunde binnen het kader 
van een voorwaardelijk gefinancierd pro
ject CAD/CAM  opgericht werd, direct de 
ontwikkeling van een geïntegreerd CAD 
systeem te r hand genomen. De werkgroep 
is inmiddels met de opstelling van de delen 
gereedgekomen en is nu bezig deze delen 
to t een geheel samen te voegen. Delen van 
het pakket o.a. het deel betreffende het 
ontwerp van een schroef konden dan ook 
al gedemonstreerd worden.

De algemene tekenpakketten
Bij de nu in bedrijf zijnde grote program
mapakketten A U TO K O N  en SCHIFFKO 
zijn nog geen algemene computerteken-

Fig. I: Met het PRIME MEDUSA systeem van de TUD gegenereerde fregatten.
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systemen aanwezig. Toen dan ook de TH 
Delft het PRIME-MEDUSA tekensysteem 
had aangekocht en mogelijkheden binnen 
het kader van de voorwaardelijke financie
ring van onderzoek op het gebied van 
CAD/CAM  beschikbaar waren gekomen, 
werd door de voormalige vakgroep W erf- 
inrichting en W erfbedrijf direct de bruik
baarheid van een dergelijk systeem voor de 
verschillende vakgebieden der Maritieme 
Techniek onderzocht.
Daarbij kwam al snel aan het licht dat de 
gestrookte vormgeving van de sterk ge
kromde delen in het voor- en achterschip, 
bij de toepassing van een dergelijk alge
meen computertekensysteem, grote p ro
blemen veroorzaakt zodat men zich, wan
neer men met een dergelijk algemeen te 
kensysteem begint te werken, aanvankelijk 
moet beperken to t schematekeningen en 
werktekeningen van eenvoudige delen.

Sam enw erking van de 
Nederlandse werven
Door de Stichting Coördinatie Maritiem 
Onderzoek, CMO, en de werven werd 
ook het ontbreken van geïntegreerde 
CAD programmatuur onderkend. Grote 
werven gebruikten het SIKOB pakket, de 
kleinere werven beschikten soms niet eens 
over een computer, laat staan over on t
werpprogramma’s. Binnen het kader van 
het CMO project 'CAD in de Scheeps
bouw' kwam hierin een verbetering to t 
stand. Onder leiding van het CMO vorm 
den de meeste werven een 'Coöperatieve 
Vereniging C A D /C A M ’ waarin ook de fa
culteit der Maritieme Techniek vertegen
woordigd is. Aan de hand van een door 
TNO -IW ECO  uitgevoerd onderzoek 
naar de diverse soorten computers en pro
grammatuur kon vastgelegd worden wel
ke kleine en middelgrote computers en 
welke programmatuur het meest geschikt

Fig. 2: Met het NAPA systeem van Wartsila getekend algemeen plan waarin de 
elektrische bekabeling is aangegeven.

zijn voor onze betrekkelijk kleine scheeps
werven.
Naar aanleiding van d it onderzoek kon 
bovendien afgesproken worden welke ty 
pen computers de werven zullen toepas
sen en kon men tevens definitief afspreken 
dat de Nederlandse werven het U N IX  
System V besturingssysteem zullen ge
bruiken,
Door een groot aantal werven werd, met 
steun van de overheid, het Britse ontwerp- 
pakket SFOLDS gekocht en in gebruik 
genomen. De door de faculteit der Mari
tieme Techniek binnen het kader van de 
Voorwaardelijke Financiering ontw ikkel
de ontwerpprogramma’s vormen nu ook 
bij dit pakket een waardevolie aanvulling. 
Aansluitend op het ontwerppakket werd 
door de werven to t de gezamenlijke in
voering van het EAGLE, algemene compu-

Fig. 3: Met het het NAPA systeem van Wartsila gegenereerde ruim telijke tekening van 
een deel van de dubbele bodem.

tertekenpakket, besloten. O ok d it pakket 
werd op dit symposium gedemonstreerd. 
Daar aan dit algemene tekensysteem de 
typische scheepsbouwkundige aspecten 
ontbreken, wacht de faculteit der Maritie
me Techniek op dit gebied een belangrijke 
onderzoeks- en ontwikkelingstaak.

Ontwerpfilottofie
Er beginnen zich langzamerhand t.a.v. het 
ontwerpen met behulp van een C AD / 
CAM systeem twee stromingen af te teke
nen. De eerste stroming gebruikt de instal
latie in eerste instantie als een veredelde 
tekenplank, als eem vorm van tekenkamer 
automatisering. Nieuwe ontwerpen w o r
den als 2D tekeningen opgezet en alleen 
wanneer men d it wenselijk acht in een 3D 
model voor bestudering van de vormge
ving, c.q. voor de vervaardiging van ver- 
koopplaatjes omgezet.
Bij de tweede stroming is het ontwerp van 
een 3D model het uitgangspunt van alle 
andere activiteiten. Produktietekeningen 
worden daarbij van de aanzichts- en door- 
snedetekeningen van het model afgeleid. 
Onderzoek naar deze laatste methode van 
werken door de werkgroep CAD/CAM  
van onze faculteit wees al spoedig uit dat 
deze methode voor het ontwerpen van 
een compleet schip nog niet gebruikt kan 
worden, omdat voor het ontwerp van een 
uit vele duizenden onderdelen bestaand 
schip de computers nog te klein en te traag 
zijn. De in figuur I gegenereerde fregatten 
vergden niet alleen het uiterste van het 
PRIME-MEDUSA systeem van de TUD, 
maar ook van het geduld, omdat naar mate 
de modellering verder kwam ook de ver
werkingstijden verder, to t wel 30 minuten 
per nieuw onderdeel, opliepen. Deze hele 
ontwikkeling leidt als vanzelf to t de vraag 
naar automatisering van deze langdurige 
activiteiten.
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Autom atisering C A D /C A M
Bij nader onderzoek bleek een aantal niet- 
maritieme bedrijven de vervaardiging van 
werktekeningen aan de hand van vrij een
voudige 3D modellen gedeeltelijk geauto
matiseerd te hebben. Het eigenlijke ont
werpen vindt daarbij handmatig, achter het 
bureau en het werkstation, in de kantoor
uren plaats en het uitwerken van de on t
werpen in de vorm van werktekeningen 
w ordt geheel automatisch buiten de kan
tooruren, dus vooral 's nachts, zelfstandig 
en geheel automatisch door de computer 
verzorgd. Tijdens het op 5 maart ’86 door 
het Klvl georganiseerde Symposium 
'Automatisering in de Scheepsbouw’ bleek 
het Finse Wartsila concern een zeer groot 
CAD/CAM programmapakket voor het 
ontwerpen en produceren van schepen 
voor de eigen scheepswerven ontwikkeld 
te hebben, dat een groot aantal taken, o.a.

3D model, met alle constructieve delen, 
geautomatiseerd werden.
In de traditie der scheepsbouw werd daar
voor het oudste scheepsontwerp, de ark 
van Noach, gekozen omdat d it een een
voudig rechthoekige vorm heeft. Na de 
interactieve keuze, via het toetsenbord 
van het CAD/CAM  werkstation, van de 
gewenste waterverplaatsing w ord t het 
ontwerp, twee produktietekeningen, f i
guur 5, en het 3D model, figuur 6, vervaar
digd. Het aardige van een dergelijk 3D 
model is dat men ook het inwendige kan 
weergeven, figuur 7. O ok dit programma 
kon gedemonstreerd worden. Daar ook 
de noodzaak to t automatisering binnen het 
ontwerpproces door de Werkgroep vol
ledig onderkend werd, w ord t nu gewerkt 
aan de automatisering van delen van het 
ontwerpproces waarbij de voorschriften 
van de Classificatie Bureaus een doorslag

gevende rol spelen. Zo werd een deel van 
het faculteits programmapakket gede
monstreerd, waarmede halfautomatisch, 
rekening houdend met de voorschriften 
van Lloyd’s, interactief het grootspant van 
een schip ontworpen kan worden.

