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Lijst van gebruikte afkortingen. 

BV Besloten Vennootschap 

CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CV Commanditaire Vennootschap 

DP Dynamic Positioning 

F28 Fokker 28 (vliegtuigtype) 

FPSO Floating Production Storage and Offloading 

FTE Full Time Equivalent 

IHC Industriële Handels Combinatie 

Inc. Incorporated 

MSC Marine Structure Consultants 

NOV National Oilwell Varco 

OSBH Overeenkomst Sociale Begeleiding Herstructurering 

PL Project Leider 

POL Project Ontwerpleider 

Prodo Productontwikkeling 

R&P Rack and Pinion 

ROSC Rotterdam Off-Shore Combinatie 

RSV Rijn Schelde Verolme 

SBM Single Buoy Moorings 

Vebo Verolme Botlek 
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Inleiding. 

Dit artikel verhaalt het ontstaan en de ontwikkeling van Gusto Engineering in de periode van 
1977 tot heden. 

Samenvatting. 

De ontwikkeling van Gusto Engineering laat zien, dat er 6 belangrijke periodes zijn geweest in 
de ontwikkeling van Gusto Engineering. Te weten: 

1. Het ontstaan uit Werf Gusto v/h Fa. F.A. Smulders in 1978 
2. De opname in de IHC-cluster in 1980  
3. De herstructurering, gericht zowel intern (organisatievorm) als naar buiten 

(productpakket), gedurende de periode 1986,1987 en 1988 
4. De structurele samenwerking met MSC vanaf 2000, wat in 2003 d.m.v. een Alliantie 

vaste vorm kreeg. 
5. Het deels opgaan in SBM als SBM Schiedam in 2011 en deels de afscheiding van SBM 

door oprichting van GustoMSC B.V. in 2012. 
6. De opname in de NOV-groep in juni 2018. 

Gedurende de gehele periode is Gusto Engineering, al dan niet in combinatie met anderen, één 
van de leidende ingenieursbureaus geweest in de offshore-industrie. 
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Hoofdstuk 1 - De bedrijfsontwikkeling. 

Gusto Engineering is ontstaan tijdens en als gevolg van de herstructurering van de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie. 
Gusto Engineering komt voort uit de afdelingen Verkoop, Projecten, Prodo, Ontwerpgroep en 
Tekenkamer van “Werf Gusto v/h Fa. F.A. Smulders” gevestigd aan de Maasdijk 5 te Schiedam. 

In 1977 vonden gesprekken plaats tussen de Nederlandse Regering, Scheepbouwers en 
Vakverenigingen over een mogelijke heroriëntatie en reorganisatie van de Nederlandse 
scheepsbouw. Reeds in 1976 was voorgesorteerd op deze mogelijkheid, echter zonder concrete 
afspraken. Die afspraken volgden in 1977, waarbij vast kwam te staan, dat Gusto als 
productielocatie gesloten zou worden. 
Het Werf Gusto productiepersoneel zou op basis van de OSBH-2- (Overeenkomst Sociale 
Begeleiding Herstructurering RSV) -regeling in vakgroepen herplaatst worden bij bedrijven van 
de RSV-groep, waaronder de nog op te richten ROSC (Rotterdam Off-Shore Combinatie), e.e.a. 
zoals overeengekomen tussen de regering, vakverenigingen, IHC Holland en RSV. 

De leiding van Gusto besefte dat de parel uit Gusto (ontwerp en tekenkamer) als separaat 
onderdeel meer waard zou zijn dan als geïntegreerd onderdeel van Werf Gusto. 
Derhalve werden deze afdelingen, samen met Projecten en Verkoop, in 1977 afgescheiden. 
Ook in praktische zin, d.w.z. qua huisvesting. 
Domicilie werd gekozen in de Power Hall, een gebouw op het voormalige Kaarsenterrein te 
Schiedam, waar eerder IHC Gusto Staalbouw was gehuisvest. Aangetekend wordt, dat Gusto 
Staalbouw een eigen ondernemingsvorm was binnen de Offshore Divisie van IHC Holland en 
zich bediende van dezelfde toegangspoort als het werfpersoneel. Reeds in 1975 werd Gusto 
Staalbouw overgeplaatst van Schiedam naar de locatie Slikkerveer, waardoor o.a. hun 
kantoorruimten ter beschikking kwamen. 

Toen de sluiting van Werf Gusto in juli 1978 definitief was, werd Gusto Engineering een 
onderdeel van RSV en IHC en kreeg de naam RSV Gusto Engineering. RSV werd voor 2/3 
eigenaar en IHC voor 1/3. 

In de aanloop naar de verzelfstandiging van Gusto Engineering droeg de onderneming de drie 
bekende letters ‘IHC’ als voorvoegsel. 
Dit kwam voort uit het feit, dat er begin 1978, op initiatief van de Raad van Bestuur van IHC 
Holland, besloten werd onderzoek te doen naar een mogelijke samenvoeging van de offshore 
engineering en de mining- en transportengineering. Om die reden werd besloten om IHC Gusto 
Engineering uit te rusten met een tweetal directeuren, die, samen met het management team 
van IHC Gusto Engineering, wekelijks zouden rapporteren aan de Raad van Toezicht van IHC 
Holland. Er werd zelfs een brochure gedrukt met de naam IHC Gusto Engineering, die echter 
nooit verspreid, of uitgegeven werd. 

