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Het nucleaire ongeluk in Japan tastte onze 
sector aan in haar fundamentele waarden. 
Datzelfde jaar vierden we hier 50 jaar veilig 
bedrijf met de HFR, aldus Rob Stol.
Lees verder op pagina 4

Paul Korting: “2011 was voor ECN een 
dynamisch en hectisch jaar. Enerzijds werden 
onze duurzame technologieën vermarkt, 
anderzijds stond de koerswijziging centraal.”
Lees verder op pagina 6

Ruud Lubbers: “Na de gebeurtenissen in Japan 
herijkt de wereld de nucleaire renaissance”, dat 
was de openingszin in het jaarverslag van vorig 
jaar. Wat was hiervan het resultaat?
Lees verder op pagina 7

Corporate Governance staat voor ‘goed 
ondernemersbestuur’. Verantwoording 
afleggen aan belanghebbenden zoals 
eigenaren of aandeelhouders, werk-
nemers, afnemers en de samenleving 
als geheel.
Lees verder op pagina 8

In 2012 kreeg de communicatiecampagne 
‘Forward Thinking- Petten 50 years’ een 
prestigieuze internationale prijs.
Lees verder op pagina 10

NRG is een kennisintensief bedrijf in 
transitie: zo’n 400 vaak hoogopgeleide 
vakinhoudelijke technici en onderzoekers 
maken de slag naar de markt. “Dat betekent 
trainen, leren, werven en reorganiseren.”
Lees verder op pagina 11

Safety & Power levert 
consultancy voor de 
optimalisatie van de nucleaire 
bedrijfsvoering. Zij heeft 
topkennis van processen, risico’s, 
betrouwbaarheid en de conditie 
van nucleaire installaties. S&P 
staat opdrachtgevers praktisch 
bij met in-service inspections 
én bij complexe vraagstukken 
zoals vergunningen en 
projectmanagement.
Lees verder op pagina 22

Radiation & Environment is 
hèt innovatieve kenniscentrum 
voor radiologische veiligheid 
binnen Nederland. R&E 
verleent internationale 
diensten en levert kennis 
of producten voor de 
bescherming van mens en 
milieu tegen de gevolgen van 
radioactiviteit en straling.
Lees verder op pagina 14

Irradiation & Development 
is een onafhankelijk nucleair 
deskundige en leverancier van 
nucleaire data en halffabricaten 
voor medische en industriële 
isotopen. I&D verricht een 
scala aan bestralings- en 
nabestralingswerkzaamheden. 
Zij is totaal-dienstverlener 
voor internationale utilities, 
radiofarmaceutische bedrijven 
en onderzoeksinstellingen.
Lees verder op pagina 18

Irradiation & Development is een 
onafhankelijk nucleair deskundige 
en leverancier van nucleaire data 
en halffabricaten voor medische 
en industriële isotopen. Met haar 
nucleaire infrastructuur verricht 
I&D een scala aan bestralings- en 
nabestralingswerkzaamheden. 
Zij is totaal-dienstverlener voor 
internationale utilities, radiofar-
maceutische bedrijven en onder-
zoeksinstellingen.
Lees verder op pagina 18

De politieke steun is er en het PALLAS-
team wacht nu met spanning op een ‘go’ 
om de markt op te gaan. We zijn klaar 
voor de volgende fase.
Lees verder op pagina 9

NRG is in alle opzichten een professionele 
organisatie, stelt Peter van Balen, manager 
Quality, Safety & Environment. “Aandacht 
voor veiligheid is daarvan logischerwijs een 
belangrijk onderdeel.”
Lees verder op pagina 12
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Jaar van contrasten, 2011 
was een bijzonder jaar
“Het ernstige nucleaire ongeluk in 
Japan tastte onze sector aan in haar 
fundamentele waarden. Datzelfde 
jaar vierden we hier 50 jaar veilig 
bedrijf met de HFR en maken we 
ons op voor de toekomst met de 
nieuwbouw van de reactor PALLAS.” 
2011 was een bijzonder jaar.

Voor algemeen directeur Rob Stol is 
het duidelijk: “Fukushima toont aan 
dat kernenergie niet overal zo veilig 
is als we dachten. Dat leert ons dat je 
keer op keer met een nieuwe blik naar 
jezelf moet kijken. Veiligheid moet je 
telkens de opnieuw bewijzen.” Zelfs 
onwaarschijnlijke combinaties van (on)
mogelijke gebeurtenissen moeten 
daarbij worden beoordeeld. “Dat is niet 
vrijblijvend. NRG heeft een systematiek 
van een tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie 
waarin we dat al doen. En nog 
voor dat het een verplichting werd, 
hebben wij aangekondigd zelf een 
‘stress test’ uit te willen voeren.” Dit 
robuustheidsonderzoek is in 2012 
opgeleverd, de faciliteiten van NRG 
voldoen aan hoge standaarden.

Van instituut naar onderneming
In het verslagjaar heeft NRG haar 
strategische koers vastgelegd. Rob 
Stol: “We gaan van instituut naar 
onderneming. Onze organisatie sluiten 
we met een drietal business units aan 
op markten met een eigen dynamiek.” 
Zonder daarbij de synergie uit het oog 
te verliezen, want het resultaat is groter 
dan de som der delen: “Met zijn drieën 
bieden zij zo’n breed pallet aan nucleaire 
diensten, producten en technieken dat 
we bijna nooit nee hoeven te zeggen.”

Voor de business unit Irradiation & 
Development geldt een wereldmarkt 
met slechts weinig grote aanbieders van 
bestralingsdiensten en reactorisotopen. 
De markt voor Radiation & Environment 
ligt dichter bij huis: “Langlopend 
nucleair onderzoek, stralingshygiëne en 
radioactief afval zijn vooral nationale 
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“We hebben in 2011 een mooi resultaat 
neergezet en voor de drie business units is het 
tij gunstig. Ik voorzie groei in de vraag naar 
nucleaire dienstverlening op alle fronten.”

Ondanks deze zorgen ziet 
Rob Stol goede perspectieven. 
“We hebben in 2011 een 
mooi resultaat neergezet en 
voor de drie business units 
is het tij gunstig. Ik voorzie 
groei in de vraag naar 
nucleaire dienstverlening 
op alle fronten.” Stol 
duidt op de effecten van 
scherpere veiligheidseisen en 
regelgeving na het ongeluk in 
Fukushima.

“Werk voor NRG!” En 
mondiaal zal het aandeel 
kernenergie blijven groeien. 
“NRG anticipeert ondermeer 
met het uitbouwen van 
activiteiten op de Chinese 
markt.” Ook de vraag naar 
bestralingsdiensten zal groot 
blijven, “denk alleen al aan 
de vraag naar medische 
isotopen.”

NRG investeert daarom 
volop. PALLAS is al 
genoemd, daarnaast werd 
een nieuwe hal en een nieuw 
kantoor betrokken op de 
locatie Arnhem. “En er is 
een begin gemaakt met de 
noodzakelijke inhaalslag 
bij de beveiliging van het 
nucleaire complex in Petten.”

Gunstige perspectieven zijn 
natuurlijk mooi, “maar ze 
omzetten in resultaten lukt 
alleen met de juiste en goed 
gemotiveerde medewerkers. 
Ik wil alle NRG’ers hartelijk 
danken voor hun bijdrage aan 
het bedrijfsresultaat en wens 
hen succes in 2012,” aldus 
Rob Stol.

thema’s.” Omdat het kabinet 
Rutte een duidelijke koers voor 
de toekomst heeft uitgezet, richt 
het onderzoek voor het ministerie 
van EL&I zich voortaan vooral op 
nucleaire veiligheid, behandeling 
van radioactief afval, stralings-
hygiëne en toekomstige kern-
centrales.

De derde poot Safety & Power 
bedient vooral bestaande 
kerncentrales in binnen en 
buitenland. “Een markt van 
vertrouwen en langdurige 
relaties met individuele utillities 
en overheden.”

De organisatie van NRG is volgens 
Stol in 2011 klaargestoomd, 
in 2012 zal de commerciële 
effectiviteit ervan gaan renderen.