Toepassingsproblematiek
Het leren gebruiken van een g root pro
grammapakket vergt naast veel inspanning 
ook veel tijd. D oor Dr. Ir. E. Deetman is 
veel aandacht geschonken aan de mogelijk
heid om met behulp van Computer Aided 
Instruction, CAI, d it leren te intensiveren 
en te vergemakkelijken. Maar deze oplos
sing betekent wel dat men voor ieder 
belangrijk programmapakket een daarbij 
behorend CAI onderwijsprogramma 
moet maken. Beslist geen geringe opgave. 
Vandaar dat ons gebleken is dat men de 
programmatuur bijzonder gebruikers 
vriendelijk en 'narrensicher' moet maken. 
Grote programma’s vragen als het ware 
om een omhullend begeleidingsprogram
ma dat als een vriendelijke gastvrouw de 
gebruiker op al zijn schreden begeleidt en 
raad geeft. Vanzelf werden wij daardoor 
geleid in de richting van wat men nu ex
pertsystemen noemt.

Expertsystemen
Vrij langzaam worden nu hier en daar ex
pertsystemen in gebruik genomen. Het 
grote probleem blijkt daarbij niet het sys
teem, maar de experts te zijn. U it nader 
onderzoek is ons gebleken dat deze syste
men een waardevolle brugfunctie tussen 
gebruiker en computerprogramma o f ken
nisbestand kunnen vormen. Vandaar dat u 
demonstraties kon zien met het DELFT 2 
Expertsystem van de vakgroep Informati
ca, waarin de expertise benodigd voor de 
bepaling van de correctiefactoren voor de

Fig. 4: Met het NAPA systeem van Wartsila gegenereerde ruim telijk model van een 
machinekamerunit.

het 3D tekenen, geheel automatisch ver
richten kan. Figuur 2 is een met d it systeem 
gemaakte tekening van het algemene plan 
van een passagiersschip waarin de loop van 
de elektrische bekabeling aangegeven is. In 
figuur 3 is een deel van de staalconstructie 
ruimtelijk weergegeven. Figuur 4 is de 
ruimtelijke weergave van een machineka
mer unit, een afbeelding zoals deze voor 
toelichting aan opdrachtgevers en inspec
ties en te r vereenvoudiging van de monta- 
gewerkzaamheden gebruikt wordt. Geïn
spireerd door d it symposium werd door 
de CAD/CAM  werkgroep van de faculteit 
der Maritieme Techniek direct met het 
PRIME-MEDUSA systeem onderzocht 
hoe men een dergelijk systeem kan realise
ren. Om te controleren o f de inmiddels 
gevonden principes correct zijn, werd een 
demonstratieprogramma ontwikkeld, 
waarin het ontwerp van een zeer eenvou
dig schip, de vervaardiging van de produk
tietekeningen en de vervaardiging van het

nmiMtrt 13 
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Fig. 5: Automatisch gegenereerde werktekening van een houten model van de ark van 
Noach.
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behulp van een expertsysteem ook nog 
onvolledige netwerken zinvol gebruikt 
moeten kunnen worden.

Fig. 6: Automatisch gegenereerd model van de ark van Noach van buiten gezien.

berekening van het gecompenseerde ton
nage van een schip door ons is ingebracht. 
Maar naast deze gewoonlijk grote gebrui
kers vriendelijkheid van Expertsystemen 
bestaat er nog een groot voordeel, n.l. het 
voordeel dat zij ook wanneer de beschik
bare informatie onvolledig is toch goed 
kunnen werken.
Juist bij het ontwerpen en het bouwen van 
maritieme produkten kent men een aantal

activiteiten die niet in een eenvoudig algo
ritme beschreven kunnen worden, o f 
waarover men niet volledig geïnformeerd 
is. Juist daarom w ord t nu door de Sectie 
Scheeps & Offshore Produktie van onze 
faculteit intensief onderzocht o f de artifici
al intelligence van expertsystemen een op
lossing voor deze problematiek kan bie
den. Daarbij w ord t o.a. gedacht aan de 
netwerk planningtechnieken waarbij met

M aritiem e kennispool
De Nederlandse Maritieme sector be
schikt over zeer veel kennis die in de vorm 
van tekeningen, rapporten, computerpro
gramma's en vooral ook in de hoofden van 
de vele werknemers in deze sector vastge
legd is. Deze kennis is niet algemeen toe
gankelijk en over het algemeen genomen 
vrij moeilijk toegankelijk. Vandaar dat de 
vraag gerezen is of men al deze duur ver
worven kennis niet beter toegankelijk en 
vooral ook beter beschermd en minder 
vergankelijk kan vastleggen. D oor de facul
te it w ord t dan ook onderzocht o f het 
mogelijk is een nationaal expertsysteem te 
bouwen waarin maritieme kennis in 
woord, beeld en programmatuur bewaard 
en beschikbaar gesteld kan worden. Een 
collectief National Maritiem Expertsys
teem dat gedragen kan worden door een 
computernetwerk waarin alle computers 
die in de maritieme sector gebruikt w o r
den opgenomen zijn.

Het nu lopende onderzoek verloopt niet 
ongunstig, zodat de verwachting uitge
sproken kan worden dat d it zeker gereali
seerd kan worden. Er blijven echter moei
lijkheden over die overwonnen moeten 
worden, zoals het vinden van een goed 
expertsysteem dat als gastvrouw van het 
gehele systeem kan optreden, het realise
ren van het netwerk en bovenal het verza
melen en vastleggen in het systeem van 
kennis in de vorm van teksten, tekeningen, 
beelden en programma’s. De techniek op 
het gebied van computers, programma
tuur, computerverbindingen, tekeningsys- 
temen en beeldverwerking gaat snel voor
uit en brengt het tijdstip snel naderbij 
waarin met behulp van deze systemen de 
met veel moeite en hoge kosten opge
bouwde kennis van generaties scheeps
bouwers aan de komende generaties in de 
maritieme techniek kunnen worden door
gegeven.

Fig. 7: Automatisch gegenereerd model van de ark van Noach van binnen gezien.
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NIEUWSBERICHTEN

Agenda

International workshop  
on m aritim e English
Since the advent o f VHF radio, the use of 
spoken English at sea by ships’ officers, 
regardless of nationality, has become in
dispensable to  efficient and safe opera
tions.
From 7 to  11 June lecturers and teachers of 
English from Canada, Europe, Scandinavia 
and Egypt are expected to  attend the 
Fourth International Workshop on Mari
time English to  be held at the Plymouth 
Polytechnic, in Plymouth, southwest 
England.
The subjects they teach include nautical 
and technical English and legal English fo r 
use in maritime contracts.
Papers to  be presented include 'English 
Language fo r Vessel Traffic Services’ -  as 
used at port management stations and, fo r 
example, when marshalling vessels p rior to  
entering port; The Anglosea Video Pro
ject’ -  a project at the Canadian Coast
guard College, Sydney, Nova Scotia, Cana
da, to  produce a series o f videos covering 
different aspects of the use o f English lan
guage in on-board ship operations; and 
’Seaspeak’ -  a new language for use by 
sailors all over the world which is an un
ambiguous and easily-understood version 
of English specifically designed fo r mari
time VHF use.
A highlight o f the workshop w ill be a visit 
to  the w orld ’s first advanced integrated 
marine navigation simulator, recently in
stalled in the Faculty o f Maritime Studies at 
Plymouth Polytechnic.
Methods of teaching nautical and technical 
English to  polyvalent officers — officers 
who are both navigators and engineers -  
and nautical English fo r developing coun
tries w ill also be discussed, and a paper on 
’Code Performance and Linguistic Com
petence’ w ill be presented. More informa
tion from: Faculty o f Maritime Studies, 
Plymouth Polytechnic, Plymouth, Devon, 
England PL4 8AA.