Dat het toch RSV Gusto Engineering werd, lag aan de regering, de vakbonden en RSV en 
uiteindelijk ook IHC. Men wilde dat Gusto Engineering een rol zou spelen in het ‘krom laten 
maken van ijzer’ in Nederland. Alleen dan zou er overheidssteun komen. 
Als mogelijke consequentie van deze beslissing verliet één van de directeuren, die op 1 juni 
1978 (één maand voor de sluiting van de werf!) was aangesteld, enige tijd later RSV Gusto 
Engineering. 
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Gusto Engineering werd een aparte BV van de RSV-holding onder de naam RSV Gusto 
Engineering BV. Met de inschrijving in het Handelsregister en het deponeren van de Algemene 
Voorwaarden in november 1978 werd de zelfstandigheid een feit. 

Toen het wederom slechter ging in de Nederlandse scheepsbouw, we spreken over 1979, werd 
gezocht naar mogelijkheden om niet mee ten onder te gaan in het ROSC/RSV-debacle. De 
regering stopte met het verder financieel ondersteunen van RSV én van de in oprichting zijnde 
ROSC. 
Voor RSV was het daarom gunstig om via een verkoop van Gusto Engineering kapitaal te 
verwerven. IHC Inter én IHC Holland waren bereid om ieder met 1/3 deel te participeren in 
Gusto Engineering. RSV behield zelf ook 1/3 deel. 
In 1980 werd deze oplossing geëffectueerd. 

Drie jaar later, bij het faillissement van RSV, werd het RSV-aandeel verkocht aan IHC en werd 
IHC Inter 100% eigenaar van Gusto Engineering. 
Toen in 1983 alle aandelen in handen kwamen van IHC Inter kreeg Gusto Engineering de 
rechtsvorm CV. De reden hiervoor was, dat Gusto Engineering geheel zelfstandig, zonder 
controle, of inbreng van de aandeelhouders, wilde en kon opereren. De banden die nog altijd 
bestonden met SBM droegen in hoge mate bij tot de keuze van deze ondernemingsvorm van 
Gusto Engineering. 

Deze situatie van Gusto Engineering als CV, heeft bestaan tot 1990, het jaar waarin Gusto 
Engineering overging van een CV naar een BV. Naast financiële overwegingen, zoals het 
uitsluiten van een mogelijke aansprakelijkheid, moet naar mijn mening ook een reden gevonden 
worden in het feit, dat MSC in 1988 onderdeel was geworden van IHC Caland en dat er op 
termijn meer synergie moest gaan plaatsvinden tussen de ondernemingen, niet alleen met MSC 
maar ook met SBM. Gusto Engineering moest dus een deel van zijn zelfstandigheid inleveren 
om het samenwerken te bevorderen. Gelet op de dubbelfunctie van de toenmalige directeur, t.w. 
directeur van Gusto Engineering en CEO van IHC Caland, was de omzetting van de rechtsvorm 
geen enkel probleem. 
De bedrijfsnaam Gusto Engineering BV werd gevoerd tot mei 2005. 

Vanaf 2000 werd de samenwerking met MSC geïntensiveerd en in 2002 ontstond de alliantie 
tussen Gusto Engineering en MSC, welke in 2003 werd geformaliseerd. De naam van Gusto 
Engineering bleef ongewijzigd bestaan. Het feit dat in marketingactiviteiten de naam GustoMSC 
werd gebruikt, had tot doel om onderscheid te maken met niet-SBM-producten. 

Gezien het feit dat SBM steeds nadrukkelijker de capaciteit van Gusto Engineering inschakelde 
voor de realisatie van zijn eigen producten, die gericht waren op de opslag en overslag van ruwe 
olie, werd vanaf mei 2005 de naam veranderd in Gusto BV. Deze naamsverandering had mede 
te maken met het feit, dat IHC Caland zijn naam veranderde in SBM Offshore Inc., toen het alle 
bagger gerelateerde bedrijfsonderdelen (IHC Holland) had afgestoten. 
 
In de periode 2005 tot 2011 is getracht Gusto Engineering en MSC tot één onderneming te 
vormen. Door interne tegenstand en veranderende zienswijzen van de aandeelhouders werd 
hiervan afgezien. 
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Gelet op het feit, dat SBM zijn business strategie aanpaste naar de exploitatie van olieopslag, 
werden de gezamenlijke engineeringsinspanningen gesplitst naar SBM-producten (FPSO’s en 
aanverwante units) en niet-SBM-producten. Zodoende ontstonden in 2011 twee (2) nieuwe 
ondernemingsvormen, t.w. SBM Schiedam BV en een nieuw op te richten firma, te weten 
GustoMSC BV. Het doel was om GustoMSC te verkopen. In 2012 werden een groot deel (75%) 
van de aandelen van GustoMSC BV verkocht aan een participatiemaatschappij, genaamd 
Parcom Capital. Het resterende deel vond zijn weg naar het management van GustoMSC. 
 
De voornoemde scheiding leidde ertoe, dat GustoMSC BV een separate locatie koos voor zijn 
activiteiten. Weliswaar in dezelfde omgeving als SBM Schiedam, maar compleet gescheiden. 
De verbouwde timmerfabriek van een oude concurrent van Werf Gusto, namelijk Wilton 
Feijenoord, aan de Karel Doormanweg 35, 3115 JD, Schiedamvormde het nieuwe onderkomen. 
 