PALLAS
Cruciaal voor de toekomst 
van NRG is de bouw van 
de nieuwe onderzoeks- en 
productiereactor PALLAS. “Die 
gaan we realiseren,” verzekert 
Stol. Met een eerste risicovolle 
investering in vergunningen, 
tenderprocedures en detaillering 
van het ontwerp is de 
belangrijkste stap gezet. “Zowel 
Rijk als provincie financieren 
daarvoor beide 40 miljoen 
euro.” Omdat NRG een sluitende 
business case heeft voor de 
exploitatie, zal de financiering 
van de bouw geen probleem 
opleveren. “De projectorganisatie 

voor PALLAS is in het verslagjaar op 
orde gebracht. We staan klaar voor 
de volgende fase en mikken op een 
oplevering in 2022.”

Zorgen
Afgezien van alle toekomstgerichtheid, 
zijn er ook ernstige zorgen over 
twee erfenissen uit het verleden. De 
kwestie rond de indexering van de 
pensioenen van (oud-)medewerkers 
en de verwerking van het historisch 
radioactief afval op het terrein vormen 
een ernstige financiële dreiging. “Die 
kan zelfs de continuïteit van NRG in 
gevaar brengen.”
NRG en ECN zijn in overleg met alle 
belang- en rechthebbenden om te 
komen tot een duurzame oplossing. 
“Ook zullen wij samen met onze 
moederorganisatie ECN een technische 
en financiële oplossing voor het afval 
moeten vinden.” 

Toekomst
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“Na de gebeurtenissen in Japan herijkt de wereld de 
nucleaire renaissance”, dat was de openingszin van 
mijn stukje in het NRG jaarverslag van vorig jaar. Wat 
was hiervan het resultaat?

Enkele landen zoals Duitsland stappen uit de kernenergie, 
landen zoals Engeland, de Verenigde Staten en Finland 
gaan door met nieuwbouw, andere landen aarzelen nog. 
De Europese kerncentrales zijn allemaal aan een stress test 
onderworpen. Extra veiligheid- en beveiligingsmaatregelen 
worden getroffen. Delta heeft om financieel economische 
redenen besloten om de bouw van de tweede kerncentrale 
in Nederland voorlopig op te schorten. De herijking heeft 
geresulteerd in een wisselend beeld.

Deze ontwikkelingen en de bezuinigingen bij de overheid 
vragen ook om een vernieuwing van de strategie van NRG. 
De eerste aanzet daartoe is het afgelopen jaar genomen 
met een aanscherping van het commerciële beleid, verdere 
internationalisering en een aanpassing van de organisatie. 
Na enkele jaren van voorbereiding kan, door de toegezegde 
financiering van de centrale en provinciale overheid, ook de 
volgende fase van het PALLAS project worden gerealiseerd. 
Dat is buitengewoon goed nieuws voor alle patiënten die 
met de radio isotopen uit Petten moeten worden behandeld, 
voor het onderzoek naar steeds grotere veiligheid en de 
vermindering van het radio actief afval maar ook voor 
NRG die daarmee haar positie op de wereldmarkt verder 
kan versterken.

De realisatie van deze nieuwe strategie, de bouw van 
PALLAS en het zich voortdurend aanpassen aan de snel 
veranderende omstandigheden vragen veel van de NRG 
medewerkers. Ik heb er, mede gezien mijn ervaringen in 
de afgelopen jaren als voorzitter van de Raad van Toezicht, 

We kunnen terugkijken 
op een bewogen jaar

Nieuwe kansen,
nieuwe koersen

echter het volste vertrouwen in dat directie en 
medewerkers de positie van NRG als nucleaire 
dienstverlener ook in 2012 verder zullen versterken.

Mede namens de gehele Raad wil ik daarvoor graag 
mijn waardering uitspreken! 
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Afbeelding uit ambitienotitie PALLAS.

2011 was voor ECN, de moeder-organisatie van NRG, 
een dynamisch en hectisch jaar. Enerzijds werden onze 
duurzame technologieën vermarkt in samenwerking 
met de industrie. Anderzijds stond evenals bij NRG de 
koerswijziging centraal. Zowel moeder als dochter 
gaan de markt op om koopwaar aan te prijzen en geld 
te verdienen.

Moeder en dochter gaan internationaal. Meer en meer 
ontplooien ECN en NRG zich verder in Europa en de wereld. 
Waar NRG zich vooral op de nucleaire markten concentreert, 
levert ECN een bijdrage aan de praktische verduurzaming 
van de energiehuishouding. Ik ben er trots op dat 60% van de 
wereldwijde productie van zonnepanelen ECN-technologie 
bevat. En dat er – door onze innovaties – sprake is van jaarlijks 
5 miljoen ton minder CO2 uitstoot. Deze resultaten bereiken 
we alleen door samen te werken met industrie, overheid en 
andere kennisinstituten. 

nucleair afval dat zich nog altijd op onze terreinen 
bevindt en waarvoor een financiële en technische 
oplossing moet worden gevonden. Formeel 
en in de historische context is ECN eigenaar 
van het afval. Zij zal haar dochter NRG de opdracht 
geven dit afval veilig en verantwoord af te voeren, 
waardoor een gedeelde verantwoordelijkheid 
ontstaat. 

Om positief af te sluiten noem ik nog een derde 
‘gezamenlijk dossier’ dat heel actueel is: de bouw 
van PALLAS is een grote stap dichterbij gekomen. 
Goed nieuws voor de wereld, maar ook voor ons 
unieke bedrijfsterrein in de duinen: keurig ingepaste 
hoogtechnologische infrastructuur die blijvend 
zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid in de 
Kop van Noord-Holland. 

“Ik ben er trots op dat 60% van 
de wereldwijde productie van 
zonnepanelen ECN-technologie  
bevat.”

“Ik heb er het volste vertrouwen 
in dat directie en medewerkers 
de positie van NRG als nucleaire 
dienstverlener ook in 2012 verder 
zullen versterken.”

Nieuwe strategie
De wereld verandert in een snel tempo. De vraag naar 
innovatieve oplossingen en slimme toepassingen voor 
een duurzame samenleving is dringend. Dit biedt kansen. 
ECN onderschrijft deze met een nieuwe koers, gericht op 
partners en relaties om een transitie naar een duurzame 
energiehuishouding te realiseren. Aansluiting op de vraag van 
de markt is daarbij cruciaal, wij zullen industrie en bedrijfsleven 
daarom in een vroeg stadium bij onderzoek betrekken.

ECN en NRG sluiten nauw aan bij het innovatiebeleid 
van de rijksoverheid en helpen Nederland in de top van 
wereldeconomieën te houden. Wij zijn stevig verankerd in het 
topsectorenbeleid; er is wereldwijd veel waardering voor onze 
kennis, technologie en houding.

Vanuit de positie van moederorganisatie kijkend naar onze 
gezamenlijke dossiers, zie ik ook zorgen. Er is de kwestie 
van de indexering van pensioenen, waarover Rob Stol in zijn 
bijdrage ook spreekt. Het tweede zorgpunt is het historisch 
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De Nederlandse corporate governance code (code-
Tabaksblat) geldt sinds 2003. Zij geeft richtlijnen 
voor het bestuur, verantwoording aan de Raad 
van Commissarissen en de aandeelhouderspositie. 
De code geldt voor beursgenoteerde bedrijven, 
maar wordt ook de door NRG omarmd. De code is 
gebaseerd op Europese richtlijnen en bevat tientallen 
regels over onder meer taken, verantwoordelijkheden 
en werkwijzen van bestuurders en commissarissen 
en de hoogte en samenstelling van de beloning.

Corporate 
Governance

Alle ingrediënten zijn er om 
de markt op te gaan

“Corporate Governance staat voor ‘goed 
ondernemersbestuur’. Verantwoording
afleggen aan belanghebbenden zoals 
eigenaren of aandeelhouders, werknemers, 
afnemers en de samenleving als geheel.”

Corporate Governance is niet vrijblijvend. De 
Europese Commissie geeft hiervoor richtlijnen 
en in Nederland heeft men voor beursgenoteerde 
ondernemingen de ‘Nederlandse Corporate 
Governance code’, gebaseerd op de code 
Tabaksblat, opgesteld. Dietrik Emmens, 
financieel manager van NRG: “Hoewel NRG 
geen beursgenoteerde onderneming is, volgen 
wij toch waar mogelijk deze code. Wij beleggen 
verantwoordelijkheden bij individuele managers  
die daarop aanspreekbaar zijn. Uiteindelijk dragen 
zij ieder een deel van de verantwoordelijkheid voor 
onze Corporate Governance. Wij willen dan ook een 
leiderschapscultuur die hier op aansluit.”

