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MOURIK: ONE-STOP-SHOPPING
IN DE HAVEN
Mourik heeft het one-stopshoppingconcept geïntroduceerd.
Wat is hiervan het grootste
voordeel voor jullie klanten?

Industrieel dienstverlener Mourik is een veelzijdige partner voor
onder meer de chemie en de olie- en gassector. Mourik is zeker
geen onbekende in de haven. Bedrijven als Vopak, Lanxess,
Sabic, Gate Terminal en Wilmar mag zij tot haar klanten rekenen.
De 2.000 medewerkers van dit familiebedrijf zijn ondernemend,
hardwerkend én innovatief. Dat sluit perfect aan bij het gewenste
imago van de haven. Dit is dan ook de directe aanleiding om
5 vragen te stellen aan bestuursvoorzitter Kees Jan Mourik.

Kees Jan Mourik

Vorig jaar heeft u uw vader
opgevolgd binnen het bedrijf.
Wat doet u anders dan uw vader?
Ik bouw verder op het fundament
dat mijn vader heeft gelegd en met
de koers die we samen hebben uitgezet. Ik zit al heel wat jaren in de
Raad van Bestuur, dus voordat ik
bestuursvoorzitter werd, had ik al
invloed op het beleid van Mourik.
En vergeet niet dat ik al vroeg in het
bedrijf ben begonnen. Mijn vader
vond dat ik mijn sporen echt moest
verdienen. Zo ben ik gekomen tot
waar ik nu ben. Ik ken het bedrijf
door en door en doe de dingen op
mijn manier maar niet veel anders
dan mijn vader.

Mourik is al meer dan 50 jaar
werkzaam in de industrie.
Welke belangrijke
ontwikkelingen ziet u?

De marges in Europa staan onder
druk. We zien dat er een overcapa52
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citeit is bij werkzaamheden voor
raffinaderijen zoals in Engeland,
Duitsland en Aruba. Dat komt omdat raffinaderijen hier worden afgebouwd en in het Midden- en Verre
Oosten worden opgebouwd. De
vraag naar brandstof neemt in
Europa niet meer toe. Die vraag
neemt wel snel toe in het Middenen Verre Oosten waar de economie
op volle toeren draait. Bovendien
zijn raffinaderijen daar goedkoper
door lagere loon- en vestigingskosten. Dus als de groei niet hier is, dan
gaan wij naar waar de groei wel is.
We zetten in op groei in het Midden- en Verre Oosten en hebben
ook al geruime tijd een participatie
in CR Asia. Een bedrijf met een
enorme groeipotentie, dat hetzelfde
doet als Mourik Services in de Europoort: catalyst handling, cleaning,
maintenance, etc. CR Asia is nu al
toonaangevend in Azië en staat in
de top 3.

Waar ligt voor jullie de focus de
komende jaren?

Wij vinden het als familiebedrijf
belangrijk onze goede financiële
basis vast te houden. Enerzijds door
autonoom te groeien, anderzijds
door te besparen en dat doen we
door efficiënter te werken. Onze
sterke financiële positie geeft ons
ook een voorsprong op de concurrentie. De opdrachten die wij uitvoeren in de petrochemie zijn van
cruciaal belang voor onze klanten.
Aangezien dit grote meerjaren
projecten zijn, gaat een opdracht
gever liever in zee met een kapitaalkrachtige dienstverlener waarvan
hij weet dat die over een paar
jaar nog bestaat. En die zekerheid
bieden wij.
Daarnaast zien we dat onze multidisciplinaire aanpak goed valt bij
klanten. Het versterken van de
kruisbestuiving tussen alle Mourikdochters blijft één van onze speerpunten.

Met dit concept bieden wij aan de
klant geheel te ontzorgen en zijn
project met een kortere doorlooptijd en een betere prijs-/kwaliteitverhouding te kunnen realiseren.
Wij stappen in vanaf het begin van
het project, zeg maar vanaf de ‘tekentafel’. Het Programma van Eisen
van de klant pakken we op en werken we volgens zijn wensen uit
naar een compleet, praktisch en
werkbaar ontwerp. Dit kunnen we
als Mourik zelf, we hebben immers
de benodigde engineering in huis
en nemen daarnaast ook externe
engineeringbureaus in de hand.
Daarna gaan we naar de uitvoeringsfase.
Met de vele disciplines binnen
Mourik kunnen we de projecten
grotendeels zelfstandig realiseren
en waar nodig of als de klant dat
vraagt, werken we met gespecialiseerde onderaannemers. Het gehele
proces, van engineering tot en met
oplevering en commissioning,
managen we binnen de Mourikprojectorganisatie en daarmee

heeft de klant zijn enige aanspreekpunt voor het hele traject.
Veiligheid is bij ons in goede handen, we hebben mooie veiligheidsscores en zijn ‘best in class’. Dit is
belangrijk voor de reputatie van de
opdrachtgever die niet geconfronteerd wil worden met onveilige
situaties.
Multidisciplinair samenwerken
zowel binnen de Mourik-bedrijven
alsook met de opdrachtgever en
partners, zoals onderaannemers of
combinanten, vraagt om vertrouwen, transparantie en flexibiliteit.
We besteden hierbij vooral aandacht aan de teamsamenstelling en
starten de projecten met speciale
teamsessies. We kijken inmiddels
terug op een aantal prachtige werken die we op deze wijze voor onder andere Vopak Europoort en
Wilmar hebben gerealiseerd. Daar
ben ik best trots op! Wij staan dus
klaar voor de volgende projecten
die zich inmiddels hebben aangediend.

Eén van de nieuwe projecten is
voor Vopak Europoort. Kunt u
daar meer over vertellen?

Voor Vopak bouwen we een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een
uitstekend voorbeeld van een
multidisciplinair project waar verschillende Mourik-dochters met
elkaar samenwerken. Blijkbaar ook
naar tevredenheid van Vopak, want
dit is de tweede installatie die we
voor hen bouwen. In 2012 hebben
we al een waterzuiveringsinstallatie
opgeleverd in de West Area.
Bij het ontwerp hebben we hier
gebruik gemaakt van BIM 3D-modelleringssoftware. Alle betrokken
disciplines kunnen binnen hun eigen (software)omgeving het model
opzetten en daarna samenvoegen
met de andere disciplines tot één
compleet model. Onvolkomenheden
komen hiermee in de ontwerpfase
boven water: innovatief, kosten
besparend en minimale faalkosten.

VRAAG &
ANTWOORD

de HAVEN 2014

53