Aangezien Parcom Capital als participatiemaatschappij rendement wilde over zijn investering 
werd in National Oilwell Varco (NOV) een kandidaat gevonden, die geïnteresseerd was in de 
overname van de aandelen. 
In juni 2018 werd NOV-eigenaar van GustoMSC. 
 
Zoals benadrukt werd door de directie van GustoMSC, behield GustoMSC zijn zelfstandigheid 
bij de overname. Dit is vastgelegd in de overname-protocollen tussen GustoMSC en NOV. 
Vraag hierbij is, hoelang de aandeelhouders van NOV genoegen zullen nemen met een niet-
inmenging. De geschiedenis leert, dat Amerikaanse bedrijven toch vooral uit zijn op korte termijn 
voordelen, anders dan een langdurig voortzetting van een separate ondernemingsvorm als 
GustoMSC. 
De tijd zal het leren. 
 
In onderstaand figuur, wordt het bovengenoemde in het kort weergegeven. 
 
Jaar  Gebeurtenis 
   

1976 >>> Eerste plannen reorganisatie Nederlandse scheepsbouw 
1977 >>> Akkoord over de reorganisatie van de Nederlandse Scheepsbouw 
1978 >>> Sluiting Werf Gusto v/h Fa. F.A. Smulders 
1978 >>> Oprichting RSV Gusto Engineering; 2//3 RSV en 1/3 IHC Holland 
1980 >>> Opname in IHC cluster; 1/3 IHC Inter, 1/3 IHC Holland en 1/3 RSV 
1983 >>> Ondernemingsvorm gaat over van BV naar CV; 100% IHC Inter 
1986 >>> Herstructurering Gusto Engineering; ontslagronde 
1988 >>> IHC Caland neemt MSC over 
1990 >>> Ondernemingsvorm gaat over van CV naar BV; samenwerking met SBM en MSC 
2003 >>> Alliantie Gusto Engineering met MSC 
2005 >>> Gusto Engineering BV naar Gusto BV; binnen SBM 
2011 >>> Gusto Engineering samen met MSC. GustoMSC scheidt zich af van (de 

Schiedamse tak van) SBM 
2012 >>> GustoMSC BV oprichting; 75% investeringsmaatschappij Parcom Capital en 25% 

management GustoMSC 
2018 >>> GustoMSC wordt onderdeel van National Oilwell Varco (NOV) 

 
Tot zover de ondernemingsvormen van Gusto Engineering.  
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Hoofdstuk 2 - De Mensen in die organisaties. 

Tijdens de fase 1975-1978, waarin duidelijk werd dat Werf Gusto zou worden opgeheven, was 
er zowel onduidelijkheid voor de “blauwe boorden” alsook voor de “witte boorden”. 
Duidelijk was, dat het personeel zou worden gesplitst. Productiepersoneel, waaronder ook de 
ondersteunende afdelingen zoals Bedrijfsbureaus, werd in het vooruitzicht gesteld, dat ze in 
vakgroepen zouden worden herplaatst bij werfonderdelen van RSV. Voor kantoorpersoneel was 
er geen ander vooruitzicht, anders dan opname in de engineeringsactiviteit, als men daartoe 
gerekend kon worden, of ontslag. 
Zoals gebruikelijk in dit soort situaties, neemt niet iedereen een afwachtende houding aan. 

Eind 1975 was er reeds sprake van “hoe nu verder” met Werf-Gusto. Stafleden en leden van het 
management schetsten diverse mogelijkheden over een mogelijke voortzetting van Werf Gusto. 
Uit diverse gesprekken die volgden in 1976, zowel extern als intern, bleek dat de ideeën omtrent 
de aanpak van de markt en haar producten sterk uiteenliepen. 
Het werd allengs wel duidelijk, dat voor Werf Gusto geen toekomst was weggelegd als offshore 
werf, hetgeen o.a. leidde tot het vertrek van de algemeen directeur. 
In het najaar van 1976 is dan zittende directie van mening, dat voor het ontwikkelen van 
producten vanuit een hiërarchisch model gereageerd moest worden op de markt. Een markt 
waarin meerdere offshore werven onder de nog op te richten ROSC samen zouden werken en 
Gusto de leidende rol zou kunnen spelen. 
Dit werd door sommigen gezien als (te) passief en zij waren overtuigd van een projectmatige 
aanpak om Gusto producten te ontwikkelen en zelfstandig in de markt te zetten. Een aantal 
ingenieurs vanuit Prodo, Ontwerpgroep en Tekenkamer van Werf Gusto onder leiding van Jan 
Suyderhoud stapten om die reden uit Werf Gusto in februari 1977 en begonnen onder de 
vleugels van de Boskalis Westminster Groep een engineeringsbureau onder de naam Marine 
Structure Consultants (MSC). 
Toen het duidelijk werd dat de Werf-Gusto definitief gesloten zou worden, voegden meer 
ontwerpers, het merendeel afkomstig van de afdeling Prodo, nog voor de oprichting van Gusto 
Engineering, zich later dat jaar bij MSC. 