Wie zich niet aan de afspraken houdt, moet 
uitleggen op welke punten men afwijkt en waarom. 
Emmens: “De bestuurscultuur bij NRG maakt het 
onmogelijk dat sleutelfunctionarissen ongezien en 
oneigenlijk middelen kunnen aanwenden of op een 
andere manier misbruik maken van hun functie of 
mandaat in de organisatie.”

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijke managers vormen samen het 
NRG business MT dat tweewekelijks samenkomt. 
“Daarin zitten de algemeen directeur, de business
unit directors en ikzelf als manager finance.” 
De algemeen directeur tekent als hoofd van 
het business MT voor een heel rijtje van 
verantwoordelijkheden. “In het strategische 
meerjarenplan ligt onze lange termijn visie vast. De 
korte termijn wordt belegd in het jaarplan en de
begroting. Die laatste twee geven sturing aan de 
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operationele plannen en de financiële doelstellingen voor 
het komende jaar.” De Planning & Control cyclus bestaat uit 
maandrapportages die met de Directie worden besproken.
“Drie keer per jaar leidt dit tot een bijgestelde verwachting, 
de zogenaamde Latest Estimates 1, 2 en 3.”

“Iedere manager draagt een deel 
van de verantwoordelijkheid voor de
Corporate Governance.”

Verder is de algemeen directeur verantwoordelijk voor 
de naleving van wet- en regelgeving, de beheersing van 
risico’s en de financiering van de onderneming. De externe 
beoordelingscommissie beoordeelt het publiekgefinancierde 
onderzoeksprogramma van NRG.

Het toezicht op de dagelijkse gang van zaken vanuit
‘aandeelhoudersperspectief’ is ondergebracht bij de vennoten 
van de Stichting ECN. “Die houden een vinger aan de pols 
via kwartaaloverleg, kwartaalrapportages en met specifieke 
autorisatie en mandatering van bevoegdheden.”

Ongebonden deskundigen
Wat meer op afstand staat de Raad van Toezicht. Die kun je min 
of meer vergelijken met de Raad van Commissarissen van een 
beursgenoteerde onderneming. “Zij bestaat uit ongebonden 
deskundigen en houdt toezicht op de grote lijnen. De leden 
hebben vaste benoemingstermijnen en vormen een brede 
samenstelling.” De Raad beoordeelt de jaarlijkse begroting en 
de jaarrekening en doet voorstellen voor vaste en variabele 
beloningen. “Vanzelfsprekend controleert ook onze externe 
accountant de financiële gang van zaken bij NRG en geeft haar 
goedkeuring aan de jaarrekening.”

Tenslotte zijn er nog de externe overheidstoezichthouders 
die controle houden op de vergunningen. De Kernfysische 
Dienst (KFD; ministerie van EL&I) is voor NRG de belangrijkste. 
“Zij ziet toe op de handhaving van wet- en regelgeving die 
voortvloeien uit de Kernenergiewetvergunning van ons bedrijf, 
tevens een belangrijk onderdeel van ons stelsel van interne 
controles.” 

“De politieke steun is er en het 
PALLAS-team wacht nu met 
spanning op een ‘go’ om de markt 
op te gaan. We zijn klaar voor de 
volgende fase.”

Aan het woord is Alex Schoenmakers, 
sinds 1 oktober 2011 projectmanager 
PALLAS. “Na de eerdere project-
voorbereidingen aan de technisch 
inhoudelijke kant, ligt de nadruk nu meer 
op projectbeheersing. Dit is namelijk 
cruciaal voor de volgende fase waarin de 
nieuwe reactor aanbesteed gaat worden 
en waarin het vergunningentraject 
moet leiden tot een bouw- en 
bedrijfsvergunning.”

Mijlpalen
In 2011 is een aantal belangrijke mijl-
palen behaald. Zo is er de oplevering 
van de functionele specificatie, een 
document waarin precies staat wat de 
reactor moet kunnen. “Deze specificatie 
is bovendien positief beoordeeld door 
een toonaangevend ingenieursbureau, 
wat inhoudt dat wij in de markt goede 
aanbiedingen kunnen verwachten van 
toekomstige bouwers.”

EL&I. De omgeving heeft zijn wensen 
laten horen over hoe PALLAS er in 
de duinen uit zou moeten zien. Dit is 
vertaald in een boekje met adviezen, de 
Ambitienotitie PALLAS. 
Deze suggesties worden 
meegewogen in de 
aanbesteding van PALLAS. 
Tenslotte is er een solide 
basis gelegd voor een 
managementsysteem om 
het project goed te kunnen 
beheersen.

Op weg geholpen
Het is nu behoorlijk 
spannend. Sinds eind 
januari 2012 weet NRG 
dat de Rijksoverheid en de 
provincie Noord-Holland 
het project financieel 
op weg willen helpen, zij het onder 
bepaalde voorwaarden. Op dit 
moment wordt er aan de invulling 
van deze voorwaarden gewerkt. “Pas 
als dit rond is kunnen we in volle 
vaart verder.”

Er is een toegewijd projectteam dat 
helemaal klaar is voor de volgende fase. 
Het team bestaat nu uit 8 personen. 
Een van de eerste stappen is dan het 
projectteam op volle sterkte brengen 
door het aantal teamleden ongeveer 
te verdubbelen. Daarnaast kunnen 
op korte termijn de aanbestedingen 
voor de ‘Owner’s Engineer’ (het 
huisingenieursbureau) en de ‘Licensing 
Engineer’ (o.a. voor het opstellen van 
het MER) gestart worden.

“Het is nu behoorlijk 
spannend!”
Ook op het gebied van vergunnings-
aanvragen is het projectteam klaar 
om formeel in gesprek te gaan met 
het bevoegd gezag, het ministerie van 

PALLAS wordt een moderne faciliteit 
waarbij veiligheid in alles voorop staat. 
“PALLAS zorgt er straks voor dat we ook 
in de komende 40 tot 60 jaar patiënten 
kunnen blijven behandelen met medische 
isotopen uit Petten. Bovendien blijft 
Nederland bijdragen aan hoogwaardig 
technologisch onderzoek, wereldwijd.” 

pallasreactor.eu
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“NRG verstrekt vanuit haar expertise deskundige en 
feitelijke informatie over nucleaire technologie. Wij 
doen dat in opdracht van de overheid. Ook over onze 
dagelijkse bedrijfsvoering en nucleaire faciliteiten 
onderhouden wij goede contacten met de samenleving.”

Communicatiemanager Juliëtte van der Laan schetst drie 
belangrijke thema’s in 2011 die deze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid illustreren. “De meest in het oog 
springende is natuurlijk het nucleaire ongeluk in Fukushima 
dat een hausse aan vragen uit de samenleving opleverde. 
Daarnaast was onze Hoge Flux Reactor (HFR) vorig jaar 

vijftig jaar in bedrijf. En als derde 
tekenden wij samen met de 
omgeving de contouren van haar 
opvolger: PALLAS. Deze reactor 
moet goed worden ingepast in het 
duinlandschap in Petten.”

Pers- en publieksvoorlichting
De voorlichting aan pers en publiek 
stond vooral in maart 2011 volop in 
de schijnwerpers. Van der Laan: “Er 
waren in de nasleep van ‘Fukushima’ 
meer dan 500 media optredens door 
NRG-deskundigen.” Dat gebeurde 
overigens in nauwe afstemming 
met de nucleaire collega’s elders 
in het land. “Deze werkzaamheden 
waren bijzonder intensief en 
kwamen – uiteraard ongepland 
– bovenop het al lopende werk.” 

NRG is een kennisintensief bedrijf in transitie: 
zo’n 400 vaak hoogopgeleide vakinhoudelijke 
technici en onderzoekers maken de slag 
naar de markt. “Dat betekent trainen, leren, 
werven en reorganiseren.”

In 2011 heeft NRG een nieuwe business strategie 
opgesteld. HRM-manager Ester Brinkman: “Daar is 
de structuur van NRG op aangepast. De business 
units zijn leidend en de staf ondersteunt. Dat 
heeft grote invloed op het personeelsbeleid. 
Een strategisch belang, want zonder de juiste, 
gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers is 
er geen NRG!”

