‘DURF JIJ OVER
DE GRENS TE KIJKEN?’

WERKEN IN EEN ANDER
LAND? OF WAT DACHT
JE VAN EEN BAAN OP
EEN BOORPLATFORM?

INLEIDING
Vaak denk je niet verder dan een baan in jouw directe omgeving. Je
groeit op in jouw gemeente of stad, gaat er naar school en liefst vind je
er nadien ook een toffe job. Daar is niets mis mee, maar soms is het ook
fijn om te kijken wat een job in een andere regio of zelfs een ander land
jou kan bieden. Ontdek via deze module de kansen en mogelijkheden
die een baan over de grenzen jou kan bieden! Ga je de uitdaging aan?

AAN DE SLAG OP EEN BOORPLATFORM
Bij grenzen denken we spontaan aan landsgrenzen. Zo liggen voor een baan in
het buitenland Nederland en Frankrijk het meest voor de hand. Maar wist je
dat ook de zee een hoop werkgelegenheid biedt? Je denkt er waarschijnlijk
niet spontaan aan, maar het is een groot gebied waar veel mensen werken, op
schepen, maar ook op boorplatforms.
Op een booreiland werken, je houdt ervan of niet. En of het iets voor jou is,
daar kom je heel snel achter eens je ergens bent gestationeerd. Bij de meeste
mensen die er werken, was het liefde op het eerste gezicht.
Het is ook goed betaald. Maar het zijn wel de vervelende kanten van het
beroep die ervoor zorgen dat je hier zo goed verdient. Ondanks de vele
ongemakken is een baan op zee iets om van te watertanden. Als je niet bang
bent om je handen vuil te maken en je houdt van flexibiliteit, avontuur en
hechte vriendschappen, dan is dit misschien wel iets voor jou!

EVENWICHT TUSSEN WERK EN ONTSPANNING
Een werkdag op een booreiland telt meestal geen 8 maar 12 uren, 7 dagen per
week. Om dit vol te houden zijn er dagelijks een viertal pauzes waarin je ook
kan eten. Na 12 uren werk, heb je ook 12 uren vrij.
Om mentaal en fysiek fit te blijven, is ontspanning tijdens deze momenten
erg belangrijk. Naast een ruimte met televisie, computer en pooltafel, is er
vaak ook een goed uitgeruste fitnessruimte. Sommige grotere boorplatformen
hebben zelfs een voetbalveld of een sauna ter beschikking. Deze faciliteiten
maken het harde werken op een booreiland een stuk aangenamer.
Het grote voordeel wanneer je deze baan doet, is dat je na een maand werken,
ook een maand naar huis kan. Het werkritme op booreilanden is vaak 4 weken
werken, 4 weken vrij. In de 6 actieve maanden, verdien je genoeg geld voor
het hele jaar.

1 onderwerp - 1 doelstelling
Niet teveel onderwerpen en doelstellingen in 1 film bundelen. Premisse:
Het onderwerp en de doelstelling moet je in 3 korte zinnen kunnen
uitschrijven.
Iedereen die meewerkt aan de film moet hier achter staan, want een film

VERLONING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Je verdient op een boorplatform een stuk meer dan als je datzelfde beroep
aan land uitvoert omdat er grotere verantwoordelijkheden en risico’s mee
gepaard gaan. Ook ben je midden op zee, heb je geen familie om je heen
en ben je vaak weken na elkaar van huis weg. In de beroepenlijst in deze
brochure krijg je een idee wat het loon is per functie.
Als je aan de slag gaat, krijg je een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
aangeboden. Hierin staan de voorwaarden, rechten en plichten van de
werknemers van een boorplatform. Met deze regels wordt de groep
offshore werkers vertegenwoordigd en zijn er duidelijke afspraken over
gemeenschappelijke zaken.
Zo bevat deze cao de gegevens van het salaris. Je krijgt een bepaald loon dat
afhankelijk is van het beroep. Verder staat in de cao ook de offshore toeslag,
een specifieke toeslag voor werknemers op een boorplatform. Dit krijg je
omdat je een redelijk gevaarlijk beroep uitoefent. Daarnaast krijg je ook een
vergoeding omdat je lang van huis weg bent. Ook de pensioenregeling en de
ziekteverzekering is in de cao opgenomen.

