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0)  -  INTRODUCTIE 
 
In de periode van medio 1975 tot december 1976 is er binnen de organisatie van Werf Gusto (WG) door 
de staf- en afdelingshoofden samengewerkt aan het ontwikkelen van een visie op de mogelijkheden voor 
een nieuwe strategie voor de werf. Hiermee werd gepoogd om de toekomst van de werf veilig te stellen 
door een realistische bijdrage te leveren aan de heroriëntatie van de scheepsbouw in Nederland die in 
die tijd boven WG – op RvB-IHC niveau – en op nationaal niveau plaats vindt.  
 
Binnen WG wordt dan al enige tijd gewerkt aan een investeringsvisie (Werfplan), maar er is meer nodig. 
Er moet zicht ontstaan op een nieuwe, meer integrale benadering van de offshore markt die in die jaren 
erg initiatiefloos is. Er liggen voor Gusto geen aantrekkelijke orders in het verschiet, de orderportefeuille 
is leeg. De grote verliezen door het mislukte Amerikaanse avontuur drukken zwaar op de 
overlevingskansen van IHC en het door de opdrachtgever afbestelde boorschip CO 950 is nog de enige 
afbouwopgave. 
 
Op nationaal vlak heeft de commissie Langman namens de minister de opdracht om suggesties te doen 
voor de reorganisatie van de totale Nederlandse scheepsbouw. Onbekend is hoe de RvB-IHC in deze 
commissie de belangen van WG ziet en presenteert. Deze situatie wordt – zowel bij de directie als bij de 
staf en afdelingshoofden en de Medezeggenschapsraad – als zeer bedreigend ervaren.  
 
We zien een klein aantal WG-notities verschijnen (zie Bijlage I), waarin de volgende ontwikkeling kan 
worden herkend : 
 

 1.) - Inventarisatie van de mogelijkheden van WG 
                             1.1.) Notitie van Prodo over de eigen doelstellingen en de ontwikkeling van een 
                                        diepwater boorschip  (23-04-1975); 
                             1.2.)  Korte beschrijving van de productenreeks van WG (15-07-1975) ; 
                             1.3.)  QUO VADIS – een sterkte/zwakte analyse (31-10-1975). 
 

 2.) - Strategiesuggesties t.b.v. interne discussie 
    2.1.)  Conceptdoelstellingen – rapport A en B  (29-01-1976); 

          2.2.)  Memo t.a.v. Algemene Situatie IHC Gusto (07-05-1976); 
          2.3.)  Notitie van de werkgroep Verkoop met verbetersuggesties  (30-08-1976). 
 
 3.) - Bewustwording van de werkelijkheid bij IHC en op Nederland niveau 

   3.1.)  Brief van de minister van Economische Zaken aan de RvB-IHC  (10-09-1976); 
   3.2.)  Brief van de staf- en afdelingshoofden WG aan de RvB-IHC  (19-10-1976); 
   3.3.)  Conclusies t.a.v. beleid RvB-IHC  (22-10-1976); 
   3.4.)  Concept alternatief actieplan IHC Gusto  (25-10-1976); 

    3.5.)  Uitnodiging door RvB-IHC voor Novotel bijeenkomst op 29-10-1976.  (21-10-1976) 

 
 4.) - Gedachten over organisatiemodellen (waarin plaats voor RSV) 

   4.1.)  Organisatiemodellen (gedachten)  (Dutch Offshore Conglomerate)  (15-11-1976); 
   4.2.)  Overzicht offshore activiteiten  (??-11-1976); 
   4.3.)  Inventarisatie (van offshore gerelateerde) Nederlandse organisaties (16-11-1976); 
   4.4.)  Reactie Meijer op doelmodel “Offshore Fabricators”  (29-11-1976); 

   4.5.)  Overeenkomst in marktgebieden Bagger,Offshore, Offshore Mijnbouw (13-12-1976); 

   4.6.)  The Dutch Offshore Fabricators (schets voor organisatiemodel)  (28-12-1976). 

 
 

In deze verzameling notities ontbreekt een conclusie. De werkelijke standpunten en besluiten werden 
slechts zichtbaar in de diverse overlegsituaties (Cie.B, Directie WG, Overleg directie met RvB-IHC) 
waarvan hier geen verslaglegging beschikbaar is. 
 
Inmiddels weten we dat de besluitvorming over het opbreken van WG – ofschoon waarschijnlijk al midden 
1976 onomkeerbaar in principe besloten – zich in 1977 stap voor stap voortzette. De Engineering functies 
zullen losgemaakt worden van de Bouwafdelingen waarvan de medewerkers hun heil bij RSV of elders 
moeten gaan zoeken.  
Per 1 Februari 1977 heeft een aantal WG-ingenieurs een nieuw offshore ingenieursbureau gestart onder 
de vleugels van de Boskalis Westminster groep. Dit Marine Structure Consultants (MSC) heeft daarbij 
gebruik kunnen maken van de binnen WG ontstane inzichten en notities. De achtergebleven ingenieurs 
van de Prodo (ontwikkelingsgroep) zijn per September 1977 ook naar MSC overgestapt. 
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De hier willekeurig bijeengebrachte notities leiden met enige aanvullende informatie tot de volgende  
waarnemingen die het perspectief van de staf en afdelingshoofden van WG in die periode verduidelijken : 
 

 Al vroeg in 1975 ontstaat er grote ongerustheid binnen WG over haar toekomst. Per 1 
April treedt Lex van Gunsteren aan als Algemeen Directeur.  J.D.Bax en Hans Sjouke 
zullen daarna zijn mededirecteuren worden. Deze directie bleek later niet in staat om 
gezamenlijk op te trekken en was verdeeld in belangrijke kwesties. De Algemeen 
Directeur heeft mede daardoor zijn visie niet weten te realiseren; 

 De overheid heeft blijkbaar al in een vroeg stadium een vormbesluit genomen waarin IHC 
afstand moet doen van haar offshore werf (WG) en men RSV (waarin ook RDM en Wilton 
zijn opgenomen) als groeikern ziet voor de offshore markt. De kennis van WG zal voor de 
innovatieve bevruchting moet zorgen; 

 Binnen de top van IHC ontbrak het aan een strategische visie die weerstand kon hebben 
geboden aan deze niet levensvatbare overheidsbenadering. Ook bestond er bij de RvB-
IHC geen intentie om WG te behouden. Hierbij vormden de benarde financiële situatie en 
de eisen die de overheid stelde om financieel te steunen belangrijke drukaspecten; 