De niet-productieafdelingen, ca. 150 personen, werden deels voorgesorteerd op het bemensen 
van een Engineeringsclub. Voor de afdelingen Ontwerpgroep en Tekenkamers was het duidelijk 
en voor de afdeling Projecten gold min of meer hetzelfde. 
Echter, de afdeling Inkoop nam een bijzondere plaats in. Behoorden inkoopactiviteiten nu wel of 
niet bij engineering. De vraag bleef onbeantwoord, d.w.z. dat de afdeling Inkoop niet werd 
ondergebracht in de engineeringsactiviteiten. 
Inkoopactiviteiten behorende bij projectaanvragen werden geacht door de afdeling Projecten te 
worden behartigd. 

In 1977 werd gestart met het houden van regelmatige bijeenkomsten. Onder leiding van de 
directie werd het toekomstige personeel van een Gusto Engineering voorgelicht omtrent de 
ontwikkelingen en de af te leggen weg. 

In juli 1978, toen RSV Gusto Engineering gevestigd werd, bestond de totale bemensing uit 116 
medewerkers, hetgeen iets meer was dan het beoogde aantal van 104 medewerkers. 

In de periode 1980-1983 stroomden er een flink aantal jonge ontwerpers in die, in huidige 
termen, de innovatie kracht moesten geven. 
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De Gusto medewerkers kenmerkten zich door een loyaliteit t.o.v. elkaar, oftewel familiegevoel. 
Dit was van toepassing in zowel horizontale als verticale zin. 
Kenmerkend voor de directie was het “Alle Hens”. 
Hierbij werden, naar Marine-traditie, alle manschappen, waaronder de nodige vrouwen, 
geïnformeerd over het reilen en zeilen van de “Toko”. 
Deze “Alle Hens” kan ook gezien worden als de vervanging van een Ondernemingsraad, maar 
deze vorm betrok letterlijk alle personeelsleden bij het wel en wee van de onderneming.  

Maar zoals het in elke familie er wel eens aan toe gaat, ontkwam Gusto Engineering niet aan 
veranderende verhoudingen. 

Door de economische ontwikkelingen kreeg Gusto Engineering in 1986 duidelijk te maken met 
de gevolgen van recessies. 
Elke medewerker kreeg een persoonlijk schrijven, waarin bekend werd gemaakt, dat een 
reorganisatie aanstaande was. Nog in datzelfde jaar werd eenieder bericht over het feit, of er al 
dan niet een plaats was binnen Gusto Engineering. 
Voor velen was het een deceptie. Maar liefst ruim 60 mensen konden hun plaats niet behouden 
en er volgde collectief ontslag. Een enkeling vocht dit ontslag aan, soms met succes. 

Het wij-gevoel kreeg een aardige knauw, alhoewel de meesten van de ontslagenen begrip 
hadden voor de situatie. 
Ook was het voor sommige een zegen. Zij verleenden hun diensten voortaan als zelfstandigen 
en hebben dat ook tot aan hun pensioen weten voort te zetten. 

Een dergelijke afslanking als voornoemd, is daarna niet meer voorgekomen. 

Het Gusto-familie-gevoel werd onderhavig aan slijtage. Niet alleen vanwege de terugloop van 
116 naar 68 medewerkers, maar naast de tijdgeest, ook door het soort opdrachten wat 
verkregen werd. Stonden we eerst gezamenlijk tegenover een buitenstaander als 
opdrachtgever, allengs veranderde het in het uitvoeren van opdrachten in samenwerking met de 
aandeelhouder, lees SBM. Natuurlijk blijven er klonten familie achter, maar het geheel was meer 
divers geworden, zeker door het in de loop van de tijd weer toegenomen personeelsbestand tot 
ruim 500 medewerkers. Het toegenomen personeelsbestand leidde er mede toe dat Gusto 
Engineering begin 2000 voor het eerst in zijn bestaan een Ondernemingsraad kreeg.  

Wat zeker ook bijdroeg aan de erosie van het familiegevoel, was het feit, dat de directies, die na 
het afscheid van J.D. Bax in 1999 aantraden, niet die uitstraling hadden van het “samen doen” 
en er intern sprake was van een toename van tegenstellingen. 

Toen in 2002 IHC Caland, SBM werd en de koers van het concern allengs werd gewijzigd, werd 
in 2011 de “familie” gesplitst. Een deel van de Gusto Engineering medewerkers verbond zich 
aan SBM en een ander deel ging mee in de op te richten GustoMSC. Alles op vrijwillige basis. 

Vandaag aan de dag werken er binnen GustoMSC nog steeds een aantal oudgedienden, hetzij 
als zelfstandige, of in deeltijd, maar hun aantal is beperkt gezien de totale bemensing van 200 
FTE’s. 
Het feit dat in 2018 NOV GustoMSC heeft gekocht, maakt qua beleving weinig verschil. 
De huidige instelling van personeel is meer pragmatisch en gericht op de eigen ambitie anders 
dan dat geborgenheid en zekerheid wordt nagestreefd.  
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Hoofdstuk 3 - De organisatie. 

Het productenpakket van Gusto Engineering bestond hoofdzakelijk uit het verkopen van 
totaalpakketten engineering, hetgeen bestond uit een (voor)ontwerp en de uitwerking daarvan in 
een tekeningenpakket, wat als uitgangspunt kon dienen voor het omzetten in productie-
informatie voor werven of gelijksoortige bedrijven. 

E.e.a. werd gerealiseerd d.m.v. een functionele organisatie in een hiërarchisch/lijn-model. Zie 
bijlage 1. 

