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Christiaan Huygens prijs
Concept, ontwerp en illustratie hero image

O N DE R DE LE N VERBIND END ACHT ERG ROND BEE L D
De sterrenhemel; die staat voor eindeloze verbeelding en
tegelijk voor de interesse van Christiaan Huygens voor
astronomie, klokken, wis- en natuurkunde.

Christiaan Huygens zelf.

Een ‘wiskundig’ figuur die
tegelijkertijd ook aan de wijzer
van de klok doet denken en aan
astronomische sterrenkaarten.
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Uitreiking

Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs

Datum: Maandag 3 oktober, 15.00 uur
Plaats: Energy Theatre, Generation Discover terrein

Christiaan Huygens, de wetenschapper

De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw geregeld in
Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens

De KNAW stelt jaarlijks een jury samen bestaande uit vooraanstaande
wetenschappers uit het vakgebied dat in het competitiejaar centraal staat.
De jury beoordeelt de gekandideerde dissertaties op de bijdrage aan de
vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de
uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. In de reglementen van de
Christiaan Hugensprijs zijn de beoordelingsgronden nader beschreven.
Energy Theatre

Van de zeventiende eeuw.
Hij deed belangrijke ontdekkingen op het gebied van
de wiskunde, natuurkunde
en sterrenkunde en is vooral
bekend vanwege zijn werk
op het gebied van de mechanica.

CHRISTIAAN HUYGENS EN DE WETENSCHAP

PROGRAMMA ZATERDAG 25 JUNI

Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste
natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed
belangrijke ontdekkingen op het gebied van de wiskunde,
natuurkunde en sterrenkunde en is vooral bekend vanwege
zijn werk op het gebied van de mechanica.

Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed belangrijke
ontdekkingen op het gebied van de wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde
en is vooral bekend vanwege zijn werk op het gebied van de mechanica.
Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht, slingers en
botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het slingeruurwerk, dat de
nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong vooruithield.

Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht,
slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting
met een grote sprong vooruithielp. Deze uitvinding hing
nauw samen met zijn theoretische werk. Daarnaast sleep hij
lenzen voor telescopen, die tot de beste van hun tijd werden
gerekend.

Bij de oprichting van de Académie Royale des Sciences in
1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens
als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding
te geven aan de academie. Zodoende kon hij tot 1681 een
leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke revolutie´ die is
gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor
de moderne wetenschap.

13.30 uur
13.40 uur

Opening door de heer J. Koster
Introgesprek

13.45 uur
13.50 uur

Verklaring
Uitreiking

Genomineerde nummer twee. Bij de oprichting van de Académie Royale des
Sciences in 1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding te geven aan de academie.
Zodoende kon hij tot 1681 een leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke
revolutie´ die is gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor de
moderne wetenschap.
Genomineerde nummer drie. De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw
geregeld in Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens in
stichting
1640
ontworpen, buiten “Hofwyck”. Na de dood van zijn vader in 1687 betrekt
hijChristiaan
het buiten Hofwijk nabij Voorburg, waar hij de rest van zijn leven woont.

14.00 uur
14.05 uur

Gesprek met de winnaar
Informele bijeenkomst

stichting
Christiaan
Huygens
prijs

DE GENOMINEERDEN
Van de zeventiende eeuw.
Hij deed belangrijke ontdekkingen op het gebied van
de wiskunde, natuurkunde
en sterrenkunde en is vooral
bekend vanwege zijn werk
op het gebied van de mechanica.

Genomineerde nummer een. Hij formuleerde als eerste de regels voor
centrifugale kracht, slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong
vooruithielp.

Energy Theatre

PROGRAMMA ZATERDAG 25 JUNI

13.30 uur
13.40 uur

Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed belangrijke
ontdekkingen op het gebied van de wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde
en is vooral bekend vanwege zijn werk op het gebied van de mechanica.
Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht, slingers en
botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het slingeruurwerk, dat de
nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong vooruithield.

De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw geregeld in
Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens
in 1640 ontworpen, buiten “Hofwyck”. Na de dood van zijn
vader in 1687 betrekt hij het buiten Hofwijk nabij Voorburg,
waar hij de rest van zijn leven woont. Hij sterft op 9 juli 1695.

Genomineerde nummer een. Hij formuleerde als eerste de regels voor
centrifugale kracht, slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong
vooruithielp.

Huygens
prijs

CHRISTIAAN HUYGENS EN DE WETENSCHAP

13.45 uur
13.50 uur

Datum: Maandag 3 oktober, 15.00 uur
Plaats: Energy Theatre, Generation Discover terrein

een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar
centraal
vakgebieden econometrie en actuar14.00
uurstaat. Afwisselend
Gesprek zijn
metditdedewinnaar
iaat, economische wetenschappen, theoregische en toegepaste natuurkunde,
14.05
uur
Informele bijeenkomst
ruimtewetenschappen en informatie- en communicatietechnologie.

Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste
natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed
belangrijke ontdekkingen op het gebied van de wiskunde,
natuurkunde en sterrenkunde en is vooral bekend vanwege
zijn werk op het gebied van de mechanica.

Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs
stichting
Christiaan
Huygens
prijs

Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs

Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs

DE GENOMINEERDEN

UITNODIGING

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
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Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs
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13.30 uur
Opening door de heer J. Koster
Prijsuur
voor Bètawetenschappen
13.40
Introgesprek

Bij de oprichting van de Académie Royale des Sciences in
1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens
als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding
te geven aan de academie. Zodoende kon hij tot 1681 een
leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke revolutie´ die is
gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor
de moderne wetenschap.

Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht,
slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting
met een grote sprong vooruithielp. Deze uitvinding hing
nauw samen met zijn theoretische werk. Daarnaast sleep hij
lenzen voor telescopen, die tot de beste van hun tijd werden
gerekend.

ER
tere herkenbaarheid.
bij de ingang van de

Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht,
slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting
met een grote sprong vooruithielp. Deze uitvinding hing
nauw samen met zijn theoretische werk. Daarnaast sleep hij
lenzen voor telescopen, die tot de beste van hun tijd werden
gerekend.

Bij de oprichting van de Académie Royale des Sciences in
1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens
als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding
te geven aan de academie. Zodoende kon hij tot 1681 een
leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke revolutie´ die is
gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor
de moderne wetenschap.
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Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste
natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed
belangrijke ontdekkingen op het gebied van de wiskunde,
natuurkunde en sterrenkunde en is vooral bekend vanwege
zijn werk op het gebied van de mechanica.

De familie Huygens verbleef in destichting
17de eeuw geregeld in
Voorburg op het, door Christiaans Christiaan
vader Constantijn Huygens
in 1640 ontworpen, buiten “Hofwyck”.
Na de dood van zijn
Huygens
vader in 1687 betrekt hij het buitenprijs
Hofwijk nabij Voorburg,
waar hij de rest van zijn leven woont. Hij sterft op 9 juli 1695.
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DE CHRISTIAAN HUYGENS PRIJS

stichting
Christiaan
Huygens
prijs

De Christiaan Huygens prijs wordt jaarlijks toegekend
aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan
de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt
door de minister of staatssecretaris van OCW in de
Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij
geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van
Christiaan Huygens en een oorkonde.

stichting
Christiaan
Huygens
prijs

UITNODIGING

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse
universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen vier jaar
een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar
centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden econometrie en actuariaat, economische wetenschappen, theoregische en toegepaste natuurkunde,
ruimtewetenschappen
en informatieen communicatietechnologie.
Christiaan
Huygens,
de wetenschapper

Uitreiking
Christiaan
Huygens
wetenshapsprijs
CHRISTIAAN
HUYGENS
EN DE
WETENSCHAP

stichting
Christiaan
Huygens
prijs

Prijs voor Bètawetenschappen

Prijs voor Bètawetenschappen

De Christiaan Huygens prijs wordt jaarlijks toegekend
aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan
de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt
door de minister of staatssecretaris van OCW in de
Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij
geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van
Christiaan Huygens en een oorkonde.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse
universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen vier jaar
een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar
centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden econometrie en actuariaat, economische wetenschappen, theoregische en toegepaste natuurkunde,
ruimtewetenschappen
en informatieen communicatietechnologie.
Christiaan
Huygens,
de wetenschapper

UITNODIGING

DE CHRISTIAAN HUYGENS PRIJS

De KNAW stelt jaarlijks een jury samen bestaande uit vooraanstaande
wetenschappers uit het vakgebied dat in het competitiejaar centraal staat.
De jury beoordeelt de gekandideerde dissertaties op de bijdrage aan de
vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de
uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. In de reglementen van de
Christiaan Hugensprijs zijn de beoordelingsgronden nader beschreven.

De KNAW stelt jaarlijks een jury samen bestaande uit vooraanstaande
wetenschappers uit het vakgebied dat in het competitiejaar centraal staat.
De jury beoordeelt de gekandideerde dissertaties op de bijdrage aan de
vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de
uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. In de reglementen van de
Christiaan Hugensprijs zijn de beoordelingsgronden nader beschreven.