 Er is een rituele dans opgevoerd rondom het investeren in een werfplan voor WG; 
 Binnen WG hebben de staf en afdelingshoofden tevergeefs getracht om een serieuze 

bijdrage aan de besluitvorming te leveren. Deze stond ter beschikking van het WG-
management in haar overleg met de RvB-IHC;  

 Er wordt meerdere malen gepleit voor kennis- en marketing-samenwerking binnen IHC 
van Bagger en Mining met Offshore – allemaal hoogwaardig beschikbaar binnen IHC; 

 Het overleven van WG vereist naast investeringen in de werf een vernieuwde meer 
intensieve marketing van het aanwezige kennispotentieel; 

 In het najaar van 1976 – als duidelijk is geworden dat de RvB-IHC geen andere lijn wil en 
kan volgen dan overgaan naar RSV – vinden er drie belangrijke ontwikkelingen plaats : 

           -  Algemeen Directeur Lex van Gunsteren vertrekt bij WG; 
           -  Hoofd Ontwerpafdeling Jan Suyderhoud neemt een principebesluit om een nieuw 
              offshore bureau te vormen bij  Boskalis Westminster. Hij vertrekt per 1 Februari 1977 
              en met hem nog 6 ingenieurs van Prodo en de Ontwerpgroep, later gevolgd door de  
              rest van Prodo 
           -  De interne discussie binnen WG concentreert zich vanaf dat moment op het 
              ontwikkelen van het Offshore Fabricators model waarin meerdere offshore werven 
              samenwerken en Gusto de leidende rol zou kunnen spelen. 
 De gehele lijn van notities kan worden gezien als een groei naar realistisch bewustzijn 

van de algehele situatie waarbij uiteindelijk een mooi en compleet organisatiemodel 
ontstond (Dutch Offshore Conglomerate) waarin Gusto de kern kon vormen. Dit heeft 
helaas geen levenskracht gekregen omdat overgang van WG naar RSV (zonder de werf 
mee te nemen) zowel politiek als binnen RvB-IHC voorop stond; 

 Het is nu – in 2019 – bijzonder om te zien hoe de binnen Gusto gegroeide kennis 
desondanks via Gusto Engineering en MSC heeft geleid tot het prachtige bedrijf 
GustoMSC – zij het zonder eigen werf ! 

 
Hierna volgt een korte behandeling van de betreffende notities. 
 
 
 
1)  -  INVENTARISATIE VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN WG 
 
1.1.) – Doelstellingen en werkwijze van de afdeling Prodo (productontwikkeling)  (23-04-1975) 
Gusto heeft altijd al een eigen ontwikkelingsafdeling gehad die beleidsmatig onder de adjunct-directeur 
Verkoop ressorteerde. Zij kan de verbinding vormen tussen de diverse technische kennis dragende 
afdelingen binnen WG, vernieuwende technologie ontwikkelen (dynamic positioning, dynamica van 
drijvende lichamen e.d.), kennis structureren (de computer komt binnen), met potentiële klanten en 
opdrachtgevers overleggen over technische zaken, technische assistentie leveren en jonge ingenieurs 
opleiden. Met Prodo onderscheidt WG zich van de overige scheepsbouwers in Nederland. 
 
In de notitie wordt een project beschreven voor het ontwikkelen van een vernieuwd ontwerp van een 
boorschip voor 3000 ft waterdiepte. Het hebben van eigen ontwerpen die aan de markt kunnen  worden 
aangeboden blijkt later een belangrijk onderdeel te zijn van de voorkeursstrategie van WG. 
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1.2.) – De WG-productenreeks  (15-07-1975) 
Drie groepen producten worden in deze interne notitie onderscheiden: 
 

 Basispakket dat op de eigen (nieuwe) werf gebouwd kan worden (Boorschip, Jack-up, 
kleine Semi-Sub, Offshore kraan, SPAR-topside); 

 Ontwerpen die met aanvullende investeringen op de eigen werf gebouwd kunnen worden 
(Pijpenlegger, TLU, Diepwater SEP, Ferry, Grote sleepzuiger, Ro-Ro schip, Marine schip) 

 Ontwerpen die geen voorkeur voor eigen bouw hebben en geen extra investeringen in de 
bouwlocatie rechtvaardigen (Exploratie Jack-up, Civiele hefeilanden, Topmodules voor 
productieplatforms, Service schepen, Offshore barges). 

 
1.3.) – Rapport Quo Vadis ?  (31-10-1975)   
In deze notitie wordt een analyse gepresenteerd die gericht is op het ontwikkelen van een strategisch 
plan en een actieplan voor de IHC Offshore divisie waarin naast IHC Gusto ook SBM en Gusto 
Staalbouw zijn opgenomen. De focus ligt echter bij de toekomst van WG met zijn werf. (Zie samenvatting 
in Bijlage II). 
 
In het rapport – dat door de hoofden van de afdelingen Marketing, Ontwerpen en Productontwikkeling  is 
opgesteld – wordt een algemeen Sterkte/Zwakte onderzoek beschreven gevolgd door Conclusies en 
Actieplannen. 
 
Er worden 21 conclusies en constateringen opgesomd waaronder : 

 De aanwezige ontwerpkennis van WG is niet in evenwicht met de mogelijkheden tot 
realisering op de eigen werf; 

 De benadering van WG is vaak meer technisch dan economisch gericht (technisch 
hobbyisme); 

 WG heeft een verouderd productieapparaat – dus beperkte productiemogelijkheden en 
hoge kostprijs; 

 WG zal binnen de saneringsplannen van de Nederlandse overheid voor de 
scheepsbouwindustrie geen belangrijke plaats innemen; 

 Voor de komende jaren wordt een aanzienlijk te lage bezetting voorzien (70% tot 1980, 
50% daarna tot 1985); 

 WG heeft geen lange termijn ontwikkelingsprogramma. 
 
In het hoofdstuk Actieplannen staan 14 items vermeld waaronder: 

 Uitbuiten van de technologische en engineering mogelijkheden door uitbestedingen of 
samenwerkingen met derden door verkoop van kennis en tekeningen met essentiële op 
onderdelen; 

 Verbetering van het kwaliteitsbeleid; 
 Verbetering van het kosteninformatiesysteem; 
 Verbetering van de productiemiddelen (werfplan) 
 Onderzoek naar de mogelijke vestigingen of Joint Ventures buiten Nederland; 
 Intensivering van de contacten met de Nederlandse overheid. 

