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Voorwoord

FEMKE BRENNINKMEIJER
CEO BIJ NPRC

Met € 24,8 miljard aan toegevoegde waarde en 3,1% van het bbp vormt de maritieme sector een
belangrijke economische factor in Nederland. Veel van de maritieme bedrijven hebben hun oorsprong
in Zuid-Holland, waardoor in deze regio een sterk en hecht maritiem cluster is ontstaan. Zo telde het
regionale maritieme cluster Zuid-Holland (en Werkendam) in 2021 gezamenlijk meer dan 152.000
werknemers verdeeld over meer dan 11.000 vestigingen met een gezamenlijke omzet van meer dan
66 miljard euro.

Tegelijkertijd staat het regionale ecosysteem
onder druk. Er zijn zorgen over het vestigingsklimaat in de regio, onder meer door
toenemende druk op de ruimtelijke omgeving
en strengere eisen op het gebied van geluid en
emissies. Daarnaast veroorzaken de mondiale
coronapandemie en gerelateerde maatregelen
een crisis met significante impact. Temidden
van die druk kan innovatie en ontwikkeling niet
wachten; de maritieme sector is al geruime tijd
versneld in ontwikkeling naar een duurzamere,
digitale en toekomstbestendige industrie.
Met dergelijk grote opgaven kun je als sector twee
dingen doen: langzaam proberen te herstellen of
een vlucht voorwaarts nemen. Dat heeft de sector
nu gedaan. Experts, kennisinstellingen, overheden
uit de maritieme sector zijn samengekomen om
een gezamenlijke ambitie en agenda op te stellen.
Daarnaast heeft Ben Vree, oud-topman van Smit
Internationale en APM Terminals, als verkenner

voor de Regionale Maritieme Agenda ca. 80 CEO’s
van grote maritieme multinationals en startups
en bestuurders gesproken over de obstakels en
kansen voor de regionale samenwerking binnen
het maritieme cluster.
De regionale agenda geeft de ambitie aan voor
de toekomst van het Zuid-Hollandse maritieme
cluster en fungeert als kompas: de ambities
staan als een stip op de horizon, ook als de
omstandigheden veranderen. De agenda moet
de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven
en kennisinstellingen bevorderen. De uitkomsten
zijn gebundeld rond regionale samenwerking en
5 inhoudelijke thema’s (te weten duurzaam varen,
energietransitie, digitalisering, human capital
en vestigingsklimaat). Deze thema’s vormen de
hoofdstukken van deze agenda. Per thema vindt
u een introductie met belangrijkste uitdagingen,
de ambities en acties uitgewerkt. Met deze
agenda zet de regionale maritieme sector de
klokken gelijk en neuzen dezelfde kant op.
We kijken als maritieme sector met vertrouwen
de toekomst tegemoet. Ja, er zijn uitdagingen.
Maar er is ook veel om op voort te bouwen.
De sector is erg innovatief, er wordt privaat
leiderschap getoond, er wordt veel nieuwe
technologie ontwikkeld en weer anderen
versterken juist de randen van het ecosysteem.
In deze agenda komen ze aan het woord om
hun kennis en inspiratie met u te delen.
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Bedrijven die als SBI klasse maritiem als primaire of secundaire
taak hebben opgegeven. Indien de haven-werkzaamheden in
deze kerncijfers mee zouden worden meegenomen zou de
omvang nog vele malen groter zijn