COMPETENTIES
Op een boorplatform moet je een grote verantwoordelijkheid kunnen dragen
en een doorzetter zijn. Het is erg belangrijk dat je stressbestendig bent,
maar je moet ook langere tijd van huis kunnen zijn. Als je een harde werker
bent en je kunt het aan om dagen achter elkaar twaalf uur per dag te werken
zonder een vrije dag, dan is het werken op een boorplatform wellicht wat voor
jou! Hoogtevrees kun je niet gebruiken bij het werken op een boorplatform.
Spreekt dit je aan en ben je in het bezit van deze competenties?
In het begin werk je wellicht onderaan de ladder. Je kunt echter een doel
voor ogen hebben en stapsgewijs werk je daar naar toe. Het is belangrijk dat
je stap voor stap hogerop komt. Je kunt overal goed aan wennen, je krijgt
ervaring en steeds meer verantwoordelijkheid.

BEROEPENLIJST: een greep uit de vele beroepen op een boorplatform
ONDERWATERLASSER
Dit is een beroep waarbij je laswerkzaamheden verricht
onder water. Watervrees mag je dus niet hebben. Dagelijks
ben je in deze job maximaal drie uur onder water en dat
zowel ’s zomers als ’s winters.
Boorplatforms hebben vaak verbindingen onder water liggen
tussen het boorplatform en het vasteland om daar olie in
te vervoeren. Deze verbindingen kunnen soms beschadigd
worden. Het is aan de onderwaterlasser om deze beschadigingen te herstellen en
ervoor te zorgen dat de olie zonder problemen naar het vasteland kan stromen.
Lassen onder water werkt anders dan op het land. Het belangrijkste verschil
is dat het lasproces sneller afkoelt. Je moet dus heel alert zijn, want je kan
een fout bijna niet meer herstellen. Je ziet ook minder, dus moeten je andere
zintuigen het voor een stuk overnemen.
Moed en wilskracht zijn belangrijk in dit werk. Een onderwaterlasser moet ook
goede initiatieven nemen, over een gedegen technische bagage beschikken en
verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen. Onderwaterlasser is een uitdagend
beroep met elke dag andere opdrachten en andere omstandigheden. Je hebt er
goede zenuwen en een topconditie voor nodig!
Gemiddeld startloon: €40.000

TIPS & TRICKS

BEROEPENLIJST: een greep uit de vele beroepen op een boorplatform
TOOLPUSHER
De toolpusher verzorgt het gereedschap op het
boorplatform en heeft daarbij een leidinggevende
functie over het boorplatform. Hierbij horen ook
administratieve taken maar een vooropleiding is niet
persé nodig. Het is mogelijk toolpusher te worden via
de beroepen roughneck en roustabout medewerker.
Er is ervaring nodig voor dit werk om alle gereedschappen te kennen en ook
kennis over veilig werken is cruciaal omdat de toolpusher verantwoordelijk is
voor meerdere werknemers en hun veiligheid. Vandaar ook het prima salaris.
Gemiddeld startloon: €75.000
ROUGHNECK
Op een boorplatform moeten er veel fysiek
werkzaamheden verricht worden. Zo moeten
zware onderdelen vaak worden verplaatst.
Een roughneck werkt onder leiding van een
toolpusher. Een toolpusher is een roughneck
die gepromoveerd is tot leidinggevende. Als
roughneck voer je voornamelijk betrekkelijk
eenvoudige klusjes en werkzaamheden uit. Dit zijn vaak sjouwklussen of
algemene klusjes, zoals schoonmaken of opruimen. Door deze werkzaamheden
hebben de roughnecks geen specifieke opleiding nodig. Om deze reden zijn er ook
veel roughnecks aan het werk die geen diploma hebben behaald. Omdat je als
roughneck op verschillende plaatsen op het boorplatform kan worden ingezet, is
het de ideale leerschool om door te groeien naar een andere functie.
Gemiddeld startloon: €35.000

BEROEPENLIJST: een greep uit de vele beroepen op een boorplatform
RADIO OPERATOR
Doordat olieplatformen ver weg zijn van het
vasteland, is het belangrijk dat ze goed in contact
staan met het vasteland. Dit is nodig, omdat er per
dag meerdere helikopters of boten een bezoekje
brengen aan het platforms. De radio operator leidt
dit in goede banen. Hij/zij zorgt voor een goede
coördinatie van deze bezoeken zodat er geen ongelukken gebeuren.
Daarnaast zorgen radio operatoren er ook voor dat de communicatie op het
platform zelf goed loopt. Op een boorplatform werken veel mensen samen. Om
alles op rolletjes te laten verlopen, zijn er mensen nodig die communicatie tussen
al deze werknemers regelen en die ervoor zorgen dat de juiste werknemers op het
juiste moment de juiste werkzaamheid verrichten. Al deze zaken worden verricht
door een radio operator.
Mensen die ervoor kiezen om radio operator op zee te worden, doen dat, omdat
het een fysiek minder zwaar beroep is in vergelijking tot de andere beroepen
daar. Planning en duidelijke communicatie is wel cruciaal bij dit beroep.
Gemiddeld startloon: €45.000

