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Het directieteam v.l.n.r.:
Jan Bruggenthijs, Michel Kurstjens,
Boudewijn Nijdam, Luc de Proost.
The management team (L to R):
Jan Bruggenthijs, Michel Kurstjens,
Boudewijn Nijdam, Luc de Proost.

Combinatie van
generaties drijvende
kracht achter Sif
A combination of generations is the driving
force behind Sif
In de laatste 10 jaar is er veel veranderd. Zowel in onze afzetmarkten als in onze eigen
organisatie. Door altijd groter te investeren dan wat de markt vandaag vraagt, konden
wij voorlopen op belangrijke ontwikkelingen. Dat was al zo in de beginjaren van Sif.
Het kleine bedrijf van oprichter Jan Jacob Schmeitz groeide daardoor snel en werd
groter onder zijn zonen en schoonzoon. Sif transformeerde van een gerenommeerde
apparatenbouwer naar de marktleider op het gebied van offshore fundaties voor de
olie & gas en de windindustrie.
A great deal has changed in the past ten years. These changes can be observed in our
markets as well as within our own organization. By making larger investments than
strictly required for the actual market, we have always been ahead of the curve when
it comes to important developments. Sif has dedicated itself to this approach since its
founding. The small company founded by Jan Jacob Schmeitz quickly expanded as a
result of this philosophy, and continued to grow under the leadership of his sons and
son-in-law. In these years, Sif was transformed from a reputable builder of machines to
the market leader in offshore foundations for the oil and gas and wind energy industries.
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Mijn voorgangers namen belangrijke strategische keuzes
voor de toekomst en legden de basis voor ons huidig kwaliteits- en veiligheidsdenken. Inmiddels zijn wij gestart met
de eerste uitbreiding buiten Limburg op de Maasvlakte 2 bij
Rotterdam. Theo Schmeitz en zoon René, ondersteund door
Jacques op den Kamp, Paul Govaert en Peter Visser, sloegen
hier op 24 oktober 2015 symbolisch de eerste paal om deze
nieuwe fase in te luiden. Maar het kloppend hart van Sif blijft
in Roermond, wat wordt geïllustreerd door de nieuwbouw
van een kantoorpand. De totale investeringen over 2015
en 2016 in gebouwen en machines in zowel Rotterdam als
Roermond zijn groter dan de totale investeringen over de
afgelopen 20 jaar! Deze uitbreidingen in ‘hardware’ maken
onze organisatie in alle opzichten toekomstbestendig.

My predecessors made significant strategic choices for the
future and laid the foundations for our current thinking on
quality and safety. We have since started our first expansion
outside Limburg at Maasvlakte 2 in Rotterdam. To herald this
new phase, Theo Schmeitz and his son René, supported by
Jacques op den Kamp, Paul Govaert, and Peter Visser, drove
the symbolic first pile into the ground on 24 October 2015.
However, the heart of Sif will remain in Roermond, demonstrated by the construction of a new office building there.
The total investment in buildings and machines over 2015
and 2016 in Rotterdam and Roermond will exceed the total
investments of the past twenty years! These expansions
in terms of hardware make our organization completely
future-proof.

Nu staan we aan de vooravond van wederom een nieuw,
belangrijk hoofdstuk: Sif gaat naar de beurs. Na ruim een
decade neemt Egeria afscheid als groot aandeelhouder.
Een periode waarin Sif succesvol tot grote daden werd
geïnspireerd. Hierdoor is het nu voor velen mogelijk om
mede-eigenaar te worden van ons mooie bedrijf. Maar ook
voor Sif zelf biedt het de mogelijkheid om in de toekomst
extra groei te realiseren door bijvoorbeeld internationalisatie.

Now, Sif is on the brink of a new, illustrious chapter of its
existence: Sif will be listed on the stock exchange. After
more than a decade, Sif will be taking leave of Egeria as a
major shareholder. This period was marked by Sif being inspired to great deeds. This change means that it is now possible for many others to become co-owners of our fantastic
company. It also provides Sif with the opportunity to achieve
extra growth in the future through internationalization.

Met trots kijk ik naar de mensen van Sif. Of dit nu onze eigen
medewerkers zijn of de inleenkrachten waarvan velen al
jaren aan ons zijn verbonden. Zij zijn de drijvende krachten
achter ons succes. De kennis en ervaring van de oudere
generatie is voor de ontwikkeling en groei van ons bedrijf van
onschatbare waarde geweest en is dat nog altijd. Tegelijkertijd
geeft de wilskracht en drive van de nieuwe generatie veel
vertrouwen voor de toekomst. In die combinatie van
generaties schuilt voor mij onze kracht. Een stille kracht,
zoals het verderop in dit boek treffend wordt aangeduid.
Want ondanks ons marktleiderschap zijn we met beide
benen op de grond blijven staan. Onze klanten weten wat ze
aan ons hebben. Sif, flexibel als altijd, levert op tijd de juiste
kwaliteit en dat binnen het afgesproken budget. Dat is wat
voor ons telt.

I look at the people of Sif with a great sense of pride, both
our own employees and the hired-in workers, many of
whom have been connected to our company for many years.
These are the driving forces that inspire our success. The
knowledge and experience of the older generation have
been an invaluable asset for the growth and development
of our company, and this influence continues to impact
our present and future. This foundation is bolstered by the
willpower and drive of our new generation, which inspires
the future. Our strength is encapsulated in this combination
of generations. It is a silent strength, as will be indicated
quite clearly further on in this book. Despite our success as
a market leader, we have always remained firmly grounded.
Our clients know what they can expect from us. Sif, which
is as flexible as it has always been, always delivers the best
quality on time and within the agreed-upon budget. This is
what matters to us most.

Het boek dat voor u ligt geeft een goed beeld van waar wij
als bedrijf vandaan komen en waar we samen met onze
medewerkers, opdrachtgevers, partners en leveranciers
naartoe gaan. Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan het
lezen ervan.

Jan Bruggenthijs
CEO

This book will give you an understanding of the history of our
company and the future towards which we strive together
with our employees, clients, partners, and suppliers. I hope
you will enjoy reading this book.
Jan Bruggenthijs
CEO
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Links: Wiel Hendrikx.
Rechts: Emiel van Herten.
Left: Wiel Hendrikx.
Right: Emiel van Herten.

Gevestigde naam met
een jonge dynamiek
An established name with a young dynamic
Sterk geworteld in het verleden, maar nog sterker gericht op de toekomst. Oude rotten
naast jonge honden. Bewezen techniek naast innovatie. Sif begon in 1948, maar is na
meer dan 65 jaar nog altijd springlevend. De vaak jarenlange expertise van de mensen
die er werken is één van de belangrijkste fundamenten onder het succes van de marktleider in offshore foundations. Tegelijkertijd dient een nieuwe, sterke Sif-generatie
zich aan. Een gesprek met oudgedienden Wiel Hendrikx en Lei Vullers en hun opvolgers
Emiel van Herten en Joep Theunissen.
Solid roots in the past, but a strong focus on the future. A combination of old hands
and young talent. A proven track record in technology and innovation. Though Sif was
established back in 1948, the past 65 years have only increased the company’s strength.
Its employees, often boasting years’ worth of experience, are one of the essential
ingredients of the market leader’s success in offshore foundations. At the same time,
a new and energetic Sif generation is emerging. Here is a conversation between the old
hands Wiel Hendrikx and Lei Vullers and their successors Emiel van Herten and Joep
Theunissen.
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Wiel en Emiel

Wiel and Emiel

Wiel Hendrikx kwam in 1977 in dienst bij Sif, Emiel van Herten
in 2008. Wiel is eigenlijk al met pensioen. Emiel is sinds 2014
hoofd van de afdeling Calculatie die Wiel jarenlang onder
zijn hoede had. Twee dagen in de week is Wiel nog bij Sif,
om Emiel wegwijs te maken in zijn oude takenpakket. In
zijn 38-jarig dienstverband heeft Wiel nooit een moment
gedacht om ergens anders te gaan werken. “Vanaf het begin
heb ik veel vrijheid gekregen, wat erg fijn was. Je deed een
heleboel. Dat werd niet gevraagd, maar je deed het gewoon.
Zo heb ik op de eerste computer binnen het bedrijf (“een
Olivetti P6040 met een heleboel schijfjes”) de regels van het
Stoomwezen geautomatiseerd. Programmeerkennis had ik
niet, die heb ik mezelf eigen gemaakt. Later heb ik ook een
calculatieprogramma ontwikkeld waarbij je gegevens invoert
en prijzen eruit rollen.” Dat programma vormt nog altijd de
basis voor de afdeling Calculatie waaraan Emiel nu leiding
geeft.

The now-retired Wiel Hendrikx began working at Sif in 1997,
while Emiel van Herten started in 2008. Since 2014, Emiel
has been head of the calculation department, which had
been under Wiel’s management for years. Wiel visits Sif two
days a week to show Emiel the ropes in his former areas of
responsibility. In his 38 years of service, Wiel never thought
of looking for a job elsewhere. ‘I appreciated the great deal
of freedom given to me when I first started working. You
did a variety of jobs – not because it was asked of you, but
because you just did what you had to do. For instance, I
automated the rules of the Dutch Steam Equipment Supervision Authority (Stoomwezen) on the company’s first
internal computer: an Olivetti P6040, complete with a whole
host of floppy disks. Having no knowledge of programming,
I had to learn everything myself. I later developed a calculation tool which produced prices from data entered by
users.’ This same programme is still used as the basis for the
calculation department that Emiel is now managing.

1948
Jan Jacob Schmeitz gaat in een loods van
een voormalige houthandel in Sittard
van start met zijn eigen bedrijf,
Silemetal gedoopt. Het jonge bedrijf
vervaardigt beugels om regenpijpen te
bevestigen, geëmailleerde tafelborden
voor de gevangenis, speelgoedjeeps
uit platgeslagen conservenblikken
en bloempotten uit koperen
granaathulzen.

Jan Jacob Schmeitz starts his own
company named Silemetal in a former
timber trade warehouse in Sittard.
The young company manufactures
brackets to secure rain pipes, enamelled
dinner plates for prisons, toy jeeps from
flat beaten tins, and flowerpots from
copper grenade shells.
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Ga de fabriek in

‘Go into the factory’

Zoals zijn toenmalige directeur Frans Delsing Wiel alle
vrijheid gaf binnen Sif, zo heeft Wiel ook Emiel die vrijheid
gegeven. Emiel: “Hij heeft me zijn brede takenpakket
overgedragen, maar tegelijkertijd ook benadrukt dat ik
zoveel mogelijk mijn eigen gang moet gaan en initiatief
moet tonen. Ga de fabriek in en zoek contact met de
mensen die het product maken, zegt Wiel dan.”
Wiel: “Dat is belangrijk voor calculatie. Je moet allround
zijn en overal basiskennis van hebben om een goede
berekening te kunnen maken. Van materialen, van NDT,
van coating, van transport, noem maar op.”

Much like the freedom given to Wiel by his former manager,
Frans Delsing, Emiel is now being given that same degree of
freedom by Wiel. Emiel explains, ‘He handed over all his
areas of responsibility to me, emphasizing that I should do
my own thing and show initiative. “Go into the factory and
talk to the people who are making the product,” said Wiel’

Veranderingen
Tijden zijn veranderd. Of toch niet? “We maken in wezen nog
altijd hetzelfde product”, vindt Wiel. “Alleen de technieken
zijn verbeterd. Vroeger bereikte een lasser een neersmeltsnelheid van 0,5 kg per uur, nu hebben we machines die 100
lassers vertegenwoordigen. Ik ben zelf ook meegegroeid in
dit bedrijf. Toen ik in Roermond begon stonden er 2 hallen
met een directiekamer, vergaderruimte en keuken. Dat was
het.”
Wat in al die jaren ook niet is veranderd is de Sif-mentaliteit.
No-nonsense, integer, geen druktemakers. Wiel: “Je komt
hier geen Bokito-types tegen die zichzelf op de borst
kloppen. We laten liever de kwaliteit en levertijden voor ons
spreken.”

Wiel adds, ‘This is very important in terms of accounting.
You need to be an all-rounder; you need to have basic
knowledge of all areas in order to make sound calculations.
This knowledge could be about materials, NDT, coating,
transport... the list is endless.’

Blijven nadenken
Wat Emiel geleerd heeft van Wiel? “Wees consequent, blijf
nuchter en hou altijd de praktijk in de gaten.” En Wiel van
Emiel? “De jongere generatie is zoveel sneller met het
automatiseren van zaken. Vroeger bestond nog wantrouwen
ten opzichte van computers. Tegenwoordig gaat alles veel
sneller. Maar ik blijf altijd zeggen: blijf zelf nadenken. Wat er
uit een computer rolt is ook niet altijd ‘de wet’.”

Changes
Times have changed – or have they? ‘Our product has
remained essentially the same,’ thinks Wiel. ‘The only
difference is that the techniques and technology we use
have improved. Whereas previously a welder worked at a
deposition rate of 0.5 kg per hour, we have machines that
do the job of one hundred welders. I also grew with the
company: when I first began in Roermond, the company was
comprised of two halls with a boardroom, meeting room,
and kitchen. That was it.’

Emiel continues, ‘We’re down-to-earth people. If we need
to agree on something, we do this together and avoid empty
promises. Wiel was mentioned at one of the first expositions
I attended as a Sif employee. One client said, “If Wiel
Hendrikx says something is possible, then it really is”.’
Wiel explains, ‘At Sif, we focus on selling through our
technology – we’re not driven by sales figures. This was the
approach taken by the former directors, Frans Delsing and
Theo Schmeitz. Our philosophy of sticking to the promises
we make is something we’ve retained and passed on to subsequent generations.’

‘Stop and think’
What has Emiel learnt from Wiel? ‘Be consistent, keep a
level head, and monitor practice.’
And here is what Wiel has learnt from Emiel: ‘Whereas
previous generations were distrustful of computers, the
young generation is much more quick on the uptake when
it comes to automation. This means things go a lot quicker
nowadays. However, this doesn’t prevent me from reiterating that you need to stop and think, as you can’t always trust
everything a computer tells you.’

What has remained constant over these years is the Sif mentality: no-nonsense, honest, and level-headed. Wiel adds,
‘You won’t find any unduly smug types here; we’d rather let
the quality and delivery times do the talking.’

1952

1953
Silemetal gaat een samenwerkingsverband aan met Sondagh Instrumenten
en Fijnmechanismen NV (Sif) uit
Roermond. Dit bedrijf leverde de
matrijzen voor het perswerk van
Silemetal.

8

Emiel: “We zijn nuchtere mensen. Als we iets met elkaar
afspreken, dan doen we dat samen.
Geen loze beloftes. Toen ik een van mijn eerste beurzen
voor Sif bezocht kwam Wiel ook ter sprake. Toen zei een
klant: “Als Wiel Hendrikx zegt dat iets kan, dan kan het ook.”
Wiel: “Bij Sif verkopen we vanuit de techniek en niet vanuit
de verkoop. Dat werd al door oud-directeuren Frans Delsing
en Theo Schmeitz zo gedaan. Als we iets beloven, dan staan
we ervoor. Dat hebben we vastgehouden en overgedragen
op de volgende generaties.”

Silemetal enters into a joint venture
with Sondagh Instrumenten and
Fijnmechanismen NV (Sif) from
Roermond. This company supplied the
moulds for the Silemetal press work.

De beide bedrijven fuseren en gaan verder onder de naam Sif. Aandeelhouders
zijn de heren Schmeitz, Sondagh en
Verheyen (gemeenteontvanger te Roermond).

Tijdbalk
Timeline

Both companies merge and continue
under the name Sif. The shareholders
are Mr Schmeitz, Mr Sondagh, and
Mr Verheyen (the municipal treasurer for
Roermond).
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Links: Lei Vullers. Rechts: Joep Theunissen.
Left: Lei Vullers. Right: Joep Theunissen.

Lei & Joep

Lei and Joep

Lei Vullers werkt sinds 1970 bij Sif. Officieel is ook hij al
met pensioen, maar hij werkt nog fulltime als projectleider
Interne Projecten. Zijn bijna 48-jarige ervaring is hard nodig
om de groeistuipen van Sif in goede banen te leiden. Joep
Theunissen begon in 2009 bij Sif als onderhoudsmonteur.
Momenteel is hij Operationeel Manager op de tijdelijke
locatie van Sif in Vlissingen. “Daar hebben we hem in het
diepe gegooid”, lacht Lei. Joep liep ooit bij Lei stage voor zijn
studie Werktuigbouwkunde en is daarna ‘blijven plakken’.
Voordat hij naar Vlissingen ging assisteerde hij Lei op de
afdeling Research & Development met, zoals Lei zelf zegt,
“het bedenken van oplossingen voor van alles en nog wat.”

Lei Vullers has been working at Sif since 1970. While he is
officially retired, he still works full-time as a project
manager in the Internal Project Management Department.
His almost 48 years of experience are crucial if Sif’s rapid
growth rates are to be managed effectively. Joep Theunissen
began working at Sif in 2009 as a service technician. He is
currently Operational Manager at Sif’s temporary location in
the Dutch city of Vlissingen. ‘We threw him in the deep end,’
says Lei, with a smile on his face. With Lei as supervisor, Joep
completed a work placement as part of his study
programme in mechanical engineering – and hasn’t left
since! Before coming to Vlissingen, he was assistant to Lei
in the R&D department. As Lei puts it, Joep’s help came in
‘coming up with solutions for anything and everything.’

Pionieren
De tijd dat Lei Vullers bij Sif kwam, was de tijd van pionieren.
Lei: “Ik kreeg veel vrijheid om mezelf te ontwikkelen en heb
op bijna alle afdelingen gewerkt. Dat werd ook min of meer
van mij verwacht.” Het jaar waarin Joep begon, 2009, was
een totaal andere tijd. Joep: “Ik mocht als jongeman direct
de fabriek in waar ik de longen uit mijn lijf liep. Mijn functie
was in het begin veel meer afgebakend dan die van Lei, maar
wordt nu ook langzaam steeds breder.” Lei: “Ik probeer
leidinggevenden te stimuleren om hun mensen niet altijd op
dezelfde plek te laten zitten. Wil je van iemand een goede
vakman maken, dan moet je toch een aantal verschillende
disciplines onder de knie hebben.”
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A pioneering company
Sif was a pioneering company when Lei Vullers joined. Lei
explains, ‘I was given a great deal of freedom to develop
my skills, as well as the chance to work in almost all departments. Although that was more or less expected of me.’
2009, the year Joep began working at Sif, was a radically
different time. Joep explains, ‘As a young employee, I was
able to begin working in the factory right away – it was tough
work! While my role was initially more set in stone than Lei’s,
it’s now beginning to cover more and more areas.’
Lei explains, ‘I encourage supervisors to not keep their
people at the same workstation. If you want to turn somebody into a skilled worker, you need to make sure they have
mastered a number of different disciplines.’

Out-of-the-box

Thinking outside the box

Extra inspanning leveren op ongeplande momenten en
out-of-the-box kunnen denken zijn volgens Joep en Lei
belangrijke voorwaarden om binnen Sif te kunnen functioneren. Lei: “Dat maakt dit werk ook juist zo leuk. Ik heb
vandaag alleen maar problemen gehad, maar ik ga niet
met een lang gezicht naar huis.” Joep: “Ben niet bang om
op andere plekken te gaan kijken en van anderen te leren,
en blijf niet in oude werkwijzen steken. Dat zijn zaken die ik
van Lei heb geleerd.” Lei: “Dat is mijn motto: ga overal kijken
zoveel als je kunt. Wij hebben immers niet alleen de wijsheid
in pacht.”

For Joep and Lei, the ability to spontaneously invest that
extra bit of effort and think outside the box are important
criteria for working successfully within Sif. Lei continues, ‘This
is exactly what makes this work so enjoyable. Nothing may
have gone right today, but that doesn’t mean I come home
with a long face.’
Joep explains, ‘Don’t be scared to visit other workstations
and learn from others; and don’t get bogged down in established working methods. Those are the things Lei has taught
me.’
Lei continues, ‘My motto is this: get as much exposure to
new knowledge as possible. Don’t ever think you have
nothing more to learn.’

Proefopstelling
Heb je het over de toekomst van Sif, dan heb je het
automatisch over Rotterdam. Lei: “Qua capaciteit zitten we
in Roermond aan ons plafond. Willen we aan de bal blijven,
dan moeten we gewoon gaan uitbreiden. Vlissingen is wat
dat betreft een goede leerschool voor ons.” Joep: “Ik zie
Vlissingen als een soort proefopstelling voor Rotterdam. We
doen hier veel ervaring op met de machines die we in Rotterdam gaan gebruiken, met het geautomatiseerde coating
proces dat voor ons relatief nieuw is en met de hele logistiek
rondom laden en lossen. Dat is nu mijn grootste uitdaging.
De volgende is dan Rotterdam, met het totaal oppervlak
van de nieuwe hal bijna gelijk aan het totale oppervlak van
Roermond.”

Test facility
Conversations about the future of Sif automatically turn to
Rotterdam. Lei explains, ‘In terms of capacity, we’ve really
reached our limit in our Roermond facility. If we want to
remain competitive, we need to expand. Vlissingen is a good
experience for us in that respect.’
Joep adds, ‘I see Vlissingen as a sort of test facility for
Rotterdam. Here we’re gaining a lot of experience with the
machines that are to be used in Rotterdam, such as the
automated coating process – something which is relatively
new to us – and the whole logistics of loading and unloading.
That’s my biggest challenge now. The next will be Rotterdam
itself, where the total surface area of the new hall alone is
nearly equal to the total surface area of Roermond.’
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Het bedrijfsgebouw met haven aan
de Mijnheerkensweg 33 in Roermond.
The company premises with harbour
on Mijnheerkensweg 33 in
Roermond.

Van apparatenbouw
naar offshore
From equipment fabricator to offshore
Nu heten wij Sif. Maar de rij van namen die ons bedrijf sinds 1948 achtereenvolgens
droeg is een goede afspiegeling van de alertheid waarmee wij reageerden en nog altijd
reageren op ontwikkelingen in onze markt. Sif maakte door de jaren heen naam met
het bouwen van buisvormige staalconstructies, drukvaten en zware apparaten voor
de (petro)chemische industrie om uiteindelijk uit te groeien tot een leidende producent
van offshore fundatiepalen voor windprojecten en de componenten voor jackets in de
olie- en gasindustrie.
Today we go by the name Sif. The many names borne by our company since 1948 attest
to the alertness with which we have always responded to developments in our market.
Over the years, Sif has made a name for itself with the construction of tubular steel
structures, pressure vessels, and heavy equipment for the chemical and petrochemical
industries, ultimately growing to become a leading manufacturer of offshore foundation piles for wind projects and jacket components for the oil and gas industry.

1954
Silemetal is uit z’n jasje gegroeid
en op een terrein aan de Holleweg
in Sittard, wordt een nieuw bedrijfsgebouw neergezet.
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Silemetal has grown out of its jacket
and a new factory is built on a site on
Holleweg in Sittard.

