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ENERGY CONSULTANT DONALD ROELS AAN HET WOORD

Onze Process Engineering Consultant Donald Roels merkt dat niet alleen bestaande klanten 
bij ons aankloppen, maar ook start- en scale-ups. “Voor bestaande bedrijven is het zaak om hun 

roadmap naar significante CO2-emmissiereductie op te stellen, waarbij vaak inzet van nieuwe 
technologieën vereist is. Aan de andere kant zien we veel nieuwe initiatieven ontstaan voor 

circulaire oplossingen.”

Donald ziet al deze vernieuwende technologische oplossingen als op zichzelf kleine, maar 
noodzakelijke stukjes in de totale puzzel van verduurzaming. “Klanten wenden zich tot ons om te 

vragen hoe ze de puzzelstukjes kunnen combineren op een projectmatige manier. Met onze kennis 
en ervaring van engineering en de procesindustrie helpen wij dat te realiseren.”

INLEIDING: DE REIS NAAR CIRCULAIRE CHEMIE

Het Klimaatakkoord is helder: in 2030 moeten we 49% minder CO2-uitstoot hebben ten opzichte van het basisjaar 

1990, en in 2050 95% minder CO2-uitstoot. Om dit te bereiken worden parallelle paden bewandeld: ontwikkeling 

in hernieuwbare grondstoffen, energiebesparing, energietransitie en circulaire oplossingen.  Om dit te behalen 

moeten we nog een flinke stap zetten, want de energie-intensieve productieprocessen zorgen voor een flinke CO2-

voetafdruk van de industrie. 

DE ROL VAN PROJECTMANAGEMENT VERANDERT MEE

Als de chemische procesindustrie een andere manier van produceren omarmt, kan deze een gigantische positieve 

impact hebben op de wereld. Daarom zijn diverse spelers in de sector enthousiast aan de slag gegaan met 

innovatieve decarbonisatieprojecten zoals: elektrificatie van processen die voorheen aardgasgestookt waren of 

elektrolyse voor de productie van waterstof en methanol. 

Ook de circulariteit in de keten speelt een grote rol in de ontwikkeling van een schonere industrie. 

Grondstoffen worden vervangen of aangepast zodat ze later in de keten beter afbreekbaar of te upcyclen zijn. 

Daarnaast is er wetenschappelijk onderzoek gaande om compleet nieuwe productie- en fabricagemethodologieën 

te ontwikkelen en testen, zoals nieuwe reactoren, andere schaalgrootte en andere chemische routes. 

Dit soort projecten heeft alleen kans van slagen als de beste mensen in hun vakgebied samenwerken. Vanaf 

het prilste ontwerp tot en met inbedrijfstelling is de rol van projectmanagement cruciaal. In deze whitepaper 

beschrijven we de succesfactoren van een innovatief decarbonisatieproject. Maak samen met ons de reis van de 

lineaire naar de circulaire industrie.



 HAALBAARHEIDSFASE
In deze fase wordt de technische, economische en 

juridische haalbaarheid van het project bepaald. Uit een 

vooronderzoek of haalbaarheidsfase zal blijken welke 

technieken er bestaan, waaraan deze kwalificeren en 

welke technische innovatiestap gemaakt moet worden 

om de beoogde doelen te behalen.

   Struikelblok:  New Energy & Infrastructure-

innovaties hebben andere businessdrivers dan 

traditionele projecten en leveren bijvoorbeeld een 

nieuwe manier van bedrijfsvoering op. Het is belangrijk 

dat nieuwe installaties worden ingepast in bestaande 

faciliteiten. Vaak hebben fabrieksinstallaties eerder 

al talloze aanpassingen ondergaan om de levensduur 

te verlengen of om compliant te blijven aan steeds 

stringentere wet- en regelgeving. Als het gaat om 

nieuwe operatiewensen, moet het ingenieursbureau 

zich inleven in de fabriek of zich snel een installatie-

onderdeel op een specifieke locatie eigen maken. 

 BASIC ENGINEERING
Als de projectvolwassenheid voldoende is, kan de 

volgende stap worden gezet. Er wordt een basisontwerp 

gemaakt; dat geeft een overzicht van de technische 

eisen, systeemspecificaties en investering.

   Struikelblok:  Decarbonisatieprojecten zijn veelal 

samenwerkingsverbanden tussen heel verschillende 

spelers – groot en klein, corporate en startup 

enzovoort. Dat kan wel eens leiden tot een botsing 

van culturen - met uiteenlopende responssnelheden, 

communicatiestijlen of kwaliteitsstandaarden. Het is 

aan te raden in deze fase duidelijk te krijgen wat de 

partijen van elkaar kunnen verwachten.

