
SLINGS, VIERSPRONGEN EN HARPBOUTEN

‘ Ook de last 
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“Wij zijn gespecialiseerd in alles onder de haak”, zegt Daan Bakkum, Operations Director bij Industrial 
Inspections van Control Union. Hij is tevens bestuurslid van de branche Erkende Keurbedrijven Hijs- en 
Hefmiddelen (EKH). Metaal & Techniek is te gast in Den Helder, aan de grote marinehaven die via het 
Marsdiep rechtstreeks in contact staat met de Noordzee.

Daan Bakkum is Operations Director bij Industrial Inspections van Control Union. 
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Vrĳ wel elke fabriek in de metaalsector beschikt 
over een bovenloopkraan of gebruikt een 
andere methode om productdelen e�  ciënt door 
de lucht te verplaatsen. Als er iets misgaat met 
hĳ s- of hefmiddelen kunnen de gevolgen groot 
zĳ n. Keurmeesters inspecteren daarom regelma-
tig hĳ s- en hefmiddelen op basis van richtlĳ nen, 
normering en certifi cering, zowel onder als 
boven de haak. Als het om hĳ sen en he� en in 
de olie- gas- en maritieme industrie gaat, inspec-
teren zĳ  niet alleen de hĳ s- en hefmiddelen zelf, 
maar óók de last. O� shore bestaat die last vaak 
uit complete containers al of niet gevuld met 
gevaarlĳ ke sto� en, boorplatformonderdelen of 
grote koelsystemen, die ook bĳ  golven tot drie 
of vier meter hoog verplaatst moeten worden. 
De EKH (zie ook het kader) speelt een cruciale 
rol in het normeren en bewaken van de veilig-
heid bĳ  hĳ sen en he� en, zowel aan land als op 
zee.
 
O F F S H O R E
Aan de kade in Den Helder ligt een werkschip 
dat gespecialiseerd is in transport van mensen 
en middelen naar o� shore locaties op de 
 Noordzee. Op het aangrenzende werkterrein bĳ  
Control Union staan diverse containers die met 
viersprongen, slings (staalkabels) en harpbouten 
opgetild en verplaatst kunnen worden. Control 
Union is onderdeel van het familiebedrĳ f 
 Peterson/Control Union, naar eigen zeggen 

Het werkschip in Den Helder, en het werkterrein ernaast van Control Union.

Meer behoe� e dan ooit
EKH is een zelfstandige vereniging met zo’n 60 
leden, waarvan het secretariaat is onderge-
bracht bij Koninklijke Metaalunie. Frans van 
der Brugh: “EKH hee�  zich ten doel gesteld de 
veiligheid op het gebied van hijs- en hefmid-
delen op zo hoog mogelijk niveau te brengen. 
Dit doet zij door de wettelijke normen en richt-
lijnen voor het keuren van hijs- en hefmidde-
len, op eenduidige en dus toetsbare wijze in 
de praktijk toe te passen. Dit biedt de gebrui-
kers – werkgevers én werknemers – van hijs- 
en hefmiddelen het houvast dat niet (meer) 
door de overheid wordt gegeven. Verdere dere-
gulering van wetten en voorschri� en hebben 
ervoor gezorgd dat hier vandaag de dag meer 
behoe� e aan is dan ooit, zeker ook en vooral 
in internationaal verband. Onze belangrijkste 
activiteiten zijn het opstellen en actueel hou-
den van EKH-werkvoorschri� en en van de twee 
opleidingen voor EKH-keurmeester boven en 
onder de haak. Deze worden onder supervisie 
van EKH gegeven door VTC, het opleidingscen-
trum voor verticaal transport in Ede. Daarbij 
breiden de kennisdomeinen zich steeds verder 
uit. Recent hebben we bijvoorbeeld communi-
catietrainingen gegeven. Omdat het belangrijk 
is ook een vervelende boodschap op een pret-
tige manier te brengen en daarbij mee te kun-
nen denken met de ondernemer.”
 
www.ekh.nl
www.controlunion.com

wereldleider op het gebied van inspecties, certi-
fi cering, risk management en logistieke oplos-
singen. Peterson en Control Union kennen vesti-
gingen in meer dan zeventig landen. 

’Onze klanten zijn 
gek genoeg vaak blij 
als we iets afkeuren’

“Alleen al op een vloeistofcontainer met bĳ voor-
beeld diesel zitten een stuk of zeven datum-ge-
relateerde certifi caten”, zegt Bakkum. Hĳ  geeft 
in Nederland leiding aan 36 multi-inzetbare 
keurmeesters die niet alleen inspecties uitoefe-
nen op hĳ s- en hefmiddelen, maar ook bĳ voor-
beeld keuringen van heliplatformen, boortorens 
en transport van gevaarlĳ ke sto� en uitvoeren. 
“Wĳ  streven naar een one-stop-oplossing voor 
onze klanten”, vult Koen Backer van Ommeren 
aan. Hĳ  is Head of Business Development bĳ  
Control Union, leidt kantoren in de VS, 
 Trinidad, India en Maleisië en is betrokken bĳ  
het opstellen van tenders voor grote maritieme 
bedrĳ ven als NAM/Shell, Heerema en Boskalis. 
Dergelĳ ke organisaties opereren eveneens over 
de hele wereld en gaan met keurbedrĳ ven als 
Control Union vaak langjarige contracten aan 
voor het totaal van hun activiteiten.