“Na een aantal jaar in de advocatuur
maakte ik een carrièreswitch naar het
Amsterdamse havenbedrijf, waar ik
onder meer verantwoordelijk was voor
de energieportefeuille. Het mooie aan
de maritieme sector vind ik de brede,
internationale blik. Het werk houdt niet op bij
de grens en in havens komen mensen, ideeën
en goederen samen. De sector is ook heel
hands-on: je ziet dagelijks de schepen, kranen
en warehouses waar het allemaal om draait.
De combinatie van die fysieke omgeving, het
deel uitmaken van een internationaal geheel
en de onmisbaarheid van de haven voor
onze economie maken dit werk voor mij zo
waardevol.”
VAN AMSTERDAM NAAR ROTTERDAM
“Een jaar geleden begon ik bij de Europese
binnenvaartcoöperatie NPRC, een werkplek
met uitzicht op de Maas. We zijn actief in alle
zeehavens, met ook een kantoor in Antwerpen,
om de industrie in het achterland te bevoorraden.
Rotterdam heeft de maritieme sector veel te
bieden: de haven is omvangrijk en vormt een
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cluster waarin bedrijven, overheidsorganisaties,
de Erasmus Universiteit en regionale
ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter
nauw samenwerken. Het havencluster is ook heel
benaderbaar; men is trots op de haven en ademt
de Rotterdamse mentaliteit.”
INNOVATIE IN BINNENVAART
“Samen met het consortium Topsector
Logistiek ontwikkelen we een CO2-monitor,
en in een ander consortium bouwen we een
binnenvaartschip op waterstof. De binnenvaart
zelf kijkt momenteel naar mogelijkheden voor
elektrisch varen, biobrandstoffen en schone
motoren. Maar verduurzaming gaat over veel
meer dan scheepsmotoren alleen. Het gaat ook
over de mensen met en voor wie je het doet:
de binnenvaartondernemers en de toekomstige
generaties. Daarom is goed naar elkaar luisteren
en samenwerken met alle ketenpartijen essentieel.
Wat mij betreft mag er nog veel meer publieke
aandacht uitgaan naar transport over het water.
Om Nederland bereikbaar te houden, maar vooral
omdat dat op zich al een duurzame vorm van
transport is. Op de vaarwegen is nog zat ruimte.”
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Kenmerkend voor de maritieme sector in
Zuid-Holland is dat het volledige ecosysteem er
aanwezig is op relatief kleine afstand. Hier worden
volledige schepen ontworpen, gebouwd en
voorzien van alle apparatuur. Er zijn verschillende
grote zelfscheppende ondernemingen, een
volledige toeleverketen, hoogwaardig maritiem
onderwijs en diverse initiatieven om jonge
bedrijven te ondersteunen. En niet te vergeten
de grootste haven van Europa. Dit samen is
internationaal uniek.

‘Verduurzaming
gaat over
veel meer dan
scheepsmotoren
alleen’

Regionale
Samenwerking
Naast acties en ambities op inhoudelijke thema’s biedt deze agenda ook aanbevelingen uit en voor de
sector op het gebied van regionale en nationale samenwerking. Het betreft de samenwerking tussen
publieke en private partijen, maar ook de samenwerking tussen publieke partijen evenals private
partijen onderling.
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AANBEVELINGEN
• Versterking landelijke vertegenwoordiging 		
sector, ten aanzien van belang sector
en o.a. invulling industriepolitiek
• Effectiviteit van netwerken en samenwerking
vergroten, en waar mogelijk en gewenst
nauwer samenwerken, inzet bundelen
of fuseren
• Gezamenlijk optrekken van brancheverenigingen richting politiek met een 		
eenduidige boodschap
• Stimuleren van samenwerking tussen regio’s
in Zuid-Holland
INDUSTRIEPOLITIEK
Een passende industriepolitiek ontbreekt,
waardoor het voortbestaan van de sector in
gevaar komt. Industriepolitiek wordt omschreven
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als een beschermend en stimulerend politiek
beleid. Reciprociteit is daarbij een kernwaarde.
Het is dringend gewenst dat overheden en
politiek proactief en intensief meedenken en
samenwerken met het (maritieme) bedrijfsleven en
bereid is om te acteren. Gezonde industriepolitiek
betekent consequente, transparante en planbare
regelgeving. Daarvoor moet er ook voldoende
expertise bij overheden zijn.
AANBEVELINGEN
• Intensieve en eenduidige communicatie en 		
lobby richting landelijke en regionale politiek 		
middels een krachtige koepelorganisatie
• Dialoog tussen politiek en de sector over de 		
gewenste industriepolitiek
• Coördinatie van de portefeuille van maritieme
onderwerpen binnen overheden en het 		
faciliteren van één aanspreekpunt binnen 		
overheden
SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN
Binnen het regionale ecosysteem maken
we onderscheid tussen corporates (>250
werknemers) en de vele mkb’ers (waaronder
startups). Generaliserend zijn grote maritieme
bedrijven in staat om serieuze impact te maken
op de belangrijkste thema’s, terwijl het mkb
juist meer innovatief en flexibel is. Toenemende
samenwerking tussen beiden groepen is
cruciaal om de transities op het gebied van
verduurzaming en digitalisering te realiseren en
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VERSPLINTERDE SECTOR
De maritieme sector kenmerkt zich door
een veelheid aan landelijke en regionale
brancheverenigingen en netwerken. Dit is te
verklaren door de veelzijdigheid van de sector, en
ontstaan vanuit historische ontwikkeling. Inmiddels
is een andere structuur beter passend. De huidige
is functioneel georganiseerd, terwijl er een
ketenbenadering nodig is. Een ketenregisseur en/
of overkoepelende organisatie is daarom gewenst.
De communis opinio is dat er in te veel clubs te
veel wordt overlegd en er weinig resultaat wordt
geboekt.