(LPS)

Reünie Zeevaartschool 
’W illem  Barentsz’ Terschelling
Op zaterdag 3 oktober 1987 organiseert 
de school een reünie op Terschelling voor 
alle oud-leerlingen.
Geeft u zo spoedig mogelijk telefonich op 
en u krijgt alle gegevens thuisgestuurd.

Overdag W . B. S. tel. 05620 - 2425 
Na 19.00 uur W . Nossent 020 - 417334.

Lassen van dunne plaat
Het Nederlands Instituut voor Lastech
niek organiseert op 2JUNI 1987 een lande
lijke voorlichtingsdag over het onderwerp: 
Het lassen van .... DU NN E PLAAT.
Deze voorlichtingsdag, die w ord t gehou
den in het Congresgebouw te ’s-Graven- 
hage, zal geheel in het teken staan van de 
speciale lastechnieken die voor het ver
werken van dunne plaat ( to t ca. 4 mm) in 
aanmerking komen. Het grote belang van 
deze voorlichtingsdag w ord t duidelijk 
wanneer men zich realiseert dat ca. 70% 
van het staal dat in ons land w ord t ver
werkt, binnen deze groep valt.
Onder meer komen de volgende onder
werpen aan de orde:
-  Booglassen voor dunne plaat
-  Weerstandlasprocessen voor dunne 

plaat
-  Het lassen van gecoat materiaal.

Daarnaast zullen enkele praktijkvoorbeel
den van de verschillende uitvoeringsvor
men van het lassen worden behandeld. 
Tijdens de voorlichtingsdag zullen twee 
nieuwe Voorlichtingsbladen voor de Me
taalindustrie worden gepresenteerd:
-  Het Booglassen van dunne plaat
-  Het weerstand lassen van dunne plaat.

D it zijn geheel nieuwe voorlichtingsbla
den, waarin een duidelijk beeld w ord t ge
geven van de actuele mogelijkheden van de 
lastechniek met betrekking to t het ver
werken van dunne plaat. De inhoud van 
deze bladen is voor iedereen die regelma
tig met dunne plaat in aanraking komt van 
het grootste belang.
Inlichtingen: Stichting Nederlands Insti
tuut voor Lastechniek, Laan van Meerder- 
voor 2-B, 2517 AJ ’s-Gravenhage, tel.: 070
- 600937.

Tewaterlatingen

Nzinga Mbandi
Op 6 april 1987 is met goed gevolg te 
water gelaten het passagiersschip ’N Z IN 
GA M BANDI’, bouwnummer 4442 van 
Damen Shipyards B.V. te Gorinchem, be
stemd voor Cabotang U.E.E. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 55,80 m; 
breedte 11,00 m en holte 5,30 m.
In d it schip worden geïnstalleerd 2 Stork

Werkspoor Dieselmotoren met een ver
mogen van elk 3240 kW  bij 1000 omw/ 
min., 2 DAF hulpmotoren, type DK 1160 
MG en een DAF hulpmotor, type DH 825 
MG met een vermogen van 300 kW.
Het schip w o rd t gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E T? 
Passenger ferry Coastal waters •  MOT.

Offshore

Noorse olieproduktie verm inderd
De olieproduktie in het Noorse deel van 
de Noordzee is in maart verminderd to t 
onder de één miljoen vaten per dag, de 
kleinste produktie van de laatste vijf maan
den. De produktievermindering past in het 
streven van de Noorse regering de Opec 
te steunen in haar pogingen de olieprijzen 
overeind te houden.

ED 23-4-’87

Groeiende kansen voor offshore
De recente toewijzing van nieuwe opspo- 
ringsvergunningen aan oliemaatschappijen 
zal de seismisch onderzoek- en proefbo- 
ringsactiviteiten op het Nederlandse deel 
van het Continentaal Plat weer doen toe
nemen. D it kan een eerste aanzet worden 
genoemd voor nieuwe kansen voor de 
offshore-industrie.

ED 27-4-’87

Opsporingsvergunningen zesde 
ronde toegewezen
Op 7 april 1987 heeft minister De Korte 
bekendgemaakt welke maatschappijen een 
vergunning krijgen voor de opsporing van 
aardolie en aardgas op het Nederlandse 
deel van het Continentaal Plat. De Mijnwet 
Continentaal Plat ( 1965) verbiedt het om 
zonder vergunning van de minister van 
Economische Zaken opsporingsonderzoe
ken te verrichten naar de aanwezigheid van 
aardgas en -olie. Ondanks de lagere olie
prijzen en de slechte tijden voor de off
shore-industrie, zijn in deze ronde voor 28 
blokken vergunningen verleend aan in to 
taal I 3 groepen van bedrijven.
De toekenning van de vergunningen volgt 
op de in het kader van de zesde ronde van I 
januari to t I april 1986 ingediende aanvra
gen. In totaal dienden 15 groepen van 
maatschappijen 80 aanvragen in voor 35 
blokken o f blokdelen. Het gaat hier om 
blokken, o f delen daarvan, waarvoor ener
zijds reeds eerder een opsporingsvergun- 
ning van kracht was en anderzijds om blok 
(-delen) waarvoor nu voor de eerste keer 
een opsporingsvergunning kon worden 
aangevraagd.
De aanvragen werden vooral beoordeeld 
op de kwaliteit van de geologische onder
bouwing en het werkprogramma. D it laat
ste geeft aan op welke manier de maat-
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schappijen de opsporing te r hand willen 
nemen. Een nieuw beoordelingscriterium 
was de bereidheid van maatschappijen om 
niet alleen voor veelbelovende blokken 
maar ook voor blokken met een naar ver
wachting hoog exploratierisico aanvragen 
in te dienen.
D it systeem is voor het eerst door het 
ministerie toegepast om een evenwichtige 
spreiding te krijgen over het Nederlandse 
deel van het Continentaal Plat. De twee 
meestbelovende blokken, Q2C en Q5C, 
moeten worden gedeeld door verschillen
de maatschappijen, in afwijking van de 
vroegere situatie waarin een blok aan 
slechts één maatschappij werd toege
wezen.
De geologische rapportages zijn beoor
deeld door de Rijks Geologische Dienst. 
De Mijnraad heeft inmiddels advies uitge
bracht over de aanvragen. De minister 
heeft d it advies overgenomen. Oliepro- 
duktie uit eigen bodem beperkt de afhan
kelijkheid van Nederland ten opzichte van 
buitenlandse olie-aanvoer. Overigens 
w ordt op d it moment ongeveer 20% van 
de oliebehoefte gedekt door eigen pro- 
duktie. Gasproduktie u it gasvelden op het 
Continentaal Plat stelt Nederland boven
dien in staat het unieke Groningen-gasveld 
zo veel mogelijk te ontzien. D it veld kan 
daardoor langer worden gebruikt om fluc
tuaties in de vraag op te vangen. 
Offshore-exploratie en winning zijn bo
vendien belangrijke economische activitei
ten met een aanzienlijke spinoff voor het 
toeleverende bedrijfsleven. O ok door de 
relatief vele inschrijvingen w ord t beves
tigd dat het klimaat in Nederland gunstig is 
voor offshore-activiteiten. D it is terug te 
voeren op het stabiele investeringsklimaat, 
een stabiel wette lijk  regime, een stabiel 
fiscaal klimaat, een goede bestaande infra
structuur en aantrekkelijke marktvoor- 
waarden voor gasproducenten in ons land. 
Op I oktober 1988 zal de 7e ronde van 
start gaan, waarin gedurende drie maanden 
opnieuw opsporingsvergunningen voor 
blokken en blokdelen kunnen worden aan
gevraagd. Het laatste ongebruikte deel 
Continentaal Plat zal dan worden openge
steld voor exploratie en produktie. Daar
bij gaat het om de blokken L, M en N die to t 
dan toe als defensieterreinen werden aan
gemerkt.