 
We herkennen hierin de suggestie dat WG zijn ervarings- en kennispotentie niet alleen moet benutten om 
bouwopdrachten op de eigen werf te realiseren, maar dat samenwerking met buitenlandse werven een 
verdere ontwikkeling mogelijk maakt. Een kleine gespecialiseerde werf waar specialistische onderdelen 
gebouwd kunnen worden zou hierbij de uitvalsbasis moeten vormen. 
 
Het rapport wordt besloten met twee bijlagen waar in een matrixtabel een aantal basisproducten wordt 
beoordeeld . 
 
 
2.)  -  STRATEGIESUGGESTIES T.B.V. INTERNE DISCUSSIE 
 
2.1.) - Conceptdoelstellingen IHCGusto – deel A en B  (29-01-1976)    (zie samenvatting in Bijlage III)  
In januari 1976 verschenen twee interne notities van de hand van Higler, Reichart en Suyderhoud waarin 
doelstellingen en strategische gedachten zijn neergelegd voor WG als onderdeel van IHC-Holland. 
 
Op wiens verzoek deze zienswijzen zijn beschreven en op welke manier zij onderdeel vormden van de 
interne discussies is mij onbekend. Het geeft echter aan dat de situatie binnen WG als bedreigend werd 
ervaren en men met een degelijk doordachte eigen visie voor de toekomst van de werf op wilde komen. 
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Vanuit een verkenning van de doelstellingen en het strategisch kader van IHC Holland wordt de plaats 
van IHC Gusto benaderd en worden voor haar kenmerken van een nieuwe strategie beschreven. 
 
Beide concepten A en B zien het verkopen van engineering en het ontwikkelen van series standaard 
producten als een toekomstige activiteit waarbij de WG-ontwerpen elders gebouwd kunnen worden. 
In Concept A worden investeringen in de vernieuwing van de werf als bouwlocatie van belang geacht om 
essentiële onderdelen zelf te kunnen vervaardigen. SBM, MTE en WG dienen samen op te trekken in een 
integrale benadering van de klant. Ook moet dubbeling van engineeringcapaciteit en verkoopinspanning 
worden voorkomen. Verkoop en Engineering van WG moeten worden gebundeld met die van de 
Baggerdivisie. 
 
Concept B legt meer nadruk op het aanbieden van ontwerpen en diensten aan derden. Het leveren van 
bouwcoördinatie en bouwtoezicht, kwaliteitsondersteuning en dergelijke vergen aanpassing van de eigen 
WG-organisatie. 
 
2.2.) - Memo t.a.v. Algemene situatie IHC Gusto   (07-05-1976) 
Door vijf afdelingshoofden is de discussie met de directie WG gezocht vanuit de zorgen die zij hadden 
voor de toekomst van WG. Op verzoek van de algemeen directeur hebben zij vervolgens deze 
bevindingen aan hem overhandigd (gedateerd 11-05-1976). Hierin worden vier aanvalslijnen beschreven 
die de positie van WG binnen de Nederlandse scheepsbouwproblematiek betreffen, en nog eens vijf die 
zich meer op de interne problematiek van WG richten. Voor elk daarvan wordt een actie beschreven en 
een suggestie voor een werkgroep die het op zou kunnen pakken. 
 
2.3.) - Notitie van de werkgroep Verkoop met verbetersuggesties  (30-08-1976)  
Deze korte notitie – vermoedelijk opgesteld samen met de Ontwerpgroep – bevat suggesties voor 
wijzigingen in de organisatiestructuur van de marketing- en verkoopactiviteiten. Er wordt gepleit voor een 
aparte functie Business Development en Marketing welke nauw met het hoofdkantoor en de verkopers 
dient samen te werken en een actief verkoopbeleid vorm geeft. 
 
Interessant is het naschrift waarin de zinvolheid van deze suggestie op dat moment sterk wordt betwijfeld 
gezien de marktsituatie en het uitblijven van investeringen in WG. Scheiding tussen productie en 
engineering en verkoop wordt als een meer realistische benadering beschouwd zoals is beschreven in de 
Conceptdoelstellingen deel A (zie 2.1. hierboven). Integratie over de divisiegrenzen heen lijkt op dat 
moment kennelijk minder ideaal, maar meer realistisch.  
 
 
 
 
3.)  -  BEWUSTWORDING VAN DE WERKELIJKHEID op IHC en op Nederland niveau. 
 
3.1.) - Brief van de minister van Economische Zaken aan de RvB-IHC  (10-09-1976) 
De minister vraagt zich in deze brief af of het niet zinvol zou zijn om de inspanningen op het gebied van 
de offshore……  in een gemeenschappelijke vennootschap te bundelen. Hij noemt hierbij IHC en RSV bij 
naam en vraagt hen om hiertoe een voorstel te willen uitwerken. Leidraad zou de speerpuntbenadering 
moeten zijn zoals uiteengezet in de structuurnota (mij hier niet bekend !). De minister is bereid om bij de 
uitwerking van een dergelijk plan financiële steun te bieden. 
Deze brief is op 20-09-1976 aan de staf- en afdelingshoofden van WG voorgelezen door de directeur – 
dr.ir. L.A.van Gunsteren. 
 
Het is mij niet bekend hoe de RvB-IHC op de brief naar de minister heeft gereageerd.  
 
3.2.) - Brief van de Staf- en Afdelingshoofden van IHCGusto aan de RvB-IHC   (19-10-1976) 
Kennelijk zijn er  enige relevante beleidslijnen van RvB-IHC bekend geworden ten aanzien van de nabije 
en de verdere toekomst van de onderneming. Mogelijk speelt de directie WG hierin een rol.  
Het opgaan van IHCGusto in een externe onderneming lijkt hierin een ingenomen uitgangspunt. De 21 
ondertekenaars van deze brief (LvG noemt hen de sleutelmedewerkers) menen echter dat zelfstandig 
ondernemerschap voor IHCGusto binnen IHC de enige juiste benadering biedt. Zij kunnen dus niet achter 
het RvB beleid staan en verzoeken haar met deze brief om dit terug te buigen. 
 
