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MÁXIMALE EXPOSURE
VOOR WIND MINDS
Nieuwe one stop shop voor offshore windparken

tekst Erik Stroosma beeld Wind Minds

De eerste activiteit van Wind Minds
haalde meteen het RTL Nieuws.
Met dank aan de koning en de
koningin. Deze maand presenteert
dit samenwerkingsverband van vier
bedrijven uit de offshore windsector
zich aan de rest van de wereld. In
Kopenhagen neemt Wind Minds deel
aan ’s wereld grootste offshore
windbeurs: EWEA Offshore.

‘J

a, dat was inderdaad een mooie
binnenkomer’, zegt Wind Mindsdirecteur Arno Verbeek over het
item in het Half Acht Nieuws van RTL.
Het bedrijf nam eind oktober/begin november deel aan de handelsmissie die
parallel liep aan het staatsbezoek van
koning Willem-Alexander en koningin
Máxima aan Japan en Zuid-Korea. Offshore wind was een van de thema’s van
die missie. 25 Nederlandse offshore
windbedrijven en kennisinstellingen
reisden het koninklijk paar achterna
naar het Verre Oosten. In een verslag
dat RTL maakte van het Japanse deel
van het staatbezoek kwam de stand van
Wind Minds uitgebreid in beeld. ‘Een
betere lancering van ons bedrijf hadden we ons niet kunnen wensen’, aldus
Verbeek. ‘We hebben er bewust voor
gekozen om tijdens die handelsmissie
voor het eerst naar buiten te treden.
In Japan en Zuid-Korea staat offshore
windenergie nog in de kinderschoenen. Voor ons liggen daar grote mogelijkheden. De missie heeft ons een stuk
of vijf goede leads opgeleverd. Serieus
geïnteresseerde partijen waarmee we
nog steeds in gesprek zijn.’

Levenscyclus
Wind Minds mag dan een nieuwe naam
zijn in de offshore windsector, de vier
bedrijven achter dit initiatief zijn dat
zeker niet.Verbeek:‘Wind Minds wordt
gevormd door consultancybureau
Pondera Consult en ingenieursbedrijf
Mecal uit Nederland en projectontwikkelaar/dienstverlener Ep4 offshore
en technisch consultancybedrijf BBB
Umwelttechnik GmbH uit Duitsland.
Zelf ben ik behalve bij Wind Minds
ook werkzaam bij Pondera Consult,
waar ik directeur ben van de Britse tak.
Allemaal zijn we al jarenlang actief in
de offshore windindustrie. We hebben elk ons eigen specialisme. Op die
manier vullen we elkaar perfect aan.
In het verleden werkten we dan ook
al regelmatig samen. Vandaaruit is
het idee ontstaan om Wind Minds op
te zetten. Samen kunnen we heel de
levenscyclus van offshore windparken
dekken, van het eerste idee tot en met
de exploitatie. Een one stop shop op het
gebied van offshore windparken voor
ontwikkelaars, investeerders, overhe-
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Máximale exposure voor Wind Minds

At the end of the shift,
you can rely on us.

º
OUTSIDE 40 C
HUMIDITY 65%

22º C

Inside

PROVIDED BY
HEINEN & HOPMAN

The offshore sector is often faced with extreme weather.
A comfortable and well air conditioned environment
below deck is of utmost importance for the well being of
the people and equipment on board.
With local affiliates and sales and after sales
centres around the world, we have experience with
the design, installation and maintenance of all types
of HVAC & R equipment suitable for offshore settings.

Wind Minds-directeur Arno Verbeek
(links) in gesprek met koning WillemAlexander en koningin Máxima.
Het koninklijk paar bracht in Japan
een bezoek aan de stand van deze
nieuwe one stop shop voor offshore
windparken.

www.heinenhopman.com
Visit us at the OTC: Stand 555
Follow us on:

www.greenmanifest.info
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den en energiebedrijven, dat is wat we
te bieden hebben. De regio’s waarop we
ons richten zijn Noordwest-Europa,
Amerika en Azië. Bij de vier deelnemende bedrijven werken ruim honderd specialisten. Dat maakt ons niet
supergroot en in staat snel en flexibel
te reageren op bijvoorbeeld wetwijzigingen en andere veranderingen in het
beleid van overheden ten aanzien van
windenergie.’