Tijdbalk
Timeline

Een tripod – gewicht 500 ton - bestemd voor een windturbine nabij
Hooksiel. Sif bouwde de buisvormige onderdelen (de benen en het
verbindingsstuk). Dit ontwerp is inmiddels ingehaald door de XL
monopile.
A tripod – weighing 500 tonnes - for a wind turbine near Hooksiel,
Germany. Sif fabricated the pins and centre column with connection
flange. This design has now been overtaken by the XL monopile.

Met de regelmaat van de klok verlaten fundatiepalen voor
windturbines onze fabriek in Roermond met bestemming
Rotterdam of Antwerpen.
Foundation piles for wind turbines regularly leave our factory
in Roermond for transport to Rotterdam or Antwerp.

Toen we begin jaren zestig in Helden-Panningen onze eerste
walsmachine hadden opgesteld, opende dat voor ons de
deur naar nieuwe markten. We maakten voorzichtig kennis
met de offshore industrie en de (petro)chemische industrie
en konden de eerste langsnaad gelaste buizen en drukvaten
fabriceren. Op die drukvaten was in de beginjaren nog geen
regelgeving van toepassing. Begin jaren zeventig bouwden
we onze eerste ‘echte’ drukvaten volgens de regels van
het Stoomwezen. Dat was de start van ons state of the art,
internationaal QC/QA-systeem.

The installation of our first bending machine in the early
1960s at our Helden-Panningen facility opened new markets
to us. We took our first careful steps into the offshore
industry and chemical and petrochemical industries and
produced our first longitudinal seam-welded tubulars and
pressure vessels. In the early years those pressure vessels
were not yet subject to any regulations. In the early 1970s we
built our first ‘true’ pressure vessels, in accordance with the
rules of the Dutch Steam Equipment Supervision Authority
(Stoomwezen). That was the start of our state-of-the-art,
international QC/QA system.

Zware apparatenbouw

Heavy equipment fabrication

De grote doorbraak in de zware apparatenbouw kwam,
nadat Sif-oprichter Jan Jacob Schmeitz zijn schoonzoon
Frans Delsing in het bedrijf had gehaald. Frans Delsing: “Als
maintenance manager bij DSM had ik de naftakrakers onder
mijn hoede, die hadden voor mij geen geheimen meer.
Toen DSM besloot de nieuwe naftakraker NAK IV bij Sif te
laten bouwen, kwamen wij dan ook behoorlijk beslagen ten
ijs. Toch was het een huzarenstukje, alleen al om de order
binnen te halen. DSM moest ons maar op onze blauwe ogen
vertrouwen dat we deze opdracht aan zouden kunnen. En
dat lukte ons inderdaad, en wel precies op tijd. Onze reputatie was gevestigd.”

The major breakthrough in the fabrication of heavy equipment came after Sif founder Jan Jacob Schmeitz asked his
son-in-law Frans Delsing to join the company. Frans Delsing
talks about his early days with the company: ‘As maintenance manager at DSM, I had been responsible for the
naphtha crackers, and I knew everything there was to know
about them. So when DSM decided to have Sif build the
new NAK IV naphtha cracker, we knew what we were doing.
Nevertheless, just being awarded the order was quite an
accomplishment, as our client DSM simply had to have faith
in our ability to pull it off. But we got the job done right, and
right on time. And that established our reputation.’
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Fundatiepalen gereed voor verder transport naar een locatie ver op zee waar een productie platform wordt gebouwd. >
Piles ready for further transport to their final destination far out at sea where a production platform is installed. >

Rolls Royces

Rolls Royces

Na de NAK IV plaatste DSM een order voor een grote
vacuümtoren met een diameter van 11,2 meter en een
gewicht van 400 ton. In korte tijd groeiden wij met onze
flexibele organisatie, vakbekwame medewerkers,
modern machinepark en de ligging aan het water uit tot
luis in de pels van de gevestigde orde op het gebied van de
apparatenbouw. Een opdrachtgever omschreef het ooit
treffend: “Sif bouwt Rolls Royces voor de prijs van een
Volkswagen Golf.” En we hebben heel wat Rolls Royces
gebouwd. We bouwden volgens alle gangbare codes, specificaties en designcriteria: hoge druk (max. 110 bar), vacuüm,
lage (- 50° C) en hoge (+ 550° C) bedrijfstemperaturen.
Ook in de afwerking was voor ons geen brug te ver: ‘fully
dressed’, compleet gemonteerde internals en alle mogelijke
oppervlaktebehandelingen. Door de jaren heen bouwden we
de key items voor veel grote projecten.

After the NAK IV, DSM placed an order for a large vacuum
tower with a diameter of 11.2 metres and a weight of 400
tonnes. Within no time, our small and flexible organization,
with professional employees, advanced machinery, and
direct water access, had become a challenger to the established names in the equipment fabrication sector. A client
once described it aptly, saying ‘Sif builds Rolls Royces for
the price of a Volkswagen Golf.’ And we built a lot of Rolls
Royces. We built in accordance with all the applicable codes,
specifications, and design criteria: high pressure (max. 110
bar), vacuum, and low (-50 °C) and high (+550 °C) operating
temperatures. There were no limits to the scope of supply
either: fully dressed, completely assembled internals, and
all possible surface treatments. Over the years we have built
the most essential component of many large projects.

Veel weten van alles
Door die grote verscheidenheid in orders, groeiden onze
expertise en ervaring op het gebied van engineering én
fabricage. De technologische wisselwerking tussen de
offshore en (petro)chemische branches waarin we werkten,
bleek daarbij unieke resultaten op te leveren. Oud-directeur
Frits Paulssen: “Dat was onze grote kracht. Het is vaker
voorgekomen dat twee van onze mensen aan tafel zaten
met een grote groep specialisten van de opdrachtgever.
Dat waren mensen die van weinig heel veel wisten. Maar wij
moesten van alles heel veel weten. Ik heb ze vaak genoeg
versteld zien staan van de oplossingen die wij voorstelden.”

Because each order was different from the last, our
experience and expertise in the areas of engineering and
manufacturing grew by leaps and bounds. Our back-andforth on technical matters with experts from the offshore
and chemical and petrochemical industries produced unique
results. Former Director Frits Paulssen says, ‘That was our
great strength. On many occasions, two of our people have
sat down with a large delegation of specialists representing
the client, each of whom had vast knowledge of one small
aspect. We, on the other hand, have always had to know a
lot about everything. We are often rewarded with smiles and
nods of approval when they hear what we have in mind.’

Focus op offshore

Focus on offshore

In 2000 nam het toenmalige Sif-management een
belangrijk besluit voor de toekomst. Op grond van zorgvuldige marktanalyses werd besloten om de pijlen voortaan te
gaan richten op twee marktsegmenten: offshore olie- en
gasprojecten en offshore windprojecten. De minder renderende bouw van drukvaten werd gestopt. Die sectoren
plukken nu nog altijd de vruchten van onze grote kennis van
staalsoorten, transport, lastechnologie en warmtebehandeling die we mede dankzij de apparatenbouw hebben
verworven.

In 2000, the Sif management took an important decision for
the future. Based on careful market analysis, it was decided
that going forward we would focus exclusively on two
market segments: offshore oil and gas projects and offshore
wind projects. The less profitable construction of pressure
vessels was ended. Today, these industries continue to
benefit from our encyclopaedic knowledge of different
types of steel, transport, welding technology, and heat
treatment, gained in large part through our many years of
equipment fabrication.

Know a lot about everything

1957
Jan Jacob Schmeitz neemt de aandelen
van de andere aandeelhouders over en
wordt alleeneigenaar van Sif.
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Jan Jacob Schmeitz takes over the shares
from the other shareholders and becomes
sole owner of Sif.
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De fabriek aan de Holleweg
in Sittard.
The factory on Holleweg
in Sittard.

Wat ooit begon in
Sittard gaat nu verder
in Rotterdam
What once began in Sittard now goes
further in Rotterdam
Een bedrijf dat hard werkt, groeit vanzelf uit zijn voegen. Dat gebeurde voor het eerst
midden jaren vijftig in ons eerste fabrieksgebouw in Sittard. Die geschiedenis herhaalde
zich later op onze locatie in Helden-Panningen, Roermond en nu in Rotterdam. Voor
het eerst in het bestaan van Sif zoeken we de noodzakelijke uitbreiding buiten de
provincie Limburg. Onze nieuwe locatie moest aan diepwater liggen, zonder obstakels
op weg naar open zee en geschikt zijn voor de assemblage en coating van monopiles
met een diameter tot 11 meter, een lengte tot 120 meter en een gewicht tot 2000 ton.
Uiteindelijk is het Rotterdam geworden. En dat is natuurlijk geen vreemde keuze voor
een internationaal opererend bedrijf met meer dan 400 medewerkers en een portfolio
met spraakmakende offshore projecten over de hele wereld. Een historisch overzicht
van onze uitbreidingen en verhuizingen.
A healthy company is like a growing plant – it needs to be repotted now and then.
The first time that happened was in the mid-1950s, when we grew too large for our
first factory building in Sittard. This has been a recurring event throughout our history,
seeing us move successively to Helden-Panningen, Roermond, and now Rotterdam.
For the first time since Sif began, this time we went looking for the expansion we
needed outside the province of Limburg. Our new location had to lie on deep water,
without obstacles along the route to the open sea, and suitable for the assembly and
coating of monopiles with diameters of up to 11 metres, lengths of up to 120 metres,
and weights of up to 2,000 tonnes. Ultimately we settled on Rotterdam. Of course,
this is a fairly logical choice for an internationally operating company with more than
400 employees and a portfolio of high-profile offshore projects around the world. What
follows is a historical overview of our expansions and relocations.
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Sif in Helden-Panningen. De fabriek werd in 1961 feestelijk in gebruik genomen.
Sif in Helden-Panningen. The celebratory commissioning of the factory took place in 1961.

Al in 1949 had Jan van den Brink, de toenmalige minister
van Economische Zaken, met zijn ‘Nota inzake de Industrialisatie van Nederland’ bedrijfsverplaatsingen vanuit de
oude industriegebieden naar nieuwe industrieterreinen
aangemoedigd. Eén van die nieuwe industriegebieden lag
in Helden-Panningen. Voor dit industriegebied was een
subsidieregeling in het leven geroepen die de vestiging van
bedrijven moest stimuleren. Jan Jacob Schmeitz, die in 1948
in Sittard was gestart met Sif-voorloper Silemetal, was eind
jaren vijftig op zoek naar nieuwe huisvesting en kwam in
Helden-Panningen uit.

Back in 1949, with his Memorandum on the Industrialization
of the Netherlands, former Minister of Economic Affairs Jan
van den Brink encouraged businesses to relocate from the
old industrial areas to new industrial estates. One of these
new industrial estates lay in Helden-Panningen, and a grant
scheme was introduced to encourage companies to move
there. When Jan Jacob Schmeitz, who started Sif’s
predecessor Silemetal in 1948, was looking for a new
location in the late 1950s it was Helden-Panningen that
caught his eye.

Helden-Panningen

What started out as a plan for a 6500 m² commercial
building ultimately became a 9600 m² factory complex.
Theo Schmeitz recalls how that came about: ‘We were in a
meeting with the official responsible for allocating the grant
money, and we asked him how long we would have to wait
for the building permit. It became clear from his response
that we could have the permit a week later. The official was
pre-authorized to issue grants and permits for buildings of
up to 10,000 m², provided that the company had at least
one employee per 100 m². We asked for some time to
consider, went home, and expanded the building plans to
9,600 m². Then we visited the local pubs to recruit employees. We had exactly 96 employees on the payroll when we
reapplied for the grant and building permit.’

Er werd een plan opgesteld voor een nieuw bedrijfsgebouw
van 6.500 m². Uiteindelijk werd het een hallencomplex van
9.600 m². Theo Schmeitz weet nog goed hoe dat kwam: “We
waren in gesprek met de ambtenaar die de subsidie moest
toekennen en vroegen hem hoe lang we op een bouwvergunning moesten wachten. Uit zijn antwoord bleek dat we
die al een week later zouden hebben. Deze ambtenaar was
namelijk bevoegd zonder ruggespraak subsidies en vergunningen te verlenen tot 10.000 m². Voorwaarde was dat het
bedrijf één werknemer per 100 m² in dienst moest hebben.
We vroegen om bedenktijd, gingen naar huis en breidden de
bouwplannen uit tot 9.600 m².
Vervolgens gingen we alle kroegen in de omliggende
dorpen af om medewerkers te werven. Toen we de subsidie
en bouwvergunning opnieuw aanvroegen hadden we precies
96 medewerkers op de loonlijst staan.”

Helden-Panningen
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P.16 Het eerste bedrijfsgebouw van
Sif in Roermond bleek al heel snel
te klein te zijn.
The first Sif company building in
Roermond, which was soon too
small.

P.17 Een muzikale hulde met
tambour-maître Piet Daems bij
de feestelijke opening van hal 8
in 1990.
A musical tribute with drum major
Piet Daems during the celebratory
opening of Hall 8 in 1990.

De bouw in Helden-Panningen verliep voorspoedig en
in 1961 kon Sif verhuizen naar het nieuwe complex, bestaande uit een kantoor, een centrale productiehal met aan
weerszijden nog drie hallen. Voldoende ruimte om over te
schakelen van toeleveringsbedrijf naar fabrikant van grote
staalconstructies.

The construction in Helden-Panningen went smoothly, and
in 1961 Sif was able to move into a new facility with office
space and a central production hall flanked by three more
halls on each side – enough room to make the switch from
supplier to fabricator of large steel structures.

Roermond

As the size of the steel structures grew, so too did the
logistics problems at Helden-Panningen. Shipping these
structures over the Noordervaart canal or Meuse River was
only possible after transport by road, a route that was
hindered by numerous obstacles including overhead power
cables and difficult intersections. The time had arrived to
look for a new location with direct water access. This was
found in Roermond, at the industrial estate on
Mijnheerkensweg.

Maar met het groter worden van de staalconstructies
groeiden in Helden-Panningen ook de logistieke problemen.
Het vervoer van de constructies over de Noordervaart of de
Maas kon alleen maar na transport over de weg met tal van
hindernissen in de vorm van elektriciteitsdraden en moeilijke
kruisingen. Tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie,
direct aan het water. Die vonden we in Roermond, op het
industrieterrein aan de Mijnheerkensweg.
In 1972 werden in Roermond de geplande twee productiehalen met een oppervlakte van 2.000 m² in gebruik genomen, met aan de voorzijde een kantoor. De hallen waren zo
gebouwd dat een eventuele verdere uitbreiding makkelijk
kon worden gerealiseerd. Die uitbreiding kwam veel eerder
dan verwacht.

1958
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Roermond

In 1972 the two planned production halls with 2,000 m² of
space and an office at the front were opened in Roermond.
The halls were built such that future additional expansion
could easily be accommodated – and that expansion came
much sooner than expected.

1959
Via de heer Lou Verheyen komt de
heer Leon Stapper in dienst van Sif.
Hij wordt na enkele jaren adjunctdirecteur van het bedrijf.

Theo Schmeitz begint als stagiair bij Sif
te werken.

Lou Verheyen brings Leon Stapper to
come to work for Sif. After a few years,
he becomes deputy manager of the
company.

Theo Schmeitz starts working for Sif as
a trainee.
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Hal 3

Hall 3

Sif was destijds in de race voor het bouwen van een
vacuümtoren en een splitter voor BP en de opdrachtgevers
kwamen poolshoogte nemen. Op de vraag waar de apparaten gebouwd zouden worden, nam toenmalig directeur
Frans Delsing de heren mee naar buiten, wees met een
weids gebaar op een braakliggend stuk grond en zei: “Hier!
En als de apparaten op tijd klaar zijn, vieren we dat in uw
grote vacuümtoren.” Sif kreeg de opdracht en dus moest
er een nieuwe hal worden gebouwd. Dat werd Hal 3. Tegelijkertijd werden Hal 1 en Hal 2 verlengd en werd de eerste
insteekhaven met een lengte van 45 meter uitgegraven.
De ingebruikname van de nieuwe productiehallen in 1975
werd gevierd in combinatie met het aan BP beloofde feest
in de secties en bodems van de vacuümtoren.

At that time Sif was in the running for a contract to build a
vacuum tower and splitter for BP, and client representatives
came to inspect the facilities. When asked where the units
would be built, former director Frans Delsing asked the men
to follow him outside, spread his arms to indicate an
adjacent barren plot of land, and said, ‘There! And if the
vessels are ready on time, we will celebrate in your large
vacuum tower.’ Sif was granted the contract, so a new hall
had to be built. That was Hall 3, and Halls 1 and 2 were
extended at the same time. The first 45-metre-long
harbour basin was also dredged as part of that project.
The commissioning of the new production halls in 1975 was
celebrated in combination with the party promised to BP –
in the shell sections and bases of the vacuum tower!

Hal 4, 5, 6, 7, 8

Halls 4, 5, 6, 7, and 8

In de tweede helft van de jaren zeventig werden we ingeschakeld voor de productie van de stalen buizen achter de
constructie van de schuiven voor de Oosterscheldekering.
Van onder andere RGC/Methyl ontvingen we een aantal
omvangrijke opdrachten voor offshore componenten en
ook de vraag naar de bouw van apparaten nam verder toe.
Dus begon onze huisvesting weer te knellen en werden in
1978 Hal 4, 5 en 6 gebouwd, compleet met insteekhavens.
Aan de havenzijde werden Hal 4 en 5 niet alleen voorzien
van gigantische deuren, maar ook van demontabele zijpanelen. De hele achterwand kon hierdoor worden verwijderd om grote constructies naar buiten te transporteren.
Hal 7 werd in 1983 gebouwd, gevolgd door Hal 8 in 1990.
Beide hallen werden speciaal ingericht voor de productie
van buizen en secties voor offshore componenten.

In the second half of the 1970s Sif was contracted to
fabricate the steel tubulars behind the structure of the
Oosterschelde storm surge barrier doors. From other clients,
such as RGC Offshore’s Methil construction yard, we were
awarded a number of substantial contracts for offshore
components, and demand for pressure vessel fabrication
continued to grow. So the company began bursting at the
seams again, and in 1978 Halls 4, 5, and 6 were built, complete with harbour basins. On the harbour side, Halls 4 and 5
were fitted not only with gigantic doors but also with
removable wall sections. This allowed the entire rear façade
of the building to be removed to roll out large structures
upon completion. Hall 7 was built in 1983, followed by Hall 8
in 1990. Both halls were specially equipped for the production of tubulars and sections for offshore components.
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Luchtfoto van het Sif complex anno 2008. >
Bird’s eye view of the Sif premises in 2008. >

Hal 9, 10, 11

Halls 9, 10, and 11

Met de hoge vlucht die de bouw van windparken op zee
had genomen en de rooskleurige toekomstverwachtingen,
werd in 2002 begonnen met de bouw van Hal 9. Uitbreiding
aan de kant van Hal 8 was niet mogelijk en daarom werd
besloten om de gebouwen van het voormalige bedrijf
Euramax te slopen. Hal 9 kreeg een breedte van 35 meter,
een lengte van 130 meter en een hijshoogte onder de
kraanhaak van 16 meter. De nieuwe insteekhaven kreeg
een lengte van 70 meter en een breedte van 15,7 meter. Bij
de bouw werd al rekening gehouden met een eventuele
toekomstige uitbreiding. En die verwachtingen bleven uitkomen. De productie steeg naar 80.000 ton staal op jaarbasis
en de prognoses spraken zelfs al van 100.000 ton en meer.
In 2008, het jaar waarin het 60-jarig jubileum van Sif werd
gevierd, werd daarom begonnen met de bouw van Hal 10
(een kopie van Hal 9) en Hal 11. Met die extra hallen erbij
kon Sif beschikken over een werkvloer van 48.000 m², vijf
insteekhavens en een buitenterrein van 20.000 m². Maar de
groei was nog lang niet ten einde.

With the rapid rise of offshore wind farms and the expectation that this was only the beginning, the construction
of Hall 9 was begun in 2002. Because there was no space
for expansion on the Hall 8 side, the decision was taken to
demolish the former Euramax buildings. Hall 9 was built with
a width of 35 metres, a length of 130 metres, and a lift height
of sixteen metres under the crane hook. The new harbour
basin was dredged 70 metres long and 15.7 metres wide. The
possibility of further expansion in the future was taken into
account during the construction, and we continue to expand
to this day. Production rose to 80,000 tonnes of steel
annually, and it was expected that the production would
continue to increase to 100,000 tonnes and beyond.
Construction of Hall 10 (identical to Hall 9) and Hall 11
therefore began in 2008, the year Sif celebrated its diamond
jubilee. With completion of those extra halls, the Sif facility
comprised a 48,000 m² shop floor, five harbour basins, and
a 20,000 m² outdoor area. But the growth was far from over.

De productievolumes bleven verder stijgen tot maar liefst
165.000 ton in 2013. Om fundatiepalen van gigantische
afmetingen te kunnen maken voor het Gemini-project van
Van Oord werden Hal 9 en Hal 10 begin 2014 met 20 meter
verlengd. Tegelijkertijd werd de hijscapaciteit verhoogd naar
1.000 ton. Dat was nodig om onze megabuisconstructies te
kunnen tillen en de pontons te beladen. Uniek in Nederland,
en dat allemaal in het Limburgse Roermond.

Production volumes continued to rise, reaching 165,000
tonnes in 2013. In order to construct foundation piles of
gigantic dimensions for the Van Oord Gemini project Halls 9
and 10 were extended by twenty metres in early 2014.
At the same time, the lifting capacity was increased to 1,000
tonnes. That was necessary to be able to lift our megatubulars
and place them on the pontoons. Ours is the only facility of
its kind in the Netherlands, and it is located in Roermond, in
the heart of Limburg.

Hal 12 en 13
Om aan de enorme vraag naar offshore windfundaties te
voldoen, werd in 2010 besloten om Hal 12 te bouwen. Deze
hal werd specifiek ingericht om rompen met grote diameters
te produceren. Maar niet alleen voor offshore toepassingen:
ook de poten van booreilanden hadden steeds vaker
diameters tot wel 6 meter. Nagenoeg het gehele bedrijfsterrein van Sif in Roermond was daarmee volgebouwd. En dus
waren we voor de fabricage van met name conussen
genoodzaakt om extra bedrijfsruimte te huren. Gelukkig
waren er aan de overzijde van de weg hallen met voldoende
hijscapaciteit beschikbaar. Dat werd Hal 13. Daarmee bereikte
onze jaarlijkse productiecapaciteit de huidige 225.000 ton.

In 2010, to meet the huge demand for offshore foundations
for wind projects, the decision was taken to build Hall 12.
This hall was specifically designed to produce large diameter
cylinders - but not just for offshore applications: legs for oil
rigs were also increasingly being built with diameters of up to
6 metres. With this latest expansion there was practically no
space left at Sif in Roermond. At that point we had no choice
but to lease extra factory space, mainly for the production
of cones. Fortunately, there were halls with sufficient lifting
capacity available across the road. That became Hall 13.
Our annual production capacity then reached the current
225,000 tonnes.