Commerciële vaardigheden en bedrijfsmatig 
werken worden steeds belangrijker. Ester Brinkman 
vindt dat NRG nog grote stappen kan maken, 
“maar we zijn goed op weg. We werken er nu al een 
paar jaar aan en worden steeds beter. Mensen en 
organisatie veranderen beide in de goede richting.” 
Ze ziet natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. 
“Het werven van technisch commercieel talent 
met de juiste management vaardigheden gaat 
moeizaam. En als je het binnenhaalt, is het lastig 
om het vast te houden.”

Talent ontplooien 
Daarom kijkt NRG goed naar haar arbeids-
voorwaarden. “En naar de structuur waarin talent 
zich kan ontplooien. In 2011 was er bij de business 
unit I&D veel aandacht voor het definiëren van de 

Bijdragen aan de 
samenleving

Trainen, leren, werven en 
reorganiseren
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“Ook over onze dagelijkse 
bedrijfsvoering en nucleaire 
faciliteiten onderhouden 
wij goede contacten met de 
samenleving.”

“Een strategisch belang, want  
zonder de juiste gekwalificeerde en  
gemotiveerde medewerkers is er  
geen NRG!”

Want daarnaast beantwoordde NRG nog zo’n 150 
andere persvragen en publiceerde de gebruikelijke 
persberichten en onderzoeksresultaten.

Samen met de regio
In lijn met het positieve kabinetsbesluit over 
PALLAS en de vestiging in Noord-Holland, heeft 
NRG samen met de gemeente en het Rijk in 
2011 met omwonenden en vertegenwoordigers 
van regionale belangengroepen gewerkt aan 
de gewenste landschappelijke inpassing van 
PALLAS. “Wij vinden het van groot belang dat de 
omgeving wordt gehoord bij de landschappelijke 
inpassing van zo’n groot bouwproject op onze 
bijzondere vestiginglocatie.” Dit heeft geleid tot een 
beeldkwaliteitsplan dat straks bij de specificaties 
voor het ontwerp wordt meegenomen. 

Bijzonder was de viering van het 50 jarige bedrijf 
van de HFR in november 2011. Koningin Beatrix 
bezocht de jubilerende reactor en een symposium 
over het maatschappelijke nut van de HFR en nam 
daarover ook een boek in ontvangst. “Ter ere van het 
jubileum is ook een publieksfilm gemaakt over 50 
jaar pionieren, samenwerken en innoveren rond de 
HFR in de Pettemer duinen. Deze film is te zien op 
www.petten50years.eu. De officiële première vond 
plaats in het gemeentehuis van Zijpe.” In 2012 kreeg 
de communicatiecampagne ‘Forward Thinking – 
Petten 50 years’ een prestigieuze internationale prijs. 

Koningin Beatrix bezocht de jubilerende 
reactor en een symposium over het 
maatschappelijke nut van de HFR.

Met 3,75 procent ligt het ziekteverzuim van NRG onder het 
landelijk gemiddelde. NRG blijft ambitieus en past de rol van 
de arbodienst en de benadering van arbeidsongeschiktheid 
aan. Met haar nieuwe arbodienst in Petten heeft NRG hierover 
afspraken gemaakt. De dienstverlening wordt verder afgestemd 
aan de wensen van NRG. 

taken en verantwoordelijkheden. Ook is de business unit R&E 
gereorganiseerd.” Stap voor stap wordt NRG klaar gemaakt 
voor het behalen van de strategische commerciële doelen: 
nog beter tegemoet komen aan de vraag naar nucleaire 
dienstverlening uit de energiemarkt en de gezondheidszorg.

Naast alle aandacht voor de commercie, wordt ook het 
dagelijkse werk niet vergeten. “Al in 2010 is het project 
Bewust, Veilig en Professioneel gestart. En in 2011 hebben 
het MT en de medewerkers van I&D in workshops vastgesteld 
wat zij van elkaar verwachten als het gaat om veiligheid en 
professionaliteit. Daar kwamen ambities en prioriteiten uit naar 
voren voor de veiligheidscultuur en structuur waarin gewerkt 
wordt.” Daarmee kan NRG haar kernwaarden versterken, 
aldus Brinkman.

Brinkman: “Tot slot wil ik graag nogmaals benadrukken 
dat onze medewerkers van strategisch belang zijn. We 
investeren veel in hun ontwikkeling en de organisatie. Dat 
levert rendement op, we zien dat dit de bedrijfsstrategie 
ondersteunt.” 

Gemiddeld aantal FTE en medewerkers in 2011:

FTE Medewerkers
373 400

NRG Landelijke gemiddelde
3,75% 4,00%
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NRG is in alle opzichten een professionele 
organisatie, stelt Peter van Balen, manager 
Quality, Safety & Evironment van NRG. 
“Aandacht voor veiligheid is daarvan 
logischerwijs een belangrijk onderdeel.” 
Bovendien is NRG transparant over 
onderwerpen als milieu en beveiliging. 
“De komende jaren zal met name aan dat 
laatste meer aandacht worden besteed.”

Beveiliging
De aansturing van de beveiligingsorganisatie is per 1 januari 
2011 van ECN naar NRG overgegaan. “Daarmee is de laatste 
stap gezet naar de verantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid. Wij hebben kort daarop twee medewerkers in dienst 
genomen die de beveiliging naar een hoger niveau gaan tillen.”

Zij zorgen er mede voor dat er een beveiligingsbeleid komt voor 
héél NRG. Een quick-scan gaf aan waar de grootste prioriteiten 
liggen: “De fysieke beveiliging van de nucleaire installaties 
krijgt met zoneringen een upgrade naar de internationale eisen 
van de IAEA. Ook gaan we voldoen aan de nieuwe nationale 
regelgeving voor de beveiliging van nucleaire installaties.”

Eind 2011 is de nucleaire zonering al in uitvoering genomen. 
Van Balen: “Het Hot Cell Lab is speerpunt vanwege de relatie 
met de Verenigde Staten. Die stellen dat als voorwaarde voor 
het afgeven van een exportvergunning van nucleair materiaal.”
Ook heeft NRG een contract gesloten met een 
beveiligingsorganisatie. “Hierin zijn prestatie indicatoren 
opgenomen voor de inzet van beveiligers die voor de nucleaire 
zonering steeds belangrijker worden.”

P
eTer va

N
 B

a
leN

 Q
U

a
lIT

y, s
a

FeT
y &

 eN
v

Ir
O

N
M

eN
T

NRG informeert aan het einde van ieder 
kwartaal met een persbericht over alle ongewone 
gebeurtenissen die aan de bevoegde autoriteiten 
gemeld zijn, ongeacht de grootte, het risico of de 
gevaarzetting ervan. In dit kader melden wij in 
2011 de volgende meldingen gepubliceerd:

Begin januari 2011: Door een verkeerd geschakelde 
klep in een spoelleiding van vacuümtanks is bij 
het reinigen van de installatie radioactief jodium 
vrijgekomen. De verhoogde jodiumconcentratie 
zorgde voor een alarmsignaal waarna de Hot Cell 
Laboratories werden ontruimd. Het incident heeft 
niet geleid tot blootstelling van medewerkers en er 
is geen radioactief jodium buiten het laboratorium 
terecht gekomen.

Juni 2011: Er is een viertal transporten met medische 
isotopen uitgevoerd naar de VS met een container 
waarvan de vergunning in Nederland was verlopen. 
Zodra dit is geconstateerd zijn de transporten 
gestopt en is een nieuwe vergunning aangevraagd. 
Na enkele dagen zijn de transporten weer hervat.

November 2011: Tijdens het aankoppelen van 
een transportcontainer is een onderdrukalarm 
geactiveerd. De werkzaamheden zijn gestaakt 
en er heeft een controle plaats gevonden. Er is 
geen radioactiviteit in de cel of het laboratorium 
vrijgekomen.

2 januari 2012: Door een meetfout is ten onrechte 
een verhoogde concentratie chloor in het secundair 
koelwater vastgesteld.

16 januari 2012: In een grondwatermonster van het 
terrein van de reactor is een verhoogde concentratie 
tritium aangetroffen. Het onderzoek naar de oorzaak 
is nog gaande.