internationaal competitief te blijven. De wil tot
samenwerking wordt bij grote bedrijven niet altijd
ervaren; dat vraagt om meer ketenregie. Ook
is er ondersteuning nodig bij de ontwikkeling
en financiering van startups (onder meer via
programma’s zoals PortXL en Buccaneer Delft).
AANBEVELINGEN
• Initiëren en stimuleren van ketenoverstijgende

ROL OVERHEID:
De maritieme sector staat voor een groot aantal
uitdagingen, zoals de energietransitie. Er is
consistent overheidsbeleid en steun van de
overheid nodig om meer innovatie, investeringen
en een lange termijnplan mogelijk te maken.
Stimulerende wet- en regelgeving maakt nieuwe
ontwikkelingen mogelijk.
Zowel landelijk als regionaal wordt ervaren dat
meer sectorexpertise binnen de overheid een
directe positieve impact heeft op de besluiten.
Binnen overheden is er niet altijd een eenduidig
aanspreekpunt. Weten bedrijven niet waar of bij
welk loket zij zich moeten melden, dan leidt dit tot
onduidelijkheden en vertragingen.

AANBEVELINGEN:
• Een eenduidige en aantrekkelijkere
arbeidsmarktcommunicatie richting
bijvoorbeeld scholieren, zodat men ziet en 		
ervaart wat werken in de sector inhoudt.
• Uitnodigen van landelijke en regionale politiek
om aansprekende bedrijven en projecten te 		
bezoeken.
• Formuleren en promoten van grote en breed
gedragen ambities uit de sector in combinatie
met het etaleren van aansprekende (icoon)
projecten.

AANBEVELINGEN
• Proactief delen van informatie door de sector
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‘600 ton
perfect stil
laten hangen
boven een
scheepsdek’

De politiek ziet de (maritieme) industrie en grote
bedrijven geregeld als ‘boosdoeners’. Tevens
heerst het beeld dat de sector de hand ophoudt
voor financiering van individuele projecten, maar
niet als één cluster optreedt of een gezamenlijke
lange termijn visie ontwikkelt.
Het imago van ons maritieme cluster is in het
buitenland overigens veel positiever. Daar ziet
men het maritieme cluster als een van de meest
complete en diverse clusters ter wereld.

“Mijn liefde voor techniek heeft me naar
Seaqualize gedreven, het bedrijf dat een
goede vriend een aantal jaar geleden oprichtte.
Na mijn studie werktuigbouwkunde sloeg
ik andere wegen in, de toneelschool en de
consultancywereld, maar de techniek bleef
kriebelen. Als strategieconsultant praat je de
hele dag over ongrijpbare zaken. Ik dacht vaak:
waar hebben we het over? Ik wilde weer met
m’n handen werken, aan een fysiek product dat
je kunt vastpakken en waarbij je de tandwielen
in elkaar ziet grijpen: tastbaar en concreet.”
TWEE LIEFDES
“Van alle technieken ben ik het meest gegrepen
door de hardcore mechanische techniek. En
naast mijn werk hou ik van de zee, water en
zeilen. Die twee liefdes komen samen in mijn
functie als managing director bij Seaqualize. Met
acht man bouwen we offshore-installaties die
windturbineonderdelen perfect stil laten hangen
aan een kraan op een bewegend installatieschip.
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Het werk op de schepen kan daarmee
langer veilig doorgaan, ook bij uitdagende
weersomstandigheden. We demonstreren nu met
een prototype op ware grootte dat dit mogelijk
is tot een last van 600 ton, driehonderd keer zo
zwaar als ons eerste prototype. Veel mensen
zeiden: dat kan nooit. Dat het dan lukt met een
bescheiden en bevlogen team maakt trots.”
VEEL ENERGIE
“Bij het ontwikkelen van zo’n innovatie loop je
tegen enorme uitdagingen aan. En je moet veel
zelf uitzoeken, want ook de beste leveranciers
weten niet altijd wat hun product precies doet in
die specifieke, nieuwe situatie. Niemand heeft ooit
aan zo’n oplossing gewerkt; je maakt het helemaal
zelf. Dat vergt doorzettingsvermogen en het lef
om risico’s te nemen. Denk aan Elon Musk, die ook
gewoon bouwt, test, verbetert en weer opnieuw
bouwt. Als je dan uiteindelijk resultaat behaalt,
geeft dat ontzettend veel energie.”
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meer automatisering, robotisering en digitalisering
hebben hun intrede gedaan. Toch weerhoudt dit
oude beeld jongeren en mensen met een diverse
achtergrond om in de sector te gaan werken.

