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Windenergie speelt een grote rol in de 
energietransitie. Voor het optuigen van 
windturbines op zee en op land zijn heel 
grote kranen nodig. Geen ander bedrijf ter 
wereld heeft daarvoor zo veel zwaar  
materieel als Mammoet, dat ook qua 
geografische spreiding en mankracht de 
grootste is. Logisch dus dat de organisatie 
actief is in deze markt. 
Voor deze activiteiten is nieuw personeel 
nodig: veel kraanmachinisten, die een lang-
durige interne training krijgen, en riggers 
(sjorders). Het werk is niet voor iedereen: de 
crews reizen de hele wereld over en zijn bijna 
altijd van huis. Maar het bedrijf zoekt ook 
projectmanagers en accountmanagers.  
“En we zijn voor engineers extra aantrek- 
kelijk geworden, nu we onssteeds verder  
op het terrein van de energietransitie  
begeven”, zegt Jeroen Overduin, Global 
Head of Marketing.

Veel bedrijven ervaren moeite om in korte 
tijd processen te digitaliseren of aan te pas-
sen aan nieuwe behoeften vanuit de markt. 
Hierdoor blijft innovatie uit, nemen de 
IT-kosten toe en staat de marktpositie onder 
druk. “Vaak sluit standaardsoftware niet aan 
bij de behoefte van het proces of is aanpas-
sen van bestaande software technisch of 
economisch onverantwoord”, zegt Patrick 
Smits, Sales Director bij Mendify. “Sinds 
2016 helpt Mendify bedrijven digitaal klaar 
te zijn voor de toekomst door middel van  
Mendix lowcode technologie. Hiermee 
modelleer je op een visuele wijze – en  
zonder programmeerervaring – software  
applicaties i.p.v. deze ouderwets te program-
meren. Zo kun je op een flexibele manier 5 
tot 10 keer sneller oplossingen bedenken 
en bouwen. Werkt iets niet zoals gepland? 
Pas het snel aan en binnen 2 weken gaat de 
aanpassing mee met de volgende release. 

Zo werkt het bedrijf aan het grootste offshore 
windpark van Schotland. De zee is er diep en 
het verschil tussen eb en vloed groot. “Daar 
kun je alleen met ons materieel de enorme 
componenten plaatsen. De jacket is bijna 
100 meter hoog en komt bijna geheel onder 
water te staan. Daarbovenop komen dan de 
monopile en de windturbine.” In Noorwegen 
werkt Mammoet mee aan een project met 
drijvende turbines op zee. De componenten 
zijn zo groot en zo zwaar dat ze alleen door 
superkranen kunnen worden opgetild. 
Mammoet is ondertussen bezig met elektri-
ficatie van materieel. “Dat is in deze branche 
vrij bijzonder. Zo ontwikkelen we een kraan 
voor de offshore windmarkt met een capa-
citeit van 6.000 ton, op basis van waterstof. 
Conventionele kranen verbruiken een flinke 
plas diesel, met de uitstoot en decibellen 
die daarbij horen. Deze niet, dat is ook voor 
civiele projecten interessant.”     

Hiermee wordt maatwerk software ontwikke-
ling en een snelle waardecreatie toegankelijk 
voor het MKB tot aan het grootbedrijf.”
Mendify werkt met een team van ruim 20 
experts in Nederland, België en Roemenië. 
Smits: “Naast het bouwen en integreren 
van applicaties richten wij ons steeds meer 
op applicatie lifecycle management en 
helpen we klanten met het toepassen van 
Mendix binnen de organisatie. Denk aan het 
opleiden van eigen medewerkers tot Mendix 
developer en het opzetten van een eigen 
Mendix team. Ook verzorgen we strategie-
sessies over wat je wel en vooral niet bouwt 
met Mendix, hoe je veiligheid en dataprivacy 
borgt en hoe IT je nieuwe businessmodel 
ondersteunt.”
Ook de waarde van lowcode ervaren? Daag 
ons uit met jouw ambitie! Met een 1-daagse 
workshop laten wij zien hoe we dit kunnen 
aanpakken.  
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