Veiligheid, beveiliging, 
kwaliteit en milieuOngewone

gebeurtenissen

Melden = leren
Melders van onveilige situaties wordt duidelijk 
gemaakt dat NRG blij is met hun alertheid. 
“Daarmee kan NRG echte fouten of ongelukken 
nog beter voorkomen,” stelt veiligheidsmanager 
Peter van Balen. NRG zal komende jaren het 
melden aan blijven moedigen: “Workshops en 
waardering voor mensen die hun mond niet houden 
als ze verbetermogelijkheden zien, leiden tot 
grotere betrokkenheid van medewerkers en meer 
vertrouwen in onze organisatie.”

“Meer aandacht voor beveiliging.”
Alle aspecten van persoonlijke- en procesveiligheid 
hebben altijd en overal de aandacht van NRG. 
Om dit te versterken zijn er in 2011 Management 
Team-workshops veiligheidsbewustzijn gehouden. 
Van Balen: “Op MT-niveau zijn vragen beantwoord 
als: hoe zorgen we ervoor dat iedere medewerker 
zich bewust is van zijn rol in de veiligheid binnen 
en buiten onze organisatie? En welke rol heeft het 
management daarin?” 

Hieruit zijn concrete acties gekomen. “In één 
business unit hebben de medewerkers inmiddels 
soortgelijke workshops gedaan. De resultaten 
worden al zichtbaar: er zijn meer potentieel 
onveilige situaties gemeld.” Van Balen beseft dat 
dat paradoxaal klinkt: meer meldingen en toch een 
groter veiligheidsbewustzijn. “Ik leid daar uit af dat 
men beseft dat er gemeld moet worden.” Niet de 
onveiligheid neemt toe, maar de registratie ervan 
wordt beter.

Het registratiesysteem voor deze meldingen wordt 
vernieuwd. “Dat is geen sinecure, want het systeem 
moet ons helpen te leren van potentieel onveilige 
situaties.” In afwachting van het nieuwe systeem 
zijn er al veel veranderingen doorgevoerd zoals 
goede, sluitende afspraken tussen staf en lijn over 
ieders verantwoordelijkheid. “Dat zorgt er voor dat 
zaken sneller worden opgepakt en afgehandeld. 
Bovendien wordt er beter en breder geleerd van 
onveilige situaties.”

Kwaliteitsbeleid
Het huidige ISO 9001:2008 certificaat loopt af in mei 2012. 
“Vorig jaar is besloten het managementsysteem aan te 
passen op de primaire processen bij NRG. Wij willen opnieuw 
certificeren en daarbij ook de resultaten meenemen van 
de 5 jaarlijkse audit naar organisatorische, personele en 
administratieve aspecten van de veiligheid.” Deze audit 
is een voorwaarde in de kernenergiewetvergunning van 
NRG in Petten. “Uit deze audit bleek dat ondanks ons hoge 
veiligheidsbewustzijn en goede operationele veiligheid er wat 
betreft het managementsysteem nog verbeteringen mogelijk 
zijn.” Volgens Van Balen kan het nieuwe managementsysteem 
in maart 2013 gereed zijn. 

Milieu en stralingshygiëne
Ook heeft NRG in 2011 een nieuwe impuls gegeven 
aan het inrichten van het milieumanagementsysteem. 
“We zijn begonnen met de afronding van een aantal 
openstaande actiepunten en we hebben het inspectieregime 
opnieuw ingericht.” In de nulmeting voor het verbeterde 
grondwatermonitoringsprogramma is een afwijking gevonden. 
Volgens NRG procedure is deze gemeld aan de overheid en 
gecommuniceerd in onze persberichten.

De grondwatermetingen worden tot nader order met 
verhoogde frequentie voortgezet,” aldus Peter van Balen. 

NRG jaarverslag 2011
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NRG Radiation & Environment is hèt innovatieve 
kenniscentrum voor radiologische veiligheid binnen 
Nederland. De nieuwe R&E business director 
Jeanke van der Haar: “Wij helpen de markt met 
het veilig en verantwoord omgaan met straling.” 
Radiation & Environment verleent internationale 
diensten en levert kennis of producten voor 
de bescherming van mens en milieu tegen de 
gevolgen van radio-activiteit en straling.
 
Het jaar 2011 was voor R&E turbulent. “Door het 
doorvoeren van een structuurwijziging opereren wij 
nu dichter op de markt.” Dat is nodig, want Van der 
Haar ziet dat de markt een toenemende behoefte 
heeft aan ondersteuning bij het omgaan met de 
risico’s van ioniserende straling. “Wij moeten daar 
dus nú op inspelen!”

Marktgerichte 
innovatie
Om dat goed te kunnen doen, moet ‘zijn’ business 
unit zich aanpassen. “Ten eerste is er een duidelijke 
noodzaak tot marktgerichte innovatie. We zien op 
onze markten een toetreding van concurrenten met 
nieuwe technologieën. Dat is op termijn bedreigend 
voor de bestaande portfolio en ons huidige 
marktleiderschap.”

Ook worden bestaande klanten kostenbewuster 
door krimpende budgetten. “Met name in de zorg 
zien we dat. Overigens biedt dat ook kansen. Dat is 
de tweede reden om onszelf nu aan te passen: wij 
anticiperen met een strategie van ‘ontzorging’ en 
full service providing.”

Zelf is de kersverse business director afkomstig 
uit de luchtvaart en kent dus niet alleen de tucht 
van de markt, maar ook de strikte regelgeving en 
veiligheidscultuur die ook de nucleaire sector eigen 
is. Om alle ambities waar te maken, is onder Van 
der Haar een nieuwe organisatiestructuur voor 
R&E ingevoerd. Van der Haar: “De voornaamste 
reden voor de organisatiewijziging is het verbeteren 
van de omzet, tevredenheid en klantwaarde door 
dichter op de markt te zitten. Kortweg: kansen 
creëren en realiseren!”

De verkoop- en marketingkracht zijn versterkt 
door business managers aan te stellen in de 
sectoren Healthcare, Process Industry en 
Nuclear Industry. Bovendien zijn zij verkoop- 
en resultaatverantwoordelijk gemaakt in 

De business unit 
Radiation & Environment 
(R&E) levert producten 
en diensten om veilig en 
verantwoord om te gaan 
met radioactieve stoffen 
en ioniserende straling.

nrg.eu/radiation-environment

“De voornaamste reden voor 
de organisatie-wijziging is 
het verbeteren van de omzet, 
tevredenheid en klantwaarde 
door dichter op de markt te 
zitten. Kortweg: kansen creëren 
en realiseren!”
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deze marktsegmenten. Daarnaast is de organisatie 
vereenvoudigd: zes operationele clusters zijn teruggebracht 
tot vier. “Daarmee zijn gelijksoortige processen in één team 
gebundeld. Kennis wordt beter gedeeld waardoor meer 
uitwisseling ontstaat tussen diverse kennisgebieden. Deze 
synergievoordelen ondersteunen innovatie. En tenslotte dalen 
de overheadkosten.”

Daarnaast blijft er aandacht voor de eigen medewerkers; 
zo is in 2011 het VCA certificaat voor veilig werken opnieuw 
verlengd en wil Van der Haar de medewerkerstevredenheid 
in zijn unit verbeteren. “Meer communicatie tussen  
management en werkvloer, met meer ruimte voor inbreng 
van medewerkers”.

Maar het echte werk moet nog beginnen, beseft Van der 
Haar. “De komende tijd staat in het teken van klantcontact en 
marktinformatie. De reorganisatie is dus vooral gericht op de 
lange termijn verbetering van onze producten & diensten.”

Dosisreductie
De dosimetriedienst van R&E verzorgt al jaren de 
berekeningen, metingen en registraties van de persoonlijke 
stralingsdosis voor circa 50.000 geregistreerde medewerkers 
in Nederland.

“De wetenschappers binnen R&E doen continu onderzoek naar 
methoden om de stralingsdosis voor blootgestelde nucleaire 
werkers te verminderen. “Dat kan door de werkzaamheden 
rondom stralingsvelden met verhoogd risico anders te 
plannen. En door stralingsbronnen beter af te schermen. Van 
beide hebben wij veel praktische kennis en ervaring.” Buiten 
Nederland is groei mogelijk: “We zullen dan wel met innovaties 
de bestaande locale concurrenten moeten verslaan.”

door mensen die van en naar het getroffen gebied 
reisden zoals journalisten en hulpverleners. Zo 
heeft een bij Japan werkend baggerbedrijf een 
monitor ontvangen om het lokale voedsel te 
controleren en zijn NRG-deskundigen voor een 
rederij naar Japan gereisd om daar metingen uit 
te voeren. Verder meldden zich importeurs van 
goederen uit het gebied rond Fukushima en voert 
R&E nog steeds metingen en analyses uit op 
geïmporteerde goederen.