•

MANAGING DIRECTOR BIJ SEAQUALIZE

IMAGO
Het imago van de sector is vaak nog dat van zwaar
en vies werk, overwegend fysiek en uitvoerend.
Maar dat is al lang niet meer het geval. Onder

(icoon)projecten: verschillende partijen werken
samen aan de duurzame en digitale transitie
De steun van de overheid is bij dergelijke 		
projecten onontbeerlijk. (Zie ook inhoudelijke
thema’s).
Investeren in de volgende generatie senior 		
managers middels gezamenlijke trainingen &
bijeenkomsten. Alleen niet-concurrentie-		
gevoelige zaken worden besproken. Hierdoor
leert het toekomstige management sectorbreed elkaar kennen en vertrouwen. Dat 		
maakt het makkelijker een gezamenlijke 		
visie voor de lange termijn vast te stellen.
Meer kennis delen over het investeren in een 		
‘Venture-divisie’ en de successen daarvan 		
delen met de sector.

•
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•

GJALT LINDEBOOM

naar overheid en politiek, met een duidelijke 		
boodschap vanuit de industrie zelf.
Eénduidig aanspreekpunt binnen de (rijks)		
overheden

Duurzaam varen

PETER TOXOPEÜS

PROJECT MANAGER FLEET DEVELOPMENT BIJ FUGRO

De maritieme sector moet verduurzamen. Onder meer het maritieme masterplan, de nationale green
deal en recentelijk op Europees niveau het Fit for 55-programma stellen (inter)nationale ambities voor
het verduurzamen van maritieme activiteiten. Streven hierbij is het reduceren van emissies; dat betekent
naast efficiënter varen ook de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Bij het
versnellen van de verduurzaming worden de volgende uitdagingen en succesfactoren aangemerkt:

•

•

De transitie van fossiele brandstoffen 		
naar duurzame alternatieve brandstoffen/		
energiedragers in de scheepvaart betekent
aanpassingen en investeringen aan
de schepen, aan infrastructuur van laad
bunkerfaciliteiten, en wellicht een andere
manier van de uitvoering van de diensten. 		
Vanwege onzekerheden en risico’s zijn 		
partijen afwachtend tot er meer duidelijk is.
Dit vraagt om ketenoverstijgende 			
samenwerking, toenemende kennisdeling en 		
leiderschap tussen onderzoeksinstellingen, 		
grote- en kleine bedrijven en regelgevers.
Onduidelijkheid over de wet- en regelgeving 		
voor duurzame alternatieve brandstoffen
(onder andere op het gebied veiligheid). 		
Maar ook het uitblijven van stimulerende 		
belastingprikkels en (CO2-/emissie)-heffingen
vertragen de verduurzaming in de sector
Omdat de sector zo internationaal 			
georiënteerd is, behoeft het eigenlijk een 		
wereldwijde aanpassing van de belasting en/		
of heffingen van emissies.
De beschikbaarheid en betaalbaarheid 		
van alternatieve brandstoffen. Voor het 		
kunnen realiseren van schepen op alternatieve
brandstoffen is een betrouwbare toelevering
van betaalbare brandstoffen en van de
benodigde regionale infrastructuur 			
noodzakelijk.
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•

Het stimuleren van launching customership
door zowel de private als de publieke
sector (in lijn met de ambities uit het 		
maritieme masterplan). De opgedane kennis 		
die de sector hiermee ontwikkelt, is waardevol
en kunnen zij later weer vermarkten in nieuwe
producten en diensten.