Dé opleider op het gebied van offshore
Vooraanstaande Nederlandse bedrijven zijn inmiddels de belangrijkste spelers op de sterk competitieve offshoremarkt. Deze bedrijven hebben dringend behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Voor het opleiden van deze medewerkers van de toekomst
is de STC-Group de voor de hand liggende partner.

MBO, HBO & Master

In overleg met de Nederlandse maritieme sector heeft de STC-Group
de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in de ontwikkeling van
een optimale kennis- en opleidingsinfrastructuur voor de offshore.
Studenten en cursisten vinden bij ons een aantrekkelijke leeromgeving waarin zij met behulp van geavanceerde simulatoren en
moderne praktijkfaciliteiten voorbereid worden op hun toekomst.

Training & Opleiding

De STC-Group is de grootste maritieme opleider van Nederland.
Onder de vlag van de STC-Group volgen MBO’ers, HBO’ers en
masterstudenten een hoogwaardige opleiding die hen voorbereidt
op een maritieme carrière.

Volwassenen kunnen terecht bij STC B.V. voor om-, her- en
bijscholingen. Op het gebied van offshore voorziet STC B.V. onder
andere in de trainingen: Remote Operated Vehicle, Dynamic
Positioning, Hydrography & Surveying en Bargemaster/Jacking
engineer.

WWW.WERELDOPLEIDING.NL/VAREN

Toekomst ligt op zee
‘Voor ons nieuwe bedrijf hebben een
bedrijfsnaam uitgekozen met een
dubbele betekenis’, legt Verbeek uit.
‘Alle vier hebben we veel verstand van
windzaken, vandaar Wind Minds.
Daarnaast willen we met de naam
benadrukken dat wind een belangrijke energiebron is, een alternatief
dat ertoe doet. Wij zijn ervan overtuigd
dat de toekomst van de Europese energievoorziening op zee ligt. Offshore
windenergie is de snelst groeiende
energiesector in Europa. De cijfers

‘Wij zijn ervan
overtuigd dat
de toekomst van
de Europese
energievoorziening
op zee ligt.’
spreken boekdelen. Vorig jaar zijn
zestien nieuwe windparken in gebruik
genomen die samen 5 gigawatt duurzame stroom produceren. In totaal zijn
er nu 73 offshore windparken in ons
werelddeel. En daar blijft het niet bij.
Wij verwachten dat er in de komende
jaren nog heel wat bij komen.’

EWEA Offshore 2015
Om zich presenteren aan de sector
neemt Wind Minds van 10 tot en met 12
maart deel aan EWEA Offshore 2015.

’s Werelds grootste offshore windenergiebeurs wordt om de twee jaar gehouden op steeds wisselende locaties. Dit
jaar vindt de beurs plaats in Kopenhagen. Verbeek: ‘Daar gaan we ontwikkelaars, investeerders, overheden en
energiebedrijven informeren over ons
nieuwe one stop shop-dienstenpakket.
Daarvoor zetten we onder meer het
grootste mobiele videoscherm van de
wereld in. Dat scherm is 2,5 meter hoog
en 6,5 meter breed. Daarmee kunnen
we op een waarheidsgetrouwe manier
laten zien wat het aanzicht vanaf de
kust wordt op een gepland windpark
op zee. Wij zien dat als een belangrijk
hulpmiddel bij het informeren van
bewoners van kustgebieden waar
windparken worden gepland.’
Het Nederlandse koningspaar loopt
Wind Minds overigens net mis in
Kopenhagen.Toeval of niet; een staatsbezoek van koning Willem-Alexander
en koningin Máxima aan Denemarken
vindt slechts een paar dagen na EWEA
Offshore plaats.
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