Radioactief afval
In 2011 zijn de voorbereidingen gestart om een 
zeer innovatief systeem voor het karakteriseren 
van radioactieve stoffen in gebruik te nemen. 
“Daar verwacht ik veel van. Overal in de wereld 
liggen voorraden radioactief afval die ooit een 
keer opgeruimd moeten worden.” Dit door NRG 
zelf ontwikkelde systeem is marktrijp. Het systeem 
kenmerkt zich door een snelle en nauwkeurige 
analyse van radioactieve reststoffen. “Veel 
gedetailleerder dan bestaande systemen. Door 
een veelheid aan meetmomenten die zeer veel 
data opleveren die meteen statistisch verwerkt 
worden, krijgt de klant razendsnel een gedetailleerd 
overzicht van de radioactieve besmetting van 
materialen.” Daarna kan het afval gemakkelijk 
gescheiden en gesorteerd worden in hoog-, 
middel- en laag radioactief afval. “Daarmee beperk 
je de hoeveelheid hoogactief afval die vanwege 
behandeling en opslag de grootste kostenpost is 
en het grootste effect heeft op het mileu.” In 2012 
wordt dit systeem in gebruik genomen.

Voor de toekomst van de categorie ‘hoog-
radioactief afval’ zijn in 2011 de voorbereidingen 
gestart voor een groot Nederlands onderzoek 
naar eindbergingsmogelijkheden. Het onder-

zoeksprogramma eindberging radioactief afval 
(OPERA) verkent de mogelijkheden en het 
draagvlak voor het terugneembaar opslaan 
van radioactief afval in geologische stabiele 
aardlagen. “Hierin spelen wij met onze kennis 
een belangrijke rol, en werken we samen met 
de overheid en COVRA, de Centrale Organisatie 
Voor Radioactief Afval in Vlissingen.”

Groeiperspectieven
Operationeel heeft R&E in 2011 een goed 
resultaat geboekt. Van der Haar: “Waar wij veel 
omzet draaiden, was bij het decontamineren 
van radioactief besmette materialen uit met 
name de procesindustrie.” Opvallend waren de 
decontaminatie van materialen van een on-shore 
gasproductie-locatie in Polen en de begeleiding 
van de ontmanteling van een testruimte voor 
straalmotoren bij Defensie.

Om kansen te verkennen is in 2011 een 
klantendag gehouden met als thema 
‘Stralingshygiëne in het Ziekenhuis’. “We 
zijn in gesprek gegaan met veel klanten over 
de diensten die we nu leveren, maar ook 
om feedback te krijgen over wensen voor 
de toekomst. Met deze informatie gaan we 
marktgericht innoveren.” Zo hebben we na 
deze dag een grote nieuwe kliniek geholpen 
met de afscherming van circa 70 nieuwe 
radiologische ruimtes. Met onze kennis 
konden we hen adviseren niet alleen de 
wanden, maar ook in de ventilatiesystemen 
en plafonds afscherming aan te brengen 
om mens en milieu te beschermen tegen 
ioniserende straling.

Duidelijk wordt dat de medische sector steeds 
meer gebruik maakt van cyclotrons voor het 
produceren van nucleaire medicijnen. R&E past 
haar diensten hierop aan door specifiek voor 
deze apparaten opleidingen en ondersteuning 
te bieden in vergunningsaanvragen, veilig 
gebruik en afscherming.

Ondanks financiële krapte op de markt ziet 
Van der Haar toch nog groeiperspectieven. 
“De druk van de wetgever op het gebied van 
nucleaire veiligheid, stralingsbelasting voor het 
personeel en de opslag en vermindering van 
radioactief afval zal onverminderd hoog 
blijven. Hieruit ontstaat een grotere behoefte 
aan gespecialiseerde nucleaire ‘ontzorging’. 
Iets waar wij goed in zijn.” 
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NRG verzorgt al jaren de berekeningen, metingen en registraties van de 
persoonlijke stralingsdosis voor geregistreerde medewerkers in Nederland.

nrg.eu/radiation-environment

Contact:
Jeanke van der Haar, 0224 56 8384
vanderhaar@nrg.eu

Fukushima
Actueel was in 2011 het Stralingsloket dat NRG openstelde 
voor iedereen die vragen had naar aanleiding van de 
gebeurtenissen in Fukushima. Het loket werd ook gebruikt 
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I&D is totaal-dienstverlener voor internationale 
utilities, radiofarmaceutische bedrijven en onder-
zoeksinstellingen. Met haar uitgebreide nucleaire 
infrastructuur verricht I&D een breed scala aan 
bestralings- en nabestralingswerkzaamheden.

“Voor de productie van medische isotopen was 
2011 een doorbraak,” stelt business director 
Ronald Schram. Na jaren produceren onder de 
kostprijs is er nu binnen de OECD overeenstemming 
om de markt te hervormen. “Stap voor stap zullen 
we de weg in slaan naar productie van molybdeen 
op full cost basis.”

Er komt een einde aan de situatie waarin de 
productie van medische isotopen als een 
nevenactiviteit van onderzoeksreactoren 

werd gezien. “Vanwege het belang voor de 
wereldgezondheidszorg is het nu een core 
business geworden.” Dat wordt nu dus erkend 
door overheden en de radiofarmaceutische 
industrie.

Dat is goed nieuws voor NRG en alle andere 
producenten van medische isotopen. “Eindelijk 
kunnen we kosten voor investeringen, radioactief 
afval en kostbare back up capaciteit doorberekenen 
naar de markt.” Bovendien wil niemand nog 
eens een isotopen-crisis doormaken wanneer 
meerdere verouderde reactoren tegelijkertijd 
en ongepland uit bedrijf moeten. “Dat had 
afgelopen jaren meerdere keren wereldwijd 
negatieve effecten voor de behandeling van ernstig 
zieke patiënten.”

Marathonproductie
Wat dat betreft was 2011 ook bijzonder voor I&D: 
de in 2010 gerepareerde HFR gedraagt zich goed 

en is na een succesvolle in-service inspection weer 
helemaal klaar voor Marathonproductie.“Voor het 
eerst in drie jaar draaiden we volledige productie. 
Qua volume en kwaliteit zijn wij terug op historisch 
niveau.”

Schram concludeert dat de markt veerkrachtig is 
en er geen blijvende schade is ontstaan door de 
reparatieperiode. “Dat geldt ook voor NRG zelf. 
Wij hebben als organisatie een moeilijke periode 
opgevangen en doorstaan. Nu kunnen we ons weer 
concentreren op onze goede performance. Daar 
kennen onze klanten ons van: weinig storingen en 
een goede, kwalitatieve opbrengst.”

Alle klanten zijn teruggekeerd en I&D ziet zelfs 
groei: “Vooral de productie van molybdeen en 

NRG Irradiation & Development 
(I&D) is onafhankelijk nucleair 
deskundige en leverancier van 
nucleaire data en halffabricaten 
voor medische en industriële 
isotopen.

nrg.eu/irradiation-development

“Dat we al tien jaar lang elk 
jaar ongeveer honderd lutetium-
producties doen, bewijst het succes 
van dit isotoop dat een medische 
toepassing kent.”
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of zes manjaren in is gaan zitten.” Het 
resultaat is in februari 2012 opgeleverd bij 
de toezichthouder Kernfysische Dienst. 
“Uit het onderzoek blijkt dat de nucleaire 
installaties in Petten voldoen aan alle 
veiligheidsrelevante vergunningseisen 
en bovendien uiteenlopende extreme 
weersomstandigheden en aardbevingen 
kunnen weerstaan.”

Bijzonder was ook het voorbereidende werk 
dat nodig is om voor de productie te kunnen 
omschakelen naar targets met laag verrijkt 
uranium. “De Verenigde Staten zetten met 
hun Global Threat Reduction Initiative zwaar 
in op non-proliferatie maatregelen. President 
Obama heeft dat op de top in Korea onlangs 
nog bevestigd.” Ook NRG werkt hier aan 
mee. “De reactorbrandstof is al gemaakt van 
laag verrijkt uranium, met de targets voor de 
productie van isotopen willen we rond 2015 
overschakelen op lage verrijking.”

