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Van onze voorzitter Henk Wessel
Beste IJPOS leden,
Wat wordt er hard gewerkt aan de nieuwe Zeesluis! Met een boot vol IJPOS-leden hebben wij op 1 juni jl. op
uitnodiging van OpenIJ de voortgang van de bouw van de nieuwe Zeesluis van zeer dichtbij kunnen zien.
De meesten van u weten veel beter dan ik wat er allemaal moet gebeuren, maar ik vond het zeer indrukwekkend. De activiteiten, de logistiek, de planning, de communicatie, het lijkt allemaal geruisloos te verlopen, maar wat is het een geweldige prestatie! Om dat allemaal te begrijpen en te doorzien; daar hielp het
kundige commentaar van Bert Zijl geweldig bij. Ik was geïmponeerd. Mooie dag en alweer een succesvolle
IJPOS-bijeenkomst.
Eind juni zou de volgende zijn: een Kijkje in de Keuken bij Zeehaven IJmuiden. Velen van u hadden zich
daar al voor aangemeld. Peter v.d. Meerakker zou het beleid en de gang van zaken aan ons gepresenteerd
hebben. Op voorhand zeer de moeite waard. Echter door persoonlijke omstandigheden moest deze
bijeenkomst worden verschoven. Inmiddels is de nieuwe datum bekend: donderdag 5 oktober. Zet u ‘m
alvast in uw agenda?
Ook de Hollandse Nieuwe is weer uit het vat. Hoewel er weinig Hollands aan is, de haring komt uit de
Deense wateren heb ik mij laten vertellen, was ze vet lekker. Geproefd op het geslaagde Havenfestival. Mooi
dat dat evenement weer terug is! Veel mensen hebben daardoor weer een bezoek aan onze haven
gebracht. Als IJPOS zouden we graag zakelijke activiteiten op het Havenfestival zien, waardoor ook de
bedrijven zich wat meer en beter kunnen presenteren. Voor wat betreft een toekomstige invulling daarvan
zijn we in overleg met de organisatie.
Over presenteren gesproken: een dezer dagen wordt onze vernieuwde website gelanceerd. Het is een
plaatje geworden, waarbij je heel snel de gewenste informatie kunt vinden en waarbij je heel snel doorgeschakeld wordt naar de website van uw bedrijf. Goed werk van Harrie en Mieke. Een up to date website.
Kijkt u zelf maar: www.ijpos.nl en wanneer u nog tips heeft: wij staan er altijd voor open.
Ik wens u een mooie vakantie en vooral gezond weer terug. Laad de accu weer op, want er wacht
ongetwijfeld weer een intensieve tweede helft van het jaar.
Goede zaken en hartelijke groet,
Henk Wessel

Aankondiging 2
‘IJPOS BBQ’

Een activiteit om alvast in uw agenda te zetten, is de ‘IJPOS BBQ’ op vrijdag 15 september aanstaande (oorspronkelijke datum: vrijdag 29 september). Vanaf 16.00 uur tot circa 19.00 uur. Locatie is op dit
moment nog niet bekend. Wat we wel weten is dat van elk bedrijf vijf personen voor deze BBQ worden
uitgenodigd. Juist omdat we de IJPOS olievlek groter willen laten worden en meer mensen met elkaar in
contact willen laten komen. Naast directieleden zullen daardoor ook inkopers en commerciële medewerkers van de verschillende IJPOS bedrijven kennis met elkaar kunnen maken. De definitieve uitnodiging
van deze activiteit ontvangt u te zijner tijd in uw mailbox.

Nieuwe Website IJPOS: kijk maar!
Trots zijn we op onze vernieuwde website.
Overzichtelijk wordt hierop weergegeven
wie onze leden zijn en, zodra mogelijk,
wordt er naar de eigen websites van onze
leden doorverwezen. Wij realiseren dat we
als IJPOS een ‘platformfunctie’ oftewel een
faciliterende rol hebben. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat de bezoekers van onze
website terecht komen bij het bedrijf/de
dienst waar ze naar op zoek zijn. Aan u de
vraag om uw projecten via secretariaat@
ijpos.nl aan te leveren, inclusief tekstje en
foto. Deze projecten plaatsen we vervolgens
op de website, waardoor hij actueel blijft en
uitnodigend genoeg is om regelmatig te
bezoeken.
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Wat beweegt onze leden?
In 2017 willen we elkaar beter leren kennen! Elkaar leren kennen gaat immers vooraf aan het elkaar de bal kunnen toespelen. Het creëren van zeepkistmomenten tijdens ledenbijeenkomsten en het aan het woord laten van
onze leden in onze nieuwsbrief zijn prima manieren om daartoe te komen. In deze nieuwsbrief graag uw aandacht voor drie van onze leden: Bert Korbeeck, Cor Wals en Jan de Korte.

