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Offshore 
Elke dag een nieuw avontuur
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Siedo: ‘Het allermooiste moment? Dat is wanneer je ’s ochtends vanuit Den Helder met de heli opstijgt. De 

Noordzee die zich onder je uitstrekt; het gevoel dat er weer een nieuw avontuur begint. Na een uur vliegen land 

je op een platform, je brengt je spullen naar je hut, maakt een praatje met collega’s. In achttien jaar tijd heb ik 

natuurlijk veel mensen leren kennen en het is leuk om elkaar weer even te zien. Elk platform is een dorpje op 

zich. Dat voelt elke keer als thuiskomen.’     

Een strak schema 
‘Ons werk vindt vooral van maart tot en met oktober plaats. Dit is de periode waarin de gasvraag laag is en er 

op de platforms tijd is voor groot onderhoud. Het werkschema dat we van Total krijgen, is daardoor behoorlijk 

strak. De dagelijkse operatie, de helivluchten: alles wordt ver van te voren vastgelegd. De twaalf uur die je per 

dag op een platform werkt, moet je daarom volop benutten. Dit vraagt dat je heel gefocust je werk doet: elk uur 

telt.’  

Tot in elke uithoek van Nederland vind je van der Heide. Zelfs op plekken waar ‘gewone mensen’ niet snel 

komen. Zo voert Siedo Hiemstra (samen met Gerjo Rienties, Erik Sijbring en André Alberda) voor Total 

Nederland inspecties uit op 24 gasproductieplatforms in de Noordzee. Een bijzondere job die nooit verveelt.

Een job die nooit verveelt

Siedo
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Vrijheid en saamhorigheid 
‘Mensen vragen wel eens: Wat vind je nou leuk aan offshore werken? Maar de vrijheid die we krijgen en de 

onderlinge saamhorigheid zijn fantastisch. Twaalf uur per dag ben je bezig met het werk. Daarna heb je twaalf 

uur vrij. Dan kun je even sporten of naar de bioscoop. De twee weken op zo’n platform vliegen voorbij. En 

daarna ben je twee weken thuis. Dan kun er helemaal zijn voor je gezin, je kinderen. Die afwisseling vind ik 

heerlijk. Thuis staan ze er gelukkig ook achter.’  

Tatoeages, horloges en kettingen? 
‘Ik ken de vooroordelen ten opzichte van mensen die op zo’n platform werken: dat hangt van tatoeages, gouden 

horloges en kettingen aan elkaar. Niets is minder waar. Het zijn allemaal professionals. En of je nu werkt met 

Russen, Duitsers of Fransen: het veiligheidsbewustzijn op zo’n platform is groot. Iedereen spreekt elkaar daarop 

aan. Je werkt met z’n allen op een locatie met een hoog risico. Hoe mooi het leven op zee ook is: uiteindelijk wil 

iedereen weer veilig en gezond naar de wal.’  

‘Ik doe dit werk nu al 18 jaar. Laatst had ik het er met mijn collega Gerjo over. Hij zei: ‘Dit is qua werk het beste 

dat me is overkomen.’ Daar sluit ik me bij aan. Als ik om vijf uur ’s ochtends naar Den Helder rijd, heb ik er weer 

zin in.’ Leks

‘Elk olieplatform is een 
dorpje op zich’