U IT NODIGING
De vouwwijze.
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Genomineerde nummer twee. Bij de oprichting van de Académie Royale des
Sciences in 1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding te geven aan de academie.
Zodoende kon hij tot 1681 een leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke
revolutie´ die is gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor de
moderne wetenschap.
Genomineerde nummer drie. De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw
geregeld in Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens in
1640 ontworpen, buiten “Hofwyck”. Na de dood van zijn vader in 1687 betrekt
hij het buiten Hofwijk nabij Voorburg, waar hij de rest van zijn leven woont.
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Datum: Maandag 3 oktober, 15.00 uur
Plaats: Energy Theatre, Generation Discover terrein

Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs

stichting
Christiaan
Huygens
prijs
De KNAW stelt jaarlijks een jury samen bestaande uit vooraanstaande
wetenschappers uit het vakgebied dat in het competitiejaar centraal staat.
De jury beoordeelt de gekandideerde dissertaties op de bijdrage aan de
vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de
uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. In de reglementen van de
Christiaan Hugensprijs zijn de beoordelingsgronden nader beschreven.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse
universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen vier jaar
een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar
centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden econometrie en actuariaat, economische wetenschappen, theoregische en toegepaste natuurkunde,
ruimtewetenschappen
en informatieen communicatietechnologie.
Christiaan
Huygens,
de wetenschapper

Prijs voor Bètawetenschappen

De Christiaan Huygens prijs wordt jaarlijks toegekend
aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan
de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt
door de minister of staatssecretaris van OCW in de
Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij
geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van
Christiaan Huygens en een oorkonde.

DE CHRISTIAAN HUYGENS PRIJS

UITNODIGING

L O O K & F E E L Christiaan Huygensprijs event concept

DE GENOMINEERDEN

Van de zeventiende eeuw.
Hij deed belangrijke ontdekkingen op het gebied van
de wiskunde, natuurkunde
en sterrenkunde en is vooral
bekend vanwege zijn werk
op het gebied van de mechanica.

L OOK & FEEL Christiaan Huygensprijs event concept

Genomineerde nummer een. Hij formuleerde als eerste de regels voor
centrifugale kracht, slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong
vooruithielp.

CONCEPT

Genomineerde nummer twee. Bij de oprichting van de Académie Royale des
Sciences in 1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding te geven aan de academie.
Zodoende kon hij tot 1681 een leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke
revolutie´ die is gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor de
moderne wetenschap.

wetenschapsprijs

Genomineerde nummer drie. De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw
geregeld in Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens in
1640 ontworpen, buiten “Hofwyck”. Na de dood van zijn vader in 1687 betrekt
hij het buiten Hofwijk nabij Voorburg, waar hij de rest van zijn leven woont.

Christiaan Huygens

Opening door de heer J. Koster
Introgesprek

Verklaring
Uitreiking

Energy Theatre

Gesprek met de winnaar
Informele bijeenkomst

Uitreiking Christiaan Huygens wetenshapsprijs

CHRISTIAAN HUYGENS EN DE WETENSCHAP

PROGRAMMA ZATERDAG 25 JUNI

Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste
natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed
belangrijke ontdekkingen op het gebied van de wiskunde,
natuurkunde en sterrenkunde en is vooral bekend vanwege
zijn werk op het gebied van de mechanica.

Christiaan Huygens (1629-1695) is één van de invloedrijkste natuurwetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij deed belangrijke
ontdekkingen op het gebied van de wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde
en is vooral bekend vanwege zijn werk op het gebied van de mechanica.
Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht, slingers en
botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het slingeruurwerk, dat de
nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong vooruithield.

Hij formuleerde als eerste de regels voor centrifugale kracht,
slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting
met een grote sprong vooruithielp. Deze uitvinding hing
nauw samen met zijn theoretische werk. Daarnaast sleep hij
lenzen voor telescopen, die tot de beste van hun tijd werden
gerekend.
Bij de oprichting van de Académie Royale des Sciences in
1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens
als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding
te geven aan de academie. Zodoende kon hij tot 1681 een
leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke revolutie´ die is
gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor
de moderne wetenschap.
De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw geregeld in
Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens
in 1640 ontworpen, buiten “Hofwyck”. Na de dood van zijn
vader in 1687 betrekt hij het buiten Hofwijk nabij Voorburg,
waar hij de rest van zijn leven woont. Hij sterft op 9 juli 1695.

13.30 uur
13.40 uur

Opening door de heer J. Koster
Introgesprek

13.45 uur
13.50 uur

Verklaring
Uitreiking

14.00 uur
14.05 uur

Gesprek met de winnaar
Informele bijeenkomst

DE GENOMINEERDEN
Van de zeventiende eeuw.
Hij deed belangrijke ontdekkingen op het gebied van
de wiskunde, natuurkunde
en sterrenkunde en is vooral
bekend vanwege zijn werk
op het gebied van de mechanica.

Genomineerde nummer een. Hij formuleerde als eerste de regels voor
centrifugale kracht, slingers en botsingen. Zijn beroemdste uitvinding was het
slingeruurwerk, dat de nauwkeurigheid in de tijdmeting met een grote sprong
vooruithielp.