{Med. EZ. 8/87).

Britain has now 16 gas fields offshore
The number o f United Kingdom offshore 
gas fields in production has risen to  16 w ith 
the official inauguration o f the Thames 
complex of fields, which is in the N orth  Sea, 
80 kilometres o f England's East Coast. 
The opening ceremony was carried out by 
mr. Alick Buchanan-Smith, Britain’s minis
te r o f state fo r energy. The complex con
sists o f three fields -  Thames, Yare and 
Bure -  which have recoverable reserves of 
some 13 billion cubic metres of gas. First

gas flow from the fields came after the 
exceptionally short period o f six weeks 
from the fixing o f the deck o f the drilling/ 
production platform.
Installation o f the platform is the first o f the 
tw o stages o f the Thames project. The 
second will involve the addition o f a com
pression platform when reservoir pres
sure declines -  between 1990 and 1992 -  
and the addition of extra production capac
ity, which is expected to  accommodate gas 
from the Welland field, South of the 
Thames complex, which is due on stream in 
the mid 1990s. The production platform is 
designed fo r average an output o f 4 million 
cubic metres o f gas per day when the fields 
reach peak output. The life o f the complex 
is estimated at I I years.
A t the inauguration, mr. Buchanan-Smith 
said another half dozen British gas develop
ments were 'in prospect’ over the next 18 
months. W ith in the past year he has 
approved development o f the Cleeton and 
Ravenspurn South Fields in the N orth  Sea, 
which together are estimated to  contain 4 
per cent of Britisch gas reserves. He has 
also approved further development o f the 
South Morecambe field in the Irish sea.

(LPS)

Diversen
Groei orders voor olietankers
Er is in de laatste twee kwartalen van 1986 
sprake geweest van een sterke groei van de 
orderontvangst voor olietankers. Een 
Brits scheepvaartbureau heeft berekend 
dat in het derde kwartaal van 1986 orders 
binnenkwamen voor nieuwe schepen met 
een totale tonnage van 3,33 miljoen ton, 
terw ijl dat in het vierde kwartaal zelfs 6,2 
miljoen ton was. In de vergelijkbare perio
den in 1985 ging het om respectievelijk 
520.000 ton en 997.000 ton. De groei van 
de orderontvangst voor olietankers w ord t 
veroorzaakt door een toeneming van het 
olietransport en de lage prijzen waartegen 
scheepswerven nieuwe tankers bouwen.

ED 3-4-’87

Duitse scheepsbouw 
w il 20% ordersteun
De situatie in de Westduitse scheepsbouw 
is in het afgelopen jaar dramatisch slechter 
geworden. Slechts 47 nieuwbouwop- 
drachten konden worden geboekt, met 
een totale waarde van 1,51 miljard DM. In 
het jaar daarvoor konden nog 126 orders 
te r waarde van 3,18 miljard DM worden 
binnengehaald.
En van de nieuwbouwopdrachten waren 
slechts 15 voor het buitenland bestemd, 
aldus plv. voorz itte r Kurt Jansen van het 
Verband der Deutschen Schiffbauindustrie 
dezer dagen tijdens de presentatie van het 
jaarverslag van het verbond.

Jansen deed opnieuw een beroep op de 
staat om subsidies te r hoogte van 20 pro
cent voor zowel binnenlandse als buiten
landse opdrachten te verlenen. Want: 'A l
leen kunnen we het niet tegen de staatskas
sen van andere landen opnemen’.
Als oorzaken van de drastische orderte- 
ruggang in het afgelopen jaar zien de Duitse 
werven de teruglopende investeringsmo
gelijkheden voor de Duitse reders en finan
cieringsproblemen voor nieuwe opdrach
ten, sinds de banken hun kredietlimieten 
sterk hebben gereduceerd en in het alge
meen overheidsgarantie verlangen. Bo
vendien had het voortdurend 'harder’ 
worden van de Deutsche Mark een steeds 
nadeliger invloed op de concurrentieposi
tie van de Duitse werven.
Ofschoon de Duitse werven in het afgelo
pen jaar hun capaciteit opnieuw sterk 
moesten reduceren, -  sinds 1975 werd de 
totale nieuwbouwcapaciteit met rond 75 
procent verminderd -  worden de meeste 
werven met grote leegloopproblemen ge
confronteerd. Slechts weinig bedrijven be
schikken over opdrachten voor na 1987. 
Het totale personeelsbestand van de w er
ven liep vorig jaar van 44.000 naar 4 1.000 
terug en bedraagt thans nog 38.000 
mensen.
Volgens Jansen zijn er bij de reeds bestaan
de problemen voor de Duitse werven 
nieuwe bijgekomen. Weliswaar had de EG 
Commissie met het oog op de 'vechtprij- 
zen’ van de werven in het Verre Oosten 
een nieuwe maximale subsidiehoogte vast
gesteld -  deze bedraagt voor de directe 
scheepsbouwsubsidies 28 procent -  maar 
d it geldt in de Bondsrepubliek niet voor 
exportopdrachten. ’Slechts voor binnen
landse opdrachten w ord t een steun van 
12,5 procent verleend'.

DS. 9-4-’87.