1961
Na afronding van zijn studie aan de
HTS in Heerlen treedt Theo Schmeitz
in dienst van Sif. Sif krijgt een heus
fabrieksreglement met onder andere
een boete op vloeken en het gebruik
van onzedelijke taal. Ook op te laat komen staan boetes. De boetes worden
in een pot gestopt en op het einde van
het jaar aan de personeelsvereniging geschonken.
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After successfully completing his education
at the HTS (institute of technology) in Heerlen, Theo Schmeitz starts working for Sif.
Sif introduces a true factory regulation
system, including fines for swearing and
profanities. Fines are also in place for arriving
late. The fines were put in a jar and at the
end of the year, the content was donated to
the staff association.
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Opslag in Vlissingen
Storage in Vlissingen.
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De nieuwbouw in Rotterdam.
New construction in Rotterdam.

Vlissingen

Vlissingen

Rotterdam 2017

Rotterdam in 2017

Wat er in gaat moet er ook weer uit. Per week leggen er in
Roermond gemiddeld 2 schepen aan met 1500 tot 2000 ton
dikke zware staalplaten afkomstig van Dillinger Hütte, onze
hoofdleverancier in Duitsland. Door de capaciteitsuitbreidingen in de voorliggende jaren, werd onze opslagcapaciteit
langzamerhand opgesoupeerd. En dus moest de creatieve
Sif-geest weer worden aangesproken. Kan het niet op het
land, dan gaan we toch gewoon opslag creëren op het
water? Vanaf die tijd zetten we onze eigen pontons en
duwbakken dan ook in als ‘drijvend opslagterrein’. Maar
dat was geen oplossing voor de lange termijn.

What goes in must also come out again. Twice a week, on
average, a ship arrives at the Roermond facility to offload
1,500 to 2,000 tonnes of thick steel plates from our main
supplier, the German steelmaker Dillinger Hütte. As a result
of the capacity expansions in the preceding years, our
storage capacity was gradually diminishing. Sif had to come
up with yet another creative solution. If there is no more
room on land, why not just create storage on the water?
We then began using our own pontoons and barges as a
‘floating storage yard,’ but that was not a feasible longterm
solution.

Zelfs de gemeentehaven van Roermond was niet langer
toereikend voor onze volumes, en dus moesten we aan het
begin van de 21e eeuw op zoek naar een opslagterrein aan
diep water. Het eerste terrein vonden wij in Kats (Zeeland),
waar eens de betonnen pijlers van de Zeelandbrug werden
gebouwd en opgeslagen. Ideaal voor onze grote buizen.
Maar helaas ... op een goed moment pasten de steeds
groter wordende installatieschepen die onze buizen ophalen
voor het heien niet meer door de Zeeuwse zeesluizen. De
zoektocht naar een geschikt opslagterrein ging weer verder.

Even Roermond’s municipal port was no longer sufficient for
our volumes, so at the beginning of the twenty-first century
we had to begin looking for a storage site on deep water. The
first site we found was in Kats (Zeeland), where the concrete
pillars of the Zeeland Bridge had once been built and stored.
It was ideal for our huge tubulars. Unfortunately it was not
long before the ever-larger installation vessels coming to
pick up our tubulars for the piledriving operations could
no longer pass through the Zeeland locks. The search for a
suitable storage site continued.

Met een huidig productieniveau van maximaal 225.000 ton
op jaarbasis en fundatiepalen die blijven groeien in gewicht
en formaat, dient de volgende capaciteitsuitbreiding zich
aan. De uitbreiding van Sif naar Rotterdam maakt direct een
einde aan de logistieke beperkingen in Roermond als gevolg
van de steeds groter en zwaarder wordende monopiles die
opdrachtgevers uit de offshore windindustrie bij ons bestellen. Rotterdam is een van de allerbeste havens en is nu en
in de toekomst toegankelijk voor zelfs de allergrootste
installatieschepen en zeegaande pontons, zonder hoogteen dieptebeperkingen. Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert een 400 meter lange kade met een diepgang van 16,5
meter en een insteekhaven die later nog is uit te breiden.

With a current production level of up to 225,000 tonnes
annually and foundation piles that continue to grow in
weight and size, the next capacity expansion is right around
the corner. The expansion of Sif to Rotterdam will eliminate
in one fell swoop the logistical constraints in Roermond that
have arisen due to the ever larger and heavier monopiles
that customers from the offshore wind industry order from
us. Rotterdam is one of the very best ports and is and will
continue to be accessible for even the largest installation
vessels and seagoing pontoons, without height or depth
restrictions. The Port of Rotterdam Authority is building a
400-metre-long quay with a depth of 16.5 metres and a
harbour basin that can be enlarged in the future.

In Vlissingen vonden we een tweetal bedrijven gespecialiseerd in op- en overslag. Hun specialiteit: zuidvruchten en
aluminium broodjes. Onze specialiteit: funderingen voor
offshore windparken. We hebben deze specialisten weten
te overtuigen van onze groeiende markt en samen binnen
een paar jaar tijd een succesvolle offshore hub opgezet. Het
is een plek waar onze klanten geregeld komen om hun Sifbuizen op te halen.

In Vlissingen we found two companies specialized in storage
and transshipment. Their speciality was subtropical fruit
and aluminium ingots. Our speciality was foundations for
offshore wind farms. We were able to convince these specialists of our growing market, and working together we set
up a successful offshore hub within a few years’ time. Today
it is where our customers regularly come to pick up their Sif
tubulars.

De fabriek in Rotterdam wordt ruim een halve kilometer
lang. Er komt een assemblagehal, een coatinghal met 4
bays en een op- en overslagterrein op een totale oppervlakte van ruim 40 hectare. In de assemblagehal komen
twee lijnen naast elkaar te staan. Dat betekent dat we twee
projecten tegelijkertijd kunnen uitvoeren, of één project met
dubbele capaciteit. Medio 2016 moet de fabriek er staan
inclusief de machines van de eerste assemblagelijn. In de
tweede helft van 2016 wordt de eerste lijn opgestart, met als
doel om de organisatie tegen het einde van 2016 draaiend
te hebben. Begin 2017 wordt de tweede assemblagelijn
vanuit Roermond verhuisd: deze moet medio 2017 volledig
operationeel zijn. Ook voor Sif Roermond ligt hier een grote
uitdaging. Enkele productiehallen worden grondig heringericht, zodat we meer losse rompen en conussen kunnen
maken om de twee nieuwe lijnen in Rotterdam optimaal te
voeden. En ondertussen loopt de productie gewoon door.
De maximaal jaarlijkse productiecapaciteit neemt dan toe
tot 300.000 ton.

The factory in Rotterdam will be over half a kilometre long.
There will be an assembly hall, a coating hall with four
bays, and a storage and transshipment area on a total land
area of over 40 hectares. The assembly hall will house two
parallel lines, allowing us to carry out two projects at the
same time or a single project with double capacity. The
factory, including the machines for the first assembly line, is
scheduled for completion in mid-2016. In the second half of
2016 the first line will begin operation, with the aim of having
the facility in full operation by the end of 2016. In early 2017
the second assembly line will be relocated from Roermond,
and it should be fully operational by mid-2017. This, too, will
be a major challenge for Sif Roermond. Several production
halls will undergo extensive refitting so that we can produce
more separate cans and cones to keep up with demand
from the two new lines in Rotterdam. And all the while production continues as usual. With these latest upgrades the
maximum annual production capacity will rise to 300,000
tonnes.
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Carrouselbank „Hein” mag - na een in
eigen bedrijf uitgevoerde modificatie
– tot de grotere carrouselbanken
van Europa gerekend worden.
Werkstukken met een diameter tot
7 meter kunnen erop verspaand
worden.
After in-house modifications, the
vertical lathe ‘Hein’ has earned the
title of one of the biggest vertical
lathes in Europe. It is able to machine
items with a diameter of up to 7
metres.

Gedreven door
innovatie en
pragmatisme

Een mailing ‘avant la lettre’ met alle argumenten om met (toen nog) Sif NV
in zee te gaan.

De folder waarin Sif NV trots vermeldt niet minder dan 800 ton
staalplaat per maand te kunnen verwerken.

A letter sent to potential clients stating all arguments for doing business with Sif NV
(the name at the time).

The brochure in which Sif NV proudly announces that it can process
in excess of 800 tonnes of steel plate per month.

In de naoorlogse periode waren staal en zink alleen beschikbaar op ‘de bon’ voor producten voor de wederopbouw.
Bijvoorbeeld voor beugels van regenpijpen en ander bouwbeslag. Met zijn eerste bedrijf Silemetal stortte Jan Jacob
Schmeitz zich in 1948 o.a. op de productie van dit soort
producten. Om pijpbeugels te kunnen maken, werd een
kleine pers aangeschaft van het Franse merk Raskin. Een
hele investering die Jan Jacob heel wat slapeloze nachten
had bezorgd. Toen de orderstroom eenmaal op gang kwam,
moesten al die opdrachten ook goed uitgevoerd worden.
En dus werd er een beroep gedaan op familie, vrienden en
kennissen. Ook de toen 11-jarige Theo Schmeitz stond na
schooltijd ijverig draad te tappen.

Driven by innovation and pragmatism
Inventiviteit en creativiteit. Het wordt eigenlijk gewoon van je verwacht als je bij Sif
werkt. Deze kwaliteiten zaten al in het DNA van Sif-oprichter Jan Jacob Schmeitz en
hebben we altijd gekoesterd en doorgegeven aan volgende generaties. Op belangrijke
momenten in de geschiedenis van Sif was er telkens weer die vindingrijkheid en werd er
buiten de gebaande paden gedacht om als bedrijf de volgende stap te kunnen zetten.
Het leverde een aantal innovaties en improvisaties, groot en klein, op die het meer dan
waard zijn om hier te delen.
Inventiveness and creativity: everyone who works at Sif is expected to possess both in
good measure. Sif’s founder Jan Jacob Schmeitz had these qualities in his blood, and
they have always been valued and passed on to future generations. Time and time
again at key moments in Sif’s history that resourcefulness has served us well, and
outside-the-box thinking has enabled the company to take another step forward. It has
produced a number of innovations and improvisations, large and small, that we would
be remiss not to mention here.
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After the Second World War, steel and zinc were rationed
and only available for post-war reconstruction purposes,
such as brackets for rain pipes and other architectural hardware. When Jan Jacob Schmeitz started his first company,
Silemetal, in 1948, it was with a focus on the manufacture
of these kinds of products. To make those pipe brackets
a French Raskin press was purchased, a large investment
that caused many sleepless nights. Once the orders started
streaming in, it was ‘all hands on deck’ to fill them. Family,
friends, and acquaintances were all asked to pitch in. Even
eleven-year-old Theo Schmeitz did his part, tapping threads
each day after school.

1961
Op het industrieterrein in HeldenPanningen realiseert bouwheer Theo
Schmeitz het nieuwe bedrijfsgebouw
van Sif.

Theo Schmeitz establishes the new
Sif premises on the industrial estate in
Helden-Panningen.
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Gloeioven.
Annealing furnace.

Het aan elkaar lassen van de rompen gebeurt geautomatiseerd en
met constante kwaliteit.
The cans are welded together using an automated process with
consistent quality.
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Een zeewaterverdamper. Door het slim aanbrengen van kantelringen
is het mogelijk de lasverbindingen naar de lasser te brengen en
niet andersom.

A seawater evaporator. The smart solution to fit tilting rings makes it possible
to bring the weld joints to the welder and not the other way around.

Kantelringen voor zeewaterverdampers

Rotating rings for seawater evaporators

Gloeioven

Annealing furnace

Bij laswerkzaamheden komt het vaak voor dat sommige
plekken moeilijk bereikbaar zijn. Als lasser moet je je dan in
alle mogelijke en onmogelijke bochten wringen, en soms
zelfs boven je hoofd werken. Dat speelde heel sterk bij
het bouwen van zeewaterverdampers, constructies met
gewichten tot 100 ton, in opdracht van Werkspoor. Jan
Verheijen, Hoofd Werkvoorbereiding, kan zich die grote
kasten nog goed herinneren. En ook de oplossing die ervoor
bedacht werd: “Na een grondige analyse van de problemen
maakten we grote kantelringen die om het werkstuk werden
geplaatst. Die ringen liepen over rollen en met behulp van
een kraan konden we het werk steeds in de meest gunstige
positie draaien. Verticaal lassen en boven het hoofd werken
was er niet langer bij. We konden daardoor niet alleen
prettiger werken, maar ook veel efficiënter. En de
neersmeltsnelheid kon enorm worden verhoogd. De
werkvolgorde werd in een duidelijke instructie vastgelegd.
Dat was in feite de eerste aanzet tot een gedegen werkvoorbereiding.”

Welding work often involves working in difficult-to-reach
areas. As a welder you often have to work in confined spaces
and uncomfortable positions; you sometimes even have
to weld in the overhead position. This was never truer than
for a contract from Werkspoor for seawater evaporators,
constructions that weighed up to 100 tonnes. Jan Verheijen,
head of work planning, clearly remembers those large units
and the devised solution. ‘After a thorough analysis of the
problems, we made large vertical rings that were fitted
around the units. Those rings where placed on rollers, and
with the help of an overhead crane we could rotate the units
into the best position for welding, so there was no longer
any need for vertical or overhead welding. This not only
meant the work could be done more ergonomically and
efficiently but also substantially boosted the deposition rate.
The step-by-step instructions were documented in a clear
procedure, which was actually the first step towards formal
work preparation.’

Door het lassen ontstaan er spanningen in het materiaal,
die door spanningsarm gloeien deels opgeheven kunnen
worden. Het spanningsarm gloeien van grote constructies
heeft heel wat voeten in aarde. Doorgaans gebeurt dat in
grote gloeiovens die in fabriekshallen veel ruimte in beslag
nemen. En ruimte is in een bedrijf als het onze kostbaar.
De oplossing uit eigen keuken: een gloeioven met een
maximale temperatuur van 700°C, een lengte van 25 meter,
een breedte van 7 meter en een hoogte van eveneens 7
meter. Het maximum laadgewicht is 300 ton. De temperatuur wordt geregistreerd met 36 thermokoppels, waarvan
8 stuurkoppels die de branders onafhankelijk van elkaar
aansturen. Door deze regeling zijn de temperatuurverschillen over de lengte van het werkstuk minimaal. De gloeioven
werd op een ponton geplaatst en kon daardoor naar de
haven achter de betreffende fabriekshal gesleept worden.
Opengeklapt bevindt de laadklep zich op hetzelfde niveau
als de werkvloer van de fabriekshallen. Bovendien is het dak
afneembaar.

Welding introduces stresses in the material which can
be partially eliminated through stress-relief annealing.
However, this process becomes quite complicated for large
constructions. It is usually done in large annealing furnaces,
which take up a lot of space in a production hall. And space
is a precious commodity at a company like ours. The solution
we came up with: an annealing furnace with a maximum
temperature of 700 °C, 25 metres long, 7 metres wide, and
7 metres high. The maximum furnace load is 300 tonnes.
The temperature is recorded by 36 thermocouples, eight
of which individually regulate the eight gas burners. This
arrangement minimizes temperature differences over the
length of the workpiece. The annealing furnace was placed
on a pontoon, allowing us to tow it to the harbour basin behind the factory hall where it is needed. When opened, the
loading platform is positioned at the same level as the shop
floor. Moreover, the roof can be completely removed.

Schip verlengd

Bigger barge

Dat we niet voor één gat te vangen zijn, bewezen we toen
een schipper een partij fundatiepalen had geladen. De
palen bleken 5 meter buiten het schip te steken en dat was
wettelijk verboden. Dus weigerde de schipper uit te varen.
Met het oog op de levertijd was het bestellen van een
groter schip voor ons geen optie. En dus kwamen we met
een typische Sif-oplossing: “Dan maken we het schip toch
langer.” Met instemming van de schipper werd de boeg van
het schip 5 meter langer gemaakt.

There are no such things as problems – only temporary
situations without a solution. Like the day a skipper loaded a
batch of foundation piles only to discover they extended five
metres beyond the deck, which was prohibited by law, and
refused to leave the dock. The delivery deadline left no time
to call in a larger ship, so we came up with a typical Sif solution: ‘We’ll just make the barge bigger.’ The skipper gave us
the nod, and we added five metres to the bow of the barge.

1963
De personeelsvereniging van Sif wordt
opgericht met als bestuur Harrie Simons
(voorzitter), Jo Hölsgens (secretaris),
Harrie Beckers (penningmeester) en
de bestuursleden Lowie Seelen, Thei
Joosten, Jeu Zeelen en Jan Hermans.

Tijdbalk
Timeline

The Sif staff association is founded, with
Harrie Simons (chair), Jo Hölsgens
(secretary), Harrie Beckers (treasurer)
and general members Lowie Seelen, Thei
Joosten, Jeu Zeelen, and Jan Hermans.
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Nieuw kantoorgebouw in Roermond.
New office building in Roermond.

Piles voor Heerema onderweg naar Tombua-Landana.
Piles for Heerema on their way to Tombua-Landana.

Donkere kamer

Darkroom

Met creatief denken zijn we niet alleen tot grootse
oplossingen gekomen, maar ook tot vondsten van een meer
bescheiden formaat. Piet Daems, Productieleider: “Om te
controleren of de lasverbindingen voldeden aan de in de
ASME-code (de normen van de American Society of
Mechanical Engineers) gestelde eisen, werden ze
radiografisch onderzocht. Voor het bekijken van de röntgenfoto’s waren een donkere kamer en een lichtbak nodig.
Die lichtbak was geen probleem, maar een donkere kamer
hadden we bij Sif nog niet. En dus doken de inspecteur van
Lloyd’s en de controleur van Sif de toiletruimte van het
kantoor in. De lichtbak werd op de toiletpot gezet en via een
verlengkabel aangesloten waarna de deur dicht ging. Goed
gevonden. Maar soms wel lastig voor medewerkers met
plotselinge hoge nood.”

The inventiveness and creativity of our people is not only
put to good use for major problems; it has also resulted
in solutions of more modest size. Piet Daems, production
manager, explains, ‘To ensure that the welded joints met the
requirements of the ASME code (the standards of the
American Society of Mechanical Engineers) they were
subjected to radiographic examination. A darkroom and a
viewer were necessary to examine the X-ray films. The viewer
was not a problem, but at that time we did not yet have a
darkroom at Sif. The solution was that the Lloyds inspector
and Sif controller went to the office lavatory, connected the
viewer to an extension lead and placed it on the toilet, and
then closed the door. That was a good idea. Unfortunately it
could get rather uncomfortable for employees who had to
wait until they were finished!’

Tijdelijke assemblage en coatinghal Vlissingen

Vlissingen temporary assembly and coating hall

De monopiles worden alsmaar groter en na ontvangst van
opdrachten voor Rampion en Dudgeon bleek het
onmogelijk om de monopiles nog volledig in Roermond

There seems to be no end to the trend for increasingly larger
monopiles, and after orders were received for Rampion
and Dudgeon it turned out to be impossible to continue to

completely construct the monopiles in Roermond. Jos Buijks
and Lei Vullers were confronted with the difficult task of
finding a solution. That solution proved to be in Vlissingen.
In less than three months a complete assembly and coating
facility was fitted out in a hall leased from Verbruggen. But
assembly without cranes turned out to be yet another new
challenge. Transport was achieved using multiwheelers, and
for alignment of the assembly a solution was devised using
hydraulic cylinders.

Nieuw kantoor

New office

Eind 2015 kwamen we tot de conclusie dat we als gevolg
van de aanhoudende groei niet genoeg kantoorruimte meer
hadden. Op onze eigen terreinen en in de directe omgeving
was er onvoldoende ruimte beschikbaar voor de bouw
van een nieuw pand. Jan Bruggenthijs en Lei Vullers gingen
samenzitten en kwamen op het idee om een deel van de
opslagruimte daarvoor te gebruiken. Door een deel uit de
opslaghal te zagen kan een nieuw kantoorpand worden
gerealiseerd voor circa 40 medewerkers en met diverse
vergaderruimtes. Dit nieuwe kantoor is begin 2016 gereed.

In late 2015 we came to the conclusion that as a result of the
continued growth we no longer had enough office space.
There was not enough space for the construction of a new
building on our own sites or in the immediate vicinity. Jan
Bruggenthijs and Lei Vullers put their heads together and
came up with the idea of using part of the warehouse space.
By sawing out part of the warehouse building a new office
building could be constructed for about 40 employees,
including a number of meeting rooms. This new office will be
completed in early 2016.

1968

1964
Math Vluggen treedt in dienst bij Sif.
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te produceren. Jos Buijks en Lei Vullers stonden voor
de moeilijke taak hier een oplossing voor te vinden. Die
oplossing bleek in Vlissingen te liggen. In nog geen 3
maanden werd in een hal, gehuurd van Verbruggen, een
volledige assemblage- en coatingfaciliteit ingericht. Maar
samenbouwen zonder kranen bleek toch weer een nieuwe
uitdaging. Transport werd ingeregeld door middel van multiwheelers en voor het uitlijnen van de samenbouw werd een
oplossing bedacht met hydraulische cilinders.

Math Vluggen starts working at Sif.

Pierre Schmeitz treedt in dienst van het
bedrijf en gaat zich vooral bezighouden
met het financieel-economische beleid,
personeelszaken en de administratie.

Tijdbalk
Timeline

Pierre Schmeitz starts working for the
company and his main tasks are the
financial/economic strategy, personnel
management, and administration.
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Vaste waarde voor
de offshore olie- en
gasmarkt
Trusted supplier for the offshore oil and
gas market
De verbindingsbrug naar Neeltje Jans, dat ten tijde van de bouw van de Oosterscheldekering werd gebruikt als werkeiland, heeft voor Sif een belangrijke betekenis.
De piles onder deze brug waren begin jaren ‘80 de allereerste piles die door Sif
werden geproduceerd. Met deze order beschikte Sif over een mooie referentie
waarmee kort daarna ook de brug kon worden geslagen naar de offshore olieen gasmarkt. Want als je piles maakt voor een prestigieus project als de Oosterscheldekering, dan heb je wat in je mars. Dat is in de jaren daarna ook gebleken.
Sinds onze bijdrage aan de Deltawerken zijn wij voor veel opdrachtgevers in de
offshore olie en gas een vaste waarde geworden én gebleven.
The Dutch island of Neeltje Jans was created in order to facilitate the construction of
the Oosterschelde storm surge barrier. For Sif, the bridge connecting this island with
the rest of the Netherlands has a special meaning. The piles under this bridge were the
very first piles ever produced by Sif, in the early 1980s. This order gave Sif a fantastic
reference, which it used not long afterwards as a stepping stone to enter the offshore
oil and gas market. A company capable of producing piles for a prestigious product like
the Oosterschelde storm surge barrier is a company worth doing business with.
And that’s been proven in the years that have followed. Since we made our contribution
to the Delta Works, many clients in the offshore oil and gas sector have come to regard
us as a trusted supplier.