Energy Theatre

Genomineerde nummer twee. Bij de oprichting van de Académie Royale des
Sciences in 1666 door de Franse koning Lodewijk XIV werd Huygens als vermaard Europees wetenschapper benoemd om leiding te geven aan de academie.
Zodoende kon hij tot 1681 een leidende rol spelen in de ´wetenschappelijke
revolutie´ die is gevestigd in de zeventiende eeuw en bepalend is geweest voor de
moderne wetenschap.
Genomineerde nummer drie. De familie Huygens verbleef in de 17de eeuw
geregeld in Voorburg op het, door Christiaans vader Constantijn Huygens in
1640 ontworpen, buiten “Hofwyck”. Na de dood van zijn vader in 1687 betrekt
hij het buiten Hofwijk nabij Voorburg, waar hij de rest van zijn leven woont.
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ieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.

infographics

OP ZOEK NAAR NIEUWE ENERGIE
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Concept - Design - Illustratie
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gesloten kan worden tussen wind en gas.
2050

max

2°

WAT IS ENERGIETRANSITIE EN DE ROL VAN SHELL NL?
In een wereld die steeds meer en schonere
energie vraagt, wil Shell een relevante
energiespeler blijven door naast schonere
en betaalbare fossiele brandstoffen ook
hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.

Shell wil bijdragen aan de versnelling van de
Nederlandse Energie-transitie in Nederland
door actief te zoeken naar een nieuwe
Energie Mix waarin o.a. een verbond
gesloten kan worden tussen wind en gas.

HUIDIGE ACTIVITEITEN SHELL NL

HUIDIGE ACTIVITEITEN SHELL NL
Wind op zee

ELEKTRICITEIT

Systeemintegratie
op de Noordzee

Gas-gestookte
centrales

Restwarmte

Restwarmte

HUIS

TRANSPORT & VERVOER

INDUSTRIE
H2

Waterstof

LNG
GTL/LNG

Restwarmte

Restwarmte

Biobrandstoffen

GTL/LNG

HUIS

CCS

CO²

INNOVATIE & INITIATIEVEN
Onderzoeksprojecten samen met
universiteiten, kennisinstellingen en overheid

Ondernemen
Stimuleren en
investeren in
ondernemersschap.

Educatie & Techniek
investeren en stimuleren
bij het kiezen, studeren
en werken in de techniek

WELKE ROL KAN JIJ SPELEN?

Systeemintegratie
op de Noordzee

PORT
& VERVOER
tof

Gas-gestookte
centrales

Restwarmte
INDUSTRIE

Restwarmte
Maak Energietransitie
onderdeel van je
externe communicatie

196480_Infographic Energy Transition_posterA4_v5_RA.indd 1

Vertaal energietransitie naar je eigen
business/functie; wat doen we al en
wat kunnen we nog meer doen?

Kijk naar initiatieven in je
omgeving, welke rol zou
Shell hierbij kunnen spelen?

25/10/2016 11:44

HUIS

INDUSTRIE
H2

HOW IT ALL HANGS TOGETHER

PLAYING FIELDS

700 MILLION

2015

7 BILLION

9 BILLION

OIL AND GAS

HYDROCARBONS WILL CONTINUE TO PLAY
A VITAL ROLE IN THE COMING DECADES

2050

FOUNDATION

WORLD’S
LARGEST
VERTICAL
SCANNER
WITH A
ROTATING
GANTRY

60

TONS

HO

VER

ING

GR

A
E SL
ANIT

B

BASE

SAME TECHNOLOGY AS
USED IN HOSPITALS, BUT
6 TIMES BIGGER

GAP: TWO MICRONS (0.002 MM)
THINNER THAN SPIDER SILK

VISION 2030

OUR BEHAVIOURS

Collaboration, Ownership, Spend it like your own

In 2030... NAM is an inspiring, powerful
company to work for in a changing energy
market. Society welcomes our gas in
combination with sustainable energy
solutions. Stakeholders trust us because
they see that we are involved.
Our competitiveness in terms of safety, cost
and production make us the leading operator
to invest in. We are proud of our knowledge
and our people. From this strong foundation,
we are initiating activities that are geared to
a sustainable energy supply. Thus we are of
great value to our shareholders, employees
and neighbours. In short, to society.

OUR PEOPLE

Employability, Care, Multi Skilling, Resilience,
Competencies

OUR WAYS OF WORKING

Continuous improvement, Engaging Leadership,
External awareness, Top Quartile Performance.