•

Focus op opschaling: verschillende 			
technologieën voor het verduurzamen van 		
de sector zijn al ontwikkeld en voorhanden. 		
Nieuwe businessmodellen moeten opschaling
en implementatie van die nieuwe technologie
faciliteren. Opschaling moet ook gestimuleerd
worden via belastingen en CO2-heffingen.

“Bij geo-dataspecialist Fugro ben ik
verantwoordelijk voor de implementatie
van duurzame scheepstechnologieën. Mijn
specialiteit is het ontwikkelen van een idee
tot een voorstel en propositie. Het mooie
daaraan is dat je ziet welke impact je ideeën in
de praktijk hebben. Ik ga regelmatig mee aan
boord van onze schepen, waar ik de mensen
spreek die de technologie toepassen die ik zelf
heb voorgesteld. Hun feedback is niet alleen
motiverend, maar ook waardevol voor het
verder optimaliseren van de technologie en het
ontwikkelen van nieuwe projecten.”
VAREN OP METHANOL
“Sinds kort vorm ik samen met mijn collega
Michiel Nelissen de afdeling Nieuwbouw. Hij is
vorig jaar afgestudeerd aan de TU Delft met een
onderzoek naar duurzame scheepsbrandstoffen.
Methanol bleek voor de schepen van Fugro
het meest geschikt, onder meer gezien de
omvang van de schepen, de kosten, het
duurzaamheidseffect en de verwachte termijn
waarop de brandstof beschikbaar is. Zijn
onderzoek was indrukwekkend en allesomvattend.
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Het topmanagement van Fugro heeft de uitkomst
meegenomen in de ambitieuze strategie rondom
emissiereducties: we willen nu dat onze operaties
volledig CO2-neutraal zijn in 2035.”
AMBITIEUS
“In lijn met onze strategie willen we binnen
anderhalf jaar het eerste schip ombouwen
voor methanol. Met een consortium van grote
namen uit de Nederlandse maritieme sector
hebben we hiervoor een subsidie aangevraagd.
Als alles volgens plan verloopt, is er precies
genoeg tijd. De uitdaging zit ‘m niet zozeer
in de techniek, maar veel meer in het samen
met partners bekendmaken van methanol als
duurzame brandstof. We moeten de politiek
en internationale partners meekrijgen om een
wereldwijde infrastructuur van methanolhubs te
creëren. Met zo’n innovatief en omvangrijk project
kun je maar beter vroeg beginnen. Want dát we
op den duur emissievrij moeten gaan varen, staat
vast. Het is technisch pionierswerk: het vergt een
lange adem, maar heeft een enorme meerwaarde
en je bent al snel expert in je vakgebied.”
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•

‘Methanol
als duurzame
scheepsbrandstof,
het kan’

Duurzaam varen
AMBITIES

ACTIES
1. EMISSIELOZE SCHEEPVAART

•	Stimuleren launching customership in de regio op het
•	Overheden; middels het realiseren van

Het aanzienlijk verminderen van uitstoot in de scheepvaart. Hiervoor ambiëren we onder andere:
•	Realisatie van 30* emissieloze schepen (vanuit het masterplan emissieloos scheepvaart)

•	Voor de aandrijvingen van bovenstaande schepen focussen we op een mix van alternatieve

Er is een betaalbare en veilige infrastructuur voor het bunkeren en laden van alternatieve
brandstoffen en walstroom op strategische plekken in de regio.
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Versnellen opschaling van bewezen duurzame
financieringsstrategie

•

Stimuleren R&D, consortia en pilots op alternatieve

Hollandse cluster
•	Bevorderen standaardisatie in de verduurzaming
van scheepvaart (bijvoorbeeld elektrificatie d.m.v.
energiecontainers/walstroom)
•	Afstemming en strategie op vraag & aanbod
alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart
•	Stimuleren beschikbaarheid en aansluiting groene

energiedragers. Focus op het realiseren van 		

financiering voor het verduurzamen van de

icoonprojecten die de sector kunnen veranderen

scheepsvaart

•	Realisatie infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
en elektrisch varen zoals bunkerstations en
laadinfrastructuur
•	Faciliteren uitrol van de regionale walstroomstrategie
en actuele cases door onder meer een passende

matchmaking in de keten met onder meer 		
energiesector
•	Verkennen van het monetair inzichtelijk maken van
duurzaamheid, zodat dit kan worden meegenomen in
de prijs van vervoer/aanbestedingen.