Bert Korbeeck,
algemeen directeur Wesco IJmuiden Apparatenbouw BV

Apparatenbouw, staalbouw en onderhoud voor o.a.
bagger, offshore, windenergie, scheepvaart, papierindustrie,voedingsmiddelen en (petro)chemische industrie
Sinds 1 januari 2016 is Bert Korbeeck algemeen directeur van
Wesco. Voor die tijd werkte hij 25 jaar als business unit manager
Air & Gas systems voor Van Tongeren Kennemer in Beverwijk.
Procestechniek, blowers en ventilatoren voor onder andere
Tata Steel, Shell, oliemaatschappijen en chemieconcerns
behoorden in die periode tot zijn werkterrein. Bij Wesco is Bert
verantwoordelijk voor de operatie. Sjoerd Wesselius, de oprichter van Wesco, is nog steeds betrokken als
directeur-adviseur en relatiebeheerder.
Sjoerd is de initiatiefnemer van IJPOS en daarom is Wesco al vanaf het allereerste moment als lid betrokken bij
IJPOS. Bert Korbeeck verwoordt de kracht van IJPOS als volgt: “IJPOS is waardevol, omdat het leidt tot een bepaalde verbondenheid in de haven. Bovendien brengt het de ondernemers die in de haven actief zijn met elkaar in
contact, hetgeen tot mooie samenwerkingsverbanden kan leiden, juist omdat wij als bedrijven complementair
zijn aan elkaar.” Het interne draagvlak voor IJPOS, onder de veertig medewerkers van Wesco, is groot. Zeer
regelmatig wordt ook gebruik gemaakt van de kennis die bij een van de andere IJPOS leden aanwezig is. Met een
aantal leden wordt reeds intensief samengewerkt waaronder Breman, Schot Verticaal Transport, Hydrauvision, De
Back Metaalconservering, De Vilder & Wijnands, Zwart Techniek , EPMC Europe, Klinkenberg, Hera, Buko en Wals.
Volgens Bert is IJPOS goed bezig. “Zeker als je kijkt hoe wij ons als leden gezamenlijk hebben kunnen presenteren
bij bijeenkomsten met OpenIJ. Daar heeft Wesco nu goed werk van.”
De Wesco Groep is gespecialiseerd in ontwerp, engineering, fabricage, reparatie en onderhoud van staalconstructies en werktuigbouwkundige installaties, zoals baggeronderdelen, hijsbalken, lieren en andere
dekwerktuigen en mobilisatie van schepen. Zie ook http://www.wescoijmuiden.nl/
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Cor Wals,
directeur Wals Diving
Aannemer van onderwaterwerkzaamheden in de
civiele bouw, scheepvaart en industrie
Cor Wals is samen met Bob van der Does directeur
oprichter van Wals Diving. “Wij hadden allebei een
eenmanszaak en toen we op een gegeven moment intensief met elkaar samenwerkten, hebben we besloten
samen een bedrijf op te starten.” Omdat de
certificering op Cors naam stond, voert het bedrijf zijn naam. De taakverdeling tussen beide heren is duidelijk.
Cor is voornamelijk op kantoor aanwezig en houdt zich bezig met zaken als werkvoorbereiding, acquisitie,
certificering en rapportages. Om het contact met de werkvloer te behouden gaat hij af en toe mee met een
duikploeg. Bob is meer actief in de operatie en houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van de onderwaterwerkzaamheden. Daartoe behoren ook het vervaardigen van speciale gereedschappen voor bepaalde
duikklussen en het onderhoud van het duikmateriaal.
Als wij Cor vragen waarom Wals Diving ooit lid van IJPOS is geworden, is zijn antwoord: “Omdat Sjoerd ons overgehaald heeft om lid te worden. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat de doelstelling van IJPOS ons ook aansprak:
iets nieuws in de haven op het gebied van samenwerking.” Over die samenwerking is Cor overigens goed te
spreken. “Jaja, mede ook door dat OpenIJ verhaal heb ik een goed gevoel over IJPOS.”
Natuurlijk willen wij ook weten met welke andere leden Wals Diving inmiddels samenwerkt:
Wesco: “Daar werken we al sinds 2000 mee samen. Zij doen onderhoud aan baggerschepen en als ze duikers