BEROEPENLIJST: een greep uit de vele beroepen op een boorplatform
BRANDWACHT
Een offshore brandwacht is een brandwacht die op een
boorplatform altijd paraat staat om eventuele branden
of gevaren te verijdelen. Daarnaast zal deze ploeg er
ook voor zorgen dat branden geblust worden en dat de
schade hersteld wordt. Als brandwacht zorg je ervoor
dat de veiligheid op een boorplatform gewaarborgd
blijft. Op een boorplatform werken er veel mensen bij elkaar die veel (gevaarlijke)
werkzaamheden uitvoeren zoals lassen, boren en met benzine werken. Om
eventuele ongelukken, zoals branden, uit te sluiten is er een brandwacht aanwezig
op het booreiland. Deze kunnen direct ingrijpen als er iets misgaat.
Als brandwacht ben je dag en nacht paraat om de branden te blussen. Er wordt
gewerkt in ploegendienst. Meestal geldt dat brandwachten twee weken werken
op het boorplatform en daarna twee weken naar huis gaan. Als brandwacht heb je
steeds voorafgaande opleidingen nodig. Je krijgt vaak ook een offshore toeslag,
omdat je werk verricht dat risico met zich meebrengt.
Gemiddeld startloon: €35.000
KOK/CATERING
De offshore catering verzorgt het eten voor alle
werknemers op het booreiland. Goede voeding is
geboden omdat de werknemers shifts draaien van
12 uren per dag. Beroepen in de catering zijn chefkoks maar ook schoonmaakpersoneel en de bediening/service van het eten is
hierin inbegrepen. Vaak hebben koks de hierboven genoemde taken ook in hun
pakket zitten. Afhankelijk van jouw ervaring en werkzaamheden verdien je in
deze functies tussen 30.000 en 50.000 euro. Als medewerker catering moet je
minder fysiek zwaar werk leveren dan de meeste anderen op het boorplatform.
Daarnaast zijn de werktijden ook duidelijk en overzichtelijk. In tegenstelling tot
de andere werknemers, want deze kunnen elk moment van de dag opgeroepen
worden om een klusje te verrichten.
Gemiddeld startloon: €30.000

BEROEPENLIJST: een greep uit de vele beroepen op een boorplatform
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MANAGER
Veel offshore beroepen houden fysiek
zwaar werk in en zelfs al is dit niet het
geval, dan zijn de omstandigheden en
de lange werkdagen vaak de oorzaak
van fysieke en mentale klachten. Je
houdt je als HSE manager bezig met de
bedrijfsplannen en -procedures rond
thema’s als gezondheid en veiligheid
op het werk, de correcte uitvoering ervan en de monitoring. De taken van de HSE
manager zijn onder andere zorg dragen dat de lokale productie verloopt volgens de
plannen van het bedrijf, het bewaken van de werkzaamheden, veiligheid bewaren
en bewaken in het bedrijf, milieuzaken en gezondheidsprocedures opvolgen en
het opzetten van projecten die van belang zijn voor het bedrijf. De HSE manager
heeft dus een uitgebreid takenpakket en kan een stressvolle baan hebben door de
diversiteit aan taken en de verantwoordelijkheid als veiligheidsmanager.
Gemiddeld startloon: €50.000 euro

BEROEPENLIJST: een greep uit de vele beroepen op een boorplatform
DERRICKHAND
De derrickhand heeft een behoorlijk
leidinggevende
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verantwoordelijk is voor het boren van de
putten waaruit later de olie of gas omhoog
wordt gepompt. Een belangrijk onderdeel
daarvan is het schoon en koel houden van
de boor, en het bedienen ervan. Hij zorgt
er ook voor dat alle medewerkers goed
samen werken. De ervaren derrickhand
kan tot wel 80.000 euro verdienen. De beginnende derrickhand verdient vaak zo
rond de 50.000 euro per jaar. Dit salaris is dus te behalen door op te klimmen naar
derrickhand.
De meeste boorplatforms hebben een hoge toren, die een derrick heet, vandaar
ook de naam. De derrickhand neemt plaats op de toren en kan hierdoor heel
het platform in de gaten houden. Vanaf de toren kan hij communiceren
met andere leidinggevenden beneden op de grond. Deze taak vergt veel
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom worden alleen de beste werknemers
aangesteld als derrickman. Zij worden zelden direct als derrickman aangesteld,
maar moeten ervaring hebben opgedaan in het bedrijf. Zo zijn veel derrickmannen
begonnen als roughneck of roustabout.
Gemiddeld startloon: €50.000

VOORBEELDFLYER: werken over de grens, voordelen en mogelijkheden
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