STATE-OF-THE-ART RESEARCH REQUIRES STATE-OF-THE-ART EQUIPMENT
10 ELEPHANTS

2020

NEW ENERGY BUSINESS

VERTICAL CT SCANNER
TOTAL WEIGHT:

NOW

LICENSE TO OPERATE

2 BILLION

STAP VOOR STAP WEER OPERATIONEEL
Op 2 oktober 2014
verspreidde loog zich via
de waterleidingen naar de
stoomketels en via die weg
naar de stoomleidingen.
Dit had omvangrijke
schade tot gevolg.
Veel leidingen moesten
worden geïnspecteerd en
vervangen. Ook afsluiters,
kleppen en andere
ingebouwde apparaten
werden vervangen. Door
al deze werkzaamheden
kwam er los vuil, zoals
roest in de leidingen
terecht. Voordat we weer
als vanouds kunnen
produceren moet dit vuil
uit de leidingen verwijderd
worden. Pas daarna
kunnen we het systeem
weer in gebruik nemen.

7
Zodra de fabriek in de oorspronkelijke staat is teruggebracht brengen we deze langzaam weer in conditie.
Hiermee bedoelen we dat we de temperatuur
langzaam gaan opvoeren en vaten etc. weer gaan
vullen met grondstoffen en dergelijke. We maken het
systeem daarmee weer klaar voor productie.

1

8 Zodra de fabriek
gereed is voor
productie starten we
het proces weer op.
Dit gaat gepaard met
fakkelen. Uiteindelijk,
na een aantal weken
hebben we, zoals wij
dat noemen ‘product in
tank’ en zijn we weer
volledig operationeel.

3
Normaal gesproken loopt
de stoom naar de turbines
die daardoor aangedreven
worden. Omdat de stoom
eerst nog veel vuil meevoert en we de turbines
niet willen beschadigen
loopt de tijdelijke
leiding naar
zogenoemde
silencers ofwel
geluidsdempers.

Stoom produceren we
in onze ketels. De stoom
gebruiken we normaal
gesproken voor het
aandrijven van turbines en
voor het verwarmen van de
productstromen.
Nu gebruiken we de stoom
eerst om de leidingen
schoon te blazen. Door de
werkzaamheden is er los
vuil zoals roest in de
leidingen terecht gekomen.

5
De silencers zorgen
dat de stoom veilig en
met minder geluid het
systeem kan verlaten.
Door aan het einde
water aan de stoom
toe te voegen
zorgen we dat de
stoom condenseert
waardoor de hoeveelheid uit te stoten stoom
beperkt blijft.

4

Via zogenoemde
blaaspaden sturen we de
stoom onder een lagere druk
dan normaal, maar met een
zeer hoge snelheid eerst
naar de MUB en daarna
naar de MLO. Om het stoom
te krijgen daar waar nodig
maken we ook gebruik van
tijdelijke pijpleidingen.

HOW DOES THE VERTICAL CT SCANNER WORK?

6
Tijdens de steamblowing
maken we gebruik van
tijdelijk leidingwerk (zie
stap 2). Ook verwijderen
we tijdelijk de kwetsbare
kleppen en instrumenten
uit het systeem om te
voorkomen dat deze
beschadigen door het vuil.
Als het systeem schoon is
plaatsen we deze terug en
verwijderen we alle tijdelijk
aangelegde leidingen.

In de leidingen hangen we
zogenoemde targetplates.
Dit zijn messing plaatjes
waar de vuildeeltjes
tegenaan botsen. Komen
de plaatjes er vies en
beschadigd uit, dan is de
stoom nog niet schoon
en gaan we door met de
steamblowing. Pas als de
plaatjes schoon blijven,
stoppen we.

2

NAAR ANDERE SHELL FABRIEKEN OF AFNEMERS

PER PIJPLEIDING, BOOT, OVER DE WEG OF PER TREIN

3M

40%

ROCK SAMPLE

SCANNING OF SAMPLE

3D IMAGING OF FLUIDS IN SAMPLE

HOE VERLOOPT
DIT PROCES?

STAP 1

STAP 2

60%

STAP 3

LNG

STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

RON VAN VLIET

ON OUR WAY TO 2030

WORLD ENERGY DEMAND

SOLAR

NL

RON VAN VLIET

projects
SUSTAINABLE SAFE CASH DELIVERY
Competetive Delivery

Goal Zero

WELLS UK & IRE

2017

Affordable Growth

WELLS
MUST
WINS

We will safely deliver:

WRFM Wells Reboot
Coordinated well abandonment
3 Bring staircases to life
4 Commercial Powerhouse
5 Embed our way of working

1

2

ECHNOLOGY CENTRE AMSTERDAM (STCA)
CAPEX/EXPEX

ABEX

OPEX

T VAN INNOVATIE
51

$60 Mss
$50 Mss

49

19.4

13.9

9.1
2.3

OP16 Q1LE

OP16 Q1LE

STAP 5
Restoration &
Safeguarding

Growth
Optimisation

1.28

NIEUWE
VLEUGEL

2.0

Q2LE

Q3LE

Q4LE

BRENTS

Q2LE

CONTRACTORS
LEAD AND LEAN THEIR
OWN PROCESS

$40 Mss
$30 Mss
$20 Mss

Late Life
Optimisation

Brents
Optimisation

$10 Mss

Q1LE
LATE LIFE

Q2LE

OP16
lated LE

Extrapo

Q3LE

Q4LE

Q4LE

$STAP

5.01

kboe/d

SCOPE

VALUE
DRIVER

4

HET CONCEPT WORDT
ONTWIKKELD TOT PRODUCT
OF PROCES

CONTRACT
CATEGORY

COMMERCIAL
STRATEGY

TENDER
AND
EXECUTE

Waarom een zonnepark?