Voor klantencontacten werd in eerste instantie een beroep gedaan op Verkopers en 
ProjectOntwerpLeiders (POL-len). De rol van Verkoop tijdens de realisatiefase werd door de tijd 
heen overgenomen door de Projectleiding. Deze bestond uit een Projectleider, die de 
contractuele, financiële en administratieve kant van het project beheerde en de reeds genoemde 
POL, die de techniek begeleidde. 
Deze PL’s en POL-len hadden noch daadwerkelijk invloed op de tijds-technische uitvoering van 
projecten, noch op de specifieke techniek die werd uitgeoefend. 
Dit bleek een bron van ergernis te zijn en in de tweede helft van 1984 werd daadwerkelijk 
actiegevoerd om hierin verandering proberen aan te brengen. In een memo van de POL-len aan 
de directie werd duidelijk gemaakt, dat de geldende bevoegdheden (lees: Het afdelingshoofd 
beslist uiteindelijk) niet bijdroegen aan een beter product. Men eiste meer specifieke 
verantwoording. 
De Projectleider(s) speelden hierin, naar mijn mening, geen rol, aangezien hun positie, via 
verworven positionele macht, niet ter discussie stond. 

In 1985 mengde de Tekenkamer en met name de Tekenkamer Kraanbouw, zich in deze 
discussie, door te stellen dat, door het ontbreken van voldoende leiding op de Ontwerpgroep, de 
POL-len in een vacuüm opereerden. 

Door de ontstane druk vanuit de organisatie werd begin 1987 besloten om de organisatie door 
te lichten. Hiervoor werd externe expertise ingehuurd in de vorm van de consultant Jan 
Suyderhoud. 

Jan Suyderhoud verrichtte onderzoek, o.a. door gesprekken met een aantal key-functionarissen, 
naar hoe de organisatie inhoud kon worden gegeven en hoe deze verbeterd zou kunnen 
worden. Er werd een projectgerichte organisatie voorgesteld, maar eind 1987 werd gekozen 
voor een matrix-structuur, waarbij de lijn werd gecombineerd met projectmatig handelen. Dit 
kwam o.a. tot uitdrukking, om reeds bij het ontwikkelen van Projecten een POL aan te wijzen, 
die door deze vroege inschakeling, op de hoogte was van alle, met name technische facetten 
van een mogelijke toekomstige order. 

Ondanks deze wijziging in de organisatie, bleef er onvrede bestaan bij de projectleiding over de 
capaciteitsinvulling van de projecten/orders. De projectleiding bleef vragen om meer 
zeggenschap in de technische uitvoering én de capaciteitsinzet. 
Juist door de matrixorganisatie ontstond de situatie, dat de hiërarchisch leidinggevenden werden 
blootgesteld aan concurrentie als het ging om zeggenschap. 
Haantjesgedrag werd opgevoerd en de strijd was hevig. 
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Op de tekenkamers bestond de weerstand uit het feit, dat de verantwoording t.a.v. de 
capaciteitsbehoefte in de disciplines scheepsbouw, machinebouw en kraanbouw; lees het 
uitlenen en inlenen van personeel, teveel projectgericht zou worden. 
Aan de andere kant lieten de super-techneuten zich niet zomaar de techniek ontnemen, waarin 
zij vonden de besten te zijn. 
Echter, tegen de tijdsdruk van projecten waren ze niet bestand en zeker niet toen in 1999 er een 
directie werd aangesteld, die al eerder een projectgerichte organisatie had geleid. 
En zo verschoof de hiërarchische/lijn-structuur en de daarbij behorende verantwoordelijkheden 
naar een projectgerichte organisatie. 

De organisatie van Gusto Engineering ging allengs verloren in de eerste jaren van de 21ste 
eeuw, toen de opdrachten steeds vaker voor SBM werden gedaan en ook via SBM werden 
verkregen. Sterker nog, de opdrachten kregen een zeer sterk intern karakter door het feit dat 
FPSO’s (turn-key) door SBM in eigen beheer werden genomen. Een eigen identiteit als 
organisatie ging als zodanig verloren. 

De organisatie moest weer nieuw leven worden ingeblazen vanwege de oprichting van 
GustoMSC, in casu de afscheiding van SBM. In principe bleef de projectgerichte organisatie 
gehandhaafd.  
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Hoofdstuk 4 - Persoonlijkheden. 

Om alle doorluchtigheden van Gusto Engineering te noemen zou te ver gaan naar mijn mening, 
want waren we allemaal niet bijzonder. De één wellicht wat meer in het licht als de ander, maar 
ieder deed wat hij kon en was die hij/zij was. 

Toch wil ik er één specifiek noemen en dat is Dhr. J.D. Bax. En waarom? 

Dhr. J.D. Bax was een charismatische persoon in welke hoedanigheid hij ook leiding gaf aan 
Gusto Engineering. 
Autoritair zeker, maar zeker niet autocratisch. Hij had namelijk altijd oog voor de kwaliteiten in 
mensen. Als men die kwaliteiten ook benutte, dan had hij daar respect voor en erkende die 
kwaliteiten ook. 
Kenmerkend was ook, dat hij die informatie deelde die, naar zijn mening, ook nuttig was. Hij 
loog nooit, maar vertelde ook niet altijd de hele waarheid of het hele verhaal. 
Ook daagde hij je uit voor een discussie, maar kwam niet aan met “prietpraat”, want dan was je 
“uit”. Kwam met een gedegen en onderbouwd verhaal, dan luisterde hij op zijn minst. 
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Hoofdstuk 5 - Markt/Producten. 