Procesorganisatie
In 2011 zijn tenslotte ook grote stappen 
gezet om de organisatie van I&D ‘platter’ 
en marktgerichter te maken. “Voorheen 
waren klantenrelaties diffuus. Een klant kon 
contacten hebben op meerdere plaatsen 
in de productieketen.” Voor het proces 
en de kwaliteit van de dienstverlening, 
vindt Schram dat onwenselijk. “Ook was 
de organisatie te veel georganiseerd 
rond bepaalde expertisegebieden. Die 
sloten niet altijd aan bij de klantbehoefte.” 
Inmiddels heeft I&D een procesorganisatie 
doorgevoerd volgens matrixmodel. “Zowel 
de klant als onze eigen medewerkers ervaren 
voordelen.” NRG mensen worden aan 
projecten of opdrachten gecommitteerd, 
maar kunnen wel kennis en vaardigheden 
van elkaar overnemen binnen hun 
specialisme of vakgebied. “En de klant 
hoeft niet meer te zoeken naar de juiste 
specialisten voor zijn vraag, hij heeft één 
aanspreekpunt. Die zorgt als een soort 
luchtverkeersleider dat de klantvraag 
door organisatie heen geloodst wordt tot 
er aan het eind van het proces het juiste 
antwoord volgt.” 

Schram realiseert zich dat proces en 
werkwijze zich nog verder moeten 
ontwikkelen. “Het zal enige tijd kosten voor 
alles vlekkeloos werkt. Pas als de klant 
hierover tevreden is, zijn wij het ook.” 
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Voor langdurige bestralingen weten wij een nauwkeurigheidsmarge te behalen 
die nergens in de wereld wordt geëvenaard.

moeilijk, maar een kanaal invaren vereist specifieke 
vaardigheden die lang niet iedereen heeft.”

Deze nauwkeurige HFR bestralingen zijn 
heel belangrijk voor klanten. “Daar kunnen 
vergunningen van afhangen!”

Op dit gebied moet ook I&D genoemd 
worden als leverancier van nucleaire data met 
onzekerheidsmarges. “In 2010 zette NRG zich 
hiermee op de kaart en afgelopen jaar is onze 
koppositie verder uitgebouwd. We kunnen 
langzaam aan vaststellen dat de hele nucleaire 
wereld, van reactorbouwers tot radiofarmaceuten, 
werkt met gegevens die wij verzamelen, 
verrijken en beschikbaar stellen.” De naam die 
NRG hiermee opbouwt, leidt tot hoogwaardige 
vervolgopdrachten. “Dat varieert van Total 
Monte Carlo berekeningen tot het simuleren van 
nucleaire processen.” 

Stress test en 
non-proliferatie
In het verslagjaar merkte I&D ook de gevolgen van 
het ongeluk in Fukushima. “In juni 2011 startten wij 
vrijwillig met een stress test om te onderzoeken 
hoe robuust onze reactor is bij extreme externe 
gebeurtenissen zoals overstromingen.” Ook de 
IAEA voerde een al eerder geplande inspectie uit. 
“Natuurlijk kwam dit allemaal boven op de normale 
werkzaamheden. Vooral het robuustheidsonderzoek 
was voor ons een groot project waar zeker vijf 

irridium groeit.” Een mijlpaal was ook de duizendste productie 
van lutetium. “Dat we al tien jaar lang elk jaar zo’n honderd 
lutetiumproducties doen, bewijst het succes van dit isotoop 
dat een medische toepassing kent.” NRG is een van der 
grotere leveranciers.

Goed nieuws voor de toekomst is de startinvestering in 
PALLAS die in 2011 werd voorbereid. “Wij anticiperen nu al 
met een marktverkenning voor 2022, het beoogde jaar van 
oplevering. Wij verwachten dat tegen die tijd tweederde 
van de I&D business uit istopen bestaat. Wij willen in dat 
domein opschuiven naar producten met grotere meerwaarde. 
Komende jaren richten wij ons naast de productie van 
halffabricaten ook op innovatie en ontwikkeling van medische 
eindtoepassingen. Soms zullen we dat zelf doen, in andere 
gevallen in coproductie met partners in de medische sector,” 
aldus Schram.

Nauwkeurigheidsmarge
Een high light van 2011 is dat de nauwkeurigheid van de HFR 
bestralingen nog verder is verbeterd. “Wij halen alle specs 
en verbeteren continu onze prestaties. Voor langdurige 
bestralingen weten wij een nauwkeurigheidsmarge te 
behalen die nergens in de wereld wordt geëvenaard.” Bij het 
langdurig bestralen van targets is een marge van plus of min 
25 graden Celsius heel normaal. “Wij halen inmiddels een 
marge van plus of min tien graden. Ik vergelijk dat wel eens 
met het manoeuvreren van een olietanker. Op volle zee niet zo 

Contact:
Ronald Schram, 0224 564 362
schram@nrg.eu
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Confronterend, want het had niet mogen 
gebeuren,” vindt Wichers.

Hoewel de gevolgen van het falen van deze 
reactoren op de Japanse kust tot in alle hoeken van 
de nucleaire wereld voelbaar zijn, is het resultaat 
daarvan niet per definitie negatief voor NRG. 
“Uiteindelijk joeg het ongeluk toch de vraag naar 
consultancy aan.” Dat compenseerde voor ons de 
negatieve effecten zoals het vrijwel onmiddellijk 
stilleggen van enkele Duitse centrales.

Op de krimpende Duitse markt wist NRG zich goed 
staande te houden. “Met het oog op de naderende 
sluiting van het overige Duitse nucleaire vermogen, 
wordt er natuurlijk minimaal geïnvesteerd,” 
constateert Wichers. “Aan de andere kant zien we 

dat onze goede relaties met Duitse exploitanten zich 
nu uitbetalen: zij kiezen er in bijna alle gevallen voor 
om NRG binnen boord te houden. Al was het maar 
om de concurrentie tussen dienstenaanbieders 
levend te houden.” Om die reden blijft S&P veelal 
de vertrouwde inspecteur voor het uitvoeren 
van in-service inspections en het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden in Duitse centrales.

Het kernongeluk in Japan leidde buiten Nederland 
ook tot nieuwe consultancy-werkzaamheden. 
“Door EDF werden wij gevraagd vanwege onze 
specialistische CFD- kennis. Met Computational 
Fluid Dynamics technieken simuleerden wij 
het gedrag van ongeboreerd noodkoelwater in 
reactorkernen van bestaande kerncentrales.” EDF 
kon daarmee uitspraken doen over de robuustheid 
van de veiligheid van hun kerncentrales.

Stress test Borssele
Als direct merkbaar gevolg van ‘Fukushima’ stond 
NRG EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, 
bij tijdens de uitvoering van de ‘stress test’ van de 

S&P staat opdrachtgevers praktisch bij met in 
service inspections én bij complexe vraagstukken 
zoals vergunningen en projectmanagement.

Een flexibele kwaliteitsspeler op belangrijke 
nucleaire nichemarkten, zo typeert business 
director Victor Wichers zijn unit Safety & Power. 
“Wij bieden de markt state of the art technieken 
en methoden en reageren scherp en snel op 
veranderende marktvragen.” Naast de nucleaire 
sector bedient S&P ook de (petrochemische) 
industrie en ondersteunt opdrachtgevers bij de 
realisatie van infrastructurele werken.

De markt voor nucleaire consultancy en diensten 
was in 2011 turbulent. “Voor iedereen was 
‘Fukushima’ natuurlijk een schokkende ervaring. 

“Voor iedereen was ‘Fukushima’ 
natuurlijk een schokkende 
ervaring. Confronterend, want  
het had niet mogen gebeuren.”

Safety & Power (S&P) 
levert consultancy voor 
de optimalisatie van de 
nucleaire bedrijfsvoering. 
Zij heeft topkennis 
van processen, risico’s, 
betrouwbaarheid en 
de conditie van 
nucleaire installaties.

nrg.eu/safety-power
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Een van die specialistische deelterreinen waarop 
NRG kennis kan inbrengen, betreft methoden 
voor het berekenen van de faalkans van digitale 
systemen. “Analoge systemen in kerncentrales 
worden steeds meer vervangen door nieuwe, 
digitale modules”, legt Wichers uit. “NRG heeft 
veel kennis over het vaststellen van de kwaliteit 
van software en van het berekenen van faalkansen 
van deze digitale systemen.” Die kennis is in de 
wereld vrij schaars. Ook overheden hebben hier 
belangstelling voor; “Zelfs buiten de nucleaire 
sector omdat ook vitale infrastructurele werken 
steeds vaker worden uitgerust met digitale 
besturing.“

ProBo
NRG heeft inmiddels ruim veertig jaar ervaring met 
probabilistische faalkansberekeningen (PSA) in de 
nucleaire industrie. Door de reputatie die NRG heeft 
opgebouwd wordt zij steeds vaker gevraagd om 
kennis in te brengen in andere sectoren.

