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Dankzij het ‘Community Content’-initiatief van Shell Petroleum 
Development Company of Nigeria Limited (SPDC) groeit niet 
alleen het aantal zelfstandige ondernemers in de Nigerdelta, 
maar ook hun dienstverlenend vermogen voor de olie- en 
gasindustrie.

Financiering
In 2012 heeft het Shell Kobo Fund, een in 2011 gelanceerd 
initiatief voor lokale betrokkenheid, de deur voor kleine 
aannemers in de Nigerdelta geopend naar leningen waarmee 
zij het leveren van goederen of diensten aan SPDC kunnen 
financieren. Dit heeft deze aannemers enorm geholpen om 
contracten, die SPDC hen had gegund, te financieren. Als blijk 
van waardering voor dit programma heeft SPDC in 2012 de 
prijs voor “Wealth and Income Generation (Poverty Reduction)” 
van de Social Enterprise Report and Awards (SERAs) gekregen. 
Het Shell Kobo Fund is een financieringsplan ter waarde van 
vier miljard Naira (27 miljoen dollar) dat SPDC samen met drie 
Nigeriaanse topbanken — First Bank of Nigeria Plc, United 
Bank for Africa Plc en Zenith Bank Plc – speciaal voor 
aannemers uit de lokale samenleving heeft opgericht.

Na het succes van het Shell Kobo Fund heeft SPDC nog een 
ander plan geïnitieerd en gelanceerd: het Contractor Finance 
Scheme (het “Scheme”). Dit plan verschaft financiering aan 
lokale aannemingsbedrijven die aan grote projecten beginnen 
en daarvoor meer dan 1 miljoen dollar aan financiering nodig 
hebben. Het Scheme is een partnership van SPDC, vijf 
Nigeriaanse banken (Access Bank, Citi Bank, Fidelity Bank, 
First Bank en Standard Chartered Bank) en een financieel 
makelaar — DLR Integrated Services Ltd. De deelnemende 
banken hebben ieder 1 miljard dollar geoormerkt voor de 
financiering van projecten die SPDC aan Nigeriaanse 
aannemingsbedrijven gunt. Dit plan heeft de aannemers sterk 
geholpen zich te profileren als opkomende grote spelers in de 
upstream olie- en gasindustrie. De banken hebben de volgende 
toezeggingen gedaan: verlaging van de vaak zeer hoge 
onderpandeisen, lagere rentepercentages en sterke verkorting 
van de tijd tussen aanvraag en verstrekking van de leningen.

Kennis en capaciteit opbouwen
Het Post Graduate Scholarship-plan voor de Nigerdelta van 
SPDC is volwassen geworden. Afgestudeerden van de eerste en 
de tweede lichting zijn volledig aan de slag gegaan bij SPDC 
en andere multinationale bedrijven. SPDC reikt jaarlijks tien 
studiebeurzen uit voor eenjarige post-graduate studies in 
vakgebieden die voor de olie- en gasindustrie relevant zijn.  
Zij doet dit in het kader van een cofinancieringafspraak met 
drie internationaal erkende universiteiten in het Verenigd 
Koninkrijk, te weten het Imperial College London, de Universiteit 
van Londen en de Universiteit van Leeds.

Het plan biedt de mogelijkheid om studenten uit de 
kerngebieden waar de Shell-maatschappijen actief zijn (de 
staten Bayelsa, Delta en Rivers) te kwalificeren om hun 
opleiding te vervolgen. Zo zorgt SPDC ervoor dat er voldoende 
talent in de Nigerdelta beschikbaar komt. In de drie jaar dat 
het programma loopt, hebben tot dusver dertig studenten ervan 
gebruik gemaakt. Het jaarlijkse feest voor de geselecteerde 
studenten vindt afwisselend in één van de drie staten plaats. Op 
de bijeenkomst van 2012 sprak de overheidsvertegenwoordiger 
van Bayelsa State vol lof over SPDC vanwege zijn bijdrage aan 
het bevorderen van scholing in Nigeria en prees het selectie- en 
toekenningsproces voor de beurzen.

De directeur van SPDC met vertegenwoordigers van 
banken bij de lancering van het SHELL Contractors’ 
Support Fund
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SPDC sponsorde de opleiding van 104 SPDC-contractor-
bedrijven uit de lokale gemeenschap en potentiële aannemers 
bij een cursus van drie weken om hun ondernemers-
vaardigheden te vergroten. Bij dit programma kregen de 
directeuren les in financieel management, bedrijfsplanning, 
innovatie, marketing, LEAN-implementatie en contractlevering. 
Ook waren ze in de gelegenheid om hun kennis van de 
Contracting- en Procurement-processen, VGM en ethische 
kwesties te verdiepen.

In 2012 sponsorde SPDC ook een Business Mentoring-
programma voor meer dan honderd leidinggevenden uit het 
bedrijfsleven. De facilitator was Ama Okore, een voormalig 
bedrijfsdirecteur. Aan bod kwamen de vraag hoe om te gaan 
met het Nigeriaanse ondernemingsklimaat, een cursus 
leiderschap en onderzoek van zaken die essentieel zijn om een 
bedrijf succesvol te kunnen managen.

In een nieuwe poging om de vaardigheden van jongeren uit de 
Nigerdelta te vergroten, heeft SPDC zestien jongeren opgeleid 
en van diploma’s voorzien voor steigerbouw (niveau 2). Deze 
steigerbouwers gaan diensten verlenen op de Sea Eagle FPSO 
(een drijvende installatie voor productie, opslag en overslag 
van koolwaterstoffen), Bonga FPSO en het Gbaran-veld. Ook 
werden zes mensen opgeleid in niveau 2 om hijs- en 
hefdiensten (“Rigging & Lifting”) te kunnen leveren voor de 
Bonga- en de Sea Eagle-FPSO’s. 

Opening van het ‘MC Delicacies’-restaurant.

Zakelijke ontwikkeling
SPDC heeft op de olie- en gasterminal bij Bonny het nieuwe 
restaurant ‘MC Delicacies’ opengesteld voor door haar 
opgeleide cateraars uit de lokale gemeenschap. Het restaurant 
is het resultaat van een zogenoemd capaciteitsopbouwplan 
voor twaalf jongeren uit Bonny dat in 2009 is gestart, met 
onder meer een eenjarige opleiding aan het Bonny Vocational 
Centre (BVC – centrum voor beroepsonderwijs) van NLNG en 
diplomering op “City & Guilds”-niveau 1 in het vak Catering. In 
2010 kregen de deze jongeren uit Bonny een verdere 
opleiding in bedrijfsmanagement, ondernemerschaps-
ontwikkeling en boekhouden. Om duurzaamheid en 
voortdurende ontwikkeling te waarborgen, werd Menage Ltd, 
een Nigeriaans cateringbedrijf van naam, geselecteerd als 
partner bij een joint venture-overeenkomst met de opgeleide 
jongeren om het restaurant te exploiteren. SPDC sponsorde de 
modernisering en leverde apparatuur en een deel van het 
werkkapitaal voor het restaurant. Menage Ltd. en de betrokken 
jongeren leverden als partners ook een bijdrage aan het 
werkkapitaal van het restaurant.

Effect
Tot dusver profiteren meer dan 5.000 aannemingsbedrijven en 
hun werknemers van hulpprogramma’s en initiatieven voor het 
vergroten van de lokale betrokkenheid. Daarnaast voeren 
aannemingsbedrijven uit lokale gemeenschappen voor SPDC 
jaarlijks voor ruim 200 miljoen dollar aan werkzaamheden en 
diensten uit.