1971
Sif besluit op het industrieterrein aan
de Mijnheerkensweg in Roermond een
tweede fabriek te bouwen. De gelegenheid bij uitstek om een nieuwe betekenis
aan de naam Sif te geven: het wordt
Schmeitz Industriële Fabricage (Sif).
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Sif decides to build a second factory
on the industrial estate on
Mijnheerkensweg in Roermond.
This is the perfect opportunity to give
a new meaning to the trade name Sif:
it becomes Schmeitz Industriële
Fabricage (Sif).
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1972

Paul Welters (Commercial Manager Oil & Gas) heeft de groei
van Sif in deze markt vanaf het begin meegemaakt. “Na
Neeltje Jans wist Theo Schmeitz een grote tender in Noorwegen binnen te halen voor de productie van buizen voor
een jacket. Die klant heette toen Aker, maar is nu bekend
onder de naam Kvaerner. En die zijn na meer dan 30 jaar nog
altijd klant bij ons.”
Vóór de eerste stappen op de olie- en gasmarkt stond Sif
vooral bekend als apparatenbouwer. Specialismen als lassen
en het walsen van staal waren het bedrijf niet vreemd. “Maar
als je een nieuwe markt betreedt, moet je je weer helemaal
vanaf nul bewijzen en kwalificeren”, vertelt Paul Welters.
“Oud-directeur Math Vluggen heeft in die begintijd de basis
gelegd voor ons huidige kwaliteitssysteem. Dat heeft ons
toen een flinke boost gegeven. We plukken daar nu nog de
vruchten van.”

Paul Welters, Oil & Gas Commercial Manager, has
experienced Sif’s growth in this market from the beginning.
‘After Neeltje Jans, Theo Schmeitz was able to bring in a
huge tender from Norway for the production of tubulars for
a jacket. That client was known at the time as Aker, but these
days it goes by the name of Kvaerner. And thirty years later,
they’re still a loyal customer.’
Before taking the first steps in the oil and gas market, Sif was
primarily known as an equipment builder. The company had
plenty of experience in specialisms like welding and steel
rolling. ‘But any time you enter a new market, you have to go
back to square one and prove your qualifications,’ Paul
Welters explains. ‘In that early period Math Vluggen, our
former director, laid the foundation for our current quality
system. That gave us a significant boost, and we’re still
benefiting from it today.’

Groot, groter, grootst

Big, bigger, biggest

Vergeleken met de diameters van monopiles voor de
offshore windindustrie, zijn de diameters in de olie- en
gassector relatief klein te noemen. Maar ook in deze markt
is in de afgelopen vijf jaar een duidelijke trend zichtbaar,
waarbij jackets steeds groter en zwaarder worden. Met als
voorlopige hoogtepunt voor Sif de productie van het 27.000
ton wegend jacket voor het Johan Sverdrup-project van
Statoil, gebouwd op de eerder genoemde werf van Kvaerner
in Noorwegen. Paul Welters: “Mede door de enorme investeringen van Sif in de wind, kan ook de olie- en gassector
meeprofiteren van deze productiemogelijkheden. Delen
van de legs hebben diameters tot wel 6 meter en dan ook
nog uitgevoerd in enorme wanddiktes tot wel 120 mm dik, in
hoge materiaalkwaliteiten en met zware verstevigingsringen
(ring stiffeners). Uniek én made in Roermond.”

Compared to the diameters of monopiles for the offshore
wind industry, the diameters in the oil and gas sector are
relatively small. But in this market as well, over the past five
years a clear trend has emerged of making jackets bigger
and heavier. Sif’s current record is the production of the
legs and piles for the 27,000-tonne jacket for Statoil’s Johan
Sverdrup project, built in the previously-mentioned Kvaerner
shipyard in Norway. Paul Welters says, ‘The huge investments that Sif has made in production for the wind sector
has helped to bring about the new possibilities for production that also benefit the oil and gas sector. Parts of the legs
have diameters of up to six metres, produced with massive
wall thicknesses (up to 120 mm) and made from high-quality
materials and with heavy internal ring stiffeners. These are
one-of-a-kind products that are made in Roermond.’

Kwaliteit op tijd

Quality on time

Het tijdsvenster voor de installatie van jackets op zee
is de lente- en de zomerperiode omdat de weersomstandigheden in de herfst en winter vaak te slecht zijn. Op
tijd de gewenste kwaliteit leveren bepaalt in belangrijke
mate je bestaansrecht als toeleverancier in deze branche.
Paul Welters: “Als wij onze producten niet op tijd leveren,
dan kan het hele project van een opdrachtgever een jaar
doorschuiven. En dat kost geld, heel veel geld. Wij staan
erom bekend dat wij kwaliteit op tijd leveren. Dat is de
verdienste van ons hele olie- en gasteam. We stellen ons
flexibel op en weten waarover we praten. Ook in tijden
waarin klanten en eindklanten steeds meer zekerheden

The installation of jackets at sea can only take place in the
spring and summer, because of the frequently poor weather
conditions in the autumn and winter. Being able to deliver
the required quality on time goes a long way towards
determining your right to exist as a supplier in this sector.
Paul Welters says, ‘If we don’t deliver our products on
time, that could mean the client’s project is delayed by an
entire year. And that is hugely expensive. We are known for
delivering quality on time, and that’s to the credit of our
entire oil and gas team. We are flexible and we know what
we’re talking about. Even these days, when clients and end
customers are demanding more and more certainty and

De hallen 1 en 2 (oppervlakte 2.000
m²) met aan de voorzijde het kantoor.
Het souterrain van het kantoor fungeert als kantine. De hallen liggen nog
op een kilometer van de havenkade
verwijderd.
De eerste kennismaking met de offshore industrie: Groontint uit Zwijndrecht verstrekt een opdracht voor
het vervaardigen van fundatiepalen.
Frits Paulssen begint zijn werkzaamheden voor Sif.
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Halls 1 and 2 (area 2,000 m²) with the
office at the front. The basement of the
office is used as a canteen. The halls
are still a kilometre away from the dock
quay.
The first start in the offshore industry:
Groontint from Zwijndrecht awards an
order for the fabrication of piles.
Frits Paulssen starts working for Sif.

Tijdbalk
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Helwin Beta Jacket bij Heerema.
Helwin Beta Jacket at Heerema.

willen en, als gevolg daarvan, strengere eisen aan ons stellen, weten wij onze reputatie keer op keer waar te maken.”
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Het Helwin Beta Jacket op zee.
The Helwin Beta Jacket at sea.

have increasingly strict requirements for us, we live up to our
reputation time and time again.’

Beter dan de specificaties

Exceeding the specifications

Wat kwaliteit betreft kun je gaan voor “een zesje” of voor
minimaal een 8. Sif gaat altijd voor dat laatste. Paul Welters:
“Met een 8 maken we het voor onze klant in zijn eigen productieproces een stuk makkelijker. Doordat wij bijvoorbeeld
bepaalde toleranties kunnen garanderen zodat buizen beter
op elkaar passen, wordt het eenvoudiger om van onze
componenten een jacket samen te stellen. We proberen
altijd beter te zijn dan de specificaties die we krijgen. Dat
weten onze klanten en daarom komen ze ook bij ons terug.”

When it comes to quality, you can be satisfied with ‘good
enough’ or you can go for excellence. And Sif always
chooses the second. Paul Welters says, ‘When we strive for
excellence, we make things a lot easier for our customers in
their own production processes. For instance, because we
can guarantee certain tolerances so that tubulars fit better,
our components are easier to use for jackets. We always try
to exceed the specifications we are given. Our customers
know that, and that’s why they keep coming back to us.’

Nog een voorbeeld van klantgericht (mee)denken. De omstandigheden in een installatiegebied vragen om bepaalde
afmetingen, wanddiktes en materiaalkwaliteiten van de
legs, piles en sleeves die Sif produceert. Jacketdesigners en
-bouwers is er veel aan gelegen om jackets zo licht mogelijk
te maken. Paul Welters legt uit: “Een jacket onder de 15.000
ton kan nog door een mega kraanschip worden geplaatst.
Boven dat tonnage wordt het een launch jacket en dat
brengt extra kosten met zich mee. Door verstevigingsringen
in te bouwen of de materiaalkwaliteit te upgraden kunnen
we vaak het totaalgewicht toch zo laag mogelijk houden.”

That’s proof of how customer-focused Sif is. The conditions
prevalent in an installation location determine the
measurements, wall thicknesses, and material quality of
the legs, piles, and pile sleeves that Sif produces. It’s hugely
important to jacket designers and builders that jackets be
as light as possible. Paul Welters explains, ‘A jacket weighing
less than 15,000 tonnes can still be installed by a megacrane vessel. If the tonnage is higher, it becomes a launch
jacket, and that means additional expenses. We are are often
able to keep the total weight as low as possible by incorporating ring stiffeners or upgrading the material quality.’

Health & Safety

Health & Safety

Veiligheid en gezondheid hebben bij elk offshore olie- en
gasproject de allerhoogste prioriteit. Opdrachtgevers
willen ‘zero injuries and accidents’ vanaf het moment dat
er bij Sif staalplaten binnenkomen tot aan het moment
van oplevering van de piles, sleeves en jackets. Het is een
kwestie van alert zijn én blijven. Sif werkte altijd al volgens
de hoogste normen om de veiligheid en gezondheid van
haar medewerkers te garanderen. Sinds 2015 zijn wij officieel
gecertificeerd volgens OHSAS 18001. Het is de wereldwijd
geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem, waarmee we mogelijke gevaren en risico’s
identificeren, evalueren en verminderen.

Health and safety are the top priorities for any offshore oil
and gas project. Clients want ‘zero injuries and accidents’
from the moment Sif’s steel plates arrive to the moment
of delivery of the piles, pile sleeves, and jackets. And that
means constant alertness. Sif has always worked in accordance with the highest standards in order to guarantee the
health and safety of its employees. We have been officially
OHSAS 18001 certified since 2015. OHSAS 18001 is the
internationally accepted standard for occupational health
and safety management systems, enabling us to identify,
evaluate, and reduce possible risks.

Sif-mentaliteit

Sif mentality

Opdrachtgevers in de offshore olie- en gasmarkt, hebben
de beste designers in huis voor het ontwerpen van jackets.
Sif heeft de beste engineers in huis om de vertaalslag
te maken van een pakket van eisen naar een maakbaar
product. Paul Welters: “Onze engineers zitten eens in de
zoveel tijd samen met de engineers van een klant. Wij doen
dan waar mogelijk verbetervoorstellen om niet alleen de
kwaliteit maar ook de productiviteit te verhogen. Dat wordt
enorm gewaardeerd. Ik denk dat wij daar meer dan andere
aanbieders de nadruk op leggen.”

Our customers in the offshore oil and gas market have the
best jacket designers in-house. Sif has the best engineers
in-house, who can transform a set of requirements into a
feasible product. Paul Welters says, ‘Our engineers sit down
with the customer’s engineers on a regular basis. Where
possible, we suggest possible improvements to increase
productivity as well as quality. Our customers appreciate
that. I think we emphasize this more than other suppliers.’

Elk project kent kritische milestones waaraan je je als
toeleverancier moet houden. Maar wat als er gedurende
de uitvoeringsfase zaken worden gewijzigd of onvoorziene
omstandigheden optreden?
Paul Welters: “Dan kun je zeggen ‘sorry, we moeten gaan
schuiven in de planning’ of ‘we lossen het op’. Met ons
meedenkend en probleemoplossend vermogen onderscheiden wij ons in de markt. Niet star reageren, maar je
flexibel opstellen. We zijn no-nonsense en pragmatisch
ingestelde mensen. Dat is de mentaliteit van Sif. Noem het
onze succesformule.”

1973

1974
Frans Delsing (schoonzoon van Jan Jacob
Schmeitz) treedt in dienst van Sif waar
hij als commercieel-technische
man de apparatenbouw vorm gaat
geven.

Tijdbalk
Timeline

Every project has critical deadlines that suppliers need to
comply with. But what if changes are made or unforeseen
circumstances arise during the implementation phase?
Paul Welters says, ‘Then you can either say, “I’m sorry, we’ll
have to shift the schedule,” or “We’ll take care of it.”
We stand out in the market because of our ability to solve
problems and contribute ideas. Rather than rigidly sticking
to our guns, we have a flexible attitude and take a no-nonsense, pragmatic approach to things. That’s the Sif mentality
and it’s the key to our success.’

In dit jaar treedt Jack op den Kamp
in dienst van Sif.
Jack op den Kamp starts working
for Sif in this year.

Frans Delsing (son-in-law of Jan Jacob
Schmeitz) starts working for Sif as the
commercial-technical expert responsible
for setting up the pressure vessel
business.
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Theo, Frans en Pierre die een stalen
plaat buigen – de grote kracht van
Sif wordt hiermee gesymboliseerd.
Theo, Frans and Pierre bending a
steel plate – symbolic of the power
of Sif.

De fabricage van een segmentbocht in Helden-Panningen.

The fabrication of a segmental elbow in Helden-Panningen.

In het begin van de jaren zestig werd de eerste wals in eigen
huis gebouwd. “Die wals gaven we de naam Ine”, vertelt
oud-directeur Theo Schmeitz. Dat is overigens typisch voor
Sif: alle machines dragen persoonsnamen en geen nummers. Theo: “Ine presteerde uitstekend en met haar konden
we 30 mm dikke platen walsen tot rompen van maar liefst
3 meter breed. Het bleek een schot in de roos, want de opdrachten stroomden binnen. We bouwden rookgaskanalen
voor de Shell raffinaderij in Pernis en Krupp in Oberhausen,
granulaatopslagtanks voor de chemische industrie,
droogtrommels voor de suikerindustrie en druktanks in alle
vormen en maten. In de folder van destijds noemden we
ons dan ook trots ‘apparatenbouwer’. Toen we eenmaal
de weg van de grote buisvormige constructies waren
ingeslagen, volgden al snel meer walsmachines.”

In the early 1960s the first roller was built in-house.
‘We named that machine “Ine”,’ says former director Theo
Schmeitz. It is a Sif tradition to give machines human names
rather than numbers. Theo continues, ‘Ine worked well; using
this roll bender we were able to form 30-mm-thick plates
into cylinders with a 3-metre diameter. It turned out to be a
great success, as the orders kept rolling in. We built flue gas
ducts for the Shell refinery in Pernis, the Netherlands, and
Krupp in Oberhausen, Germany, granulate storage tanks for
the chemical industry, dryer drums for the sugar industry,
and pressure tanks in all shapes and sizes. In the brochure
from that period we proudly called ourselves an “equipment
fabricator”. Once we headed down the path of fabricating
large tubular structures, we soon had even more rollers.’

Het begint met walsen
It starts with rolling
Sif heeft een rijk ‘walsverleden’. De basis voor de ontwikkeling van dit specialisme werd
gelegd in Helden-Panningen. Daar had Sif zich sinds 1961 ontwikkeld tot een plaatverwerkings- en lasbedrijf dat platen kon knippen tot 16 mm dik en platen tot 350 mm
autogeen kon snijden. Toen Sif-oprichter Jan Jacob Schmeitz en zijn zoon Theo Schmeitz
brood zagen in de productie van buisvormige constructies, moest een nieuwe discipline
worden aangeleerd: walsen. Van de bouw van de eerste wals in eigen huis tot aan nu,
hebben we op dit gebied grote sprongen gemaakt. Er staat een indrukwekkend walsenpark met een maximale drukkracht tot ca. 4.500 ton. En ook het walsen van conussen
met kleine tophoeken voor de windindustrie kent voor ons geen geheimen meer.
Sif has a rich history in rolling. The foundation for the development of this speciality
was laid in Helden-Panningen. In the period since 1961 Sif had developed there to
become a sheet metal working and welding company capable of shearing sheets up
to 16 mm thick and oxyacetylene torch cutting plates up to 350 mm thick. When Sif
founder Jan Jacob Schmeitz and his son Theo Schmeitz saw the money to be made in
the production of tubular structures, it was time to learn a new discipline: rolling. From
the time of the in-house construction of the first roller to the present, we have made
great strides in this area. We now have an impressive array of rollers, with a maximum
pressing force of around 4,500 tonnes. And rolling cones with small top angles for the
wind industry holds no secrets for us any more.
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1974
Jan Jacob Schmeitz treedt terug en
het roer wordt overgenomen door
een driehoofdige directie:
Pierre Schmeitz (financieel),
Theo Schmeitz (technisch) en
Frans Delsing (commercieel).

Jan Jacob Schmeitz steps down, and
the control is handed over to the new
management board:
Pierre Schmeitz (financial), Theo Schmeitz
(technical), and Frans Delsing (commercial).
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Theo Schmeitz slaat het walsen op de „Titan” in hal 7 gade.

Theo Schmeitz observes the rolling process on the ‘Titan’ in Hall 7.

Aanbekken

Prebending

Cruciaal voor het walsproces is de eerste bewerkingsstap:
het aanbekken of voorbuigen. Vroeger werd dat handmatig
gedaan met voorhamers en de erbij behorende spierballen.
Later werden stempels gebruikt en werden de walsrollen als
pers gebruikt om de plaat in de juiste radius te brengen. Een
hele procesverbetering. Nu wordt 95% van de platen zonder
stempels aangebekt, wat weer heeft gezorgd voor een volgende kwalitatieve en kwantitatieve verbetering.

The very first step of the rolling process is a critical one:
prebending. At one time this was done manually, with sledge
hammers and lots of elbow grease. Later dies were used,
and the rollers were used as a press to bend the end of the
plate to the required radius. This was a huge advance. Now
95% of the plates are prebent without dies, which has been
the next evolutionary step in qualitative and quantitative
improvement.

De wals „Jan” behoort tot de grootste van Europa en geeft Sif
een voorsprong op de concurrentie.

Een in Helden-Panningen geproduceerd drukvat klaar voor transport.
A pressure vessel fabricated in Helden-Panningen ready for transport.

The bending machine ‘Jan’ is one of the biggest in Europe and
gives Sif a leg up on its competitors.

Nieuwe namen

New names
Sif currently has four heavy roll benders: two three-roll
benders (Jan and Titan) with a pressing force of 4,000
tonnes, and two four-roll benders with a pressing force of
3,600 tonnes (Sjaak 1 and Sjaak 2). ‘In the short term and
with the Rotterdam expansion in mind, we will soon add
two new rollers,’ says Operations Manager Jos Buijks. ‘A third
four-roll bender, with a maximum pressing force of 4,600
tonnes, will also be coming, and it will be installed when
Halls 9 and 10 are revamped. But that is not all. We will also
be getting a new three-roll bender with a pressing force
of 5,000 tonnes specifically for rolling cones.’ We have not
yet chosen names for these new rollers. That’s up to the
employees.

Jan en Titan

Jan and Titan

Ook in de toen nog ‘tweede fabriek’ van Sif in Roermond,
werden sinds 1972 diverse walsmachines geïnstalleerd.
Eerst de zelfgebouwde wals Frits, gevolgd door de eerste
gekochte 3-rollenwals Jan die nog altijd in gebruik is. Jan
heeft een maximale drukkracht van 4.000 ton, kan platen
tot 150 mm dik en 4.200 mm breed koud vervormen en
behoort nog altijd tot de grootste walsen van Europa. Toen
op een goed moment de bovenrol van wals Jan brak, werd
een vervangende rol gehuurd afkomstig uit een identieke
wals in Zagreb. Later werd de hele 400 ton zware wals
gekocht, ‘Titan’ gedoopt en in hal 7 geplaatst.

Since 1972, various rollers were also installed in what was
then Sif’s ‘second factory’ in Roermond. The first was the
self-built bender nicknamed ‘Frits,’ followed by the first
purchased three-roll bender, ‘Jan,’ which is still in use today.
Jan has a maximum pressing force of 4,000 tonnes, can cold
form plates up to 150 mm thick and 4,200 mm wide, and is
still one of the largest rollers in Europe today. When the top
roller on Jan finally gave up the ghost, a replacement roller
was rented from an identical machine in Zagreb.
Later the entire 400-tonne roller was bought, given the
name ‘Titan,’ and placed in Hall 7.

Sif beschikt nu nog over vier zware walsen: twee 3-rollen
walsen (Jan en Titan) met een drukkracht van 4.000 ton en
twee 4-rollen walsen met een drukkracht van 3.600 ton
(Sjaak 1 en Sjaak 2). “Op korte termijn en met het oog op de
uitbreiding in Rotterdam komen daar nog twee walsen bij”,
laat Jos Buijks (Operations Manager) weten. “Er komt nog
een derde 4-rollen wals bij met een maximale drukkracht
van 4.600 ton. Die gaan we plaatsen als hal 9 en 10 worden
omgebouwd. Maar dat is nog niet alles. Speciaal voor het
walsen van conussen krijgen we nog een nieuwe 3-rollen
wals met een drukkracht van 5.000 ton.” Hoe deze nieuwe
walsen gaan heten is nog niet bekend. Daarover mag het
personeel zich buigen.

Frits, Frits 2 en Sjaak

Frits, Frits 2, and Sjaak

Walsen is vakwerk

Rolling is skilled work

De eerste Frits ging en de tweede Frits kwam. Frits 2 heeft
een maximale walsbreedte van 4.600 mm en kan platen
tot 32 mm dik aan. In 2008 werd in hal 10 de nieuwe
walsmachine Sjaak geïnstalleerd. Deze wals kan platen tot
maximaal 120 mm aan en wordt gebruikt voor het walsen
van rompen voor fundatiepalen van offshore windturbines.

The first ‘Frits’ went and the second ‘Frits’ came. Frits 2
has a maximum roller width of 4,600 mm and can handle
plates up to 32 mm thick. In 2008 the new bending machine,
‘Sjaak,’ was installed in Hall 10. This roller can handle plates
up to 120 mm thick and is used to bend cylinders used for
the foundation piles of offshore wind turbines.

Jos Buijks: “Ik zeg altijd: we zijn begonnen met walsen en
alles wat daar achteraan komt hebben we ons eigen
gemaakt. Het walsproces wordt ook door echte vakmensen
uitgevoerd. Dus niet zomaar een operator die op een knop
duwt. Walsen leer je niet uit een boekje maar door ervaring
en minimaal 6 maanden opleiding on the job. Je moet er
gevoel voor hebben. We hebben de beste walsmachines.
Maar door de mensen die erachter staan zijn wij zo goed in
dit vakgebied.”

Jos Buijks explains, ‘I always say that we started with rolling
and have taught ourselves everything that goes along with
it. The rolling process is carried out by real professionals. It is
a far cry from a job where an operator just pushes a button.
You cannot learn rolling from a book; it takes at least six
months of on-the-job training. You have to develop a feel
for it. Although we have the best rolling machines, it is the
people behind the machines who make us so good in this
field.’
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< Een vakbekwame handlasser blijft onmisbaar.
< A skilled manual welder is still indispensable.

Lassen: kernproces
voor snel en seriematig
werken
Welding: core process for quick serial production
Een staafdiagram van de gemiddelde neersmeltsnelheid door de jaren heen, zou
een indrukwekkend beeld opleveren van de ontwikkelingen die Sif op het gebied van
lassen heeft doorgemaakt. De capaciteit van de gebruikte lasautomaten heeft een
hoge vlucht genomen. Waar je vroeger met 1 draad 6 kg lasmetaal per uur kon laten
neersmelten, zitten we nu met 4 draden op een neersmeltsnelheid van 120 kg per
uur. Snel en seriematig werken is onze grootste uitdaging. En daarin speelt lassen een
cruciale rol.
A bar chart of the average deposition rate over the years would yield an impressive
picture of the developments Sif has undergone in the field of welding. The capacity
of the welding machines used has increased enormously. While deposition of 6 kg of
welding metal per hour used to be the limit, we now use four wires and achieve a
deposition rate of 120 kg per hour. Quick serial production is our greatest challenge –
and welding plays a crucial role.