DIT ZIJN DE STRUIKELBLOKKEN TIJDENS EEN DECARBONISATIEPROJECT

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen zijn diverse spelers in de chemische industrie enthousiast aan de slag 

gegaan met innovatieve projecten waarin wordt overgeschakeld op energie uit duurzame bronnen. Deze initiatieven 

bestaan bijvoorbeeld uit een omslag van fossiel-gedreven naar elektrisch-gedreven processen of een algehele 

herstructurering van de keten.   

Ook bij dit soort innovatieve projecten gelden de standaardstappen voor projectmanagement. Wel zien we 

specifieke uitdagingen die ontstaan tijdens New Energy & Infrastructure-projecten. Die vormen een mooie illustratie 

van de uniciteit van dit soort projecten. Reden om per projectfase een mogelijk struikelblok te benoemen. 
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 GOEDKEURING VAN HET PROJECT
Soms vindt er nog een demonstratie- of testfase plaats 

om potentiële relaties en investeerders te overtuigen 

van de techniek. Na goedkeuring van het project komt 

er budget vrij om daadwerkelijk te gaan bouwen.

   Struikelblok:  Als wordt samengewerkt met externe 

kennisdragers die onder ‘intellectual property’-regels 

vallen, is het voor hen soms moeilijker integraal in 

de techniek te participeren. Ook is het zaak nieuw 

intellectueel eigendom te beschermen als die tijdens 

het project ontstaat, waarbij ook de vraag opkomt bij 

welke partij deze terechtkomt.

 DETAILS UITWERKEN EN BOUWEN
Aan de slag! Het ingenieursbureau bepaalt samen met 

de opdrachtgever de aanbestedingsstrategie. Daarna 

worden de aannemers en toeleveranciers geselecteerd. 

Veel aandacht wordt gericht op het zeker stellen van 

de performance-garanties die het ingenieursbureau 

gedurende de startup van de installatie samen met de 

opdrachtgever controleert. De projectontwikkeling gaat 

hiermee een nieuwe fase in, namelijk een langdurige 

inbedrijfstelling.  

   Struikelblok:  Door desinvestment-programma’s 

zijn veel chemische bedrijven in de jaren negentig 

overgenomen door grotere concerns. Aandeelhouders 

die vanuit diverse landen en culturen de bedrijven 

aansturen, hebben de keten complex gemaakt. Dit heeft 

ook de rol van stakeholder management tijdens een 

project meer op de voorgrond doen treden. 

KH ENGINEERING EN DE ENERGIETRANSITIE

Al onze klanten hebben te maken met de 
energietransitie. Binnen KH Engineering is er daarom 

een speciale werkgroep sinds 2019 opgericht om in te 
spelen op deze ontwikkelingen. 

Deze New Energy & Infrastructure (NEI) werkgroep legt 
dwarsverbanden tussen de marktsectoren en is op de 

hoogte van de trends en ontwikkelingen in onder andere 
de chemiemarkt. Alle ontwikkelingen en kennis over gebruik 

van onder andere niet-fossiele brandstoffen, warmtepompen, 
elektrificatie en waterstof worden verzameld en gedeeld, zodat 

ieder marktteam binnen KH Engineering daar zijn voordeel mee 
kan doen en toe kan passen in de projecten bij klanten.

Onze projectaccountmanagers in deze sector hebben nauw contact 
met onze klanten en weten welke vragen er leven, zoals: hoe 

reduceren we CO2-uitstoot en hoe werken we toe naar groene chemie? 
Bij al die vragen staat het NEI-team met zijn kennis en expertise voor je 

klaar! 
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DE VERBINDENDE FACTOR VAN 
PROJECTMANAGEMENT

Projecten transformeren van lineair 

naar circulair, niet alleen op het 

gebied van duurzaamheid, maar 

ook op dat van projectaanpak. 

Aangejaagd door technische 

innovaties en de roep om meer 

verantwoordelijkheid veranderen 

ingenieursbureaus mee. Waaraan 

moet projectmanagement voldoen 

om innovatieve projecten te laten 

slagen?

Ten eerste is de brugfunctie van 

projectmanagement cruciaal. Het 

ingenieursbureau van vandaag 

kent de diverse culturen binnen 

de chemische industrie en is 

de verbindende factor tussen 

bedrijven die (gaan) samenwerken. 

Het ingenieursbureau kan hierbij 

gebruikmaken van multidisciplinair 

denken en opereren. Er liggen 

vaak nieuwe opportuniteiten door 

optimalisaties uit te voeren en 

gebruik te maken van bestaande 

utilities of productieprocessen.  

Ten tweede is stakeholder 

management key. Om het 

projectteam doelgericht in het 

project te houden worden de 

organisatieverschillen open 

en transparant besproken in 

de stuurgroep. De stuurgroep, 

die wordt gevormd door alle 

stakeholders betrokken in de New 

Energy & Infrastructure-innovatie, 

toetst of de voortgang van het 

project conform de businesscase-

verwachtingen verloopt. 