Gusto Engineering richtte zich vooral op de offshore markt. 
De aangeboden producten bestonden uit: 

1. Klasse-pakketten, inclusief specificaties 
2. Basisontwerpen, inclusief specificaties 
3. Feasibility-studies 
4. Primair Ontwerp; klasse-pakket voor concept-approvals, inclusief specificaties 
5. SBM/FPSO-conversies (27x) 
6. Bouw onder licentie van Jack-ups 
7. Bouw onder licentie van DP-vessels 
8. Bouw onder licentie van Semi-subs 
9. Bouw onder licentie van Offshore kranen 
10. Leveren van hefsystemen en in het bijzonder van Rack&Pinion systemen 
11. Uitlenen van personeel 
12. Field services, bestaande uit bouwtoezicht, garantiewerkzaamheden en het ter 

beschikking stellen van jackmen 

Qua markt is er in al die jaren geen verandering opgetreden; het was en bleef offshore. 

Dat kan niet gezegd worden van de producten die Gusto Engineering leverde. 
In het begin vormden klasse-pakketten voor boorschepen, jack-ups en offshore kranen ten 
behoeve van bouw in licentie het leeuwendeel van de omzet. Dit vormde echter geen basis voor 
de lange termijn, aangezien we geen unieke producten voerden of ontwikkelden. 
In offshore kranen hadden we al een geduchte concurrent in AmClyde. Ook Huisman Itrec 
voegde zich hierbij. 
De door Gusto ontworpen boorschepen hadden een goede reputatie, echter het aantal 
operationele spelers in de markt werd kleiner, wat zeker niet in het voordeel van Gusto 
Engineering werkte. 
In jack-ups bestond reeds hevige concurrentie en Gusto Engineering had geen eigen concept 
maar werkte op custom-built basis. 

Door de economische crisis in de 80-er jaren werd in 1986 een capaciteitsreductie toegepast in 
de offshore en werd het aantal potentiële opdrachten sterk gereduceerd. 
Japanse en Koreaanse werven bleven sterk aanwezig en Gusto Engineering stond onder druk. 

Daarnaast traden ook ontwerp- en engineeringsbureau ’s van o.a. Nederlandse scheepswerven 
de markt op. Denk aan RSV Verolme en Vuijk. Bijzonder was, dat een tekengroep van RSV 
Verolme domicilie koos aan de ’s Gravelandseweg in het gebouw tegenover Gusto Engineering 
en later zelfs in hetzelfde gebouw als Gusto Engineering. 
Aan het eind van de 80-er nestelde zich bij Verolme Botlek in Rozenburg een 
engineeringsbureau onder de leiding van een oude klant! 
Al met al stond het leveren van productie gerelateerde informatie sterk onder druk. 

Een positieve ontwikkeling voor Gusto Engineering in die periode was het feit, dat IHC Caland, 
MSC in het concernverband opnam en daarmee werd het profiel naar buiten verstevigd op het 
gebied van jack-ups. 
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Toen eind 80-er jaren de olie-industrie en daarmee de offshore weer opkrabbelde, werden 
FPSO’s een aparte productgroep binnen IHC Caland. 
Als gevolg hiervan werd een beroep gedaan op de ervaring en capaciteit van Gusto Engineering 
om in samenwerking met SBM Monaco invulling te geven aan het (om)bouwen van FPSO’s. 
Tot het moment, dat GustoMSC werd opgericht in 2011, waren jack-up’s en FPSO’s, en in 
mindere mate DP-schepen en semi-subs, in feite de producten waar Gusto Engineering zijn 
expertise gebruikte. 

Beschouwen we de potentie van heden, dan vormen jack-ups, zowel stationair als zelfvarend, 
met een aandeel van meer dan 50%, de kern van het bedrijf. Hierbij kan nog aangetekend 
worden, dat voor ruim 70 R&P-hefsystemen voor deze units, de hardware werd/wordt geleverd. 
Daarnaast blijven DP-boorschepen en semi-subs een niet te verwaarlozen onderdeel. 

Gedurende het bestaan van Gusto Engineering, MSC en GustoMSC zijn er ruim 175 jack-ups, 
44 semi-subs en 35 DP-schepen gebouwd volgens het ontwerp van GustoMSC. 
Op het gebied van offshore kranen blijft de expertise beperkt tot kranen voor het gebruik aan 
boord van werkschepen. De markt voor super heavy lift kranen, zoals bijvoorbeeld voor de 
Sleipnir, is m.i. verloren gegaan. 
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Hoofdstuk 6 - Technische prestaties. 

Al vanaf de Werf Gusto periode had de ontwerp-/rekengroep de beschikking over 
computertechnieken voor zowel sterkte-technische als hydrostatische en hydrodynamische 
berekeningen. Zelfs op managementniveau beschikte Gusto-werf over geautomatiseerde 
programma’s, dit zowel op het gebied van financiën, administratie als productieplanning. 
Ook werd in de productie computertechnologie toegepast in de vorm van numeriek brandsnijden 
met behulp van Autokon-programmatuur. 