M arpol II in w erking
Op 6 april zijn internationale regels van 
kracht geworden, die een eind moeten 
maken aan de verontreiniging van de zee 
door chemicaliëntankers. Zij betreffen 
vooral de invoering van nieuwe technieken 
en verbeterde systemen aan boord van 
deze tankers, zodat de lading bij het lossen 
vrijwel geheel u it de ladingtanks kan w or
den verwijderd. Het nieuwe systeem bete
kent ook een drastische vermindering van 
de hoeveelheid chemische afvalstoffen, die 
het schip moet afgeven aan een ontvangst
installatie in de haven.
De regels zijn opgenomen in de tweede 
bijlage van het Internationale verdrag te r 
voorkoming van verontreiniging door 
schepen, ook bekend als MARPOL-annex
II. Zij zijn vooral to t stand gekomen op 
Nederlands initiatief in de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO).
In december 1985 werd door partijen bij 
het MARPOL-verdrag besloten to t invoe
ring van het zogenaamde annex II binnen 16 
maanden. D it was de kortst denkbare pro-
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cedure binnen het verdrag. In die periode 
moesten alle chemicaliëntankers worden 
aangepast (kosten één a twee miljoen gul
den per schip), moesten de benodigde ha
venontvangstinstallaties operationeel zijn 
en bedrijfsleven, scheepsbemanningen en 
inspectiediensten met de materie ver
trouwd worden gemaakt. Ook moest de 
nationale wetgeving worden aangepast.
In februari d it jaar bleek, dat veel landen 
nog niet voldoende waren voorbereid op 
een volledige invoering van MARPOL-an- 
nex II. Veel chemicaliëntankers waren nog 
niet aangepast en veel havens hadden nog 
geen ontvangstinstallatie.
De Nederlandse chemicaliënvloot van 46 
schepen is vrijwel geheel aangepast en de 
chemische afvalstoffen kunnen in Neder
landse havens worden afgegeven. D it is 
mede bereikt door de grote inspanningen 
van de Nederlandse reders en de havenbe
drijven. De Algemene Maatregel van Be
stuur, die onder de W e t voorkoming ver
ontreiniging door schepen dient te r u it
voering van annex II, w ord t voor advies bij 
de Raad van State ingediend.
Op aandringen van Nederland is in de IMO 
een resolutie aangenomen om te bereiken 
dat nog voor het einde van d it jaar de 
aangesloten landen alle maatregelen ne
men om to t een volledige wereldwijde 
uitvoering van MARPOL-annex II te ko
men. De scheepvaartinspectie zal er op 
toezien, dat schepen vanuit Nederlandse 
havens pas uitvaren als ze geen milieurisico 
meer vormen.
Voorts w ord t binnenkort in Parijs door 
alle Europese landen een uniforme ge
dragslijn vastgesteld voor het controleren 
van de schepen in de havens.

K H V  vorig jaar 
m inder om zet
De kleine handelsvloot heeft in 198621 pet 
minder omgezet dan in 1985. De aange
boden vracht daalde met 22 pet en de 
verhuur van vrachtschepen met 15 pet. 
Het ministerie van EZ, dat d it bekend
maakte, geeft geen verklaring voor deze 
aanzienlijke achteruitgang. Onder kleine 
handelsvaart vallen vrachtschepen to t een 
bepaalde tonnage, die vooral in de kust
vaart actief zijn. Deze cijfers zijn gebaseerd 
op de resultaten van 142 bedrijven.

DS. 21-4-87

Scheepsbouw ’86 
dieptepunt voor 
Europa en Japan
De orderontvangst bij de scheepswerven 
in West-Europa en Japan is vorig jaar op 
een historisch dieptepunt gekomen als 
gevolg van de sterke concurrentie van 
Zuid-Korea, zo staat in een overzicht van 
de OESO, de Organisatie voor Economis
che Samenwerking en Ontwikkeling.
Er werden in 1986 schepen besteld van in 
totaal 7,95 mln bruto ton tegen 9,66 mil
joen ton in 1985.

De vooruitzichten voor de scheepsbouw 
blijven somber, zowel op de korte termijn 
als op de middellange term ijn. De recessie 
in de wereldkoopvaardij duurt voorlopig 
voort, aldus de EOSO.
De scheepswerven in Japan kregen vorig 
jaar orders voor nieuwe schepen binnen 
van in totaal 5,87 mln ton. In 1985 was dat 
nog 7,15 mln ton.
De orderontvangst bij de werven in West- 
Europa zakte van 2,52 mln to t 2,08 mln ton.

O ndernem end vervoer
Onder de tite l ’Ondernemend Vervoer' 
heeft minister Smit-Kroes van Verkeer en 
Waterstaat onlangs een beleidsnota 
goederenvervoer gepresenteerd. In deze 
nota w ordt ondermeer aangegeven welke 
rol de overheid kan spelen in verband met 
de huidige ontwikkelingen in de vervoer- 
wereld. Centrale doelstelling daarbij is dat 
Nederland als transport- en distributieland 
aan de top b lijft en dat het vervoer een 
maximale bijdrage kan leveren aan het 
nationaal inkomen, de werkgelegenheid en 
de betalingsbalans. Minister Smit heeft de 
nota aangeboden aan de organisaties in het 
goederenvervoer tijdens een bijeenkomst 
die de start vorm t voor een ronde van 
overleg en advies.
In de nota ’Ondernemend Vervoer’ w ord t 
het beleid voor de komende jaren 
aangegeven in hoofdlijnen. Daarbij worden 
zes thema’s onderscheiden t.w.:
-  Grotere slagvaardigheid
-  Vrije internationale vervoermarkt
-  Optimale infrastuctuur
-  Informatica
-  Marktverkenning en voorlichting
-  Promotie en pre-selling.
Als sluitstuk van de voorgaande thema's 
worden in de nota genoemd promotie en 
pre-selling (actief onderzoek naar de be
slissende factoren om vervoer en distribu
tie via Nederland te leiden). Nederland 
moet systematisch naar voren worden 
gebracht als ’Gateway to  Europe' en als hèt 
vervoerland in Europa. Van de versterking 
van de vaderlandse vervoerspositie pro
fiteren niet alleen de zee- en luchthavens 
en de transportondernemers, maar (via 
nationaal inkomen, werkgelegenheid en 
betalingsbalans) ook de rest van Neder
land. Het ministerie zal daarom (samen 
met E.Z.) ƒ 10 miljoen steun geven voor 
het opstarten van een organisatie 'Neder
land Distributieland’.

T N O  gaat sam enwerken m et  
Fraunhofer-Gesellschaft
De Nederlandse Organisatie voor Toege
past Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
TN O  gaat samenwerken met het 
Fraunhofer-Gesellschaft, de grootste 
onderzoekorganisatie in West-Duitsland. 
H iertoe is besloten omdat beide instellin
gen van mening zijn dat samenwerking 
over de grenzen heen in de Europese 
Gemeenschap steeds belangrijker wordt,

vooral bij onderzoek op het gebied van 
belangrijke technologieën voor de 
toekomst. In eerste instantie w ordt 
gedacht aan samenwerking op het gebied 
van informatietechnologie, produktie- 
automatisering, toegepaste biochemie, 
voedingstechnologie en milieu-onder- 
zoek.
Het Fraunhofer-Gesellschaft houdt zich 
bezig met onderzoek en ontwikkeling in 
het veld van de natuur- en ingenieurs
wetenschappen, in opdracht van bedrijfs
leven en overheid. Met zijn 34 over geheel 
West-Duitsland verspreide instituten, 
4000 medewerkers en een jaarlijks budget 
van 450 miljoen DM is er een zekere verge
lijkbaarheid met TN O , hoewel laatstge
noemde organisatie g ro ter is, zeker ook 
qua aantal werkgebieden.
Er zijn verschillende vormen van samen
werking afgesproken. De twee onder
zoeksinstellingen zullen allerlei informatie 
uitwisselen voorzover d it niet botst met 
de geheimhoudingsplicht tegenover 
opdrachtgevers. Verder zal een uitwisse
ling van wetenschappelijk personeel w o r
den gerealiseerd met het doel de kennis 
van beide partijen te vergroten. Tenslotte 
is het de bedoeling dat T N O  en Fraunho
fer-Gesellschaft gaan werken aan geza
menlijke onderzoekprojecten en elkaar 
helpen als het gaat om het geaccepteerd 
krijgen van onderzoekvoorstellen door 
nationale en Europese opdrachtgevers.