3.3.) - Conclusies t.a.v. het beleid van RvB-IHC en de minister van EZ  (22-10-1976) 
Deze notitie kan gezien worden als voorbereiding op het gesprek met de RvB-IHC op 29-10-1976. 
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Enige constateringen t.a.v. de RvB visie zijn : 
 Een eenzijdig accent op de inbreng door IHC van know-how en geen vermelding van de 

rol van de werf met zijn machinefabriek als productie-eenheid. Dit wijst er op dat de werf  
met zijn groot aantal werknemers niet in de nieuwe offshore onderneming zal worden 
ingebracht; 

 Ook SBM zal (waarschijnlijk) niet worden ingebracht en als zelfstandige onderneming 
doorgaan; 

 Kostenbesparing (afslanking) gaat voor op verbetering van de toekomstkansen voor wat 
er overblijft. 

 
De minister heeft de Commissie Bakker ingesteld om een doelmodel voor de Nederlandse scheepsbouw 
op te stellen. Deze concludeert kennelijk dat een combinatie van offshore werven binnen een verticale 
structuur een haalbare zaak is (suggestie minister Lubbers) 
 
Om dit te realiseren zijn twee paden denkbaar : 
1 : Een vroegtijdige samenbundeling van offshore werven leidt tot een nieuw bedrijf dat tot het doelmodel  
          kan worden uitgebouwd met overheidssubsidie. 
2 : Een bestaande organisatie wordt de groeikern van het doelmodel en groeit daarna in samenwerking 
         met andere bedrijven en de overheid verder uit. IHC zou deze groeikern kunnen vormgeven ! 
 
WG prefereert model 2). Hiervoor wordt een korte termijn actieplan opgesteld met als punten o.a. : 

 Stel een sterk, geloofwaardig en capabel management van WG aan dat dit model kan 
vormgeven; 

 Integreer de offshore-research binnen IHC (inclusief WG en SBM ieder met zijn eigen 
productontwikkeling). Stel een IHC researchcoördinator aan: 

 Stel samen met de andere offshorebedrijven binnen IHC een sales/promotion plan op; 
 Voer een kostenbesparingsplan uit en doe essentiële investeringen; 
 Koop orders passend in het beoogde doelmodel – dus ook voor andere dan IHC-werven. 

 
3.4.) – Concept (alternatief) actieplan IHCGusto  (25-10-1976) 
Ook deze notitie gold ter voorbereiding op het voorgenomen gesprek met de RvB-IHC op 29-10-1976. 
 
Er wordt uit de brief van minister Lubbers geconstateerd dat een combinatie van offshore-werven binnen 
een speerpunt van offshore-related bedrijven een gewenste en haalbare zaak geacht wordt. Door de 
overheid zal door suggesties en subsidiebeleid naar dit uiteindelijke model toe gestuurd worden.  
 
Welke eisen zouden er aan zo’n inrichting gesteld moeten worden? Hierover is (nog) niets bekend – dus 
worden er hier enige uitgangspunten en randvoorwaarden aangenomen. 
 
De bijdrage die WG hieraan kan leveren is niet alleen afhankelijk van het gekozen  model, maar evenzeer 
van de weg die er naar toe leidt. Wij streven naar een maximale bijdrage vanuit IHC ! 
 
We onderscheiden weer de twee wegen A) Synthese van bestaande werven en B) Groei vanuit een 
bestaande organisatie. (Zie 2.1.) 
Route A) leidt (met name voor WG) tot een ongunstig perspectief. Opdeling van de offshore divisie, 
ineffectieve periode, arbeidsonrust, wegvloeien van know-how, kinderziekten en spanningen tussen de 
deelnemende werven. 
 
Bij route B) is er vanaf het begin een duidelijke organisatie (ook naar de markt toe). Het grote verschil met 
route A) is daarnaast dat de hierbij behorende nadelen allemaal wegvallen. Route B) – met een mogelijke  
hoofdrol voor IHC – heeft daarmee de voorkeur. 
 
IHC heeft met WG de potentie om groeikern te zijn. Maar het is dan wel vereist dat er een sterk, 
doelbewust en flexibel management aanwezig is dat in staat is tot samenwerking met de overheid en de 
andere offshore ondernemingen in Nederland. 
 
Er wordt in de notitie vervolgens een korte strategie geschetst en dertien korte termijn actiepunten 
betreffende o.a. het management, integratie offshore research binnen IHC, offshore engineering afdeling, 
sales-promotionplan, kostenbesparingsplan, investeringen, het kopen van orders, beperking van het 
verloop van personeel en (heel praktisch) het netjes en op tijd opleveren van de CO950 en de 00880. 
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3.5.) – Uitnodiging door RvB-IHC voor Novotel bijeenkomst op 29-10-1976   (21-10-1976) 
Afdelingshoofden en Staf van IHC Gusto hadden zeker verwachtingen van deze bijeenkomst en waren 
voorbereid om hun visie en ideeën aan de RvB-IHC toe te lichten (zie 3.3 en 3.4) 
 
Er zijn geen notities overgebleven van wat er besproken is. Wel is duidelijk dat de RvB-IHC slechts één 
boodschap had – WG zal (zonder de werf) overgaan naar RSV (waarin op dat moment ook RDM en 
Wilton Feijenoord waren opgenomen). Het is denkbaar dat er ruimte is geboden om na te denken over de 
vorm waarin deze overgang het beste kon worden gerealiseerd. De notities 3.3.) en 3.4.) zijn niet aan de 
orde geweest. 
 
Dit alles zal voor de aanwezigen een grote deceptie betekend hebben. 
 
 
 
4.) – GEDACHTEN OVER ORGANISATIEMODELLEN (waarin plaats voor RSV) 
 
4.1.)  Organisatiemodellen (gedachten)   (15-11-1976) 
Hoe zou een Nederlandse Offshore Conglomeratie er uit kunnen gaan zien ? 
 
We gaan – naast bundeling van de overige scheepsbouw in Nederland - uit van twee specialistische 
groepen, te weten een Bagger- en Ertswinnings-combinatie en een Offshore-combinatie die natuurlijk – 
vanuit hun aard – goed samen gecoördineerd kunnen  worden. 
 