23%

MAN

VROUW

SHELL TECHNOLOGY CENTRE AMSTERDAM (STCA)

49

BAKERMAT VAN INNOVATIE

balance
sheet

Extrapolated
OP16
Optimisation

LEADERSHIP
BEHAVIORS THAT
DRIVE INCLUSIVITY

Q3LE

1000

77%

$50 Mss

OP16 Q1LE

4.24

Q1LE

$60 Mss

51

Shell ziet zonne-energie als belangrijke energiebron in de energietransitie en wil met de bouw van
zonneparken bijdragen aan de lokale duurzame ontwikkelingen in uw gemeente. De opgewekte
energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd, waardoor belangrijke voorzieningen en huishoudens in uw gemeenten groene stroom kunnen gebruiken. Bij de realisatie van een zonnepark
worden de volgende stappen doorlopen met de gemeente, bewoners en lokale partners.

WERKNEMERS

$70 Mss

70

$10 Mss

HET PRODUCT OF PROCES
WORDT GETEST VOORDAT
HET IN DE PRAKTIJK INGEZET
WORDT
kboe/d

MEANINGFUL
COMMUNICATIONS

Q1LE

OP16 Q1LE

kboe/d

WOMs SIT ON
ASSET LEADERSHIP
TEAMS

OP16

$20 Mss

11.2

MEER
DAN

$10 Mss

$30 Mss

18.4

PERFORMANCE
PARTNERS

$20 Mss

$10 Mss

23.6

ss: Shell Share
LE: Latest Estimate

$30 Mss

$20 Mss

OP16 Q1LE
Q2LE Q3LE VAN
Q4LE
DUCTEN EN PRODUCTIEPROCESSEN OP HET
GEBIED
Q2LE
WRFM
STCA LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET BESCHIKBAAAR
RE EN ZO SCHOON Q1LE
MOGELIJKE
ENERGIE AAN ZOVEEL
$61 Mss

GROWTH

$50 Mss
$40 Mss

$30 Mss

Q3LE

$64 Mss

$70 Mss

$60 Mss

66

$40 Mss

Q4LE

OP16

68

MEER
DAN

VERBETERING VAN PRODUCTEN EN PRODUCTIEPROCESSEN OP HET GEBIED VAN
OLIE, GAS EN CHEMIE. STCA LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET BESCHIKBAAAR
MAKEN VAN BETAALBARE EN ZO SCHOON MOGELIJKE ENERGIE AAN ZOVEEL
MOGELIJK MENSEN.

nationaliteiten

STAP 5

88.000 m

PACM

HET PRODUCT OF PROCES
WORDT GETEST VOORDAT
HET IN DE PRAKTIJK INGEZET
WORDT

NIEUWE
VLEUGEL

2

77%

MAN

STAP 4

HET CONCEPT WORDT
ONTWIKKELD TOT PRODUCT
OF PROCES

23%

VROUW

49

nationaliteiten

88.000 m

2

(11 voetbalvelden)

(11 voetbalvelden)

?

1000

WERKNEMERS

RESEARCHBUDGET: ONGEVEER

1 MILJOEN

DOLLAR PER DAG

PARTNERSHIPS

RESEARCHBUDGET: ONGEVEER

met universiteiten en
kennisinstellingen.
STCA werkt met
andere partijen
samen in diverse
initiatieven.

1 MILJOEN

DOLLAR PER DAG
STAP 1

STAP 2
PARTNERSHIPS

INNOVATIE START MET
EEN IDEE

HET IDEE WORDT
ONDERZOCHT

met universiteiten en
kennisinstellingen.
STCA werkt met
andere partijen

STAP 3

ONDERZOEK LEIDT TOT
EEN CONCEPT

Sinds de
jaren negentig
doen STCAonderzoekers
wetenschappelijk kunsthistorisch
onderzoek o.a. in samenwerking met Van Gogh
Museum, Het Mauritshuis
en National Gallery.

Promo film
Concept & Art direction
Storyboard , Design

RON VAN VLIET

AkzoNobel Mixit Cloud system

RON VAN VLIET

STORYBOARD 15 SECONDS SHORT MOVIE
1

2

3
imagine, a 2.000.000 mln
colour cloudbased database

Time: 0:00

Time: 0:02

Time: 0:05

Startpoint

Zooming out from clouds

We stop at a full view of the cloud, colourdroplets are
falling out.