financieringstrategie
•

3. NIEUWE WAARDEKETENS
Het wereldwijd vermarkten van nieuwe producten, kennis en expertise op het gebied van duurzaam
varen. Deze nieuwe waardeketens worden gestimuleerd op het gebied van:
•

(retrofitten van) emissieloze schepen door middel van alternatieve
brandstoffen en/of elektriciteit

•	
Circulair ontwerp en het modulaire bouwen van schepen
•

Stimuleren van kennisuitwisseling en

•	Opzetten studies & kennisdeling rond
energiebehoeften vaarprofielen & veiligheid
•	Stimuleren nieuwe waardeketens i.s.m. bestaande
industrie door onder meer kennissessies en business
development
•	Promotie en export van onze kennis en global
leadership op duurzaam varen op onder meer
internationale beurzen

End-of-life (ontmantelen) van schepen

Regionale MARITIEME AGENDA
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•	Verkenning subsidiefonds Maritieme & Offshore
industrie voor het stimuleren van R&D (in te zetten
voor meerdere thema’s)
•	Realiseren van een circulaire werf voor de ontmanteling
van schepen
•	Ontwikkelen innovatieve betalingsmodellen, zoals
pay-per-use om duurzaam varen te faciliteren.
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2. ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

zorg dragen voor goede verbinding met Zuid-		

toepassingen in de scheepvaart middels een 		

brandstoffen (i.e. waterstof, ammoniak en methanol) en elektrisch.
* Afkomstig uit het maritieme masterplan en de nationale green deal

emissieloze scheepvaart’ en mobiliteitsregeling, en 		

binnen de regio varen
•

Ondersteuning nationale ambities ‘Masterplan

•	de private sector (i.e. terminals); middels het
in het bijzonder die schepen die voornamelijk

•	Voor de verdere opschaling van 30 naar >150 emissieloze schepen ontwikkelen we een

bedrijven, kennisinstellingen en regelgevers
•

emmisieloze waterbussen, ponten etc
realiseren van emissieloze schepen/vletten,

•	Realisatie van 150* emissieloze binnenvaartschepen (vanuit de green deal)
strategie

•	Bevorderen kennisdeling tussen grote en kleine

gebied van emissieloze schepen door:

Energietransitie

WOUTER DIRKS

RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER BIJ VAN OORD

Voor het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen heeft de Nederlandse rijksoverheid de ambitie
om in 2030 40% van het huidige elektriciteitsverbruik via windparken op zee te leveren. Een grote
thuismarkt geeft de Nederlandse offshore- en windsector de kans om zijn expertise verder te ontwikkelen
en daarmee zijn internationale positie te versterken. Nu al hebben Nederlandse bedrijven - waarvan
velen in Zuid-Holland - een marktaandeel van ongeveer 25 % van de totale Europese markt voor wind op
zee. De toekomstige beschikbaarheid van deze hernieuwbare offshore energie, vereist ook oplossingen
rondom de conversie en opslag van deze energie in bijvoorbeeld waterstof. De verwachte toename in
vraag naar waterstof (of synthetische brandstoffen) voor het gebruik in onder meer industrie én logistiek,
waaronder de scheepvaart, sluit hier goed bij aan. En betekent waarschijnlijk op den duur ook de import
van alternatieve brandstoffen in de regio.
Bij het versnellen van deze thema’s worden
de volgende uitdagingen en succesfactoren
aangemerkt:

•

Voor het stimuleren van offshore-windenergie
is het van belang om de vraag naar
(hernieuwbare) energie te stimuleren en
vergroten. Van belang hierbij is de 			
samenwerking met andere sectoren, zoals
de industrie in de Rotterdamse haven.
Het huidige energienetwerk of ‘grid’ is niet
gebouwd op de hoge variabiliteit in 		
belasting die hernieuwbare (offshore) energie
veroorzaakt. Slimme oplossingen op grote 		
schaal zijn nodig voor smart grids, conversie 		
en opslag van energie.

belemmering ervaren. De financiering wordt 		
ook bemoeilijkt door de concurrentie met
de fossiele industrie, door tegenstrijdige 		
belangen.
•

•

Voor de ontwikkeling van nieuwe offshore-		
windtechnologieën is het testen in de praktijk
een cruciale stap. Mede door ruimtegebrek en
uitdagingen rondom vergunningen is er een 		
tekort aan on- en offshore-testlocaties in
Zuid–Holland.
Naast de ontwikkeling van R&D zou een 		
opschalingsstrategie ondersteunend zijn om 		
bewezen innovaties versneld op te schalen.