In de Offshore-combinatie onderscheiden we drie elementen : 

 DOC - een onafhankelijk opererende Consultantsgroep die ook de Basic Research doet ; 
 DOF - een Fabricatorsgroep die ook Repair, Conversion en Maintenance levert alsmede 

Engineeringstudies. Mogelijk kan ook de WG-Machinefabriek hierin plaats krijgen. 
 DOS - een Servicesgroep die niet direct scheepsbouw georiënteerd is maar een breed 

dienstenpakket aanbiedt (surveys, logistiek, maintenance, duiktechniek, pijpenleggen, 
installatiecontracten, kwaliteitstoezicht, turn-key en fabrication management).  

 
Indien voor de Route B) gekozen wordt (zie 2.1.) en 3.4.)) – kan WG de kern en de stafafdelingen van het 
groeimodel vorm geven. De bestaande stafafdelingen kunnen de hoofdkantoortaak op zich nemen 
waarbij aanvulling vanuit de andere deelnemers natuurlijk gewenst zal zijn. 
 
4.2.)  Overzicht offshore activiteiten    (??-11-1976) 
Deze kleine notitie gaat dieper in op een alternatieve vorm van DOF. Aanbevolen wordt om fabricage te 
bundelen in twee offshore divisies bij bestaande concerns met ieder een eigen profiel. Om dit te bereiken 
kan meer worden uitgegaan van vrijwilligheid (met natuurlijk ook financiële drang vanuit de overheid).  
Deze twee concerns kunnen  zelf streven naar nauwe samenwerking met de offshore Consultant- en 
Services-bedrijven binnen DOC en DOS.  
Dit model kan worden gezien als een lichte vorm van wat in 4.1.) als NOC ( Nederlandse Offshore 
Conglomeratie) staat beschreven en lijkt op korte termijn meer realistisch omdat de identiteit van de 
bestaande twee grote offshorebedrijven – RSV en IHC – minder geweld wordt aangedaan. 
 
4.3.)  Inventarisatie (van offshore gerelateerde) Nederlandse organisaties  (16-11-1976) 
In deze lijst zijn 37 instellingen aangekruist welke een meer of minder belangrijke taak kunnen vervullen 
in de DOC (Consultantsgroep). De particuliere adviesbureaus en consultants zijn hierin niet begrepen 
evenmin als de studie- en researchafdelingen van de grote ondernemingen (oliemaatschappijen, 
aannemers). 
 
4.4.)  Reactie Meijer op Doelmodel “Offshore Fabricators”   (29-11-1976) 
Meyer herkent in DOF voor de drijvende offshore producten voordelen t.a.v. commercie en 
productontwikkeling, maar nadelen in een enkelvoudig productiebedrijf. Verschillende soorten producten 
vergen elk een eigen type werf welke nooit met alleen offshore kunnen worden gevuld. Ook de relatie met 
bagger wordt mager. 
 
Voor de fixed platforms ziet hij zeker voordelen in DOF, zowel in de marktbenadering als de aansluiting in 
het productieproces met andere offshore producten (kranen, trusses). Echter – er zijn ook diverse grote 
(niet scheepsbouw) bedrijven zoals De Groot, HCW, Penn & Bauduin die ook een landpoot hebben. Zij 
zullen met DOF concurreren.  
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4.5.)  Overeenkomst in marktgebieden Bagger, Offshore, Offshore Mijnbouw   (13-12-1976) 
Het gaat hier veelal om speciale drijvende werktuigen. Deze werkterreinen zijn weliswaar alle drie binnen 
IHC gedekt, doch er is geen structuur die een bundeling van kennis en optreden nastreeft (afgezien van 
het z.g. Innovatieteam dat sterk op de Bagger is gericht). 
 
In de notitie worden een aantal aspecten benoemd die voor samenwerking pleiten zoals overeenkomsten 
in Klanten (aannemers en staatsbedrijven), Productfuncties (drijvende lichamen, verankering), 
Werkcondities (kennis van de zee, naar dieper water), Onderzoek, Ontwerper (koppeling scheepsbouw 
en werktuigbouw), Ervaring, Ontwerp, Bouwonderneming (werf met machinefabriek), Servicedienst, 
Product (volledig toegerust en gebruiksgereed), Speciale technieken en Marktgebied (conjunctuur) 
 
Er worden enige voorbeelden genoemd van bundeling van specifieke kennis over de drie marktgebieden 
zoals: Lopend hefeiland, Arctische olie-exploratie, Baggeren in zeegang, Mijnbouw in zeegang, Dynamic 
Positioning, Havenaanleg en Oceaanbodem-mining. 
 
4.6.)  The Dutch Offshore Fabricators (A sketch for an organisational model)   (28-12-1976) 
Het is mij onbekend waarom deze notitie Engelstalig is. De inhoud komt in grote lijnen overeen met 4.1.) 
maar is verder uitgediept. Hier zullen we alleen de aanvullingen en gewijzigde inzichten bespreken. 
 

 Er wordt gepleit voor samengaan van de cluster “Dredging and Mining” met “Offshore” 
(hetgeen door IHC nooit is uitgebuit). 

 DOC, DOF en DOS worden toegelicht (Zie 4.1.) als de partners in DOConglomeraat.  
 Het succes van DOF kan worden nagestreefd door moderne investeringen en lage 

kostprijs of door op een hoog technologie-niveau te opereren. Alleen deze tweede optie 
is in Nederland realistisch denkbaar. 

 In een bijlage is een mogelijke organisatievorm voor DOF geschetst als een 
concernmodel. Hierin zijn ook een machinefabriek en een constructiewerf voor niet 
drijvende objecten opgenomen. 

 Ook betonnen structuren kunnen aan de markt worden aangeboden in samenwerking 
met externe aannemers. 

 Ondanks de intentie veel met andere werven samen te werken moet er in de WG werf 
geïnvesteerd worden. 
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BIJLAGE I 
 
 

Gebruikte documenten  
                           die de interne discussie  
                                           over toekomst van WG betreffen. 
 
 
N.B. Dit is een willekeurige verzameling die toevallig als dossier bewaard is gebleven. Het is goed 
mogelijk dat er nog notities boven water komen vanuit andere groeperingen binnen WG die aanvullend 
op de zienswijzen hier zijn (Ondernemingsraad ?). Ook de eigen documentatie van de directie ontbreekt 
natuurlijk. 
 