4

5

Time: 0:06
We zoom in on the falling colourdroplets and focus on a
blue one.

6

Time: 0:08

Time: 0:10

We follow the blue droplet falling on the same coloured
vehicle.

The vehicle drive towards the camera. Colours appear
under and in the back of the car.

STORYBOARD DRAFT
1

Driving the power of color innovation

2

3

mixitcloud.com
Text:

Text:
We are color.

Text:

Time: 0:00

Time: 0:04

Time: 0:06

4

5

6

Text:
It is our business

Text:
to give you the exact color you need.

Text:
For decades, we have been providing you

Time: 0:10

Time: 0:11

Time: 0:14

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

Diverse Shell magazines
Vormgeving, soms redactie,
opmaak & illustratie

RON VAN VLIET

Magazines

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

Ontwikkeling ‘systeem’ logo en huisstijl

RON VAN VLIET

ZEO

RON VAN VLIET

WEBSITE

STATIONERY

BEURSSTAND

Huis

voor online aandacht
Een huis vol talent, waarin alles gedaan wordt zodat
merken zich zo goed mogelijk kunnen laten zien.

Met 35 jonge
talenten geven
wij vorm aan
online wensen.
Min peresti natiatem qui incto et molores rem
volendus nissitatem num volores de es et aliqui
aut ut elloribuste nullecabore ni nimet voluptaquo
verit quamus natisti orerum verum arum acculli,

Wij werken samen met

Een huis vol talent, waarin alles
gedaan wordt zodat merken zich zo
goed mogelijk kunnen laten zien.
Min peresti natiatem qui incto et molores rem volendus

Huis voor online
marketing en web
development

nissitatem num volores de es et aliqui aut ut elloribuste
nullecabore ni nimet voluptaquo verit quamus natisti orerum
verum arum acculliqui dolorum ratur sequiae. Obitasin conse
quis ut apid maios dolorum voluptu repersperum rem vitae
intem derepudae doluptatet is est in none seque cum etur adit,
quo milicab il inulparion conecae possi con ea dolorum enimi,
omniminctur Hentibus pra as untem fuga. Imusaerum, quo
milicab il inulparion conecae possi con ea dolorum enimi,
omniminctur Hentibus pra as untem fuga. Imusaerum,

Een huis vol talent, waarin alles gedaan wordt zodat
merken zich zo goed mogelijk kunnen laten zien.

Event voor de innovation community binnen Shell
Main image, uitnodiging, poster,
aankleding event locatie

RON VAN VLIET

Innovation Day

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

RON VAN VLIET

Illustraties voor verschillende opdrachtgevers

RON VAN VLIET

Illustraties

Achtergrond in
geeltinten

Onderwerp
makkelijk
The construction
of
the
new
L-East
wing
has
started.
Twee lijndiktes
te veranderen qua

Sorry for the inconvenience.
Onderbroken lijn

In case you have any questions or comments please e-mail
WI-NL@shell.com or dial: +31621431126

expressie en kleur

WHAT’S HAPPENING NOW?
£ Demolition of current wing
£ Construction of Alleen
new wing
onderwerp
£ Commissioning in kleur

RON VAN VLIET

Lichtinval
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STOP VALLENDE VOORWERPEN - STOP DROPPING OBJECTS

DEK OPEN VLOER/BORDES AF
COVER OPEN FLOOR/PLATFORM

Rebranding - Ontwikkeling nieuwe brand guidelines
Lay out en Design onderdelen
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Lesonal

OUR BRAND > VISUAL ELEMENTS

VISUAL ELEMENTS

LOGO

RON VAN VLIET

OUR BRAND

This is our logo. From packaging and
brochures to advertising, it should be
present on all brand communications.

We all take fast decisions. That is why it is
important to make a good first impression. Bring
the Elements, color, typography and images
together to create that distinctive Lesonal look
and generate immediate impact for your audience.

We have two versions of our logo: a black one and a white one.
To ensure optimum legibility, our logo (without tagline) should
never appear smaller than 18 mm (width of the black name bar)
on printed applications and no smaller than 100 pixels on screen.
18 mm print

THE POWER OF OUR IMAGES
TELLS OUR STORY.

100 pixels digital
Download our logo-pack

BRAND GUIDELINES

OUR BRAND > VISUAL ELEMENTS >
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LOGO

8

BRAND GUIDELINES

OUR BRAND > VISUAL ELEMENTS

ICONS
Great finish. Fast.
Icons are comprised of simple
shapes with two lineweights and
a white or 30% colour highlight.
The icons for small use (smaller
than 1 cm) have just one color,
no highlights and no thin lines.

Simple, clear and recognizable.

A special logo variant has been developed for the use of the
‘Great finish. Fast.’ tagline, locked on the Lesonal logo.

We have a suite of icons for use in a wide variety of deliverables and for
different purposes.