1974
Veel sneller dan verwacht is Sif opnieuw
aan uitbreiding toe en wordt het besluit
genomen een derde hal te bouwen, de
twee bestaande hallen te verlengen en
een insteekhaven met een lengte van
45 meter aan te leggen (zie gele lijn).
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Much sooner than expected, Sif needs to
expand again and the decision is made to
build a third hall, to extend the two
existing halls, and to establish a
45-metre-long docking inlet (see yellow
marking).
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„Paul 1” aan het werk. Hij en zijn broertje „Paul 2” lassen twee
langsnaden tegelijkertijd met het Triple-wire lasproces.

De eerste stappen op het gebied van professioneel lassen
werden door Sif gezet bij de vervaardiging van de fundatiepalen voor het hoogspanningsnet dat Brown Bovery Company
aanlegde. Die palen werden in het begin gelast met een
Philips C6H hoogrendementselektrode met een diameter
van 6,3 mm. En door een toplasser die een fabuleuze neersmeltsnelheid wist te halen van 5 kilo per uur. Later gingen
we over op het lassen onder poederdek waardoor een
brutoneersmelt van 6 tot 7 kilo per uur kon worden gehaald.

Sif took its first steps in the world of professional welding
fabrication of the foundation piles for the high-voltage grid
built by Brown, Boveri & Co. The foundation piles were
initially welded with 6.3 mm Philips C6H high-yield electrodes by a very skilled welder who achieved an incredible
deposition rate of 5 kg per hour. Later we began using the
submerged arc welding process, which enabled us to achieve
a deposition rate of 6 to 7 kg per hour.

Met dank aan de apparatenbouw

The long period in which Sif was active in the fabrication of
heavy equipment was actually the driver behind the company’s development in the field of welding technology.
The diversity of material types and weld bead geometries
demanded continuous investment in new welding knowledge, techniques, and equipment.

In feite is de zware apparatenbouw waarin Sif lange tijd
actief was de aanzet geweest voor de ontwikkelingen op het
gebied van lastechniek. Het brede scala aan materiaaltypes
en lasnaadvormen, vroeg voortdurend om uitbreiding van
laskennis, lasmethoden en lasapparatuur.
En dus leerden we oplassen en gingen we apparaten inwendig voorzien van een laag roestvast staal of nikkel door
middel van het bandlasproces. We werden sterren in het
lassen met gevulde draad. We kregen het narrowgap lassen
van zeer dikke platen onder de knie. We werden meesters in
het lassen van warmvaste staalsoorten, waarbij de vereiste
voorverwarmtemperatuur en afkoelsnelheid strikt in de
hand moesten worden gehouden. En we werden echte profs
in het lassen van roestvast staal.
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‘Paul 1’ at work. He and his brother ‘Paul 2’ weld two longitudinal
seams simultaneously by means of the triple wire welding process.

All thanks to equipment fabrication

We learned the strip cladding process and started to apply
layers of stainless steel or nickel to the inner surface of
equipment. We became stars in flux-cored arc welding.
We gained a firm grasp of narrow-gap welding on extremely
thick plates. We mastered the process of welding creepresistant steels, which involves close control of the preheat
temperature and cooling rate. And we became true professionals in welding stainless steels.

Voor de offshore industrie kwalificeerden we onze lasprocedures volgens de strengste kwaliteitseisen. De las en het
basismateriaal werden hierbij succesvol onderworpen aan
een taaiheidsonderzoek (kerfslagproef, CTOD proef) bij een
temperatuur van maar liefst minus 40°C.

For the offshore oil and gas industry we qualified our
welding procedures to meet the most stringent specifications. This involved subjecting the weld and base material
to toughness tests (Charpy impact test, CTOD testing) at
extremely low temperatures (-40° C).

Ontwikkelingsprogramma

Development programme

De echte doorbraak in lastechniek kwam midden jaren
tachtig toen onder leiding van oud-directeur Frits Paulssen

The true breakthrough in welding technology took place
under former Director Frits Paulssen in the mid-1980s,

De inwendige hecht- en lasautomaat „Nick” maakt deel uit van de
productielijn voor het vervaardigen van fundatiepalen voor offshore
windturbines. De machine last semi-automatisch onder poederdek
rompen met een maximale diameter van 6 meter.
The tack and welding station ‘Nick’ is part of the production line for
the fabrication of foundation piles for offshore wind turbines.
The station performs semi-automatic submerge arc welding on shells
with a maximum external diameter of 6 metres.

een intensief ontwikkelingsprogramma werd opgestart.
Frits Paulssen: “Om concurrerend te kunnen blijven, zul je
continu aan je prijsniveau moeten werken. Toen, maar ook
nu nog geldt, dat het overgrote deel van de projectkosten
die je zelf in de hand hebt, de projecturen betreft. Het
overgrote deel van die uren bestaat weer uit lasuren. Wil
je dus iets aan efficiëntie doen, dan zul je het daar moeten
zoeken. We hebben destijds een projectgroep gevormd bestaande uit gemotiveerde en vakkundige medewerkers van
productie, technische dienst en lasbureau. Onze filosofie
was om lasnaden te maken met een zo gering mogelijke
lasinhoud en hierbij een zo hoog mogelijke neersmelt te
realiseren. Het proces diende direct productierijp te zijn.”

Maximale freesdiepte in één gang van de langsnaadfrees ‘Toon’
bedraagt 90 mm. Met het frezen kwam een einde aan het tegengutsen en slijpen van lasnaden.
The longitudinal seam milling machine ‘Toon’ has a maximum cutting
depth in one run of 90 mm. Milling brought an end to gouging and
grinding.

when an intensive development programme was established. Frits Paulssen says, ‘To remain competitive you have
to work continuously on your price level. Then, as today,
the greatest cost price factor you have some control over
is the labour hours, and most of these hours are spent on
the welding. So that is where you have to look to improve
efficiency. Back then we formed a project team consisting of
motivated, skilled personnel from the production, technical
services, and welding departments. Our objective was to
keep the weld volume to a minimum while achieving the
highest possible deposition rate. The process had to be
suitable for immediate use in the production environment.’

Er werden proeven gedaan met het Twin Wire lassen, waarbij
twee draden van Ø2,5 mm gelijktijdig worden afgesmolten.
De proeflassen werden pas een succes toen we zelf twee
verbeteringen in het proces doorvoerden. We gingen de
lasnaad niet langer tegengutsen, maar frezen. En we
ontwikkelden een optisch naadvolgsysteem, waarbij de
supports van de laskoppen gestuurd werden door de signalen van drie individuele fotocellen. De bruto-neersmelt
schoot hierdoor omhoog naar 12 kilo per uur.

The first tests involved twinwire welding, a process in which
two Ø2.5 mm wires are simultaneously fed out of the
welding torch. However, the test welds were only satisfactory after we introduced two of our own improvements:
firstly, we decided to switch from back gouging to milling of
the welding seam; and secondly, we developed an optical
seam tracking system, in which the supports for the
welding heads were controlled by signals from three photocells. With these improvements the gross deposition rate
shot up to 12 kg per hour.

Innovatie na innovatie

Innovation after innovation

Één van de grootste krachten van Sif is onze innovatiekracht.
“Omdat we in een nichemarkt opereren, zijn de lasapparatuur en hulpmiddelen die we nodig hebben niet uit
een catalogus te bestellen”, zegt William Lafleur (Head of
Welding Department). “We zijn altijd gepusht geworden om
zelf apparatuuraanpassingen te bedenken en technieken

One of Sif’s greatest strengths is our capacity to innovate.
‘Because we operate in a niche market, the welding equipment and tools we need are not available from any
catalogue,’ says William Lafleur, Head of the Welding
Department. ‘We are always pushed to come up with
modifications to the equipment ourselves and improve the
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Uitwendige rondnaadlasautomaat “Daan”, door Sif zelf ontwikkeld. >
The external circumferential wleding station ‘Daan’, developed bij Sif. >

te verbeteren. Dat is vanuit het verleden altijd zo geweest.
Het mooie daarvan is dat al die specifieke kennis dan ook
grotendeels bij Sif in huis blijft.”

techniques. That is the way it has always been. The beauty
of it is that all this specific knowledge also mostly remains
in-house at Sif.’

Door slimme vondsten konden telkens weer nieuwe doorbraken worden geforceerd. Zeker het noemen waard zijn
de ontwikkeling van het Triple Wire lasproces in het midden
van de negentiger jaren en het Tandem Twin Wire lasproces
in 2007. Bij dat laatste proces wordt met 4 draden van Ø2,5
mm gelast en kan een bruto-neersmeltsnelheid tot 30 kg
per uur worden behaald!

Clever solutions have continuously led to new breakthroughs. A few of the most noteworthy of these are the
development of the triple wire welding process in the mid1990s and the tandem twin wire welding process in 2007.
This most recent innovation involves welding with four Ø2.5
mm wires and enables us to achieve a gross deposition rate
of up to 30 kg per hour!

Neersmeltsnelheid van 120 kg/uur

Deposition rate of 120 kg/h

De beperkte toegankelijkheid van de gefreesde, nauwere
lasnaadvoorbewerking werd, natuurlijk in eigen huis,
opgelost met de ontwikkeling van een kantelmechanisme.
Met dit mechanisme konden de laskoppen in de juiste
positie worden geplaatst en de noodzakelijke inbranding op
de lasflanken worden gewaarborgd. Dit bracht ons weer een
stapje verder in ons automatiseringsproces.
De freesmachine werd voorzien van een kleine stiftfrees.
Die kleine stiftfrees bracht op een vaste afstand en parallel
aan de lasnaadvoorbewerking een volglijntje aan. Dit lijntje
werd tijdens het lasproces gevolgd door optische sensoren.

The limited accessibility of the narrower milled weld seam
was resolved – in-house, of course – through the
development of a tilting mechanism. With this mechanism
the welding heads could be placed in the correct position
and the necessary penetration of the weld area faces could
be ensured. This brought us one step further in our automation process.

Met deze ontwikkelingen en nog een aantal andere, konden
we onze lasmachines semi-automatisch laten werken.
Op rondnaad lasautomaat Daan bijvoorbeeld bedient één
lasser momenteel 3-4 laskoppen tegelijkertijd en wordt, in
combinatie met een semi-narrow gap lasvoorbewerking,
een bruto-neersmeltsnelheid van circa 100-120 kilo per
uur bereikt! De lasautomaten kunnen 12-16 bulkhaspels
lasdraad opnemen, elk met een gewicht van 1.000 kilo.

Narrow-gap techniek
Het streven is om dit hoogrendement lasproces met zijn
120 kg/uur neersmelt toekomstig ook in een narrow-gap
lasvoorbewerking toe te passen, hetgeen een verdere
besparing zou betekenen in lastijd, lastoevoegmaterialen
en energieverbruik.

1976
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Sif maakt naam in de wereld van
de grote apparatenbouwers. Het
ingenieursbureau Lummus verleent
Sif de opdracht voor het bouwen van
een etheen fractioneerkolom (91
meter lang, gewicht 325 ton) en een
propeen fractioneerkolom (lengte 88
meter, gewicht 235 ton) voor de Nak IV
kraakinstallatie van DSM in Geleen.

The milling machine was fitted with a small burr that was
used to apply a locating line a fixed distance from and
parallel to the weld seam. This line served as a guide for the
optical sensors during the welding process.
With these developments and a number of others, we could
have our welding machines operate semi-automatically.
On our circumferential welding machine ‘Daan,’ for example,
a single welder currently controls three or four welding
heads simultaneously and, in combination with semi-narrow
gap weld preparation, achieves a gross deposition rate of
about 100-120 kg per hour! The welding machines can draw
from twelve to sixteen bulk reels of welding wire, each
weighing 1,000 kg.

Narrow-gap technique
The future aim is to use this high yield welding process, with
its 120 kg/h deposition rate, for narrow-gap welding too,
which would result in further savings of welding time,
welding consumables, and power consumption.

Sif establishes its name and fame in the
world of major pressure vessel fabricators.
The engineering consultancy bureau
Lummus awards Sif the order for the
fabrication of an ethene fractionating
column (91 metres, 325 tonnes) and a
propene fractionating column (88 metres,
235 tonnes) for DSM’s Nak IV cracking unit
in Geleen.

Tijdbalk
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Sif zou Sif niet zijn als het de laatste ontwikkelingen op
het gebied van lastechniek nauwlettend volgt. Electron
Beam lassen is het beoogde lasproces van de toekomst,
legt William Lafleur uit. “Bij dit lasproces werk je met een
elektronenstraal waarmee je in één keer en in zeer korte tijd
de volledige plaatdikte kunt lassen. Naast een belangrijke
reductie in de lastijd biedt dit proces in potentie nog vele
andere voordelen. We hebben daar nu de eerste proeven
mee gedaan. Als deze techniek mogelijk tot een doorbraak
komt, dan willen we er vanzelfsprekend als eerste bij zijn.”

Sif would not be Sif if the company did not closely follow
the latest developments in the field of welding technology.
Electron beam welding is the welding process we have in
mind for the future, explains William Lafleur. ‘With this welding process you work with an electron beam that allows you
to weld the full plate thickness all at once and very quickly.
In addition to a significant reduction in the welding time, this
process potentially offers many other benefits. We have
already performed initial tests. If this technique leads to a
new breakthrough, we certainly want to be an early adopter.’

Discipline, inzicht en ervaring

Discipline, insight, and experience

De offshore windprojecten worden steeds omvangrijker,
complexer en verder op zee geplaatst. Er is dan ook een
duidelijke trend naar steeds zwaardere en grotere fundaties. William Lafleur: “Het ontwerp van deze fundaties is
‘fatigue driven’ en er worden steeds hogere kwaliteitseisen
gesteld aan het basismateriaal en de lasverbindingen van
onze monopiles en transition pieces. Hierdoor groeit niet
alleen de behoefte aan hoge lassnelheden, maar ook aan
reproduceerbare lasverbindingen van hoge kwaliteit (vrij van
onvolkomenheden). Binnen onze lasafdeling zorgt dit voor
nieuwe uitdagingen. Vooral het lassen van flensverbindingen
die nodig zijn voor de onderlinge verbinding tussen transition
piece en monopile, alsook tussen mast en transition piece, is
maatwerk. Daar heb je te maken met strenge acceptatiecriteria en extreem nauwe toleranties van 0-2 mm. Om dat te
garanderen binnen een steeds korter wordende tijdspanne,
vergt veel discipline, inzicht en ervaring. Gelukkig beschikken
wij over de vakmensen die aan die voorwaarden voldoen.”

The offshore wind projects are getting larger, more complex,
and further from shore. Accordingly, there is a clear trend
toward ever heavier and larger foundations. William Lafleur
says, ‘The design of these foundations is “fatigue driven”
and the base material and welded joints of our monopiles
and transition pieces are being held to increasingly stringent
standards. As a result, there is a growing need not only for
high welding speeds but also for high-quality, reproducible
welded seams that are free of imperfections. This creates
new challenges for our welding department. Particularly the
welding of the flange connections needed for the interconnection between transition piece and monopile and between
mast and transition piece is custom work. In these situations
you are dealing with strict acceptance criteria and extremely
close tolerances of 0-2 mm. To meet these requirements
while turnaround times are continuously shrinking requires
a lot of discipline, insight, and experience. Fortunately, we
have skilled professionals who can meet these demands.’
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Coatinghal in Vlissingen.
Coating facilities in Vlissingen.

Coating, het nieuwe
specialisme van Sif
Coating, the new Sif speciality
Steeds vaker komt het voor dat opdrachtgevers uit de offshore windsector vragen om
gecoate monopiles. Waar transition pieces altijd al gecoat zijn geweest, is dit voor
monopiles een nieuwe ontwikkeling. Zowel aan de binnenkant als buitenkant van een
pile biedt een coating adequate bescherming tegen corrosie. Om in deze groeiende
behoefte te voorzien, wordt op de nieuwe Sif-locatie in Rotterdam een state-of-the-art
coatinghal ingericht.
Clients in the offshore wind sector are increasingly asking for coated monopiles.
Although transition pieces have always been coated, this is a new development for
monopiles. Both on the inside and outside of a pile, coating offers adequate protection
against corrosion. To meet this growing need, a state-of-the-art coating hall is being
fitted out at the new Sif location in Rotterdam.

Naast assemblage wordt het aanbrengen van coatings een
belangrijke activiteit voor Sif in Rotterdam. Sinds augustus
2015 gebeurt dat coaten in de tijdelijke voorziening van Sif in
Vlissingen, vertelt Luc de Proost (COO). “Daar staan nu 4 verfcabines van 65 meter lang. Wat begon met het coaten van
kleine oppervlaktes, bestaat nu uit het coaten van behoorlijke lengtes tot zelfs het volledig coaten van monopiles.”
Essentieel in het coatingproces is het stralen van de piles.
In Vlissingen is een test gedaan om het stralen deels te
automatiseren en zo afscheid te nemen van de klassieke
manier waarbij veel stof vrij komt. Het coatingproces wordt
uitgevoerd door de Van Ginkel Groep, een gespecialiseerde
partner op dit gebied. Zij zijn met ons meegegroeid en staan
nu samen met ons voor de uitdaging om per week 5 piles
van gigantische afmetingen te stralen en schilderen.

Vlissingen is leerschool

1977
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In augustus overlijdt Jan Jacob
Schmeitz op bijna 65-jarige leeftijd.

Jan Jacob Schmeitz passes away in August;
he was almost 65 years old.

Tijdbalk
Timeline

De tijdelijke fabriek in Vlissingen is een miniversie van
wat Rotterdam gaat worden. In de coatinghal worden de
monopiles achtereenvolgens gewassen, gestraald, geverfd
en gemarkeerd. “Vlissingen is wat dat betreft een perfecte
leerschool”, gaat Luc de Proost verder. “In Vlissingen hebben we ook onze eerste ervaringen opgedaan met het
intensief werken met multiwheelers voor transport van de
monopiles. We leren de mogelijkheden en beperkingen
ervan goed kennen. Alle leerpunten gebruiken wij om op
termijn de fabriek in Rotterdam zo optimaal mogelijk in te
richten.”

In addition to assembly, applying coatings will be an
important activity for Sif in Rotterdam. Since August 2015,
that coating has been done in the temporary Sif location in
Vlissingen, explains Luc de Proost (COO). ‘At present we have
four 65-metre-long tunnel-type paint booths there. We got
our toes wet coating small surfaces before taking the big
plunge: great lengths are now the norm, and we even coat
complete monopiles.’
An essential step in the coating process is blasting the piles.
A test was conducted in Vlissingen to partially automate the
blasting step as an alternative to the classic approach which
produces a lot of dust. The coating process is performed
by Van Ginkel Groep, a specialized partner in this area. They
have grown with us, and the blasting and painting of five
gigantic piles per week is a challenge we now meet through
team effort.

Vlissingen as pilot
The temporary plant in Vlissingen is a miniature version of
what Rotterdam is going to be. In the coating hall monopiles
are washed, blasted, painted, and marked in succession.
‘In this regard, Vlissingen is a perfect pilot,’ Luc de Proost
continues. ‘The Vlissingen plant has also given us the
opportunity to develop experience with the continuous use
of multiwheelers for transport of the monopiles – we are
gaining first-hand knowledge of what they can and cannot
do. All the lessons learned will be put to good use optimizing
the layout of the new plant in Rotterdam.’

47

Rompen op een lorriewagen via
het dwarstransport naar hal 8.
Shells on a trailer on their way
to Hall 8.

Zonder logistiek
staat alles stil
Without logistics everything stands still
In Roermond hebben we geleerd om van klein naar groot te gaan. Van 2 hallen in 1972
naar 14 hallen in 2015. Maar ook van buisvormige constructies met een diameter van
0,6 meter naar monopiles voor de offshore windindustrie met diameters van 11 meter.
De interne en externe verplaatsingen van onze steeds grotere wordende producten,
vormen voor de afdeling Logistiek dagelijks een stevige klus. Tijd om er te lang bij stil
te staan is er niet. Op de Maasvlakte 2 in Rotterdam, waar begin 2017 onze nieuwe
assemblage- en coatinghal operationeel moet zijn, liggen de volgende logistieke
uitdagingen te wachten.

Transport of a pressure vessel for the Statoil refinery in Himont,
Antwerp (Belgium) was one of the most complicated jobs ever for Sif.
This pressure vessel had a length of 110 metres, a 6-metre diameter and
a weight of 950 tonnes. The unloading process took two days, including
the preparation time.

Waar lange tijd de vorkheftruck de hoofdrol speelde in het
interne transport, ontstond er medio jaren zestig behoefte
aan een hijskraan om grote constructies te kunnen verplaatsen. Zoals ooit de eerste wals in eigen huis werd gebouwd,
werd ook de eerste hijskraan met een hijsvermogen van
6 ton door onszelf ontworpen en gemaakt.

Although the forklift long held the leading role in the
internal transport, in the mid-1960s cranes became necessary for moving large constructions. Just as, long ago, the
first roll bender was built in-house, we also designed and
built our first crane, with a lifting capacity of 6 tonnes.

Hydraulische oplossing

In Roermond, after several upgrades, we thought a net
lifting capacity of 540 tonnes would be enough. And it was,
until we won an order to build three legs for the mobile
offshore platform SIRI. Those strong legs had a diameter
of 3.5 metres, a length of 105 metres, and wall thicknesses
ranging from 65 to 110 mm. The total weight of each leg was
a massive 720 tonnes. Like so many times in the past, we had
to think outside the box.

In Roermond dachten we, na een aantal uitbreidingen, aan
een netto hijsvermogen van 540 ton voldoende te hebben.
Dat was ook zo, tot het moment waarop de opdracht
binnengehaald werd voor het bouwen van drie poten voor
het mobiel offshore platform SIRI. Die sterke poten hadden
een diameter van 3,5 meter, een lengte van 105 meter en
wanddiktes variërend van 65 tot 110 mm. Totaal gewicht van
zo’n poot: 720 ton. En dus moesten we zoals zo vaak outof-the-box denken.

In Roermond we learned to progress from small to large – from two halls in 1972 to
fourteen halls in 2015. But we also progressed from tubular structures having a
diameter of 0.6 metre to monopiles for the offshore wind industry with diameters of
11 metres. The internal and external movements of our growing products form a daily
challenge for the logistics department. Yet there is not much time to stop and consider:
the following logistics challenges await at Maasvlakte 2 in Rotterdam, where in early
2017 our new assembly and coating hall should be operational.