Binnen Gusto Engineering werd dit beleid voortgezet en was een kernactiviteit in het aangaan 
van de technische uitdagingen. 
Een brug die hier nog genomen moest worden, was het zelfstandig kunnen opereren op 
automatiseringsgebied. Er werd een aparte afdeling voor opgezet, die ervoor zorgde dat zowel 
de software als de hardware “state of the art” waren. 
In het begin van Gusto Engineering was de automatisering ondergebracht binnen het RSV-
concern, t.w. RSV Data. Dit werd als zeer frustrerend ervaren en bij de invoering van het 
CAD/CAM-systeem werd gekozen voor volledige zelfstandigheid. 

Met de ervaringen van Gusto-werf met DP-schepen, offshore kranen en hefeilanden in 
combinatie met het technische (opleidings-)niveau, bood Gusto Engineering menige 
opdrachtgever de oplossing, of het juiste advies, hoe om te gaan met uitdagingen in de offshore 
markt. 
Hiertoe behoren de schaalvergroting op het gebied van offshore kraanschepen zoals Balder en 
Hermod, of speciale vaartuigen voor de Oosterschelde zoals de Cardium en de Ostrea, of op 
een project toegespitste ontwerp, zoals de Svanen voor de te bouwen oeververbinding tussen 
Denemarken en Zweden, of een Acces-tower, of een upgrade van een semi-sub booreiland 
naar Noordzee-condities en nog vele andere ontwerpen. 
De referentielijst van Gusto Engineering is in dit opzicht alleszeggend. 

Er werd ook nauw samengewerkt met instituten in binnen- en buitenland. 
Te noemen zijn o.a.: 

Het Marin Waterloopkundig Laboratorium te Wageningen. Hier werd menig scheepsmodel 
“gesleept” zoals dat heet. Het hydrodynamisch gedrag van zeegaande vaartuigen werd hier 
bepaald aan de hand van een model op schaal. Het model werd in een basin onderworpen aan 
simulaties aangaande stroom, wind en golven. Naast nautische eigenschappen werden ook 
vervormingen gemeten, waarvan de resultaten werden meegenomen in de evaluatie van 
bijvoorbeeld sterkteberekeningen. 

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten voor het “draaien” van complexe                                   
sterkteberekeningen. Gusto Engineering gebruikte (en nog) computermodellen voor het bepalen 
van de sterkte en afmetingen van elementen in constructies. Dit vergde grote 
geheugencapaciteit die toen alleen gevonden kon worden op “main frames”. Het ECN had 
dergelijke apparatuur. Stapels computeruitdraaien werden gegeneerd en geanalyseerd. Nu 
draaien deze programma’s op eigen apparatuur. 
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Bij het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR) in Emmeloord werden 
windtunneltesten gebruikt, wanneer er uitgebreid onderzoek moest plaatsvinden naar 
aerodynamische aspecten van objecten. Denk hierbij aan objecten waar er een relatie is met 
Dynamic Positioning-systemen. 

Een beroep op het TNO-instituut in Delft, al dan niet in samenwerking met laboratoria van de 
Technische Universiteit Delft, werd meestal gedaan in die gevallen waarbij wetenschappelijke 
technische kennis vereist was bij het beoordelen van toe te passen en/of toegepaste systemen. 
Denk hierbij aan de keuze van materialen, modellering van objecten, of praktijkervaringen. 

Van het Scheepvaartinstituut van Duisburg (gericht op de binnenvaart) werd specifiek gebruik 
gemaakt in het geval van modelproeven op zeer ondiep water. 

Naast bovengenoemde technische middelen, begon Gusto Engineering in het begin van de 80-
er jaren met de automatisering van engineering zelf. CAD-systemen deden hun intrede en 
Gusto Engineering moest daarin mee om de aansluiting met de markt niet te missen. 
De terugverdientijd was niet geheel duidelijk, mede in verband met de loskoppeling van RSV 
Data. Wat wel duidelijk was, dat we niet achter konden blijven op wat in de offshore-industrie de 
maat werd. Aansluiting, c.q. uitwisseling van informatie via de digitale (snel)weg was een 
noodzaak, des te meer omdat we ook meer wilden zijn dan ontwerpers. Ook gegevens 
aanleveren voor productiedoeleinden stond in het vaandel. 
Allengs werd de materie eigen en werd er flink geïnvesteerd in mensen, systemen en machines. 
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Hoofdstuk 7 - Specifieke gebeurtenissen. 

Als laatste hoofdstuk en om het familiegevoel te benadrukken, volgen hier een aantal unieke 
feiten en gebeurtenissen. 

Een jaarlijks terugkerend feest, was het Sinterklaasfeest. Niet dat een Sinterklaasfeest uniek is, 
maar de beleving was bijzonder en de Sinterklazen zeker.  
Niemand ontkwam aan zijn alziend oog. 

Wat ook regelmatig terugkeerde, waren de kwartaalbijeenkomsten, ook wel “Alle Hens” 
genoemd. 
Het was “the good and the bad news” show van J.D, met in het voorprogramma Dhr. Willem 
Vossen over de “sociale zaken”. 
Met niets verhullende sheets, waarvan gezegd werd, dat “de meeste zijn niet interessant”, werd 
het wel en wee van Gusto Engineering besproken. Op de goede afloop werd altijd getoast. 