Noorse reders bestieren vloot 
die nr. 5 is op wereldranglijst
Noorse reders hebben op het ogenblik een 
vloot van ca. 1500 schepen en booreilan
den, die geregistreerd zijn onder 40 
verschillende vlaggen. Deze koopvaar
dijvloot die als nummer 5 op de wereld
ranglijst figureert, heeft een jaarlijkse 
totale omzet van 45 miljard NOK. D it is 
veel meer dan de totale olie-inkomsten van 
Noorwegen voor het jaar 1986, aldus de 
heer Morten Vigtel van de Noorse Reders- 
vereniging. De getallen zijn gebaseerd op 
tonnage in Noors eigendom, onder 
eigenvlag en onder vreemde vlag, en 
tevens van schepen die gecharterd zijn of 
die op management-agreement door 
Noorse rederijen, beheerd worden.
'Als we naar we hopen, een Noors interna
tionaal scheepsregister krijgen, geloof ik 
dat we in de eerste plaats moeten trachten 
de Noorse handelsvloot onder Noorse 
vlag te krijgen,’ aldus Per Morten Vigtel. 
'Wanneer men de vrijheid van handelen 
van de open registers combineert met de 
Noorse maritieme deskundigheid, moet 
het Noorse register zeer concurrerend 
worden,’ voegt hij hieraan toe.
Er is juist een statistiek gepubliceerd die 
aanwijst dat ca. 5 500 Noorse zeelieden in 
1986 hun werk verloren hebben. Meer dan 
de helft van de per februari geregistreerde 
werkloze zeelieden bestaat uit officieren. 
Het is zeer merkwaardig dat zoveel
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scheepsofficieren -  en vooral scheepswerk- 
tuigkundigen — problemen hebben om een 
baan aan land te vinden. Wanneer een 
Noors internationaal scheepsregister 
w ordt opgericht, dan zullen volgens de 
Noorse redersvereniging tussen de 7 000 
en 8 000 zeelieden in de komende 2 jaar 
hun baan verliezen. Komt d it register er 
niet, dan zullen deze getallen aanzienlijk 
hoger worden. Tijdens de jaarwisseling gaf 
de scheepvaart aan 2 1 700 personen werk, 
gedeeltelijk op Noorse schepen en gedeel
telijk op schepen geregistreerd onder 
vreemde vlag.

(norinform)

Technische universiteiten  
presenteren vernieuwingsplan
De Technische Universiteiten van Delft, 
Eindhoven en Twente hebben een geza
menlijk plan voor de vernieuwing van het 
technisch wetenschappelijk onderzoek op 
tafel gelegd. D it vernieuwingsplan gaat 
verder dan onderlinge samenwerking. Het 
voorziet ook in een duidelijke taakverde
ling tussen de drie universiteiten en gaat 
nog een stap verder: sommige vormen van 
onderzoek en onderwijs worden bij één 
van de drie universiteiten geconcentreerd. 
Het vernieuwingsplan is een bijdrage van 
de drie Technische Universiteiten aan de 
discussie over het technologiebeleid in 
Nederland. Het sluit aan bij de wensen van 
de commissie Dekker c.s., waarvan het 
rapport, zoals bekend, eind van deze 
maand w ord t verwacht. Het advies van de 
commissie zal aangeven hoe door een ver
betering van het technologiebeleid de na
tionale economie kan worden versterkt. In 
een onderhoud met de commissie Dekker 
hebben de drie universiteiten hun denk
beelden al toegelicht. In het onlangs gepre
senteerde plan gaan de drie universiteiten 
voornamelijk in op de vraag hoe opleiding, 
onderzoek en kennisoverdracht kunnen 
bijdragen aan een versterking van de Ne
derlandse economie.
Het vernieuwingsplan is ook een reactie op 
het verzoek van minister Deetman aan de 
drie universiteiten om aan te geven welke 
bijdrage zij aan de vernieuwing van het 
wetenschappelijk onderwijs kunnen leve
ren. Er mag dan ook verwacht worden dat 
het een rol zal spelen bij de begrotings
voorbereiding! 988 en het Hoger Onder
wijs en Onderzoek Plan (HOOP) van mi
nister Deetman. Volgens de drie universi
teiten is er nog altijd een grote behoefte 
aan ingenieurs. De belangstelling voor 
technische studies neemt sinds het begin 
van de jaren tachtig eveneens toe. Pro
bleem is echter dat bekwame onderzoe
kers en docenten uit de universiteiten 
worden weggezogen door het bedrijfsle
ven en dat gelijkertijd de financiële midde
len van de universiteiten beperkt zijn. De 
samenleving eist van de universiteiten dat 
het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk 
w ord t gebruikt en dat de nadruk w ord t

gelegd op onderwijs en onderzoek dat 
nationaal van belang is.
In hun gezamenlijke plan proberen de drie 
universiteiten op deze uitdaging een ant
woord te geven. In het vernieuwingsplan 
worden een aantal maatregelen bepleit, 
die moeten leiden to t het opvullen van de 
geconstateerde lacunes en to t de gewen
ste vernieuwingen. Genoemd worden o.a.: 
een sterke externe (m.n. internationale) 
oriëntatie, meer nadruk op het fundamen
teel onderzoek en een heroriëntatie op de 
organisatiestructuur van de technische 
universiteiten. In dat kader w ord t ook 
aangegeven voor welke nieuwe en belang
rijke gebieden additionele financiering 
door de overheid noodzakeljk is.
Naast deze algemene voorstellen worden 
ook specifieke maatregelen voorgesteld. 
Deze voorstellen hebben betrekking op 
het afstemmen van onderzoekgebieden 
tussen de drie universiteiten:
-  transport
-  waterbeheer
-  produktietechnologie
-  robotica en flexibele produktie-auto- 

matisering
-  ontwerpen met de computer
-  versterking van de inbreng van de wis

kunde in de techniek
-  fysische technieken
-  nieuwe materialen
-  informatie-overdracht (telematica)
-  informatica en toepassing van de infor

matica
-  biomedische techniek.
Naast deze voorstellen op faculteitsniveau 
w ord t tevens gepleit voor een stimulering 
van de instroom van studenten en een 
verbetering van de samenwerking met het 
hoger beroepsonderwijs.

M arine Survey; een nieuw e afdeling  
van W ijsm uller Engineering
Wijsmuller Engineering B.V., onderdeel 
van de Wijsmuller groep, specialisten op 
het gebied van zwaar transport, berging en 
zeesleepvaart, heeft onlangs de dienstver
lening uitgebreid met Marine Survey. 
Was het bedrijf, to t op heden, met name 
betrokken bij het ontwerp van speciale 
schepen, zoals diverse soorten haven
sleepboten, zwaar transportschepen en 
systemen, nu w ord t ook de algehele prak
tische uitvoering te r hand genomen. 
Bouwbegeleiding was reeds lange tijd  een 
belangrijk aspect. In de afgelopen jaren zijn 
onder begeleiding van Wijsmuller 
Engineering een 25-tal schepen gebouwd, 
terw ijl ca. 20 ombouwprojecten te r hand 
werden genomen. Het dienstenpakket 
omvat nu:
-  preparation o f newbuilding, reconstruc- 

tion and repair specifications, supervi- 
sion and management

-  appraisal, condition and audit surveys
-  huil, machinery and heavy cargo damage 

surveys
-  on/off hire surveys

-  heavy lift transportation surveys
-  towage surveys
terw ijl ook het gehele project manage
ment te r hand kan worden genomen,
d.w.z. inclusief planning en project analyse, 
budgetering, nacalculatie en garantie af- 
wikkeling.
Naast surveyors, kan de afdeling Marine 
Survey beschikken over de 'inhouse' ken- 
nis en kunde van medewerkers waaronder 
ervaren scheepsbouwers, werktuigkundi- 
gen, elektrotechnici en experts op het 
gebied van nautische en communicatie- 
apparatuur.
Uitgebreide kennis op het gebied van 
voortstuwingsinstallaties, dieselmotoren 
alsmede turbines, hulpwerktuigen etc. is 
aanwezig. Ook het arrangeren van spare- 
parts en handleidingboeken w ord t in op- 
dracht van scheepseigenaren en agenten 
uitgevoerd.