1980

1978
Na het voltooien van een intensief
programma verwerft Sif het ASME-certificaat, het kwaliteitscertificaat van de
American Society of Mechanical Engineers, en mogen de stempels U, U2 en S
toegepast worden.
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Het transport van het vat voor de Statoil raffinaderij te Himont,
Antwerpen was een van de zwaarste klussen door Sif geklaard.
Dit vat had een lengte van 110 meter, een diameter van 6 meter en
een gewicht van 950 ton. Inclusief de voorbereidingstijd nam het
uitladen twee dagen in beslag.

After completing an intensive program,
Sif is awarded the ASME certificate, the
quality certificate from the
American Society of Mechanical Engineers.
Sif is now authorized to use the stamps U,
U2, and S.
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Hydraulic solution

1983
Ook de buizen voor de sluizen van de
Oosterscheldekering en de fundatiepalen voor de brug naar het werkeiland
Neeltje Jans zijn „made by Sif”

De hallen 4, 5 en 6 worden in gebruik
genomen (zie rode lijn).

The tubulars for the locks in the
Oosterschelde storm surge barrier
and the bridge piles for the work
dock Neeltje Jans are “made by Sif”.

Fabrication is started in the new Halls
4, 5, and 6 (see red marking).
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Riviertransport op Sif pontons van twee ”centre columns”
voor offshore windturbines.

River transport on Sif pontoons of two ‘centre columns’
for offshore windturbines.

Het laden van piles.
Loading piles.

De oplossing werd gevonden in de hydraulica. Het gebruik
van hydraulische cilinders voor het opvijzelen van zware
onderdelen is een bekende werkwijze. Het unieke van onze
oplossing was om hydraulische cilinders te gebruiken tussen
kraanhaak en last. De cilinders wogen ongeveer een ton
per stuk en daarmee hadden we ons doel bereikt. Door de
onderling verbonden hydraulische cilinders op de voorste 4
kranen in te zetten, konden de zware koppelbalken vervallen en bleef de netto-hijscapaciteit nog een ton of 30 boven
het benodigde hijsvermogen.

The solution involved hydraulics. The use of hydraulic
cylinders for jacking up heavy components is a familiar
technique. What made our solution unique was the use of
hydraulic cylinders between the crane hook and load. The
cylinders ‘only’ weighed about a tonne each and that was
the key. By using the interconnected hydraulic cylinders on
the foremost four cranes, the heavy bridging beams were no
longer necessary, leaving a net lifting capacity that exceeded
our requirements by about 30 tonnes.

gebruik nemen voor de productie van bijkomende losse
rompen die vervolgens in Rotterdam worden samengesteld
tot buizen. Wat hijsen betreft, hoeven we dan alleen nog
maar onderdelen van 80 ton te laden en lossen. Bovendien
transporteren we de rompen bijna just in time tussen beide
locaties, zodat we ze rechtstreeks vanuit de duwbak in de
assemblagelijn kunnen inbrengen. Hierdoor wordt het aantal
bewegingen geminimaliseerd.”

Rotterdam to form complete tubulars. As far as lifting is
concerned, it will then only be necessary to load and unload
components weighing 80 tonnes. Moreover, we will
practically be transporting the cylinders between the two
locations just-in-time, so we can take them straight from
the barge to the assembly line. This will keep the number of
movements to a minimum.’

Avoiding heavy lifting

Multiwheelers
Voor het interne transport in Rotterdam gaan Self Propelled
Modular Transporters (SPMT) ingezet worden, oftewel multiwheelers. Bijvoorbeeld om onderdelen naar de coatinghal
te brengen of van de opslag naar de kade. Op de tijdelijke
locatie in Vlissingen is daar ervaring mee opgedaan. De
multiwheelers zijn eigenlijk verplaatsbare platformen die op
afstand door een chauffeur worden bestuurd. Afhankelijk
van de grootte en het gewicht van het te verplaatsen object,
kunnen de multiwheelers in de lengte en/of breedterichting
worden uitgebreid.

For the internal transport in Rotterdam we will be using
Self-Propelled Modular Transporters (SPMT), also known
as multiwheelers. These will be used for things like bringing
components to the coating hall or from the storage area
to the away side. We have already started using these at
the temporary location in Vlissingen. The multiwheelers are
actually moveable platforms that a driver controls remotely.
Depending on the size and weight of the object to be
moved, the multiwheelers can be extended in length
and/or width.

Zware hijsen vermijden
Door een nieuwe Sif-locatie in Rotterdam te creëren,
verdwijnt de noodzaak om gewichten tot 900 ton te kunnen
hijsen. Luc de Proost (COO): “In de op- en overslagterminals in Vlissingen hebben we nu nog zware kranen nodig
om de monopiles vanuit een duwbak op de kant te krijgen.
Dat kost tijd en geld. Op termijn hebben we die kranen niet
meer nodig. Als we naar Rotterdam gaan, kunnen we onze
processen verder optimaliseren en onze productiehallen
reorganiseren. De hal waar we nu grote buizen samenstellen,
nemen we in Roermond als het ware weg en verplaatsen
we naar Rotterdam. In Roermond kunnen we die hal in

Creating a new Sif location in Rotterdam will eliminate the
need to lift weights of up to 900 tonnes. Luc de Proost,
COO, explains, ‘At the storage and transshipment terminals
in Vlissingen, we currently still need heavy cranes to lift
the monopiles from a barge onto the quay. That costs time
and money. In the long term we will no longer need those
cranes. Once we move to Rotterdam we can further optimize
our processes and reorganize our production halls. We will
more or less relocate the hall where we currently ‘grow’
large tubulars in Roermond to Rotterdam. We can use the
vacated hall in Roermond for the production of additional
individual cans and cones which will then be assembled in

1985
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Multiwheelers

1986
Aker/Philps Petroleum verleent Sif
de opdracht voor het bouwen van
piles en floatation tanks voor het
Ekofisk jacket. Sif speelt ook een
belangrijke rol bij de bouw van
het Alwyn Field en het Ulla Field.

Aker/Philps Petroleum awards Sif the
contract for the fabrication of all tubulars,
piles, and floatation tanks for the Ekofisk
jacket. Sif also plays a major role in the
delivery of structural tubulars for the
Alwyn Field and the Ulla Field.

De vestiging van Sif in HeldenPanningen wordt gesloten.

The Sif premises in Helden-Panningen
are closed down.
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Hal 7 geeft weer even adem
(zie groene lijn).

Hall 7 provides more breathing space
(see green marking).
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Met de opdracht voor het bouwen van een vacuümtoren en een >
splitter voor BP betreedt Sif de wereld van de grote apparatenbouwers.
Sif enters the world of heavy pressure vessel fabricators with the >
assignment to fabricate a vacuum tower and a splitter for BP.

Dwarstransportbaan

Transport tracks

Bij de bouw van hal 8 in 1989 werd een dwarstransportbaan
aangelegd om de materiaalstromen te optimaliseren. Voor
het dwarstransport worden lorriewagens met een laadvermogen van 120 ton gebruikt. De materiaalstroom begint
achter hal 6 met het lossen van de staalplaten en loopt via
de brandsnijmachine en walsmachine naar hal 7 voor het
langsnaadlassen en eventueel nawalsen. Door de afstanden
tussen de opeenvolgende bewerkingen zo kort mogelijk
te houden, wordt het intern transport tot een minimum
beperkt. In hal 8 worden de rompen gekoppeld tot secties
van 25 meter. Via het dwarstransport gaan deze secties van
maximaal 100 ton naar hal 2, waar een pilestraat is geïnstalleerd voor het samenbouwen van de secties tot lengtes
van maximaal 116 meter. Om deze grote lengtes vanuit de
insteekhavens naar de Maas te manoeuvreren, werd aan
de overzijde van de insteekhavens een stuk grond van de
gemeente gekocht, waar vervolgens een zwaaikom werd
uitgegraven. Voor de grotere diameters worden de rompen
op de lorriewagens vanuit hal 10 naar hal 9 gebracht.

In 1989, during construction of Hall 8, transport tracks were
laid as an improved means of moving materials. The wagons
can carry 120 tonnes each. The material flow starts behind
Hall 6, where the steel plates are unloaded, and proceeds to
the torch cutting machine and roll bender before continuing
on to Hall 7 for seam welding and, in some cases, calibrating.
By keeping the distances between successive operations as
short as possible, internal transport is kept to a minimum. In
Hall 8 the cans are assembled into 25-metre-long sections.
These sections, which weigh up to 100 tonnes, are then
carried by rail to Hall 2, where we have a pile line for joining
the sections to form lengths of up to 116 metres. To be able
to manoeuvre these enormous lengths from the harbour
basins to the Meuse, a winding hole was dredged out on a
piece of land purchased from the municipality. For the larger
diameters, the cylinders are taken from Hall 10 to Hall 9 on
bogie wagons.

Omdat de monopiles die wij voor onze offshore klanten
produceren steeds dikker, langer en zwaarder worden, loopt
de dwarstransportbaan tegen zijn begrenzingen aan. Om de
rompen tussen onze productiehallen te kunnen verplaatsen,
rijden er daarom 24/7 vrachtwagens in een twee-ploegendienst. Het onderstreept nog maar eens de noodzaak van
uitbreiden naar Rotterdam.

Sif-vloot
Sinds 1974 beschikt Sif over één en nu vijf insteekhavens
achter de productiehallen. Daar komt nog een forse insteekhaven bij in Rotterdam die eventueel verdubbeld kan
worden. De kraanbanen van de hallen in Roermond lopen
door tot boven de insteekhavens, waardoor we in staat zijn
om met deze kranen te laden en lossen. Jos Buijks (Operations Manager): “We beschikken over een eigen Sif-vloot,
bestaande uit een eigen duwbak en 3 grote pontons met
laadvermogens van 800 tot 1.000 ton. Daarnaast huren we
gemiddeld nog eens 20 tot 25 duwbakken in. Rederij De
Jong vaart dag en nacht voor ons om alle producten naar
Vlissingen en andere havenlocaties te verschepen. Maar dat
wordt op den duur natuurlijk met name Rotterdam.”

Because the monopiles we produce for our offshore
customers are becoming wider, longer, and heavier, we are
approaching the limitations of the track system. Therefore
we now have lorries operating 24/7, in two shifts, to move
the cylinders between our production halls. This, too, is a
sign that the time has come to expand to Rotterdam.

Sif fleet
Since 1974, Sif has gradually increased the number of
harbour basins behind the production halls from one to
five. The Rotterdam facility is being built with another large
harbour basin, which can eventually be doubled in size if
necessary. The crane gantries in the Roermond halls extend
out above the harbour basins, allowing us to use the cranes
for loading and unloading. Operations Manager Jos Buijks
explains, ‘We have our own Sif fleet, which includes a barge
and three large pontoons with load capacities ranging from
800 to 1,000 tonnes. We also typically have another 20 to 25
barges on hire. The shipping company De Jong operates day
and night for us, carrying all the products to Vlissingen and
other ports. But in the future most shipments will naturally
go to Rotterdam.’

1988
De directeuren/eigenaars van Sif
benoemen voor de productiebedrijven Sif
Holland Vessels en Sif Holland Offshore
een driehoofdige directie. Math Vluggen
wordt verantwoordelijk voor het
kwaliteitsbeheer, Jack op den Kamp
voor de verkoop en Frits Paulssen voor
de productie.
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The directors/owners of Sif appoint a new
management board for the production
companies Sif Holland Vessels and
Sif Holland Offshore. Math Vluggen
becomes responsible for quality management, Jack op den Kamp for sales, and
Frits Paulssen for production.

Tijdbalk
Timeline

53

< Ultrasoon lasonderzoek, zeer geschikt voor het opsporen van
inwendige lasfouten in grote wanddiktes.
< Ultrasonic testing of welds is very suitable for the detection of internal
imperfections in thick-walled tubulars.

Sif-kwaliteit die staat
Sif – quality you can count on

Bij fundatiepalen voor kostbare olieplatforms en windparken, is het niet vreemd dat de
kwaliteit van het product, van de organisatie die het levert en van de mensen die het
maken voortdurend onder een vergrootglas wordt gelegd. “Elke man- of machinefout
leidt tot een stagnatie in het productieproces. Bij ons, en als gevolg daarvan, bij onze
klant”, zegt Helmich Harberink (QHSE Manager). “Dat kunnen en willen wij ons niet
veroorloven. Vandaar onze permanente focus op kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.”
When we are talking about foundation piles for fantastically expensive oil platforms
and wind farms, it is no wonder that the quality of the product, the organization that
delivers it, and the people who make it are subject to continuous scrutiny. ‘Every human
or machine error leads to slowdown of the production process within our organization
and, as a result, within our customer’s organization,’ says QHSE Manager Helmich
Harberink. ‘We can and want to avoid that at all cost. Hence our permanent focus on
quality and delivery reliability.’

1989

With industry-leading quality and reliable deliveries, we have
made a name for ourselves in our two offshore segments – oil
& gas and wind – both sectors in which precise specifications
and strict quality requirements are the order of the day.
Therefore our internal processes are overseen by documented
and partly digitized management systems, while we naturally
also work according to the ISO 9001 (quality management),
OHSAS 18001 (safety), and ISO 14001 (environmental)
standards. The ISO 9001 certification was later expanded
with the ISO 3834-2 specifically for welding, and in 2001 this
was followed by certification for the American API spec 2B
for the fabrication of structural steel pipe. The most recent
certification we have obtained is the EN1090 qualification for
dynamically loaded steel structures, a requirement of many
contracts for the wind farm market.

Meer en groter

Business is booming

Helmich Harberink: “We produceren nu in 3 maanden,
waarover we 10 jaar geleden nog een heel jaar deden. Alles
is meer en groter geworden. We hebben meer mensen,
meer machines en hebben te maken met gigantische
laslengtes voor producten met reusachtige diameters. Als
je meer moet doen in minder tijd, is het belangrijk dat je
voortdurend een vinger aan de pols houdt. Oftewel: kwaliteitscontrole. Alles wordt tijdig gecontroleerd want een vertraging van het productieproces is het laatste wat we willen.”

Helmich Harberink says, ‘It now takes us just three months to
produce what took us a whole year a decade ago. The way our
business is booming, everything keeps getting bigger.
We have more people and more machines, and perform
enormously long welds for products with gigantic diameters.
When you have to do more in less time, it is important to
constantly monitor things, and in practice that means quality
control. Everything is checked like clockwork, because the last
thing we want is a delay in the production process.’

Onafhankelijk testen van lassen

Independent weld testing

De kwaliteitscontroles binnen Sif richten zich voor een
belangrijk deel op het controleren van de kwaliteit van één
van de kernprocessen: lassen. Om te testen of gemaakte
lassen foutloos zijn, wordt altijd een onafhankelijke inspectiefirma ingehuurd. “Anders keurt de slager natuurlijk
zijn eigen vlees”, zegt Helmich Harberink. “Onze externe
Non Destructive Testing-specialisten rapporteren direct
in het databasesysteem van onze kwaliteitsafdeling. Ook
bij reparaties besparen we zo veel tijd, omdat we direct de
actuele status zien. Dat moet ook wel, het lasproces gaat
zo snel tegenwoordig. Daarin is de laatste jaren een enorme
efficiencyslag gemaakt. Als kwaliteitsafdeling moet je daarin
mee gaan.”

The quality checks at Sif are mainly focused on the quality
of one of the core processes: welding. We always call in an
independent inspection firm to ensure that the welds are
flawless. ‘That way we’re sure that the results are unbiased,’
says Helmich Harberink. ‘Our external non-destructive testing
specialists report directly via our quality department’s database system. This means we also save a lot of time when it
comes to repairs, because we instantly see the current status.
In fact, the welding process proceeds so quickly nowadays
that there is really no other way to do it. Enormous efficiency
gains have been made in this field in recent years. As the
quality assurance department, you have to keep up with
developments.’

1993
De nieuwe directie besluit tot de
bouw van hal 8 en de aanleg van een
dwarstransportbaan die alle hallen met
elkaar verbindt.
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Met toonaangevende kwaliteit en betrouwbare leveringen
hebben wij naam gemaakt in onze twee offshore-segmenten olie&gas en wind. Branches waarin nauw luisterende
specificaties en strikte kwaliteitseisen aan de orde van de
dag zijn. Gedocumenteerde en deels gedigitaliseerde
managementsystemen beheersen dan ook onze interne
processen en maken dat wij vanzelfsprekend werken
volgens de normen van IS0 9001 (kwaliteitsmanagement),
OHSAS 18001 (veiligheid) en ISO 14001 (milieu). De ISO
9001-certificering werd later uitgebreid met de ISO 3834-2,
specifiek voor het lassen, en in 2001 volgde de Amerikaanse
certificering API 2B voor de fabricage van constructiebuizen.
De laatste certificering die we behaalden, was de EN1090
kwalificatie voor dynamisch belaste staalconstructies, een
vereiste bij veel contracten uit de markt voor windparken.

The new management board decides to
build Hall 8 and tracks are laid to enable
transport between halls.

Tijdbalk
Timeline

Koos Andriessen, de minister van Economische Zaken, overhandigt de Van
Lanschot Exportprijs aan de eigenaren
van Sif. De prijs is verleend op grond van
de innovatieve manier van werken van
het bedrijf en de betekenis die Sif
heeft voor de Limburgse en de Nederlandse economie.
Sif verwerft het certificaat ISO 9001.

Koos Andriessen, the Dutch Minister of
Economic Affairs, awards the Van
Lanschot Export Prize to the Sif owners.
The prize was awarded based on the
innovative working method used by the
company and the significance of Sif
for the Limburg and Dutch economy.
Sif is awarded the ISO 9001 certificate.
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Een selectie uit onze certificaten.
Just some of our certificates.
Na de ASME certificering mag Sif >
de U, U2 en S stempels toepassen.
Sif is authorised to use the stamps
U, U2, and S following the ASME
certification.

Certification-afdeling

Certification department

Waar nog niet zo heel lang geleden, in 2008, veel kwaliteitsdocumenten en As Builtcertificaten nog handmatig werden
opgesteld, zijn die activiteiten tegenwoordig geautomatiseerd en ondergebracht in een aparte Certification-afdeling.
Helmich Harberink: “Terwijl in de fabriek een product zich
opbouwt van vlakke plaat tot losse romp tot uiteindelijk een
samengestelde buis, gaat gedurende dit proces belangrijke
informatie digitaal naar de Certification-afdeling. Zij verwerken de gegevens en bouwen het As Built-dossier op dat
aan onze klanten wordt aangeboden. In dit dossier zit alle
documentatie die bij het product hoort zoals As Builttekeningen, meetrapporten, onderzoeksrapporten,
materiaalcertificaten en de kwalificaties van onze mensen.”

While not so long ago, in 2008, many quality documents and
as-built certificates were drawn up manually, those activities
are now computerized and are handled by a separate certification department. Helmich Harberink says, ‘At the same
time a product is being fabricated in the factory – from flat
plate to single shell to assembled pipe – important information is flowing to the certification department in digital
format throughout the entire process. They process the data
and compile the asbuilt file that is provided to our clients.
This file contains all the documentation associated with the
product, such as the asbuilt drawings, measurement reports,
research reports, material certificates, and qualifications of
our personnel.’

Ontstaan en groei van de kwaliteitsafdeling

Development and growth of the quality department

De omvangrijke kwaliteitsafdeling zoals die nu binnen Sif
bestaat, is een direct gevolg van de ontwikkelingen die wij
als bedrijf hebben doorgemaakt. En de steeds hogere
kwaliteitseisen die onze opdrachtgevers aan onze
producten stelden. Toen wij in de jaren zestig nog componenten bouwden voor drukvaten, lagen er al de nodige
specificaties op het gebied van materiaalbeheer, destructief
onderzoek op lasproeven, het röntgenen van lasnaden en
het documenteren van maatcontroles op het product. Later
werden deze eisen ook gesteld aan de gelaste buizen die wij
produceerden voor meer hoogwaardige toepassingen. Het
uitvoeren van controles en onderzoeken gebeurde dan ook
dagelijks.

The extensive quality department that currently exists within
Sif is a direct result of the developments our company has
undergone and the ever higher quality requirements our
clients have demanded of our products. When we were still
building components for pressure vessels in the sixties there
were already quite extensive specifications with regard to
material management, destructive testing of welds, X-ray
inspection of welded beads, and the documentation of
product dimensional inspections. Later these requirements
were also applied to the welded pipes we produced for
higher-grade applications. Inspections and testing were
therefore part of the daily routine.

Quality management system
Kwaliteitsmanagementsysteem
Toen we van het Amerikaanse ingenieursbureau Kellogg
de opdracht kregen voor de productie van grote series
drukvaten voor een gasinstallatie in Algerije, kregen we voor
het eerst te maken met de eis om een gedocumenteerd en
gecertificeerd kwaliteitssysteem in te voeren. De kwaliteitsafdeling van Sif was daarmee geboren. Oliemaatschappijen
als Shell en BP legden de kwaliteitslat daarna nog hoger
en stelden voor hun installaties op de Noordzee niet alleen
kwaliteitseisen aan ons product, maar ook aan de kwaliteit
van onze organisatie. En dus moest er een klantgericht
kwaliteitsmanagementsysteem komen volgens de Engelse
BS5750 norm, de voorloper van ISO 9001.

1998

50
56

When we received an order from the American engineering
firm Kellogg for the production of a large series of pressure
vessels for a gas plant in Algeria, it was the first time a client
insisted that we implement a documented and certified
quality system. That is how the Sif quality department began.
Oil companies like Shell and BP set the bar for quality even
higher and for their installations in the North Sea they set
quality requirements not only for our product but also for our
organization. This resulted in our implementation of a
customer-oriented quality management system based on
British standard BS5750, the precursor to ISO 9001.

1998
Het 50-jarig bestaan van Sif
wordt gevierd met onder andere
een “open huis” dat meer dan
1.500 bezoekers trekt.

The celebrations of the 50th anniversary
of Sif include an ‘open house,’ which
attracts more than 1,500 visitors.

Tijdbalk
Timeline

Pierre Schmeitz komt op veel te jonge
leeftijd te overlijden.

Pierre Schmeitz passes away at a very
young age.
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Smulders Projects, werf Hoboken-Gemini, project voor Van Oord.
Smulders Projects, Hoboken dockyard –Gemini, project for Van Oord.

Eindproduct: transition piece gebaseerd op Sif primair staal
op de werf van Smulders in Hoboken.

A finished product: transition piece based on Sif primary steel
at the Smulders yard in Hoboken.

Route card

Route card

Toen de Noorse contractor Aker Verdal met ons in zee ging,
werd de volgende eis gesteld: een kwaliteitshandboek
waarin ook de aan het product gerelateerde werkprocedures
en instructies waren opgenomen. Uit die tijd stamt ook de
‘route card’, een werkkaart die met het product meeloopt.
In eerste instantie bedoeld om de status van de inspecties
te staven, later uitgegroeid tot een document met daarin
ook alle bewerkingsinstructies en maatcontroles. Op de
kaart staat alle informatie over de voorbewerking van het
materiaal, het walsen, het lassen, het samenbouwen, het
lasonderzoek en de kwaliteitsprocedures. Deze informatie
dient ook als basis voor het As Built-dossier dat met het
product wordt afgeleverd. Deze kaart is nu nog met name
een fysieke kaart, maar krijgt langzaam maar zeker steeds
meer digitale ondersteuning in de rapportage.