 
 
Datum 
 

Nr. Titel Auteur(s) Korte beschrijving 

 1. Inventarisatie van de 
   mogelijkheden van WG. 

 

  

’75-04-23 1.1. Doelstellingen en werkwijze van de 
   afdeling PRODO van IHC Gusto. 
 

FHi Welke rol wil de Prodo binnen WG aannemen en waar zijn zij mee  
   bezig ? Kennis als bouwsteen van een scheepswerf. 

‘75-07-15 1.2. Productenreeks  Werf Gusto. 
 

PRe, JSu, 
FHi 

Er worden 13 producten van grote  werfrelevante dimensies 
   beschreven (afmetingen, staalgewicht, manuren) 
 

‘75-10-31 1.3. Quo Vadis ? – IHC Offshore divisie – 
  (specifiek IHC Gusto). 
 

PRe, JSu, 
FHi 

Analyse gericht op het ontwikkelen van een strategie en actieplan. 
Bevat een matrixtabel waarin de IHC-mogelijkheden staan vermeld 
   die voor ca.25 offshore producten relevant geacht worden. 
 

 2. Strategiesuggesties t.b.v.  
   interne discussie. 
 

  

‘76-01-29 2.1.a. Concept Doelstellingen IHC Gusto – 
   deel A. 
 

PRe, JSu Naast doelstellingen staan er ook strategische gedachten in voor  
   WG als onderdeel van IHC. 

‘76-01-29 2.1.b. Concept Doelstellingen IHC Gusto – 
   deel B. 
 

FHi Zie 2.1.a. 

‘76-05-11 2.2. Memo t.a.v. Algemene Situatie IHC  
   Gusto. 

TBi, LvP, 
JRo, GSm, 

JSu 

Opgesteld door vijf afdelingshoofden en gericht aan de directie WG. 
Er staan een aantal suggesties in voor te nemen acties om WG  
    beter te plaatsen in de reorganisatie-discussie. 
  

‘76-08-30 2.3. Notitie van de Werkgroep Verkoop 
 

JSu 
met  

Werkgp. 

Naar: Directie / Bierman / Hage/ Roëll /Suyderhoud. De suggestie is 
om de verkoop en engineering van Offshore en Bagger binnen IHC te 
bundelen. 
 

 3. Bewustwording van de 
   Werkelijkheid. 
 

  

‘76-09-20 3.1. Brief minister Economische Zaken  
   aan RvB-IHC 
 

Min. 
Lubbers 

Verzoek om een plan voor samengaan van RSV en IHC-Offshore. 

‘76-10-19 3.2. Brief van Staf en  Afdelingshoofden 
   van WG aan de RvB-IHC. 
 

Staf, 
Afd. Hfdn. 

Pleidooi voor behoud WG binnen IHC. Verzoek om RvB beleid terug 
   te buigen. Verzoek om RvB standpunt en beslissing toe te lichten. 
   Ondertekend door 21 Staf- en Afdelingshoofden WG. 
 

‘76-10-22 3.3. Notitie: Conclusies t.a.v. beleid 
   RvB-IHC en Minister EZ. 
 

FHi Het RvB beleid wordt gedetailleerd van commentaar voorzien.  
Er worden twee ontwikkelingslijnen onderkend :  
       A) - Bundeling van bestaande werven en 
       B) - Ontwikkelen vanuit een bestaand groeikernbedrijf. 
 

‘76-10-25 3.4. Notitie: Concept actieplan IHC Gusto 
 

FHi Uitwerking van de beide routes A) en B) (zie 3.4.) en strategie met  
   actiepunten die hieruit voor WG relevant blijken. 
 

’76-10-21 3.5. Brief met uitnodiging door RvB-IHC RvB-IHC Uitnodiging Staf en Afdelingshoofden WG voor Novotel bijeenkomst  
  met RvB-IHC op 29-10-1976 
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 4. Gedachten over  

   Organisatiemodellen. 
 

  

‘76-11-15 4.1. Notitie: Organisatie modellen  
   (gedachten) 
 

FHi Een Nederlands Offshore-conglomeraat kan opgebouwd worden uit 
   een groep Consultant- en Kennisbedrijven (DOC), een groep 
   fabricagewerven (DOF en een groep Servicesbedrijven (DOS). 
 

’76-11-?? 4.2. Overzicht Offshore Activiteiten ? Een alternatieve opzet van DOF zoals in 4.1. is beschreven. 
 

‘76-11-16 4.3. Memo van F.Higler aan Cie. B met  
   modellen van Nederlandse  
   organisaties die actief zijn op  
   Oceanologisch en Offshore gebied. 
 

FHi Een lijst met bestaande publieke organisaties die relevant kunnen  
   bijdragen aan DOC. 

‘76-11-29 4.4. Notitie: Doelmodel Öffshore  
   Fabricators” aan Cie. B. 
 

TMe Naar: Sj/Bx/JRo/JSu/FHi/TMe. Kanttekeningen en suggesties bij  
   DOF waarbij ook de niet drijvende offshore objecten worden 
   betrokken. 
 

‘76-12-13 4.5. Notitie: Overeenkomst in de markt-   
   gebieden Bagger, Offshore en 
   Offshore mijnbouw. 
 

FHi Op een aantal aspectgebieden worden deze drie marktvelden met 
   elkaar vergeleken. Gepleit wordt voor bundeling van kennis en  
   optreden. 

‘76-12-27 4.6. Notitie: The Dutch Offshore  
   Fabricators - A sketch for an  
   organisational model. 
 

FHi, TMe, 
JRo, JSu 

Deze Engelstalige notitie beschrijft de gedachten over het Dutch 
   Offshore Conglomerate zoals tot dan beschreven. Het wordt hier  
   gegoten in een Concernmodel inclusief een Machinefabriek en  
   Constructiewerf. 
 