½H

The pictograms are styled in a very recognisable and specific Lesonal
style. Their form is simple and clear, to ensure that they are recognised
and understood immediately. The icons are always built with two
different lineweights, the thicker line being three times as thick as the
thinner line. The line colour is always black.

X-height tagline
X

The icons can be used in black and white with gray (40% black and
multiply) or in one of the Lesonal colors and should of course fit the
color scheme it is placed in. The highlight colour is always in white with
40% transparancy. There are also icons for small use (smaller than
1 cm). They are in black and white.

27 mm print
The minimum size of the logo used together wit the
tagline is 28 mm for print and 250 pixels for digital
use. For smaller sizes use the logo without tagline.

Please note that these pictograms can be only used for marketing
purposes. On packaging the official pictograms need to be used.

150 pixels digital
Download our logo-pack

Icons can be used in black and white
or with one of the Lesonal colours
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OUR BRAND > VISUAL ELEMENTS

GRID SYSTEM

GRID SYSTEM
Text placement
and the grid.

For consistency in organising
visual elements we use our grid.

Text boxes are always aligned
to the grid.

OUR BRAND

BRAND VALUES

A grid is like gravity: invisible, to the point where
we take it for granted. The grid anchors everything
in place. Always start with our grid.

GREAT FINISH. FAST.

The grid is created for and helps with:
n Positioning and sizing of branding
n Aligning typography
n Organising layouts or interfaces

We know how important your customers
are to you. To achieve the highest quality
standards with minimal cycle time means
you need to be agile, driven and creative to
deliver this customer promise - especially
when it’s a race against the clock.

shorter side : 10 = grid size

Uptam utat.
Te sequas aut
fugitatis.

Gradient striping
and the grid.

shorter side : 10 = grid size

Gradient striping is always
aligned to the grid. Color
direction is from left to right.

Hendam, aut eate il imoluptati ant
autem ariorum a dolestiur sitini voluptur
aspicia si dollend andandionsed
quassus rem faccabo ribust, que prae.
Ribusam fugit, et exerupi disque ped
quiam issimi, tem di as aut veresci
mendio volore, in erferspist, sunt.

THE ESSENCE
OF LESONAL

Nienimo estrum ex esed molupta
temporporest erestia diciendic te
eveliam voluptae dolorero te sam is
erum laccupient et esto dipsum qui
ommoluptatur magnam ut elitio eate vel
invenducil idempos aut ipiente lant.
Rupidestrum asi nimporum fuga. Nam
veleni to que ereperferis experepra qui
soluptaquas vellesc iendiorat voluptas
exeriam, omnimet fugit ipsae et in
rerunt.

COMMUNICATIONS BRANDGUIDE

BRAND GUIDELINES

A GREAT
FINISH.
DESERVES
A GREAT
START.
Hoe sneller u de juiste kleur heeft gevonden,
hoe sneller het werk afgerond is, hoe sneller
u door kan naar de volgende opdracht.
Daarom is het belangrijk dat een laksysteem
uitstekende kleurnauwkeurigheid garandeert,
zodat u het volledige vertrouwen heeft in een
onzichtbare reparatie. Great match. Fast.
www.lesonal.com
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A GREAT
FINISH.
DESERVES
A GREAT
START.
Hoe sneller u de juiste kleur heeft gevonden,
hoe sneller het werk afgerond is, hoe sneller
u door kan naar de volgende opdracht.
Daarom is het belangrijk dat een laksysteem
uitstekende kleurnauwkeurigheid garandeert,
zodat u het volledige vertrouwen heeft in een
onzichtbare reparatie. Great match. Fast.
www.lesonal.com
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GREAT
FINISH.
FAST.
SPEED AND QUALITY
Two characteristics that go hand in hand for us at Lesonal. Providing you with the
best paint products with maximum performance is what drives us. We know how
important your customers are to you. To achieve the highest quality standards with
minimal cycle time means you need to be agile, driven and creative to deliver this
customer promise - especially when it’s a race against the clock.

BRAND GUIDELINES

GREAT
FINISH.
FAST.

As a professional bodyshop, you need a fast and efficient premium brand for your
refinishing process. With one of the most comprehensive assortments in the industry,
Lesonal focuses on speed without compromising on quality. Our clever product
portfolio ensures you always have the right product at hand for every job while
optimizing stock levels.
Our promise to you is to deliver industry leading products. The goal: to provide you
with the fastest premium quality system and most efficient refinishing process.
Backed by one of the world’s most advanced color tools offering first time right color
match, we help you deliver consistent results for your customers. With over 160 years’
experience and a proven track record of first class repairs delivering superior color
accuracy, you get the perfect finishing touch. Every time.

A great finish deserves a great start, so you can remain on top with
your customers in this fast-moving industry and stay focused on
what’s next

www.lesonal.com

www.lesonal.com
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