When the Norwegian contractor Aker Verdal began doing
business with us, the following requirement was laid down:
a quality manual that also included the product-related
work procedures and instructions. The ‘route card’ – a work
card that accompanies the product – dates from that time.
While it was initially intended to indicate the status of the
inspections, it later grew into a document containing all the
processing instructions and dimensional inspections. This
card contains all the information about the preparation of
the material, rolling, welding, assembly, weld inspection, and
quality procedures. It also serves as the basic information for
the asbuilt file that is delivered with the product. These days
this card is still mainly a physical card, but the reporting is
slowly but surely transitioning to more digital form.

daadwerkelijk werden opgevolgd. Dat gebeurde zelfs al
in het offertestadium, nog voordat de opdracht vergeven
werd. Met als gevolg dat we overstroomd werden door
systeemaudits en kwaliteitsinspecties. Na de ISO 9001certificering in 1993 werd dat gelukkig snel minder. Voordeel
van deze voortdurende aandacht voor kwaliteit was wel, dat
het kwaliteitsbewustzijn bij iedereen binnen onze organisatie
snel groeide.

Opleidingen in eigen huis
Hand in hand met de ontwikkeling van ons kwaliteitssysteem
ging ook de kwaliteit van de interne opleidingen omhoog.
Medewerkers op de werkvloer worden nu intern opgeleid
voor walsen, lassen, brandsnijden, frezen en spanningsarm
gloeien. Het middenkader volgt externe bijscholing op het
gebied van management, lastechniek, CAD- en NDT-technieken. “We streven naar een duurzaam personeelsbeleid”,
vertelt Helmich Harberink. “We leiden de werkvloer in eigen
huis op, want de strenge kwaliteitsnormen voor het laswerk
vereisen gekwalificeerde lassers. De competentielat ligt
hoog, de lasprocessen zijn uiterst delicaat. Onze vakkundigheid leer je nu eenmaal niet op school.”

On-site inspections
Inspecties op locatie
Midden jaren tachtig begonnen opdrachtgevers hun eigen
kwaliteitssystemen uit te breiden door op locatie te verifiëren of opdrachtspecificaties en kwaliteitssystemen ook

In the mid-1980s clients began to extend their own quality
systems to include on-site verification to ensure that order
specifications and quality systems were actually being
adhered to. Such inspections even took place in the quotation

2000

In-house training
Hand in hand with the development of our quality system,
the quality of the internal training also went up. Employees
on the shop floor are now trained in-house for rolling,
welding, torch cutting, milling, and stress-relief annealing.
The middle management receives additional training outside
the company in the areas of management, welding technology,
and CAD and NDT techniques. ‘We pursue a sustainable
personnel policy,’ says Helmich Harberink. ‘We train the
workers in-house, because the strict quality standards for the
welding work require qualified welders. The welding processes
are extremely delicate, and that means we rely on very skilled
workers. The expertise you see here cannot be learned at
school.’

2001
De Sif strategie wordt aangepast.
Fundatiepalen voor windturbines
op zee wordt een nieuwe productgroep waarin geïnvesteerd gaat
worden.
De fabricage van complete
drukvaten wordt beëindigd.
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stage, before the order was even granted. As a consequence
we found ourselves becoming buried in an avalanche of system audits and quality inspections. Fortunately, after the ISO
9001 certification in 1993 that rapidly tapered off. A benefit of
this constant attention to quality was that the quality awareness of everyone in our organization quickly grew.

Sif’s strategy changed. A new market,
foundations for offshore wind turbines,
is entered and large investments
are made.
The fabrication of complete pressure
vessels is ended.

Tijdbalk
Timeline

Sif verwerft de Amerikaanse API 2Bcertificering voor de fabricage van
hoogwaardige buizen.

Sif is awarded the American API 2B
certification for the manufacture of
high-quality tubulars.

Directeur Math Vluggen gaat met
pensioen.

Director Math Vluggen retires.
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Een selectie uit onze certificaten.
Just some of our certificates.

Veiligheid voorop.
Altijd en overal.
Safety first - everywhere and always
Je bent zo goed als je laatste incident, wordt er wel eens gezegd. Als er één thema
mede bepalend is voor het succes van Sif, dan is het wel veiligheid. Kwaliteit zonder
veiligheid staat in de branches waarin wij opereren gelijk aan slechte kwaliteit. Helmich
Harberink, Manager QHSE weet dat als geen ander. Zijn afdeling is dag en nacht in de
weer met de veiligheidsperformance van Sif. “Veiligheid is een continu verbeterproces.
Je bent er nooit klaar mee.”
You’re only as good as your last incident. If there is one theme that is essential to the
success of Sif, it’s safety. In the sectors where we operate, quality without safety is just
poor quality. Helmich Harberink, QHSE Manager, knows that better than anyone. His
department focuses on Sif’s quality performance day and night. ‘Safety is a process of
constant improvement. You’re never finished with it.’

2003

In the metal industry, ‘quality’ has long been synonymous
with ‘quality control’. Sif was quick to add ‘quality management’ to that concept. As mentioned elsewhere in this book,
Sif’s former director Math Vluggen was instrumental in developing Sif’s quality management system. In addition to the
ISO 9001 quality management standard, we comply with all
systems required by the market, such as OHSAS 18001 (occupational health and safety) and ISO 14001 (environment).

VCA

SCC

Om op een praktische manier invulling te geven aan veilig
en ongevalvrij werken in onze fabrieksomgeving, maken wij
gebruik van VCA. Een veelzijdig programma waarmee we
onze performance op het gebied van veiligheid, gezondheid
en milieu voortdurend toetsen en up-to-date houden. Als
bedrijf zijn we VCA**-gecertificeerd. Helmich Harberink:
“Zowel onze vaste medewerkers als onze inhuurkrachten
moeten over een VCA-certificaat beschikken. Mensen die
dat niet hebben, bieden wij een tweedaagse VCA-opleiding
aan die wordt afgesloten met een officieel diploma.”

We comply with the SCC standard as a way of giving concrete
shape to our goal of working safely and without accidents in
our factory environment. This versatile programme enables
us to continuously monitor and update our performance
in the areas of safety, health, and the environment. Our
company is SCC** certified. Helmich Harberink says, ‘Both
our permanent employees and our temporary workers are
required to have SCC certification. Those who do not are
offered a two-day SCC training course in which they earn an
official diploma.’

2003
Het voormalig bedrijfsgebouw van
Euramax wordt gesloopt om plaats
te maken voor de bouw van hal 9.
Deze hal is ontworpen voor een
productielijn, speciaal opgezet
voor de vervaardiging van fundaties
voor windturbines.
De directie wordt versterkt met
Roger Tilmans die gaat fungeren
als technisch directeur.
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Lange tijd stond het begrip ‘kwaliteit’ in de metaalindustrie synoniem voor ‘kwaliteitscontrole’. Sif voegde daar al
vroeg de betekenis van ‘kwaliteitsmanagement’ aan toe.
Oud-directeur Math Vluggen heeft, zoals elders in dit boek
al vermeld, aan de wieg gestaan van het kwaliteitsmanagementsysteem van Sif. Naast ISO 9001 beschikken wij over
alle systemen die in de markt vereist zijn zoals OHSAS 18001
(Veiligheid en Gezondheid) en ISO 14001 (Milieu).

The former Euramax company building is
demolished to make space for the
construction of Hall 9. This hall was
designed for a production line, specially
set up for the fabrication of wind turbine
foundations.

2004
In hetzelfde jaar wordt René Schmeitz
(zoon van Theo Schmeitz) benoemd tot
financieel directeur.

Directeur Frits Paulssen gaat met
pensioen.

In the same year René Schmeitz (son of
Theo Schmeitz) is appointed as financial
director.

Director Frits Paulssen retires.

Roger Tilmans joins the management
board, in the position of technical director.

Tijdbalk
Timeline
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Erik Zwaan (QHSE Engineer): “Het mooie van VCA is dat
het operationeel gericht is. Je hebt vanuit het systeem
een aantal vaste verplichtingen waaraan je moet voldoen.
Alles moet toetsbaar en aantoonbaar zijn. Belangrijke
tools binnen VCA zijn het lopen van inspectierondes (ook
door het management), het geven van toolbox meetings
per afdeling, het communiceren over veiligheid via interne
veiligheidscampagnes en ons eigen opleidingsprogramma.
Doel van het VCA-veiligheidssysteem is bewustzijn creëren
en continu verbeteren. Veiligheid is een onderwerp dat niet
mag verslappen en je dus continu onder de aandacht moet
brengen. Door er intensief mee bezig te zijn, hoop je dat
het gedrag van de medewerkers voortdurend op veiligheid
gericht is.”

PBM’s

2005
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Erik Zwaan, QHSE Engineer, says, ‘The great thing about SCC
is that it’s operationally focused. The system has a certain
number of set requirements you have to fulfil. Everything
needs to be testable and demonstrable. Some of the
important tools within SCC, in addition to our own training
programme, are going on inspection rounds (by all levels,
including management), holding toolbox meetings per
department, and communicating about safety through
internal safety campaigns. The goal of the SCC safety system
is creating and constantly improving awareness. Safety is
an area where you cannot afford to be lax, so you have to
constantly draw people’s attention to safety issues. I hope
that by focusing on safety so intensely, my colleagues will
incorporate safety into their work behaviour as a matter of
course.’

In een industriële omgeving is het dragen van Persoonlijke
Beschermings Middelen (PBM’s) een vanzelfsprekendheid. Helmich Harberink: “Alle medewerkers voorzien wij
van de beste persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat
gehoorbescherming betreft zijn wij al heel vroeg begonnen
met het beschikbaar stellen van otoplastieken. Daarnaast
ook helmen, schoenen, overalls, adembescherming en al
het andere wat nodig is om veilig te kunnen werken. Niet
alleen onze eigen medewerkers krijgen deze PBM’s van Sif,
ook onze inleenkrachten. Als het over veiligheid gaat mag
je geen onderscheid maken.” Erik Zwaan voegt eraan toe
dat het PBM-gebruik op de werkvloer erg goed is: “En als
iemand werkelijk zijn PBM’s niet draagt, dan wordt hij of zij er
actief op aangesproken. Dat is het veiligheidsgedrag dat we
graag zien.”

PPE

Veiligheidsperformance

Safety performance

Veiligheid staat in elk overleg, intern en bij de klant,
bovenaan de agenda. “Klanten willen die continue veiligheidsverbetering bij ons zien”, vertelt Helmich Harberink.
“Ons streven is altijd 0 ongevallen. Je moet voortdurend
alert blijven op potentiële risico’s. Met orde en netheid
op de werkvloer voorkom je bijvoorbeeld struikel- en
valgevaar. De Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s) die
onze mensen standaard uitvoeren voordat ze aan de slag
gaan, zijn daarvoor een belangrijk instrument. Van tevoren
even alles nalopen en kijken of je omgeving wel veilig is.
Ook de toolboxen die we regelmatig houden werken goed
om collega’s extra bewust te maken van een bepaald veiligheidsonderwerp.”

Safety is high on the agenda at every meeting, both
internally and with customers. ‘Customers want to see that
we are constantly making improvements to safety,’ says
Helmich Harberink. ‘We always strive to achieve zero
accidents. It’s essential to remain constantly on the lookout
for potential risks. For instance, keeping the work floor
tidy and well organized reduces the danger of tripping or
falling. One important tool in this regard is the Last Minute
Risk Analyses (LMRAs) that our employees always perform
before starting work activities. This enables them to check in
advance whether their working environment is safe. We also
regularly hold toolbox meetings, which are a good way to increase our colleagues’ awareness of a particular safety topic.’

Het investeringsfonds Egeria neemt
een meerderheidsbelang in Sif en Peter
Visser (managing partner van Egeria)
wordt president commissaris. In de
Raad van Commissarissen nemen
verder zitting Hans van de Water en
Theo Schmeitz.

In an industrial environment, it goes without saying that
wearing personal protective equipment (PPE) is essential.
Helmich Harberink says, ‘We provide all our employees with
the best possible personal protective equipment. We have
been making custom-fit earplugs available to our employees for a long time, as well as helmets, shoes, overalls,
respirators, and everything else they need to work safely.
Sif provides PPE to our temporary workers as well as our
permanent employees. When it comes to safety, everyone
has equal priority.’ Erik Zwaan adds that the use of PPE on
the work floor is widespread. ‘And if an employee sees that
a colleague is not using their PPE correctly, they will talk to
that person about it. That is the kind of safety behaviour we
like to see in our employees.’

The investment fund Egeria takes a
majority interest in Sif and Peter Visser
(managing partner of Egeria) becomes
chairman of the board of supervisory
directors. Hans van de Water and Theo
Schmeitz are also members of the board
of supervisory directors.

Tijdbalk
Timeline

Structureel werken aan duurzaamheid en milieu
Bij Sif streven we naar de hoogst mogelijke productkwaliteit en verlangen van onze medewerkers dat zij over de
kwaliteiten beschikken die daarvoor nodig zijn. Daarnaast
hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze werk- en
leefomgeving. We werken structureel aan duurzaamheid.
Helmich Harberink legt uit: “Zo maken we gebruik van
groene energie uit windparken en wordt onze nieuwe vestiging op de Maasvlakte 2 in Rotterdam op een duurzame
manier gebouwd. Ons productieproces is gericht op het
minimaliseren van het energieverbruik en het terugdringen
en waar mogelijk hergebruiken van materialen. Met name
onze opdrachtgevers in de windenergiesector eisen dat we
de CO2-footprint meenemen in de productie. De eisen die
klanten stellen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit
en veiligheid worden wat dat betreft ook steeds strenger. En
last but not least: we willen dat onze medewerkers hun werk
kunnen doen in een veilige, gezonde omgeving.”

Regularly working on sustainability and the
environment
At Sif, our goal is to achieve the highest possible product
quality, and we expect our employees to possess the skills
this requires. In addition, we also place high importance on
the quality of our living and working environment and regularly work on improving our sustainability. Helmich Harberink
explains, ‘For instance, we use green energy from wind
parks, and our new location at Maasvlakte 2 in Rotterdam
is being built using sustainable methods. Our production
process focuses on minimizing energy use, reducing the
amount of materials used, and reusing materials wherever
possible. Our clients in the wind energy sector in particular
require us to factor our carbon footprint into our production.
Customers are setting increasingly strict demands in terms
of sustainability, quality, and safety. And, of course, we want
our employees to be able to work in a safe and healthy
environment.’

Om onze prestaties op milieugebied te beheersen en
verbeteren, volgen we de internationaal geaccepteerde
ISO 14001 norm. Vanuit ISO 14001 worden er onder andere
eisen gesteld aan de inzameling van afval. Er vindt een
strikte afvalscheiding op de werkvloer plaats, waar mogelijk
gericht op recycling laat Helmich Harberink weten. “Papier,
restafval, spanen, slakafval, alles wordt apart gehouden.
Zo wordt het slakafval van onze lasmachines bijvoorbeeld
gerecycled in de wegenbouw. Het wordt toegepast als
verharding onder deklagen. Binnen Sif blijven we nadenken
over slimme manieren van afval scheiden. Ook bij de inspectierondes die we van tijd tot tijd in de fabriek lopen, is er
veel aandacht voor milieugerelateerde zaken.”

In order to manage and improve our environmental performance, we comply with the internationally recognized ISO
14001 standard. ISO 14001 sets a number of requirements,
for instance for waste collection. Waste is stringently
separated on the shop floor, where possible with an eye
to recycling, explains Helmich Harberink. ‘Paper, residual
waste, chips, slag, everything is separated. For instance, the
slag from our welding machines is recycled and used in road
construction as paving under the surface course. At Sif, we
are constantly thinking about clever ways to separate waste.
And during our inspection rounds in the factory we also pay
a lot of attention to environmental issues.’

Grote betrokkenheid van werkvloer

Safety is a concern for the entire organization, not just the
safety department. Safety awareness has risen sharply within
Sif in recent years, and it’s still increasing. Erik Zwaan says,
‘Our colleagues are glad that we pay so much attention to
safety, and that it has a positive effect.

Veiligheid is niet alleen van de veiligheidsafdeling, maar van
de gehele organisatie. Het veiligheidsbewustzijn is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, en groeit nog altijd binnen Sif.
Erik Zwaan: “Collega’s zijn blij dat er zoveel aandacht voor

Major involvement on the work floor
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veiligheid is en dat het effect heeft. Het is ook in ieders belang dat er geen incidenten gebeuren. Iedereen wil immers
‘s avonds gezond weer naar huis kunnen gaan.” Helmich
Harberink: “De betrokkenheid bij ons veiligheidsprogramma
op de werkvloer is groot. Leidinggevenden van productie
voeren bijvoorbeeld zelf werkplekinspecties en gedragsobservaties uit.”
Veiligheid is een proces van continu verbeteren dat o.a.
wordt gevoed door de bevindingen en verbeterpunten die
volgen uit inspectierondes. Helmich Harberink: “Tijdens zo’n
inspectieronde kijken we aan de hand van checklists heel
bewust naar productielijnen en werkplekken. We maken een
uitgebreid verslag met foto’s en een actieplan met punten
die opgevolgd moeten worden. Het geeft een positieve
impuls aan de werkvloer, ook qua gebruik van bedrijfsmiddelen. We hebben veel geïnvesteerd in middelen om verdere stappen op het gebied van veiligheid te kunnen zetten.
Zo werken we bijvoorbeeld nauwelijks meer op ladders,
maar voornamelijk op bordessen en hoogwerkers. Tevens
hebben we recent enkele kantelinstallaties aangeschaft om
de grote rompen in het productieproces veilig te kunnen
kantelen.”

Veilig werken
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It’s in everyone’s best interest that we have zero safety
incidents, because, of course, everyone wants to go home
safely at the end of the day.’ Helmich Harberink says, ‘The
work floor is greatly involved in our safety programme. For
instance, production supervisors themselves carry out workstation inspections and observe behaviour.’
Safety is a matter of continuous improvement, driven in part
by the findings and points for improvement that come out
of inspections. Helmich Harberink says, ‘During one of these
inspection rounds, we go through checklists and deliberately
check production lines and workstations. We draw up a
detailed report with photos and write an action plan with
points that must be followed. This creates a positive impulse
on the shop floor which is also reflected in the use of
operating resources. We’ve invested a great deal in resources to make further progress in the area of safety possible.
For instance, we almost never work with ladders any more,
but rather primarily with platforms and cherry pickers. In
addition, we’ve recently procured some tilting systems so
that we can safely tilt the large cylinders in the production
process.’

Working safely

Omdat de werkomgeving bij Sif vraagt om specifieke kennis,
wordt er intern een groot aantal opleidingen verzorgd op
het gebied van o.a. lassen, hijsen, werken met hoogwerkers,
werken met bovenloopkranen en rijden met heftrucks. Veilig
werken vormt daarbij een belangrijk ‘lesonderdeel’.
Helmich Harberink: “Onze medewerkers kennen de huisregels en weten wat er van hen wordt verwacht als het om veilig
werken gaat. Van alle kritische processen en activiteiten
binnen onze fabrieken hebben we bovendien een goede
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld, waarin
nauwkeurig staat vermeld wat de mogelijke risico’s zijn en
hoe die moeten worden weggenomen. Dat zijn aanvullende
RI&E’s naast de vanuit de Arbowet verplicht gestelde RI&E
die voor alle werkgevers in Nederland geldt.”

Because the working environment at Sif demands specific
knowledge, the company offers many internal training
programmes in the areas of welding, hoisting, working with
cherry pickers, working with overhead cranes, and driving
forklifts. Safety aspects are an important component of
these training programmes.
Helmich Harberink says, ‘Our employees know the house
rules and know what is expected of them in terms of working safely. We have also established good Risk Inventory and
Evaluation (RI&E) procedures for all critical processes and
activities within our factories, specifying in detail what the
potential risks are and how to eliminate them. We use these
procedures on top of the RI&E procedure established by the
Dutch Working Conditions Act, which applies to all employers in the Netherlands.’

NEN 3140

Dutch standard NEN 3140

Vanuit de QHSE-afdeling van Helmich Harberink zijn drie
veiligheidsinspecteurs fulltime op de werkvloer aanwezig.
Zij begeleiden ook de verplichte keuring van hijsmiddelen.
Helmich: “Dat gebeurt heel strikt door een externe partij,
onder toeziend oog van onze veiligheidskundigen. Verder
zorgt onze Technische Dienst ervoor dat al ons elektrisch
gereedschap NEN 3140 gekeurd is, inclusief alle verlengkabels. Vanuit de wet moeten elektrische installaties en apparaten veilig zijn, zodat werkzaamheden met deze apparatuur
veilig kunnen worden uitgevoerd. Door de NEN 3140 norm
te volgen voldoen wij op de best mogelijke manier aan de
wettelijke vereisten.”

Helmich Harberink’s QHSE department has three inspectors
who are out on the shop floor on a full-time basis. They
also oversee the required inspection of hoisting elements.
Harberink says, ‘That is carried out by a third party under
strict circumstances and with the supervision of our safety
experts. In addition, our technical department ensures that
all our electrical equipment is certified under the Dutch
standard NEN 3140. The law states that electrical systems
and equipment must be safe, so that work activities utilizing
this equipment can be carried out safely. Following the
NEN 3140 standard is the best possible way to live up to the
requirements of the law.’

Helmich Harberink besluit: “Sif heeft een goede naam op
veiligheidsgebied en die moeten en willen we handhaven.
Dat is in het belang van onze medewerkers en de continuïteit van ons bedrijf.”

Helmich Harberink concludes, ‘Sif has a good reputation in
terms of safety, and we intend to keep that reputation.
It’s in the best interests of our employees and the
continuity of our company to do so.’
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2012

Paul Govaert leidt Sif naar een explosieve
groei, met name in de markt van offshore
windprojecten.

Paul Govaert leads Sif to explosive growth,
particularly in the offshore wind project
market.

Onder zijn leiding wordt in het marktsegment olie & gas de belangrijke
strategische keuze gemaakt om te
focussen op de productie van grote,
complexe legs, piles en pilesleeves.

Under his leadership the important
strategic choice is made to focus on the
production of large, complex legs, piles,
and pile sleeves in the oil and gas market
segment.
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Werken bij Sif
Working at Sif

Sif staat van oudsher bekend als een betrouwbare en stabiele werkgever. De mensen
die er werken voelen zich prettig in een veilige omgeving, iets dat je vaak ziet bij
familiebedrijven. Want hoewel Sif natuurlijk niet meer hetzelfde familiebedrijf is dat
door drie generaties Schmeitz werd groot gebracht, is de cultuur er nog altijd naar.
Dat wij-gevoel komt tot uitdrukking in lange dienstverbanden en een hoge mate van
betrokkenheid. Het is deze cultuur die vanuit HR met zorg in stand wordt gehouden.
Sif has a long-standing reputation as a reliable and stable employer. The people who
work at Sif enjoy a pleasant and safe environment, which is typical for family-owned
businesses. And even though Sif is no longer the same family company that the
Schmeitz family made great through three generations of leadership, that family
culture is still alive and well. The feeling of being part of a group is evidenced by the
fact that our employees tend to stay with us for a long time and are highly involved in
the company. The HR department actively works to maintain this culture of involvement.