 
 
 
 

Gebruikte afkortingen : 
 

Cie B -  Commissie B – Hans Sjouke, JD Bax, plus de  
                    stafhoofden en afdelingshoofden WG. 
FHi    -  Freek Higler – hoofd Prodo 
GSm  -  Guus Smits – hoofd Machinefabriek  
JRo   -  Jaap Roodenburg – hoofd Financiële zaken 
JSu   -  Jan Suyderhoud – hoofd Ontwerpafdeling 
LvG    -  Lex van Gunsteren – Alg directeur  WG   
LvP    -  Leo van Putten – hoofd Eindmontage 
PRe   -  Paul Reichart – hoofd Marketing 
TBi     -  Tom Bierman – hoofd Staalbouw 
TMe   -  Theo Meyer – Staalbouw  (projectleider) 
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BIJLAGE II 

 
QUO  VADIS ? – (gedateerd 31-10-1975) 
 
In kort bestek wordt een aantal facetten van de IHC Offshore Divisie analytisch benaderd teneinde tot 
een strategisch plan en een actieplan voor deze divisie te komen – met name voor de Werf Gusto (WG). 
De IHC Offshore Divisie bestaat uit SBM.Inc., IHC Gusto B.V. en IHC Gusto Staalbouw B.V. 
 
Het rapport is opgesteld door F.Higler (Prodo), P.Reichart (Marketing) en J.Suyderhoud 
(Ontwerpafdeling) en is op 31 Oktober 1975 aangeboden aan de Commissie B. 
 
1  -  Algemeen sterkte-/zwakteonderzoek 
In een bijlage worden alle in het offshore werkdomein herkenbare ontwerpfamilies geïnventariseerd en op 
hun kansen voor de IHC Offshore Divisie beoordeeld. Hierbij komen Ontwerp kennis, Technologische 
mogelijkheden, Commerciële mogelijkheden, Marktomvang voor IHC toegankelijk, Marktverwachtingen, 
Engineering mogelijkheden en Ontwikkelingsmogelijkheden aan de orde. 
 
2  - Afbakening ontwerpkennis binnen de Offshore Divisie 
Om overlapping bij de Offshorebedrijven te voorkomen moet het kennisgebied van elk van hen 
afgebakend worden. 
 
3  - Afbakening productie binnen de Offshore Divisie 
Waarnemingen:  

 Productiemiddelen vormen een beperkende factor bij WG en Staalbouw voor bijv. grote 
SEP’s, kleine Semi-Sub’s en Jackets; 

 De ontwikkelingsmogelijkheden zijn wel aanwezig en volgen de markt; 
 SBM en WG hebben elk een geheel eigen kennisdomein, Staalbouw is afhankelijk van 

ontwerpen van 3den (incl. SBM en WG) 
 
4  - Tendens in ontwerpen/productie 
De tendens wordt herkend dat prijs een meer bepalende factor wordt in een afnemende markt. Ook 
maken de uiteindelijke gebruikers (Shell) vaker eigen ontwerpen. Een goed ontwikkelingsprogramma 
naast producten met unieke kennis zijn van belang evenals de bereidheid om samen te werken met 
verafgelegen werven. SBM – dat geheel los van een eigen productiefaciliteit opereert - heeft hierin al 
goede ervaring. 
 
5  - Marktpositie 
Op basis van open literatuur is een schatting gemaakt van het wereldwijd benodigde aantal exploratierigs 
(ca. 220 tot 1980, 360 tot 1985). Voor WG zou dit tot 4 resp. 8 opdrachten moeten leiden. Daar komen 
nog enige kranen en SPAR-eenheden bij. Wereldwijd is 60% van de markt geprotegeerd. 
 
6  - Concurrenten in Nederland 
Voor Staalbouw worden De Groot Offshore, N.A.P.M., Penn & Bauduin, Nederhorst Offshore en RSV 
Offshore als concurrenten herkend. Staalbouw blijft afhankelijk van toelevering aan WG-producten. De 
RSV-groep (RDM, NDSM, en Wilton Feyenoord) heeft redelijk moderne outillage en is de grootste 
concurrent voor WG die echter de sterkste track record heeft in gebouwde offshore producten. 
 
7  - Politiek Nederlandse overheid. 
De overheid is al vanaf 1960 nauw bij de scheepsbouwindustrie betrokken. De samenvoeging van de 
RSV-groep en de RDM-werven is een eerste structurele gevolg waarbij een kredietgarantie van ca. fl.100 
miljoen is gegeven. De bouwcapaciteit wordt echter nog steeds te groot geacht. Vrijwillige sanering moet 
dit in balans brengen. Naast reductie wordt modernisering nagestreefd om de relatief hoge manuurkosten 
door efficiënte bouwmethoden te compenseren. De concurrenten van WG in de Rijnmond hebben 
aanmerkelijk modernere werven ! De overheid zal ook een sterkere rol moeten spelen bij de bevordering 
van de export (financiële ondersteuningsmaatregelen). 
 
8  - Protectionisme 
In Engeland en Noorwegen – met hun grote offshore potentie – neemt de bescherming van de eigen 
industrie toe – USA is al een volledig gesloten markt. Ook Brazilië en Argentinië versterken hun 
industriële potentieel met protectionistische maatregelen. Kennis en essentiële onderdelen kunnen daar 
echter nog wel verkocht worden. 
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9  - Concurrenten buiten Nederland  
 
Voor de verschillende offshore ontwerpgroepen worden concurrerende werven herkend die zowel met 
eigen ontwerpen als licenties op de markt zijn.  
 
10 – Te verwachten werkbezetting 
Tot 1980 worden 9 units ingepland met een totaal van 3,50 miljoen manuren (excl. eigen machinefabriek 
en onderaannemers) 
Hiervan zijn 0,36 miljoen manuren voor Staalbouw (25% van de capaciteit) 
WG heeft – met de huidige werf een jaarcapaciteit van 1,10 miljoen manuren per jaar wat voor een bruto-
verkoopwaarde groot fl.750 miljoen staat. Tot 1980 is de bezetting van de werf hiermee te schatten op ca. 
70%. Tot 1985 daalt dit nog verder tot ca. 50%. 
 
11 – Financieringen 
De NCM (Nederlandse Crediet Maatschappij) dekt veelal voor 90% het “niet-betalingsrisico” 
binnen Europese richtlijnen. Echter – andere Europese landen (Frankrijk) bieden meer aantrekkelijke 
steun aan hun werven. De eigen liquiditeitspositie van IHC is een belangrijke issue bij het leveren onder 
krediet. Het niet-betalingsrisico rest 10% en bankgaranties vergen zorgvuldig beleid. 
 
12 – Conclusies en constateringen 
Er staan 21 items genoteerd waarvan er hier enkele worden uitgelicht: 

 De aanwezige ontwerpkennis van WG is niet in evenwicht met de mogelijkheden tot 
realisering op haar eigen werf. 