Branchemanager EKH Frans van der Brugh.
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U I T S L U I T E N D  I N S P E C T I E S
Anders dan veel keurmeesterbedrĳ ven, aange-
sloten bĳ  EKH, doet Control Union uitsluitend 
inspecties. Andere EKH-bedrĳ ven combineren 
hun inspecties met de productie, levering en 
installaties van allerlei hĳ s- en hefmiddelen. 
“Dat zouden onze klanten in de olie-, gas- of 
maritieme industrie niet accepteren’, zegt 
 Backer van Ommeren. En Bakkum vult aan: 
“Elke schĳ n van een confl ict of interest moet 
hier worden vermeden. Want onze klanten zĳ n 
gek genoeg vaak blĳ  als we iets afkeuren. We 
voorkomen dan immers eventuele ongelukken. 
Als we aan de andere kant met reparatie- of ver-
vangingsvoorstellen zouden komen, worden 
onze rapporten toch anders gelezen.”
 
G E Z A G H E B B E N D
Een terugtrekkende overheid vormde eind 
negentiger jaren de aanzet tot de oprichting van 
de EKH, die ruim 25 jaar later tot een gezagheb-
bend instituut is uitgegroeid. Die gevoeligheid 
voor belangenverstrengeling is dus beslist niet 
nodig. Alle keurmeesterbedrĳ ven binnen EKH 
zĳ n onafhankelĳ k in hun inspectiewerk, ook als 
ze werken bĳ  bedrĳ ven die wèl zelf hĳ s- of 
hefi nstallaties fabriceren. Elke vĳ f jaar moeten 
de keurmeesters opnieuw examen doen en er is 

een onafhankelĳ ke examencommissie. “De over-
heid monitort ons natuurlĳ k en als er inciden-
ten zĳ n, worden die vaak nader onderzocht door 
bĳ voorbeeld de inspectie. Vanzelfsprekend heb-
ben we bovendien de Arbowet, met voorschrif-
ten op het gebied van veiligheid. De overheid is 
dus kadergevend geworden”, zegt Bakkum.

‘In een stevige storm
moet de last wel in de slings 

blijven hangen’

 
I N T E R N A T I O N A A L
De maritieme sector is vanzelfsprekend sterk 
internationaal georiënteerd. Niettemin kennen 
veel landen hun eigen normeringen en certifi ce-
ringen. Bakkum: “Het komt in de haven vaak 
voor dat spullen van of naar het VK gaan en daar 
of hier opnieuw gekeurd moeten worden. Dat is 
natuurlĳ k ongewenst.” Daarom zĳ n er door EKH 
stappen gezet om tot harmonisatie binnen 
Europa te komen, te beginnen met de Britse 
variant van EKH: LEEA, dat niet alleen op het VK 
maar ook op de voormalige Gemenebestlanden 
is gericht. Net als in Nederland is de Britse orga-

nisatie een samenwerkingsverband vanuit de 
industrie zelf. Dat maakt de afstemming dyna-
mischer dan met bĳ voorbeeld Duitsland of 
Frankrĳ k, waar ambtelĳ ke organisaties de keu-
ringen uitvoeren.
 
M K B - M E T A A L
De 36 inspecteurs van Control Union zĳ n regel-
matig binnen het MKB-metaal te vinden, 
ondanks dat de hoofdmoot van het werk in de 
olie-, gas- en maritieme sector plaatsvindt. “De 
Nederlandse metaalindustrie is een belangrĳ ke 
toeleverancier van die sectoren, maar men 
beschikt niet altĳ d over de kennis die nodig is 
om robuuste systemen te bouwen die bestand 
zĳ n tegen transport over zee en voldoen aan de 
specifi eke eisen in de sector”, zegt Backer van 
Ommeren. “Als een staalconstructie in een ste-
vige storm een keer tegen de scheepswand 
botst, moet het wel in de slings blĳ ven hangen.” 
Daarom huurt de toeleverende metaalsector de 
specialisten van Control Union vaak in voor 
advies. “Want”, zegt Backer van Ommeren, “als 
je product klaar is en je vraagt dan pas een keu-
ring aan, ben je te laat. Certifi cering vindt plaats 
op allerlei stappen in de keten. Heeft dat niet of 
onvoldoende plaatsgevonden, dan houden we 
het product op de kade al tegen.”•

Control Union is gespecialiseerd in alles onder de haak.
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