Ten derde moet de projectmanager 

beschikken over kennis van de 

relevante techniek. Onderwerpen 

die momenteel spelen rondom 

New Energy & Infrastructure zijn:

• elektrificatie

•  warmtetransport

•  warmtepomptoepassingen

•  warmte-integratie in processen

•  up- en recycling

•  geothermie

•  power to X

•  waterstof

Tot slot is organisatiesensitiviteit 

een belangrijke eigenschap van de 

hedendaagse projectmanager. De 

projectteams bij de opdrachtgever 

bestaan tegenwoordig vaak 

uit projectdeelnemers uit 

diverse bedrijfsonderdelen die 

parttime beschikbaar zijn voor 

het project. Soft skills zijn nodig 

om de communicatie tussen de 

teamleden, teams en bedrijven 

vorm te geven en aan te sturen. 

Belangrijk in deze context is kennis 

van:

•  communicatieve vaardigheden

• value improvement processen

• de scrum/agile methode

Het succes van innovatieve 

projecten staat of valt met 

een projectmanager die niet 

alleen kennis van de diverse 

disciplines heeft, maar die ook de 

verbindende schakel is tussen alle 

betrokkenen. Bedrijven schakelen 

hiervoor externe experts in die 

volledig beschikbaar zijn om 

deze taak op zich te nemen. 
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POWER TO METHANOL ANTWERP: DUURZAME GRONDSTOF

Methanol is een veelgebruikte grondstof in de chemische industrie, maar tot op heden wordt het 
gemaakt uit fossiele grondstoffen. Met een nieuwe methode gaat dat heel anders.

In Antwerpen is momenteel de eerste fabriek voor duurzame methanol  in ontwikkeling. Het 
consortium Power to Methanol Antwerp werkt samen aan de realisatie van deze fabriek. Wanneer 
de fabriek er staat, zal duurzaam opgewekte elektriciteit worden gebruikt om via elektrolyse water 
te splitsen in waterstof en zuurstof, waarna afgevangen CO2 daaraan wordt toegevoegd. De fabriek 
maakt hiervan vervolgens duurzame methanol, dat dan weer kan worden toegepast in verschillende 
productieprocessen in de regio Antwerpen. 

Bron: khengine.eu

https://khengine.eu/2021/november/antwerpen-op-weg-naar-industriele-productie-duurzame-methanol/
https://khengine.eu/2021/november/antwerpen-op-weg-naar-industriele-productie-duurzame-methanol/
http://khengine.eu


OVER KH ENGINEERING

Als multidisciplinair full-service ingenieursbureau 
ondersteunt KH Engineering opdrachtgevers wereldwijd 
in de ontwikkeling van projecten. Wij onderscheiden 
ons vanwege de pragmatische aanpak, de brede 
technologische kennis van onze collega’s en het 
realiseren van complete projecten. Deze variëren van 
front-end tot aan engineering, inkoop en constructie 
management (EPCm) services voor nationale en 
internationale opdrachtgevers.

KH Engineering heeft als doel innovatieve 
technologische oplossingen te leveren door kennis, 
capaciteit en ervaring te combineren. Hierdoor 
creëren wij continue ontwikkelingen en waardevolle 
oplossingen voor de markt. Veiligheid en duurzaamheid 
zijn voor ons dé randvoorwaarden voor een succesvol 
project. Met een dynamische aanpak zorgen onze 
professionals voor toegevoegde waarde in ieder project. 
Wij leveren onze opdrachtgevers een transparant en 
voorspelbaar project, waarbij ‘denken en doen’ het 
succes van onze dienstverlening vormen.

NEW ENERGY & INFRASTRUCTURE

Om bij te dragen aan de Klimaatdoelstellingen houdt 
onze New Energy & Infrastructure-groep zich specifiek 
bezig met projecten gerelateerd aan decarbonisatie, 
energietransitie, up- en recycling. In de afgelopen jaren 
heeft KH Engineering al een indrukwekkend portfolio 

opgebouwd in energietransitieprojecten. Denk aan CO2-
capture of warmte-uitkoppeling vanuit de industrie naar 
stadsverwarming. 

Daarnaast hebben we met ons design gezorgd 
voor terugwinning van grondstoffen en energie uit 
bestaande processen bij diverse asset owners. We 
hebben diepgaande kennis van de ideale vormgeving 
van het proces, en alle benodigde multidisciplinaire 
vakgebieden om het project vervolgens tot in de 
puntjes uit te voeren.

Enthousiast geworden over de energietransitie? 
Neem contact op met Kees Vonk 
kees.vonk@khe.eu 
06 54 972 747 

www.khe.eu
LinkedIn
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