Laurens Sellbach
Bijna 6 jaar lang was ik projectleider op de vastgoedafdeling van de grootste woningbouwcorporatie uit
de stad Groningen. Hier begeleidde ik sloop-, renovatie-, en nieuwbouwprojecten. Door de politieke
druk op woningbouwcorporaties verdween mijn baan. Via Bouke Jan Vlonk (werkzaam bij Inextern)
kwam ik in contact met Inextern. Een plezierig gesprek volgde waarin de mogelijkheden verkend
werden. Er was op dat moment geen concrete baan beschikbaar maar er werd breder gekeken. Niet
alleen naar de afgeronde opleidingen (MBO en HBO Bouwkunde), maar vooral naar wat wil ik, kan ik
en waar ben ik goed in. Dit is een plezierige en persoonlijke aanpak die mogelijkheden biedt. Na korte
tijd kwam Inextern met een alternatieve mogelijkheid om als projectleider aan de slag te gaan bij hun
klant NAM. Dit was uiteraard even schakelen. Vragen als: kan ik dit wel, past dit bij me speelden door
mijn hoofd. Deze werden weggenomen door het vertrouwen dat Inextern in mij had als man voor deze
rol. Zo geschiedde, 2 weken later was ik begonnen aan het project bij de NAM.
Aanleiding
Bij gaswinning wordt een buis aangebracht vanaf de bron tot aan het maaiveld. Deze buis wordt vanaf
het maaiveld afgesloten met een ‘christmas tree’, een constructie van kranen en afsluiters en ongeveer
3 meter hoog. Hiermee kan de gasstroom gereguleerd en verder verwerkt worden. Om onderhoud te
kunnen plegen aan de ‘christmas tree’ of om werkzaamheden te doen in de buis, moet er aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan, zoals bijvoorbeeld lekcriteria van afsluiters. Hierover was veel
onduidelijkheid bij coördinerend en uitvoerend personeel.
Opdracht
Mijn opdracht was om die onduidelijkheid weg te nemen door het realiseren van een eenvoudige en
begrijpelijke handleiding met daarin de eisen waaraan moet worden voldaan. Na een half jaar heeft dit
geresulteerd in een handleiding van 3 pagina’s (in 3 varianten voor 3 afdelingen), waarin bijna 400
pagina’s aan regelgeving is verwerkt inclusief de kennis en ervaring van het personeel. Momenteel
wordt er al gewerkt met de handleidingen en het leidt nu al tot minder discussie en geannuleerde
werkzaamheden. Erg leuk om te zien! Daarnaast zou dit alleen voor Europa gebruikt gaan worden,
maar het is ook door andere afdelingen nu opgepikt waardoor het wordt toegevoegd aan de
wereldwijde regelgeving van Shell. Een mooi resultaat!
Toekomst
In dit half jaar heb ik heel veel geleerd en ben ik gegroeid, zowel op technisch als op persoonlijk vlak.
Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen en gegrepen. De werknemers van de klant NAM leer je
ondertussen beter kennen en omgekeerd weten zij wat ik in huis heb. Hierdoor weten ze mij voor
steeds meer vragen vanuit verschillende afdelingen te vinden om ondersteuning te bieden en hun te
helpen met opdrachten.