“Het offshore-windcluster gaat een fantastische
tijd tegemoet. De markt ontwikkelt zich
razendsnel en er komen steeds meer spelers
op de markt. Maar er zijn ook uitdagingen: om
de industrie en de Rotterdamse haven te laten
draaien op groene stroom, heb je afnemers
nodig. Er moet waterstof worden geproduceerd
en een infrastructuur ontstaan voor transport,
opslag en conversie. Bij Van Oord dragen
we daaraan bij door duurzame energie zo
goedkoop mogelijk te maken.”

•

Ten aanzien van de productie en toepassing 		
van waterstof zijn er verschillende inzichten 		
over het gewenste/noodzakelijke tempo van 		
de ontwikkeling. Voor een aantal partijen is dit
onderwerp nog te abstract en te onzeker en 		
dus wachten ze af.

MARITIEME SECTOR VERDUURZAMEN
“Er zijn nog veel meer gave manieren om
de maritieme sector te verduurzamen. We
ontwikkelden recentelijk bijvoorbeeld de Slip
Joint-techniek om windturbines zonder bouten of
cement met de monopile te verbinden. Dat maakt
installatie eenvoudiger, veiliger en duurzamer. En
binnen consortia werken we aan geluidsreductie
bij offshore heien. De trillingen zijn namelijk

•

De beschikbaarheid van voldoende
financiering voor grootschalige trajecten 		
(veelal met hoger risico-profiel) wordt als 		

schadelijk voor het zeeleven. Daarnaast spelen
we als industriële partner een belangrijke rol in
onderzoekstrajecten binnen de sector, samen met

Regionale MARITIEME AGENDA
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leveranciers, kennisinstellingen en universiteiten.
Het is daarbij lang niet altijd zeker wat het
onderzoeksresultaat ons oplevert; ons grootste
belang is verduurzaming.”
SAMEN MET ANDERE SECTOREN
“De afgelopen jaren heb ik Van Oord zien
transformeren van traditionele baggeraar naar een
bedrijf dat zich actief inzet voor duurzaamheid
en de energietransitie. Daarvoor heb je mensen
met een andere achtergrond en uit andere
sectoren nodig. Tegenwoordig heb ik bijvoorbeeld
ecologen en tekstschrijvers als collega’s. Zelf heb
ik een milieuafdeling opgezet. Een van de eerste
collega’s die ik daarvoor mocht aannemen, werkte
bij het aquarium in Diergaarde Blijdorp. Haar
kennis en netwerk hielpen ons bij de ontwikkeling
van ReefGuard, een succesvolle innovatie om
koraal op te kweken. Wie weet hebben we straks
ook een voedseltechnoloog in dienst, omdat
zeewier naast een interessante biobrandstof ook
voedzaam is. Er gebeuren zulke mooie dingen.
De sector is heel toegankelijk en ontvankelijk voor
nieuwe ideeën.”

15

14

•

‘Wie weet
hebben we
straks een
voedseltechnoloog
in dienst’’

Energietransitie
AMBITIES

ACTIES
1. VERGROTEN (REGIONALE) 		
MARKTVRAAG HERNIEUWBARE ENERGIE

•	Opschaling van de koppeling van wind op zee

•

Dialoog tussen sector en politiek over invoering CO2-

en waterstof op GW-schaal inclusief de opslag

belasting en verkenning van CO2-prijsexperimenten

en het transport, en realisatie van offshore

om klanten te stimuleren en belonen.

infrastructuur. Onder meer middels de plannen in het
groeifondsvoorstel ‘Waterstof op Zee’

Voor de opschaling van offshore wind heeft het vergroten van de elektriciteitsvraag naar
hernieuwbare offshore energie - vanuit onder meer industrie, haven en de bredere samenleving

•	De ontwikkeling van een regionale strategie voor het

- een positieve werking. De regionale ambities zijn om minstens 40 % van onze regionale

vergroten van de vraag naar (hernieuwbare) offshore

elektriciteitsbehoefte uit windturbines op zee te halen. Onderdeel hiervan is ook een slimme

energie, import van hernieuwbare brandstoffen

integratie van hernieuwbare offshore energie en energieopslag (zoals batterijen en waterstof).

en aansluiting op de marktvraag. Van belang is de
samenwerking met andere sectoren.