‘It’s important that our people perform in a healthy way,’
says Björn Coenen, HR Manager. ‘We expect everyone to
give a hundred per cent. The Schmeitz family felt the same
way. Sif people are no-nonsense, have a hands-on attitude,
and get involved. That’s the mentality we aim to express and
pass on to new generations.’

Verder groeien

Continued growth

“We zijn niet de werkgever die mensen probeert te werven
met allerlei fancy gadgets”, zegt Björn Coenen (HR Manager). “Mensen moeten hier willen werken omdat ze de
uitdaging zien in het type product dat wij maken. Het is toch
een bijzondere vorm van metaalbewerking die je ergens anders niet zo snel tegenkomt. Techneuten die van aanpakken
weten en serieus met metaal bezig willen zijn, die zoeken wij.
Daarnaast kunnen ze bij Sif uitstekende, stabiele arbeidsvoorwaarden verwachten. En veel mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen. Als je zelf initiatief toont, faciliteren wij graag
je verdere groei binnen ons bedrijf.”

‘We’re not the kind of employer that tries to attract people
by using all kinds of fancy gadgets,’ says Björn Coenen.
‘People want to work here because they see the challenge in
the type of product that we make. It’s a very particular type
of metalworking, which you don’t come across very often.
We look for people with an affinity for technology who
know how to get the job done and who really want to focus
on working with metal. What’s more, at Sif you can expect
good, stable terms of employment and a lot of opportunities for professional development. If you show initiative, we’re
happy to assist your professional growth in our company.’

Interne opleidingen

Internal training

De metaalbewerkingen die dagelijks in de fabrieken van Sif
worden uitgevoerd, leer je niet in de schoolbanken maar op
de werkvloer. Björn Coenen: “Bij onze werving & selectie
richten we onze pijlen dan ook op mensen die de potentie
hebben om via onze eigen interne opleidingen op diverse
plekken binnen ons bedrijf terecht te komen. Bovendien
moet iemand goed passen in het ‘cultuurplaatje’ van Sif.
Na een ronde van gesprekken volgt er dan ook altijd een
meeloopdag. Een kandidaat krijgt dan de kans om erachter
te komen of dit type werkomgeving ook echt bevalt. En wij
krijgen een goede indruk van die persoon.”

The metal processing that we do in the Sif factories every
day is not something that can be learned in a classroom - it
has to be learned on the shop floor. Björn Coenen says, ‘In
the recruitment and selection process, we focus on people
who, after taking our in-house training courses, have the
potential to fill any number of positions within our company.
A potential employee also has to fit into the Sif culture. After
a series of interviews, they are always given the opportunity
to shadow other employees for a day. That way the candidate can figure out whether they would enjoy this type of
working environment and we get a good impression of what
type of person they are.’

Hal 11
Voor elke functie geldt een interne opleiding. Voor specialismen als handlassen en Onder Poederdek lassen heeft Sif
eigen programma’s met een praktisch en theoretisch deel.
Leermeesters zijn eigen medewerkers, verbonden aan het
lasbureau. “Dat is uniek in onze branche”, zegt Björn Coenen.
“Het niveau van onze opleidingen is hoog. Je moet van
goeden huize komen om deze disciplines onder de knie te
krijgen. De opleidingen worden door specialisten gegeven in
Hal 11, waar we speciaal daarvoor aparte machines hebben
opgesteld. Maar de fijne kneepjes leer je natuurlijk pas na de
opleiding, als je in onze fabrieken aan de slag gaat. Kijk naar
een discipline als het walsen. Er gaan een paar jaar overheen
voordat je dat, stap voor stap, hebt geleerd.”

2014
Jan Bruggenthijs wordt CEO.

“Onze mensen moeten gezonde prestaties leveren”, zegt
Björn Coenen (HR Manager). “We verwachten dat iedereen
zich volledig inzet. De familie Schmeitz dacht daar ook zo
over. Sif-mensen zijn no-nonsense, hands-on en betrokken.
Dat is onze mentaliteit die we graag uitdragen en overdragen
op nieuwe generaties.”

Jan Bruggenthijs becomes CEO.

Contact met de werkvloer
Met de groei van Sif is in de afgelopen jaren ook het aantal
kantoorfuncties toegenomen. De bouw van een nieuw
kantoorpand in Roermond is dan ook geen overbodige luxe.
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Hall 11
There is an internal training course for every position. For
specialisms like hand welding, machine welding, and
submerged arc welding, Sif has its own training programmes
with practical and theoretical components. The instructors
are Sif employees, who work in our own welding department. ‘This is unique in our sector,’ says Björn Coenen. ‘The
level of our training programmes is high. You have to be
dedicated in order to master these disciplines. The training
courses are given in Hall 11, where we have installed separate
machines specially for training purposes. But of course
you don’t master the details until after you’ve finished the
training courses and started working in our factories. Take a
discipline like rolling, for instance. Learning something like
that comes gradually and takes a number of years.

Contact with the shop floor
As Sif has grown in recent years, the number of office
positions has also grown. The construction of a new office
building in Roermond was definitely necessary.
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Zoals een kandidaat-lasser een meeloopdag in de fabriek
krijgt, geldt dat ook voor een beoogd kantoormedewerker.
Want het contact met de werkvloer is van onschatbare
waarde, licht Björn Coenen toe. “Meelopen in de fabriek is
een van de belangrijkste onderdelen van het inwerktraject
voor kantoorpersoneel. Je kunt niks calculeren als je niet
weet hoe wij bepaalde producten in de fabriek maken. Je
kunt geen bedrijfsjurist zijn als je niets weet over de interne
bedrijfsprocessen. Kantoor en werkvloer hebben elkaar hard
nodig. Je moet elkaar kennen en actief opzoeken.”

Flexibele schil
De totale bezetting van Sif bedraagt 200 vaste medewerkers
en een flexibele schil van inhuurkrachten die het mogelijk
maakt om met de projectorganisatie te reageren en anticiperen op de grillen van onze markt. Het is een belangrijk
mechanisme voor de kostenstructuur. Björn Coenen: “Op die
manier kunnen we optimaal op- en afschakelen. We hebben
in de loop der jaren een goede band met onze vaste inhuur
opgebouwd. Zij kunnen van ons dezelfde voorwaarden
en dezelfde persoonlijke benadering verwachten als bij
collega’s die in vaste dienst zijn. Bij Sif wordt iedereen gelijk
behandeld. Heel veel flexwerkers staan dan ook te springen
om weer aan het werk te kunnen bij ons, nadat ze voor een
bepaalde periode zijn afgemeld.”

Vitaliteit en gezondheid
Sif doet er alles aan om haar mensen een gezonde, veilige
werkplek te bieden. Vele jaren geleden al had Sif een eigen
huisarts in dienst die medewerkers pro-actief aansprak op
hun gezondheid en leefstijl. “Eigenlijk was dat een voorloper
van de vitaliteitsprogramma’s die veel bedrijven vandaag de
dag aanbieden”, vindt Björn Coenen. “Waar dat vroeger nog
wel eens gevoelig lag, zie je nu dat veel medewerkers zelf
bewuster met hun gezondheid bezig zijn. In het kader van
duurzame inzetbaarheid bieden we medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan. Deelname gebeurt
op vrijwillige basis. Als je eraan meedoet krijg je suggesties
aangereikt om je leefstijl te verbeteren. Die persoon zelf
heeft daar veel baat bij, maar ook wij als bedrijf. Het mes
snijdt aan twee kanten. Gezonde, vitale medewerkers
hebben een positief effect op het ziekteverzuim.”

And it’s not just potential welders who get a shadow day
in the factory - potential office employees get that too.
Björn Coenen explains that this contact with the shop floor
is invaluable. ‘Shadowing employees in the factory is one
of the most important components of the training process
for office staff. You can’t make any calculations if you don’t
know how the products are made in the factory. You can’t be
a company lawyer if you don’t understand anything about
the company’s business operations. The office and the shop
floor need each other, and it’s important to know each other
and have active contact.’

Flexible shell
The total Sif workforce consists of 200 permanent
employees, plus a sizeable flexible shell of temporary
employees who make it possible to adjust the project
organization to meet fluctuating needs and to anticipate the
changes of our market. This is an important mechanism for
the company’s cost structure. Björn Coenen says, ‘This way,
we can scale up or down in the most efficient way possible.
Over the course of the years we’ve developed a good relationship with our regular temps. They can expect to receive
the same terms of employment and the same personal
approach as their colleagues with permanent contracts.
At Sif, everyone is treated equally. A lot of our temporary
employees can’t wait to come back and work for us again.’

Vitality and health
Sif makes every effort to provide its employees with a
healthy, safe working environment. Sif already had its own
company doctor ten years ago who proactively talked to
employees about their health and lifestyle. ‘In a way, that
was a forerunner of the vitality programmes that many
companies offer these days,’ Björn Coenen points out.
‘Nowadays you can see that a lot of employees are much
more conscious of their health, whereas it used to be kind
of a sensitive subject. In the context of sustainable deployment, we offer employees a regular medical examination on
a volunteer basis. If you participate, you are given suggestions for improving your lifestyle. The individuals themselves
benefit from this, and so do we as a company - it’s a win-win
situation. When employees are healthy and vital, that has a
positive effect on the level of sickness absence.’

2015
Sif besluit tot uitbreiding in
Rotterdam, en aanpassingen
in Roermond.
Sif levert samen met Smulders
de 1000e TP.
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Sif decides to expand in Rotterdam and
make adaptations in Roermond.
Sif and Smulders deliver the 1000th TP.
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Sif Academy

Sif Academy

Vanuit het Arbo-beleid wordt binnen Sif veel tijd, geld en
energie gestoken in het verbeteren van de werkomgeving
op het gebied van veiligheid en gezondheid. Björn Coenen:
“We voeren onze activiteiten natuurlijk uit in een potentieel
gevaarlijke omgeving. De veiligheid van onze medewerkers
heeft dan ook onze voortdurende aandacht. Niet alleen de
technische kant van gezonder en beter werken, maar ook
de kenniskant. In dat kader vind ik het belangrijk om
te melden dat we binnenkort een Sif Academy krijgen.
Dat is een e-learning portal waarin alle veiligheidsinstructies
en opleidingen zijn opgenomen. Door die kennis op een
laagdrempelige manier beschikbaar te stellen, willen we
het veiligheidsbewustzijn van mensen vergroten.”

As a matter of policy, Sif invests a great deal of time, energy,
and money in improving the health and safety of the
working environment. Björn Coenen says, ‘Of course we carry
out our activities in a potentially dangerous environment.
For this reason, we are constantly paying attention to the
safety of our employees - not just in terms of the technical
aspects of working in a better, healthier way; but also in
terms of knowledge. And in that context, I would like to
point out that we will soon be establishing the Sif Academy,
an e-learning portal which will contain all safety instructions
and training courses. By making that knowledge available in
a non-threatening, easy-to-access way, we hope to improve
people’s awareness of safety.’

Sif Maasvlakte 2

Sif Maasvlakte 2

De uitbreiding van Sif naar Maasvlakte 2 in Rotterdam,
brengt ook voor HR een flinke uitdaging met zich mee.
Binnen afzienbare tijd moet een nieuwe bezetting voor de
nieuwe Sif-locatie worden geworven. Daarbij is het plan
dat een ploeg vanuit Roermond de nodige cultuur en
kennis inbrengt in Rotterdam en helpt met het opstarten
van de plant. Björn Coenen: “Een nieuwe locatie betekent
dat je vanaf nul iets moet gaan opbouwen. We hopen een
aantal ‘cultuurdragers’ van Sif Roermond naar Rotterdam
te kunnen sturen. Collega’s die vanuit hun persoonlijkheid
een relevante bijdrage kunnen leveren aan de opstart
van Sif Maasvlakte 2. Ook daar gaan we werken met een
vaste kern van medewerkers en daaromheen een flexibele
schil inhuurkrachten. Alle hoofdkantoorfuncties blijven
in Roermond, omdat we in Rotterdam geen eiland met
vergelijkbare staffuncties willen creëren. Rotterdam wordt
‘Roermond op kleine schaal’. Maar natuurlijk wel met een
eigen identiteit.”

Sif’s expansion to Maasvlakte 2 in Rotterdam means
significant challenges for the HR department. New
employees for the new Sif location will have to be recruited
in the immediate future. The plan is to send a team from
Roermond to Rotterdam to help start up the plant and pass
on the company culture and technical knowledge to the
new employees. Björn Coenen says, ‘A new location means
that you have to create something from the ground up. We
hope to send a few people from Sif Roermond to Rotterdam
who can act as “culture transmitters” and who will be able to
make a personal and relevant contribution to the start-up of
Sif Maasvlakte 2. In Rotterdam we will also be working with a
permanent core of employees surrounded by a flexible shell
of temporary workers. All head office positions will remain
in Roermond, because we don’t want to create an island in
Rotterdam with similar staff positions. Rotterdam will be a
“small-scale Roermond,” but of course it will still have its
own identity.’
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Sif is een stille kracht
Sif exerts quiet strength

Continued growth

In het jubileumboek van Sif dat in 2008 verscheen, schreef
Peter Visser dat Egeria’s doel is “om samen met het
management, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, langdurige waarde te creëren voor alle betrokkenen en
de ondernemingen verder te laten ontwikkelen en groeien.”
Terugkijkend op die uitspraak, mag worden geconcludeerd
dat Egeria in die opzet is geslaagd. Peter: “We hebben
steeds op de juiste momenten geïnvesteerd in de verdere
uitbreiding van de productiecapaciteit. Ook de komst van
Paul Govaert als algemeen directeur na de pensionering van
Jack op den Kamp is in 2008 belangrijk geweest. Paul heeft
het bedrijf naar verdere groei geleid. Aan Jan Bruggenthijs,
die sinds 2014 CEO is, de taak om die lijn door te trekken.”

In Sif’s jubilee book that was published in 2008, Peter Visser
wrote that Egeria’s goal is ‘to work with Sif’s management
on the basis of mutual respect and trust to create long-term
value for all parties involved and to enable the companies to
continue to develop and grow.’ Looking back on that statement, it’s clear that Egeria has succeeded. Peter Visser says,
‘We have continued to invest at the right moments in the
ongoing expansion of the production capacity. The arrival of
Paul Govaert as CEO immediately after Jack op den Kamp
retired in 2008 is also an important milestone. Paul led the
company towards further growth. Now Jan Bruggenthijs, who
has been CEO since 2014, is in charge of continuing those
developments.’

Liefde voor het product

Affection for the product

Sif is een hightech bedrijf, maar tegelijkertijd een bedrijf met
een sterke familiecultuur. “We hebben altijd geprobeerd
om die cultuur, die heel diep verankerd ligt in het bedrijf, te
handhaven”, zegt Peter Visser. Wat die cultuur is? Peter: “Een
enorme liefde voor het product en voor elkaar. Het groepsgevoel bij Sif is heel sterk. Deze mensen hebben alles voor
elkaar over om samen het best mogelijke product te maken.
De mensen maken Sif.”

Even though Sif is a high-tech company, it is a company with
a strong family culture. ‘We have always tried to maintain
that culture, which is deeply rooted in the make-up of the
company,’ says Peter Visser. And what exactly is that culture?
In Peter’s words, ‘It’s a huge affection for the product and
for each other. There’s a strong sense of group feeling at Sif.
The people at Sif will do anything to help each other make
the best possible product as a team. It’s the people who
make Sif what it is.’

Focus op Rotterdam
Peter Visser: “De stap naar Rotterdam is nu voor Sif noodzakelijk om de marktleiderspositie te kunnen handhaven.
De komende drie jaar ligt de focus dan ook op Rotterdam.
Sif heeft een fantastische orderportefeuille. Het is nu zaak
om alle energie en tijd vrij te maken voor de bouw van Sif
in Rotterdam, zodat daar nieuwe orders vlekkeloos kunnen
worden uitgevoerd. Met de gedreven Sif-medewerkers en
het sterke managementteam gaat dat absoluut lukken.”

Egeria en de Sif hebben een gezamenlijke geschiedenis van bijna 10 jaar. Die begon
toen de onafhankelijke investeringsmaatschappij op 8 december 2005 officieel een
meerderheidsbelang in Sif verkreeg. Sif had in die tijd zijn eerste stappen gezet in de
offshore windindustrie. Nu, 10 jaar later is Sif marktleider in de productie van offshore
foundations voor die nog altijd groeiende nichemarkt. “Sif was een mooi, goed geleid
bedrijf dat mooie vooruitzichten had in de offshore windindustrie”, zegt Peter Visser,
oprichter en managing partner van Egeria. “De potentie die we zagen deed ons besluiten om te investeren.”
Egeria and the Sif have a shared history going back nearly ten years. It all started
when the independent investment company officially acquired a majority interest
in Sif on 8 December 2005. In that period Sif had already taken its first steps towards
entering the market for the offshore wind industry. Now, more than ten years later,
Sif is the market leader in offshore foundation production for this still-growing niche
market. ‘Sif was an attractive, well-run company with excellent prospects in the offshore wind industry,’ says Peter Visser, the founder and managing partner of Egeria.
‘We decided to invest in the company because of the potential that we saw.’
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Focus on Rotterdam
Peter Visser says, ‘The move to Rotterdam is necessary right
now in order for Sif to maintain its position as market leader.
That means that the focus for the coming three years will be
on Rotterdam. Sif has a fantastic order portfolio. The priority
now is to invest as much energy and time as possible in Sif’s
construction work in Rotterdam, so new orders can be filled
there without a hitch. With Sif’s motivated employees and its
strong management team, they’re sure to succeed.’

2016
René Schmeitz treedt terug en wordt
opgevolgd door Boudewijn Nijdam
als CFO.
Sif heeft meer dan 500 medewerkers,
en gaat naar de beurs in Amsterdam.
In Roermond wordt een nieuw
kantoorgebouw in gebruik genomen.
Op Maasvlakte 2 wordt een nieuwe
productielocatie in gebruik genomen.

René Schmeitz steps down and is
succeeded by Boudewijn Nijdam as CFO.
Sif has more than 500 employees.
Sif makes IPO on AEX.
Roermond Office is opened.
New production location in Rotterdam
begins operation.
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Kwaliteit op tijd zit in
ons DNA
Delivering quality is intrinsic to our company
In meer dan 65 jaar bouw je als bedrijf een veelzijdige orderportefeuille op. In onze
beginjaren, toen we sterk waren vertegenwoordigd in de apparatenbouw en (petro)
chemie, werkten we voor klinkende namen als DSM, BP, Esso, NAM, Shell en Chiyoda
Tokyo. Toen we eind jaren ‘70 de piles mochten bouwen voor de verbindingsbrug naar
het werkeiland Neeltje Jans, rolden we langzaam in de complexe wereld van olie&gas.
Inmiddels zijn we al meer dan 30 jaar hofleverancier van buizen en palen voor
toonaangevende jacketbouwers zoals Kvaerner, Heerema en Dragados. En ook sinds
we in 2000 bewust kozen voor de productie van grote buizen voor de offshore
windindustrie, weten de bekende spelers uit dit segment ons te vinden. Eon, Statoil,
RWE, Vattenfall, Geosea en Van Oord zijn al vele jaren kind aan huis bij Sif.
A company will build up a varied portfolio over the course of more than 65 years in
business. In our early years, when we had a strong presence in the equipment
manufacturing, chemical, and petrochemical industries, we worked for impressive
names like DSM, BP, Esso, NAM, Shell, and Chiyoda Tokyo. After we were commissioned to build the piles for the bridge for the artificial island Neeltje Jans in the late
1970s, we gradually entered the complex world of the oil and gas sector. Since then, for
more than 30 years, we have been the main supplier of tubulars and piles for prominent
jacket builders like Kvaerner, Heerema, and Dragados. And starting in 2000, when we
made the conscious decision to start building large tubulars for the offshore wind
industry, we have done business with the significant players in this segment.
Companies like Eon, Statoil, RWE, Vattenfall, Geosea, and Van Oord have been Sif’s
valued customers for years.
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Ons bedrijf is veranderd, verbeterd, gegroeid. We wisten
nieuwe markten met succes aan te boren, ons nieuwe kennis
en technologieën eigen te maken en almaar complexer
wordende projecten met de gewenste kwaliteit en binnen
tijd en budget op te leveren. “Ondanks alle transformaties
is het DNA van Sif onveranderd gebleven”, benadrukt
Michel Kurstjens. “We leveren kwaliteit op tijd en luisteren
naar onze klanten. Daar staan we om bekend in de markt.
Dat kunnen we onder andere waarmaken doordat we veel
tijd en energie in het voortraject stoppen. Doorvragen naar
details, echt snappen wat de vraagstelling is en op basis van
onze ervaring verbeterpunten aandragen. Als marktleider
benutten we onze expertise ten volle om elk volgend
project nog beter te laten verlopen en op de gewenste
datum te laten eindigen.”

Since its founding, our company has changed, improved, and
grown. We have successfully entered new markets,
mastered new knowledge and technologies, and delivered
increasingly complex projects with the desired quality on
time and within budget. ‘Despite all the transformations,
Sif’s core values haven’t changed,’ says Michel Kurstjens. ‘We
deliver quality on time and listen to our customers - we’re
known for that within the market. And the fact that we invest
a great deal of time and energy in the preliminary stage is
an important step in making that happen. We ask about
the details of the project and make sure we completely
understand the issue, and on the basis of our experience we
suggest points for improvement. As the market leader, we
fully utilize the expertise we develop in each project to help
the next project run even more smoothly and finish on time.’

Met het groter worden van projecten zijn ook de belangen
van het goed uitvoeren van een order, zeker in de windmarkt, groter geworden. Michel Kurstjens: “Waar 10 jaar
geleden contracten vaak pas werden ondertekend op het
moment van uitlevering, gaan nu aan een potentiële order
uitvoerige contractonderhandelingen vooraf. We zijn meegegaan in de groei en ontwikkeling van onze afzetmarkten
en hebben onze organisatie er telkens op aangepast.

As the projects have become bigger, it has also become
more essential that orders are implemented well, especially
in the wind market. Michel Kurstjens says, ‘Whereas ten
years ago contracts were often left unsigned until the
moment of delivery, these days there are extensive contract
negotiations in advance of any potential order. We have
grown and developed together with our customers and
constantly adapted our company to meet the needs of the
market.’

René Schmeitz verwoordt het treffend: “De basis van
ons succes dat zijn onze mensen. Zij zijn zeer betrokken,
signaleren tijdig zaken voordat het problemen worden en
staan altijd klaar voor dit bedrijf. Ze beschikken over die
typische Sif-mentaliteit waarmee we groot zijn geworden
en die we voor de toekomst moeten koesteren.”

René Schmeitz expresses it perfectly when he says, ‘Our
people are the foundation of our success. They are massively
dedicated, are aware of issues before they become
problems, and are always willing to work hard for this
company. They represent the typical Sif mentality which
has enabled us to grow and which must be nurtured for the
future.’
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„A diamond that’s forever”
Sif na 60 jaar sterk de toekomst in.

„A diamond that’s forever”
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