nodig hebben, huren ze ons in. Bovendien ontwikkelen wij ook gereedschappen voor windmolens en die laten
we dan bij Sjoerd maken.”
Hydrauvision: “Wij huren van hen allerlei verschillende apparatuur ten behoeve van windmolenprojecten. Samen
met hen hebben we een zaagmachine met hydraulische aandrijving ontwikkeld.”
Nautikaris: “Bij hen huren wij sonar apparatuur en elektrische connectoren ten behoeve van onze duikwerkzaamheden.”
Wals Diving & Marine Service levert diensten op het gebied van onderwaterwerken voor bouw, inspectie,
onderhoud en reparatie van schepen, civiele constructies en industriële installaties. Voorbeelden
van onze diensten: onderwater werkzaamheden als beton storten, beton reparaties en inspecties met ondersteuning van digitale meetapparatuur en onderwater robots. Het aanbieden van veilige, betrouwbare,
kwalitatief hoge en kosteneffectieve diensten en producten is het doel van Wals.
Zie ook http://www.walsdiving.nl/
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Jan de Korte,
directeur Holland Batteries
Stationaire batterijen voor schepen, chemische installaties, spoorwegen, ziekenhuizen en datacenters
Jan de Korte is directeur oprichter van Holland Batteries.
“In 2006 waren er de eerste bewegingen en in januari 2007
ben ik vervolgens écht van start gegaan met Holland
Batteries. Eerst alleen, maar na een paar maanden zaten we
met zijn drieën.” Natuurlijk willen wij weten hoe Jan ooit in
de stationaire batterijen is terechtgekomen? “Dat was in de
jaren ‘95-’96. Ik werkte toen in loondienst bij een bedrijf dat in de batterijen zat. In 2000 ging dat bedrijf
failliet en heb ik een aantal techneuten meegenomen om in het pand van Kieboom Heftrucks in Beverwijk, Industrial Battery Services op te starten. Wij zochten partners om intensief mee samen te werken.
Na minder dan een half jaar sloten wij ons aan bij de IBG-groep. Zij hebben uiteindelijk Industrial Battery
Services overgenomen.”
Holland Batteries bestaat inmiddels tien jaar en telt acht medewerkers. Vorige zomer nog is het bedrijf
NoBreak Services overgenomen, een merk ongebonden, onderhoudsbedrijf in UPS’en (Uninterrupted
Power Supply). Het voordeel van een UPS is dat als de stroom uitvalt, een UPS ervoor zorgt dat je daar
niets van merkt. De batterijen van Holland Batteries zorgen vervolgens voor vervangende stroom.
Natuurlijk willen wij ook van Jan weten hoe hij ooit lid is geworden van IJPOS. Het antwoord laat zich
inderdaad al raden! “Sjoerd Wesselius heeft mij ervan overtuigd om lid te worden. Ik was op dat moment
lid van de HOV en dat bracht mij niet veel. De gedachte achter IJPOS spreekt mij aan. Eerlijk gezegd is er
in een havengebied niet echt veel handel in stationaire batterijen. Op dit moment voel ik echter wel dat
er in de richting van de wat kleinere stationaire batterijen meer bekendheid ontstaat.”
Ook Holland Batteries werkt samen met een aantal van onze IJPOS leden: Wesco, Iskes Towage &
Salvage, Wals Diving, Cornelis Vrolijk, Zwart Techniek, De Back Metaalconservering en de Vilder en
Wijnands Elektrotechniek.
Jan is tevreden over het lidmaatschap van IJPOS. “IJPOS is een actieve club; er wordt veel georganiseerd
en ik ontvang vaak mailtjes. Hij neemt zich voor zich in de toekomst wat vaker te laten zien bij onze
ledenbijeenkomsten…
Holland Batteries levert stationaire batterijen voor back-up systemen van onder andere chemische installaties, spoorwegen, ziekenhuizen, datacenters en de industrie. Maar ook van schepen
en vaartuigen (radio- en telecommunicatieapparatuur, (nood) verlichting, enz.).
Zie ook http://www.hollandbatteries.nl/