W o rld ’s first integrated  
m arine navigation sim ulator 
system installed
What is claimed to  be the world's most 
advanced integrated marine navigation 
simulator has been installed at the Faculty 
o f Maritime Studies, Plymouth 
Polytechnic, south-west England.
The simulator, claimed by the maker, Racal 
Marine Systems Ltd, New Malden, near 
London, to  be unusual, has three main 
elements -  a marine radar navigation simu
lator Type MRNS 9000, a visual scene 
system Type MVSS 9000 and a hydro- 
graphic survey training system Type 900. 
For the first time, a marine radar simulator 
has been integrated w ith  a low-cost large 
field-of-view visual scene system which 
provides essential cues to  the mariners 
under training. One o f the visual databases 
used at Plymouth is the approaches and 
entry to  Dover and Calais harbours. The 
trainees can carry out a full exercise, w ith  a 
simulated cross channel ferry, between 
these ports. When the simulator is operat
ing, the trainee stands on the 'ship’s 
bridge’, which is equipped w ith  conventio
nal instrumentation and navigation aids. As 
the ship under his command approaches a 
port area, the scene from  the bridge 
changes as other ships appear in the field of 
vision and harbour lights, buoys and other 
navigational lights are shown in their cor
rect position on the visual scene in relation 
to  the bridge radar and the chart in use. 
Three other simulated ship w ork  stations 
are provided, each complete w ith radar 
and navigation aids. The 'ships’ can exercise 
in the same geographical area to  provide 
interaction between students, o r can 
operate independently. Training exercises 
include high density traffic and coastal 
navigation, the use o f ships’ radar including 
automatic radar plotting aids, the use of 
navigation instruments and training in the 
approaches to  specific ports and harbours.

(LPS)
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Technische 
informatie

A chtergronden  en toepassingen  
hoog m olybdeenhoudend  
RVS 254 SM O
Avesta 254 SMO is een austenitische 
roestvast staalsoort, ontwikkeld voor ge
bruik bij zure en neutrale chloridenhou- 
dende oplossingen. Door de chemische 
samenstelling is het materiaal bij uitstek 
geschikt voor toepassing bij de winning van 
olie en gas, met name in de offshore. Ge
zien de eigenschappen verwacht men dat 
ook het gebruik onshore een steeds grote
re vlucht zal gaan nemen. Avesta 254 SMO 
is superieur aan conventionele rvs soorten 
en sommige nikkellegeringen in aanraking 
met zure condensaten en spoeloplossin- 
gen die optreden bij het reinigen van rook- 
en andere afvalgassen.
De publikatie ’Achtergronden en toepas
singen hoog molybdeenhoudend rvs 254 
SMO’ bevat de resultaten van een recent 
afgesloten literatuurstudie. Naast de me
chanische eigenschappen, het gedrag bij 
lassen en het corrosiegedrag bevat het 
rapport ook informatie over toepassingen 
in de praktijk (offshore, papierindustrie, 
afgassen-reiniging, etc.).
Het rapport ’rvs 254 SMO’te lt 98 pagina’s 
en is zowel in het Engels als in het Neder
lands verkrijgbaar.
De kosten bedragen: ƒ 55,- excl. btw. 
Bestellingen via: TCM B.V., Postbus 101, 
2300 AC Leiden, Tel. 071-144044.

GS-Hydro piping system
The GS-Hydro piping system, which is of 
Finnish origin, meets the present day de
mands fo r high quality pressure piping 
systems.
Being originally developed fo r the marine 
and offshore market, the GS-system has 
also proved reliable and cost-effective 
ashore.
The main technical advantage o f this sys
tem is its simplicity giving the possibility of 
rapid installation and no welding being re
quired. X-ray o r ultrasonic inspection is 
unnecessary and the system remains un
contaminated. Piping systems can be in
stalled fo r pressures between 10 and 420 
bar and tube diameters may vary from 12 to  
220 mm.
By using GS cost reductions can be 
achieved amounting up to  25 per cent. The 
GS-system can be identified by 2 systems of 
flanged connections, there is on one hand 
the GS-retain-ring system fo r use w ith  pre
worked pipe-ends, and on the other hand 
the GS-flare-flange system fo r use w ith 
precision pipe up to  wall thicknesses of 
max 6 mm. For the latter system a simple 
machine can be supplied by GS-Hydro.

For sealing purposes bonded seals are used, 
permitting high pressures while retaining a 
safety factor of 1:4. All end connections are 
similar. The material used is mainly St52 but 
also stainless steel may be used. In the latter 
case the flanges may be of normal steel 
because they are thick-walled and massive 
and consequently taking a long period be
fore they are affected by corrosion.
A ll deliveries can be done inclusive cer
tification according to  DIN 50049-2.2 
and/or 3.IB.
The system is approved by all leading clas
sification societies and has been tested by 
the manufacturers and independent labor
atories.
GS-Hydro Benelux was also involved in the 
delivery of components fo r the hydraulic 
systems in the Huisman-ltrec cranes on 
board the ’Smit Semi I’.
More information from:
GS Hydro Benelux 
d o  MacGregor-Navire (NL) B.V.
P.O. Box 55344 
3008 EH Rotterdam.

Oppervlakte-behandelingen  
voor hydrauliek ventielen
Hydrauliek-installaties in de voertuig-, 
chemische-, scheepsbouw- en off-shore in
dustrie zijn onderhevig aan sterke corro 
sieve invloeden.
De bedrijfszekerheid van de installatie is in 
vele gevallen afhankelijk van de oppervlak- 
tegesteldheid van de magneten, verstel- 
schroeven en patronen.
Wandfluh, fabrikant van stuur- en regel- 
kleppen voor de hydrauliek, levert een 
9-tal speciale materiaal- en oppervlakte
mogelijkheden waarvan de laatste bestaat 
u it een geheel roestvast stalen ventiel. 
Buiten de als standaard toegepaste hamer
slag en fosfaat methode w ord t ook het 
galvaniseren en olijfkleurig afwerken toe
gepast.
Een extra bescherming kan verkregen 
worden door behandeling met een voor 
het doel geschikte laag. Aluminium delen 
zijn geëloxeerd o f worden, wanneer no
dig, vervangen door roestvast stalen mate
rialen. Daarmee w ord t praktisch 100% 
van alle gebruiksdoelen gedekt.
Voor verdere informatie en/of documen
tatie kunt u zich wenden to t: Doedijns 
Hydrauliek, Polakweg 6,2288 GE Rijswijk.

Nieuwe uitgaven

R EC EN T P U B L IC A T IO N S  
BY L L O Y D ’S REGISTER

List of Type approved Equipm ent 
1986
Lloyd’s Register has published a new List of 
Type approved Equipment in order to 
assist the builder, manufacturer, owner or 
sub-contractor in the evaluation and selec
tion o f products on the basis o f fitness of 
purpose.
The products listed in this publication have 
been satisfactorily type tested.
The equipment listing is divided into three 
sections:
Section I
-  Control Equipment 
Section 2
-  Electrical Equipment (Environmentally 

tested)
Section 2A
-  Electrical Equipment (N o t Environ

mentally tested)
Section 3
-  Miscellaneous Equipment (Such as 

Mechanical Equipment).

This publication supersedes the one pub
lished in 1983.
The booklet 'Lloyd’s Register’s Type 
Approval Scheme 1985’ describes how 
manufacturers may achieve inclusion of 
their equipment in this list.