 De benadering van WG is vaak meer technisch dan economisch gericht (technisch 
hobbyisme) 

 WG heeft een verouderd productieapparaat – dus beperkte productiemogelijkheden en 
hoge kostprijs. 

 WG zal binnen de saneringsplannen van de Nederlandse overheid voor de 
scheepsbouwindustrie geen belangrijke plaats innemen. 

 Voor de komende jaren wordt een aanzienlijk te lage bezetting voorzien (70% tot 1980, 
50% tot 1985) 

 WG heeft geen long term ontwikkelingsprogramma. 
 
13 – Actieplannen 
Er staan 14 items genoteerd waarvan er hier enkele worden uitgelicht: 

 Uitbuiten van de technologische en engineering mogelijkheden door grote uitbestedingen 
of samenwerking met derden voor verkoop van kennis en tekeningen met essentiële 
onderdelen. 

 Verbetering kwaliteitsbeleid. 
 Verbetering kosteninformatiesysteem 
 Verbetering productiemiddelen (werfplan) 
 Onderzoek naar mogelijke vestigingen of joint ventures buiten Nederland i.v.m. 

opkomend protectionisme. 
 Intensivering van contacten met de Nederlandse overheid. 

 
 
 

0 0 0 0 0 
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BIJLAGE III 
 
 
Doelstellingen IHC Gusto – concepten A en B – (interne notities WG) 
 
In Januari 1976 verschenen twee interne rapporten van de hand van Higler, Reichart en Suyderhoud 
waarin doelstellingen en strategische gedachten zijn neergelegd voor WG als onderdeel van IHC. 
 
Op wiens verzoek deze zienswijzen zijn opgesteld en op welke wijze zij onderdeel van hierna volgende 
discussies vormden is mij onbekend. Het geeft aan dat binnen WG de situatie als bedreigend ervaren 
werd en men met een degelijk doordachte eigen visie voor de toekomst van WG opkwam. 
 
 
Enige saillante punten uit de twee uitgewerkte concepten volgen hieronder. 
 

Concept A  (auteurs Reichart, Suyderhoud) 
 
-  De doelstelling van IHC Holland NV is uitgangspunt. Deze luidt als volgt : 

 Het verzekeren van de continuïteit van de onderneming als geheel teneinde ten eerste 
een blijvende bron van inkomsten en een voldoening gevende werkkring te bieden aan 
degenen die hun werkkracht inbrengen en ten tweede een passende vergoeding uit te 
keren aan degenen die risicodragend kapitaal hebben ingebracht. 

 
 
-  Hierbij hoort voor IHC Holland een strategie die o.m. de volgende punten omvat : 

 Het voor de wereldmarkt ontwerpen, verkopen en produceren van gespecialiseerde 
kapitaalgoederen en diensten die overwegend betrekking hebben op drijvend materieel in 
het bijzonder voor de bagger-, offshore- en ertswinningindustrie. 

 Het verkopen van kennis voor het produceren van deze producten buiten Nederland, 
indien lokale condities dit vereisen. 

 Het verkopen van diensten en engineering activiteiten aan derden. 
 
 
-  Voor IHC Gusto volgt hierbinnen de volgende doelstelling : 

 Eigen bestaansrecht verzekeren en zich blijvend ten dienste stellen van IHC Holland. 
 
 
-  Voor IHC Gusto kunnen binnen deze strategie en passend bij haar plaats binnen de Offshore  

    Divisie de volgende activiteiten worden gedefinieerd : 
 Ontwerpen, verkopen en produceren van kapitaalgoederen voor de Petroleum en Civiele 

aannemerij offshore. 
 Door middel van engineering activiteiten de opgebouwde know-how verkopen waarbij 

essentiële onderdelen door IHC Gusto moeten worden vervaardigd. 
 De bouw van door IHC Gusto ontworpen producten begeleiden bij derden …. 

 
Er dient hierbij te worden geanticipeerd op een sanering door de Nederlandse overheid van de 
scheepsbouwbranche. Hieruit volgen een aantal aanvullende randvoorwaarden. 
 
 
-  Teneinde haar bestaansrecht te kunnen bewijzen moet Gusto aan een aantal voorwaarden voldoen 

die aanvullende acties vergen waaronder : 
 Realisatie van het werfplan 
 Verbeteren en uitbreiden van het opgebouwde productenpakket d.m.v. ontwikkeling, 

research en/of licenties van derden. 
 De afdeling Verkoop moet – met inzet van de Engineeringcapaciteit – meer verkopen dan 

bij IHC Gusto gebouwd kan worden. 
 
-  De divisiestructuur moet niet stringent worden doorgevoerd – werven moeten voor elkaar de  
         overflow in opdrachten overnemen. 
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-  Er worden een aantal (17) aanbevelingen gedaan waaronder de hieronder beschreven vijf: 
 SBM en IHC Gusto moeten meer gezamenlijk ontwikkelen, engineering aan te bieden, 

vervaardigen en verkopen. 
 Een werfplan moet worden gerealiseerd en de WG-organisatie moet worden aangepast. 
 Er moeten standaard series van ontwerpen worden aangeboden. 
 Er moeten studies aan derden worden aangeboden. 
 Er moet buiten Nederland in samenwerking met lokale bedrijven worden geproduceerd. 

 
 

Concept B   (auteur Higler) 
 
-  WG volgt de strategie zoals bij concept A beschreven voor IHC Holland, en richt zich in haar 

activiteiten evenals bij Concept A slechts op de petroleum en civiele aannemerij offshore (dus 
niet bagger). 

 In dit concept ligt het accent minder op de eigen productie maar veel zwaarder op het 
aanbieden van engineering producten en samenwerking met derden bij zowel bouwen 
als ontwerpen en ontwikkelen van exclusieve producten.  

 De eigen productie zal niet op kostprijs worden gebaseerd maar op techniek en de 
performance van de producten.  

 Van succesvolle producten moeten voor de markt aantrekkelijke reeksen worden 
ontwikkeld en aangeboden. 

 Engineering functies kunnen ook aan derden worden aangeboden zonder dat er eigen 
productie bijkomt. Denk aan ontwikkeling, calculatie, inkoop, tekenen, in opdracht geven 
bij derden, bouwcoördinatie en toezicht, kwaliteitsafname e.d. De organisatie moet hierop 
worden ingericht. 

 
 
 

0 0 0 0 0 
 
 


