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In de spotlight 
Deze keer in de rubriek “In de spotlight”, onze eigen collega Alex van den Steen. Hij is naast 
zijn werk bij NAM als Senior Operations Technician, eigenaar van de website 
www.werkenindeoffshore.nl die veel bezoek trekt onder mensen die in de offshore werken. 
 

 
 
Van jongs af aan ben ik bezig met techniek en het maken van dingen. Denk hierbij aan 
houtbewerking, elektronica, solderen enzovoorts. Een grote drijfveer was mijn vader, die 
ook altijd aan het klussen was (en nog doet). Vanaf mijn vroege tienerjaren was het internet 
in opkomst en verbreedde mijn interesse naar de computer en de techniek erachter (ook 
mogelijk gemaakt door mijn ouders). Ik begon met het aanleren van programmeertalen en al 
gauw bouwde ik mijn eerste websites. De keuze om een technische opleiding te volgen was 
voor mij dan ook geen moeilijke keuze. Na mijn opleiding ben ik in 2006 offshore gaan 
werken en heb ik in menig project meegedraaid. Ik wist al vrij snel dat ik mijn ei niet kwijt 
kon in projecten en dat ik meer uitdaging nodig had, daaromben ik bij ‘operaties’ gegaan. Ik 
werk nu 11 jaar bij operaties en naast mijn huidige baan bij de NAM als SOT E/I heb ik nog 
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steeds een hele waslijst aan hobby’s en projecten om mijn creativiteit en nieuwsgierig te 
voeden. Mijn grootste en uitdagenste hobby is mijn vrouw en zijn mijn drie kinderen, die ik 
voor geen goud wil missen. 
 
Ik ben naast mijn website over de offshore ook te volgen in een Whatsapp groep, die ik in 
samenwerking met VOEKS (Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell") heb 
opgezet zodat oud collega’s nog steeds inzicht houden in hun oude baan of leven. 
 

 
 
Hoe is het idee ontstaan om de website www.werkenindeoffshore.nl te maken? 
Het idee voor de website werkenindeoffshore.nl is ontstaan omdat ik graag directe familie, 
vrienden en de wereld wilde laten zien wat mijn werk inhoud. Omdat dit niet echt goed 
online te vinden was heb ik, op aanraden van een vriend, de website opgezet. In het begin 
alleen gevuld met foto’s en een korte tekst. Naarmate de bezoekersaantallen toenamen en 
mijn informatiestroom steeds uitgebreider werd, is het deels uit de hand gelopen en heb ik 
in sommige pagina’s tientallen uren zoekwerk zitten. Naast het werk wat er nu in zit, heb ik 
nog honderden foto’s, filmpjes en overige informatie die ik moet filteren en plaatsen. 
Mijn eerste commerciële websites waren gericht op de online casinomarkt, maar dit groeide 
later uit naar andere markten. De meeste hiervan vallen onder de noemer ‘online 
marketing’, maar ik heb bijvoorbeeld ook websites waarop ik nieuwsartikelen schrijf of 
online spellen publiceer. 
 
Welke informatie vindt de bezoeker op jouw site? 
De site bevat een redelijk groot deel van de nog bestaande platformen op het Nederlandse 
(en Engelse) continentaal plat. Daarnaast vind je ook informatie over de diverse boortorens, 
bevoorradingsschepen, helikopters en het zeeleven waar wij mee te maken krijgen. Maar 
niet alleen dat staat erop, ik probeer ook uit te leggen hoe het inchecken gaat, hoe de 
bagagelabels eruit zien of hoe het gas getransporteerd en behandelt wordt op de locatie in 
Den Helder. Wat ik persoonlijk een van de waardevolste toevoegingen vind zijn de 
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Nammogrammen. Dat is een oud personeelsblad van de NAM die boordevol informatie staat 
over de begindagen van de offshore (maar ook over de landlocaties). Het blad verscheen van 
1960 tot en met 1995. 
 
Hoe kom je aan al die mooie fotos en verhalen? 
Veel van de foto’s heb ik in de loop der jaren verzameld en had ik in een persoonlijk archief 
thuis. Een deel hiervan heb ik van bezoekers, collega’s of zelf geschoten. Bij elk bezoek van 
een nieuwe boot loop ik met een camera in mijn hand. 
 
Hoeveel bezoekers heeft jouw website en kun je aangeven waar ze vandaan komen? 
Het aantal (unieke) bezoekers ligt tussen de 100 en 200 bezoekers per dag en het gros komt 
uit Nederland. Maar als ik kijk naar de top 10 van landen dan komen ze uit alle windstreken 
en van elk continent. Denk hierbij aan Zuid-Korea, China, Zuid- en Noord Amerika, Zuid-
Afrika en natuurlijk een hoop uit Europa. 
 
Waar ben je het meeste trots op? 
Het meest trots ben ik op de positieve reacties die ik krijg op het bestaan van de site. 
 
Mag iedereen jouw foto’s en content die op de webstite staan gebruiken? 
Uiteraard berust op elke stukje van mijn website het auteursrecht en mag er niks gebruikt 
worden zonder mijn toestemming. Maar als ik benaderd word door iemand die voor 
privédoeleinden een foto wil gebruiken, zal ik nooit moeilijk doen. Als mijn foto’s voor 
commerciële doeleinden worden ingezet, moeten hierover wel afspraken gemaakt worden. 
 
Wat is je wens voor de toekomst voor jouw website? 
Ik blijf de website uitbreiden. Ik zou persoonlijk wel wat meer foto’s van de platformen van 
operators zoals Dana en Total willen hebben. Ik ben hier in het verleden nagenoeg niet 
geweest. Voor de volledigheid van de website is dit wel mooi. 
 
Heb je nog een speciale wens Alex? 
Graag roep ik iedereen op, die in het bezit is van oude documenten, bladen, foto’s en alles 
wat met de offshore wereld te maken heeft en dit niet meer gebruikt, dat aan mij op te 
sturen. Als je het niet erg vindt plaats ik ze dan op mijn site. Ook als je jouw offshore-
ervaringen en verhalen wilt vertellen en delen, wil ik graag met je in contact komen. 
 
En dan tot slot, wat is de leukste reactie die je hebt ontvangen op jouw website? 
Een leukste reactie heb ik niet echt. Maar wel eentje waar ik een hoop waarde aan hecht. 
Dat is de eerste reactie van een oud NAM-er van begin 2020. Ik heb sindsdien wekelijks, zo 
niet dagelijks contact met deze meneer en hij vertelt mij zoveel mooie verhalen over de 
beginjaren van de offshore in Nederland (lees: de jaren 60). Ik kan dan soms helemaal 
verdrinken in nostalgie en beeld me dan helemaal in hoe het geweest moest zijn om zo aan 
het pionieren te zijn in een onbekende wereld. 