Wichers: “Wij begeleidden in 2011 de Nederlandse 
infrastructuurautoriteit Rijkswaterstaat bij de 
introductie van Probabilistisch Beheer & 
Onderhoud in hun dienst en bij hun aannemers.” 
Als beheer en onderhoud plaatsvinden binnen 
vooraf vastgestelde condities, wordt de faalkans 
niet negatief beïnvloed. “Dat is belangrijk, want 
zolang vitale installaties zoals stormvloedkeringen 
de vastgestelde faalkans halen, is de nationale 
veiligheid gewaarborgd. Bovendien voldoet de 
installatie dan aan in de wet vastgelegde eisen.”

Europese Unie in 2011. “Wij mochten substantieel bijdragen 
aan uitvoeren en rapporteren van de Europese stresstest, 
de Complementary Safety margin Assessment. Het rapport 
is goed ontvangen door de Nederlandse en internationale 
toezichthouders.” Het werd als ‘goed en compleet’ 
gekwalificeerd en Wichers verwacht dat NRG de relatie met 
EPZ als ‘triple-A’ klant hiermee heeft bestendigd.

Die ‘Triple-A’ relatie met exploitant EPZ is belangrijk voor de 
toekomst van NRG. Want door de systematiek van tienjaarlijkse 
veiligheidsevaluaties wordt in Borssele voortdurend gewerkt 
aan de verdere verbetering van de veiligheid van de installatie. 
“Wij kunnen daar hoogwaardige diensten voor leveren.”

Ook is EPZ bezig met de voorbereiding voor haar Long Term 
Operations vergunning. “Voor de bedrijfsduurverlenging tot 
2034 is in 2010 een project opgestart. In 2011 stonden wij EPZ 
bij met het in kaart brengen van wat er aan onderzoeken en 
investeringen nodig zal zijn.”

Naast deze en ‘normale’ investeringen, komen daar door 
‘Fukushima’ ook nog nieuwe projecten bij. “Inmiddels hebben 
wij een raamcontract met EPZ gesloten voor de levering van 
specialistische capaciteit om te helpen deze work load in goede 
banen te leiden.” 

NRG brengt kennis en kunde ook over 
op ingehuurde bouwers, beheerders en 
onderhoudsdiensten. “Wij leren hen op 
welke manier zij binnen condities beheer 
en onderhoud moeten plegen. De werk-
wijze staat inmiddels bekend als de 
ProBO-systematiek.” Desgewenst doet 
S&P ook de reviews en ontwerp-
beoordelingen van installaties of beheer- 
en onderhoudsschema’s.

Toekomst
Wichers is niet ontevreden met de resultaten 
die in 2011 zijn geboekt. “Het zwaartepunt 
van de activiteiten lag op de terreinen waar 
wij al naam hebben gemaakt, zoals licensing, 
risk, inspections, en fuel management. Maar 
ik zie ook duidelijk potentie ontstaan op 
nieuwe terreinen zoals asset management 
en Computational Fluid Dynamics.”

Hoewel S&P de komende jaren ook de 
negatieve effecten van ‘Fukushima’ gaat 
voelen, is Victor Wichers goed gestemd 
over de toekomst van zijn markten. 
“Weliswaar gaan in Duitsland komend 
decennium alle kerncentrales dicht. Toch 
verwachten wij werk bij het uit bedrijf 
nemen van de installaties. Maar iedereen 
begrijpt dat dit werk eindig is.”

Daar staat tegenover dat Wichers een 
positief effect verwacht op de Amerikaanse 
markt. “Hier gaan de werkzaamheden 
voor de stress tests pas in 2012 van start. 
Wij kunnen onze ervaring in Europa 
daar aanbieden.” In de USA heeft NRG 
traditioneel een goede uitgangspositie 
vanwege haar klinkende naam op het 
gebied van Fuel Management. “Wij willen 
relaties met bestaande klanten verder 
uitbouwen met consultancy op het gebied 
van safety assessments.” Bovendien 
heeft NRG strategische partners in de 
USA. “Met hen kunnen we combinaties 
vormen waarmee we de Amerikaanse 
markt bedienen.”

Groei van nucleair vermogen zal vooral in 
Azië plaatsvinden. Wichers: “NRG richt 
zich actief op de Chinese markt waar NRG al 
onderzoeksrelaties heeft.” Wichers 
hoopt die verder uit te breiden inspectie-
diensten en diensten en producten voor 
fuel-management. 
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In de USA heeft NRG traditioneel een goede uitgangspositie vanwege haar klinkende 
naam op het gebied van Fuel Management.

Contact:
Victor Wichers, 0224 56 4656
wichers@nrg.eu
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jaarreKeNINg
In euros x 1.000, per 31 december 2011 2010

ACTiVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa  1.080  1.080 
Materiële vaste activa  9.379  8.970 

 10.459  10.050 
Vlottende activa
Onderhanden werk  5.985  8.027 
Voorraad brandstof HFR  9.397  5.732 
Vorderingen en overlopende activa  12.215  8.661 
Liquide middelen  19.661  21.679 

 47.258  44.099 
 57.717  54.149 

PASSiVA
Vennootschappelijk kapitaal  6.757  5.400 
Voorzieningen  17.098  15.744 
Kortlopende schulden  33.862  33.005 

 57.717  54.149 

resUlTaTeNreKeNINg
2011 2010

BEDRiJFSOPBRENGSTEN
Financiering Staat der Nederlanden  9.345  9.248 
Opdrachten derden  59.964  47.042 
Toe-/afname onderhanden werk - 2.216  923 
Overige bedrijfsopbrengsten  638  457 

 67.731  57.670 
BEDRiJFSLASTEN
Personeelskosten  29.784  26.075 
Afschrijvingen  1.230  1.270 
Overige bedrijfskosten  34.550  30.510 

 65.564  57.855 

Bedrijfsresultaat  2.167 - 185 

Financiële baten en lasten  315  169 
Resultaat voor belastingen  2.482 - 16 

Belastingen  -    44 
Resultaat na belastingen  2.482  28 

De externe beoordelingscommissie beoordeelt 
het publieksgefinancierde onderzoeksprogramma 
van NRG. Dit onderzoek wordt gefinancieerd 
door het ministerie van Economie, Landbouw 
en Innovatie met als doel de beleidsprioriteiten 
(publieke belangen) op het gebied van nucleaire 
innovatie te borgen. De EBC vergadert twee maal 
per jaar. In de najaarsvergadering presenteert NRG 
het programmavoorstel voor het daaropvolgende 
kalenderjaar; tijdens het overleg in het voorjaar 
worden de resultaten van het onderzoeksprogramma 
gepresenteerd en besproken. Op basis van haar 
bevindingen stelt de EBC een advies op aan het 
ministerie ten aanzien van de (in)richting van het 
onderzoeksprogramma, de uitvoering ervan en de 
rapportage van de resultaten.

De samenstelling van de EBC in 2011 was alsvolgt:

Ir. G.R. Küpers, Kandt Management (voorzitter)
Prof. Dr. Ir. T.H.J.J. van der Hagen, TU Delft
Ir. P.J. Buijs, DELTA Technologie & Innovatie
Dr. P.J.W.M. Müskens, Ministerie van I&M
Dr. H.D.K. Codée, COVRA
Mw. mr. A. van Limborgh, Ministerie van EL&I
Ir. G.C. van Uitert, Ministerie van EL&I*
Drs. H. Rakhorst, URENCO Nederland bv
Dr. Ir. M.W.J. Crajé, EPZ
Ir. A. Versteegh, stichting Kennis Infrastructuur 
Nucleaire Technologie (voorzitter)

*In de zomer van 2011 opgevolgd door:
Dr. A.A. Raghoebarsing

Externe beoordelingscommissie (EBC)

Jaarcijfers
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