International Register of Electrical 
Equipm ent certified for use in 
Flam m able Atm ospheres 1987
This Register has been compiled to  provide 
a reference of electrical equipment that has 
been certified by independent testing Au
thorities fo r compliance w ith International 
Electrotechnical Commission (IEC) 
publication 79, ’Electrical Apparatus for 
Explosive Gas Atmospheres’ or w ith a 
national standard.
The safe use o f the equipment is dependent 
upon correct selection, installation and 
maintenance of the equipment.
The Register w ill be updated periodically. 
On request Lloyd’s Register’s office Rot
terdam will supply the necessary forms to 
those wishing to  include their equipment 
in:
-  LR’s List of Type approved equipment
-  LR’s International Register o f Electrical 

Equipment certified fo r use in Flam
mable Atmospheres.

Subject publications can be obtained 
through the Lloyd’s Register Rotterdam 
office, Postbus 701, 3000 AS Rotterdam, 
tel. 010 - 4145088.
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4  NEDERLANDSE VERENIGING 
J= VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Program m a van lezingen en evene
m enten in het seizoen 1986/1987

De rol van de techniek in de A m e ri
ca’s Cup 1987
door Dr. Ir. P. van Oossanen van MARIN 
wo. 20 mei 1987 Groningen

De lezing w ord t gehouden in Café-Restau- 
rant ’Boschhuis’, Hereweg 95 te Gronin
gen, aanvang 20.00 uur.

A F D E L IN G  ’R O T T E R D A M '

D e lezing van 9 april 1987
Slechts 43 leden en belangstellenden gaven 
acte de présence op 9 april j.l. bij de toch 
wel zeer interessante lezing door Ir. B. J. G. 
van der Pot van de Hollandse Beton Groep 
over het onderwerp: 'De ontwikkeling van 
offshore platforms voor het Trollveld ’. 
Na een welkomstwoord van onze voorzit
ter, Prof. Ir. S. Hengst, zette de spreker in 
een bijzonder helder en boeiend betoog, 
toegelicht door vele dia’s en overhead- 
sheets, de ontwikkeling van betonnen off
shore platforms uiteen, welke begon met 
de bouw van het A N D O C  platform in 
Nederland in 1974.
Thans w erkt de HBG in de NOCS (Nor- 
wegian Offshore Concrete Structures) aan 
het ontwerp voor een platform dat op 300 m 
diep water in het Trollveld, op het Noorse 
continentale plat, moet worden geplaatst. 
De heer Van der Pot gaf een overzicht van 
de verschillende ontwerpen die voor d it 
project werden ingediend, waarbij niet al
leen het hoe maar ook het waarom te r 
sprake kwam. Het geheel zal uiteindelijk in 
drijvende toestand moeten worden ge
construeerd zodat vele scheepsbouwkun
dige en andere maritieme aspecten een 
belangrijk deel van het plan vormen. D iver
se constructiemethoden, de structurele en 
dynamische analyse werden door de spre
ker belicht.
De bouwtijd zal ±  3 jaar vergen; de bouw
kosten meer dan I miljard dollar. De 
NOCS is nog steeds in de race voor dit 
contract waarin een fors Nederlands aan
deel is verwerkt.
Bij de discussie die onder leiding van Hans 
Brinkhorst, voorz itte r van 'W illiam Frou- 
de’ werd gevoerd kwamen een vijftiental 
vragen aan de orde. Om ongeveer 22.00

uur werd deze interessante en leerzame 
avond met een dankwoord aan de spreker 
voor zijn uitstekende presentatie gesloten.

P.A.L

In memoriam

M. Schaafsma
Op 30 april 1987 overleed te Bussum op 
78-jarige leeftijd de heer M. Schaafsma, 
oud-Hoofdwerktuigkundige bij de N.V. 
Koninklijke Java-China Pakketvaart Lijnen. 
De heer Schaafsma was 38 jaar lid van onze 
vereniging.

Personalia

P. W . L. Bensink
Op 24 april nam de heer P. W . L. Bensink 
afscheid van vele vrienden en relaties t i j
dens een receptie bij de PEB Centrale te 
Bergum. Per I mei legde hij wegens pensi
onering zijn functie bij de afd. Stoom- en 
Stroomproduktie van het Provinciaal Elec- 
tric ite its Bedrijf Friesland neer.

Ing. F. N . N ooteboom
Onlangs is de heer Ing. F. N. Nooteboom 
door het Hoofdkantoor van Lloyd’s Regis
te r te Londen benoemd to t 'Senior electri- 
cal engineer surveyor fo r The Nether- 
lands’ met ais standplaats Rotterdam.

D irectie  Nedlloyd Lijnen
Ir. Th . M . Oostinjen, thans Chief Opera- 
ting Officer van Nedlloyd Lijnen, is met 
ingang van I mei 1987 to t president-direc- 
teur van deze divisie benoemd. Hij volgt de 
heer W . A. Mulock Houwer op die thans, 
naast zijn taak als lid van de Raad van 
Bestuur, tevens de functie van president- 
directeur (Chief Executive Officer) van 
Nedlloyd Lijnen bekleedt. Per I mei zal de 
heer Mulock Houwer uit laatstgenoemde 
functie terugtreden.
De heer P. R. S. van H eeren, thans 
Trade D irector Europe van Nedlloyd Lij
nen, is per I augustus 1987 to t Chief Ope- 
rating Officer van deze divisie benoemd.

K O NINKLIJKE
O N D E R S C H E ID IN G E N
Ter gelegenheid van de verjaardag van 
Hare Majesteit de Koningin werden ook 
d it jaar enkele van onze leden Koninklijk 
onderscheiden.

Ir . j .  H . Janssen, wetenschappelijk 
Hoofdmedewerker bij de Technisch Physi
sche Dienst van T N O  te Delft werd be
noemd to t Officier in de Orde van Oranje- 
Nassau.
Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
werden benoemd:
Ing. L. O . Jonker, oud Principal ship 
Surveyor to  Lloyd’s Register o f Shipping te 
Rotterdam en oud-voorzitter van de afd. 
Rotterdam van onze vereniging.
J. G. M aijoor, oud-Hoofdwerktuigkundi
ge bij Nedlloyd Rederij Diensten.

Ballotage

Gepasseerd voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P :

C. A. BRAND 
Afdeling: Rotterdam

Ing. G. DOKTER 
Afdeling: Groningen

IR. R. VAN DE GRAAF 
Afdeling: Rotterdam

H. TER HORST 
Afdeling: Rotterdam

J. H. KUPER 
Afdeling: Rotterdam

ING. W. M. MAAS 
Afdeling: Rotterdam

IR. S. G. MENSONIDES 
Afdeling: Rotterdam

H. R. MULDER 
Afdeling: Rotterdam

G. G. PEEK 
Afdeling: Rotterdam

IR. E. VAN RIETBERGEN 
Afdeling: Amsterdam

A. J. SALAKORY 
Afdeling: Zeeland

C. J. SCHREY 
Afdeling: Rotterdam

ING. J. WESTRA 
Afdeling: Amsterdam

Gepasseerd voor het 
JU N IO R  L ID M A A T S C H A P :

B. VAN DE BULT 
Afdeling: Rotterdam

D. M. DE JONG 
Afdeling: Rotterdam

MEJ. M. DE JONG 
Afdeling: Amsterdam

I. SPIJKER
Afdeling: Rotterdam

J. J. C. VAN  WEZEL 
Afdeling: Rotterdam
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