Beide voornoemde gelegenheden werden altijd verzorgd met een hapje en een drankje. 
Was het in het begin Ans de dame die de deegrol zwaaide, werd later Toos toch de 
“verzorgingskoningin” van Gusto Engineering tot op zeer late leeftijd? Leeftijd noemen we niet, 
maar wel dat ze in 2010 afscheid nam van “haar personeel”. 

Ook sportief stond Gusto Engineering zijn mannetje. 
Een soort van Prodosport werd voortgezet op de dinsdagavonden, met en zonder begeleiding 
van een gymnastiekleraar. Daarnaast ontstond een GustoEngineeringLawnTennisClub onder de 
bezielende leiding van Arie Been en Wim Vossen en deze GEELTECE vond zijn domicilie op 
het Sportpark Spieringshoek en later De Vliet te Schiedam.  

Even zo bijzonder was de deelname aan het ABC-bedrijfsvoetbaltoernooi met als hoofdcoach 
Jan Mookhoek met zijn assistent Frans Ooms. De olympische gedachte stond weliswaar voorop, 
maar menig keer haalden we de finale. 

Drie wel heel bijzondere gebeurtenissen mogen niet ontbreken in dit document. 
Dat zijn de gezamenlijke weekend-reizen naar Pori en Pori/Turku in Finland en de reis naar 
Nyborg in Denemarken. 
De eerste reis naar Pori in september 1982 stond in het teken van de in licentie gebouwde 
boorschepen voor Rusland door Rauma Repola ’s Mantyluoto Works. 
Er werd een F28 gecharterd van de KLM en met ruim 80 passagiers togen we vanuit Rotterdam 
naar Finland. Helaas was het een mannenuitje. Volgens de legerleiding zouden vrouwen te veel 
reuring teweegbrengen. 
Reuring was er genoeg, want niet alleen de werf werd bezocht, maar op de zaterdagavond was 
er genoeg te doen. Niet onvermeld mag blijven dat Rauma gezorgd had voor aanvullend 
gezelschap door lokale vrouwenclubs te informeren over de komst van 80 Hollandse heren. 
Weet, dat er in Finland een groot vrouwenoverschot heerst. 

De tweede reis naar Finland in september 1984 bestond uit 2 delen. Het eerste gedeelte was 
naar Pori, voor een bezoek aan wederom Rauma Repola voor de in aanbouw zijnde jack-ups. 
We haalden zelfs de krant! 
Het tweede deel bestond uit een bezoek aan Turku, waar Kone (bouw in licentie van offshore 
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kranen) een vestiging had.  
Het uitgaansleven in Turku was wel strak; zonder stropdas niet de nachtclub in, bijvoorbeeld. 

Al met al een reuzeleuke uitstap met een grappige dissonant in de vorm van een gemiste vlucht 
vanuit Pori van één van de deelnemers. Hij was gedwongen om per taxi (eigen kosten!) naar 
Turku te reizen om het vliegtuig naar Nederland te halen. 

De reis naar Denemarken in oktober 1991 was een heel andere. Een van het rustige type, waar 
de gezelligheid zelf gemaakt moest worden. We waren gehuisvest in een soort van residentie 
zonder vermaak in de omgeving van Nyborg. De aanleiding van dit weekend was de bouw van 
de brug over de Storebelt. De brug werd gebouwd met behulp van een door Gusto Engineering 
ontworpen en in Nederland gebouwd hefschip, de Svanen. 
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Hoofdstuk 8 - Conclusie. 

De gehele periode van meer dan 40 jaar Gusto Engineering overziend, kunnen we stellen, dat 
wat als een ontsnapping begon, als GustoMSC geëindigd is in een gewild bedrijf. Een gewild en 
gerespecteerd bedrijf vanuit zowel het oogpunt van investeerders, als vanuit het oogpunt van 
wereldwijd opererende gebruikers in de offshore-industrie. 

Niet dat alles rozengeur en maneschijn was in de geschetste periode, maar al met al is een 
prestatie van wereldformaat neergezet. Deze prestatie werd behaald door mensen, die bereid 
waren het beste van zichzelf te geven aan een organisatie, die niet alleen marktgericht en 
economisch bedrijf voerde, maar zeker ook oog had voor het “human capital”. 
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Nawoord 

Ik kan niet nalaten om een aantal mensen te bedanken voor hun bijdrage. Met name 

Jan Suyderhoud, die zeer punctueel en doeltreffend mij van informatie voorzag en mij behoedde 
voor uitglijders. 

Han Mommaas, die MSC een warm hart toedraagt en dienovereenkomstig mij van dié informatie 
voorzag, om een goede indruk van MSC achter te laten. 

Bertus Bernard, die zeer behulpzaam is geweest, om vooral de periode na 1990 in de juiste 
verhoudingen weer te geven 

Wim Vossen, die veel feitelijkheden uit de beginperiode kende en mij verheffende teksten 
toestuurde, waar ik soms mee worstelde hoe deze te verwerken. 

Martin van der Schouw, die naar aanleiding van één simpele vraag, mij aanzette tot het 
schrijven van een volgend artikel. 

Charlie van der Graaf, mijn motormaat, die de leesproef voor me heeft gehouden en zeer 
bruikbare tips gaf om de leesbaarheid nog meer te verhogen. 
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Bijlage 1. 

 

 

 

Organisatieschema bij oprichting Gusto Engineering in 1978. 