2. RESEARCH & DEVELOPMENT

•	Toenemende inzet op offshore wind R&D. Zie ook

Efficiënte installatie en operatie van offshore (wind) energie

•

Floating offshore renewables

•

Systeemintegratie, zoals de conversie en opslag van (offshore) energie (i.e. demonstrators voor
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•

innovaties
•

Verkenning subsidiefonds ‘Maritieme & Offshore 		

Ontwikkeling projecten rond (grootschalige) 		

industrie’ voor het stimuleren van R&D (in te zetten 		

energieopslag, smart grids en directe productie van 		

voor meerdere thema’s)

waterstof

de productie van e-fuels
•

het importeren én doorvoeren van alternatieve brandstoffen

•

decommissioning / circulaire offshore wind

3. COMPETITIEF CLUSTER
Een marktleidende maakindustrie op het gebied van energietransitie, middels de ontwikkeling en

•	Organiseren voorwaarden voor opschaling: o.a. risico•	Verkennen van een platform tussen grote en kleine

het vermarkten van nieuwe producten en diensten.

Windparken die ontwikkeld worden in 2030 zijn aantoonbaar circulair ontworpen en geproduceerd
met een goede end-of-lifestrategie. De levensduurverlenging van de huidige infrastructuur is de
norm.

Regionale MARITIEME AGENDA

Export-ondersteuning door bijvoorbeeld internationale
missies of Technology Exchange Roadshows te 		

informatie wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld voor de

organiseren

•	Ondersteuning circulair offshore-windcluster met
onder andere de ontwikkeling van meer circulaire
componenten in Zuid-Holland
•

middels de ondersteuning van (sales)skills en netwerk
•

bedrijven waarbij operationele en technische
sourcingstrategie tussen grote en kleine bedrijven.

4. END-OF-LIFESTRATEGIE

•	Opschaling innovaties en R&D van TRL 6 naar 8

reductie, kostenreductie, systeemintegratie

Verkenning van een regionale offshore-wind-		
decommissioningfaciliteit

ZUID - HOLLAND
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•

development

Ontwikkelen (offshore) demonstratiemogelijkheden,
zoals een offshore testlocatie en een testturbine voor

door het faciliteren van ontmoetingen en business

In nauwe samenwerking met de markt: de ontwikkeling van de cruciale technologieën voor verdere
opschaling van hernieuwbare energie ná 2030. De focus qua technologieën ligt hierbij onder meer op:

•

thema’s onder 2. Research & development. O.a.

Digitalisering /
Smart Industry

JAN VAN DE WOUW

VOORZITTER VAN MARITIME DELTA EN DIRECTOR IT BIJ ROYAL IHC

Bij digitalisering hebben we het over de inzet van IT en (nieuwe) digitale sleuteltechnologieën –
zoals Artificial Intelligence, robotisering en smart industry – als middel om efficiënter en veiliger te
kunnen opereren. Daarnaast gaat het over de inzet van digitalisering ten behoeve van ontwikkeling van
nieuwe producten en diensten, en geavanceerdere en geautomatiseerde productie van (complexere)
oplossingen.
Bij digitalisering worden de volgende
uitdagingen en succesfactoren aangemerkt:

•

•

Het huidige tekort aan voldoende 			
gekwalificeerd personeel binnen de 		
maritieme sector op het gebied van IT, 		
digitale sleuteltechnologieën en smart
industry. Het heersende beeld is dat 		
de maritieme sector minder zichtbaar is
en een minder aansprekende sector vormt 		
voor werknemers met deze achtergronden 		
dan andere sectoren. En toenemende 		
digitalisering betekent een nog grotere vraag.
De huidige kennis van digitalisering bij 		
maritieme bedrijven en werknemers is vaak 		
nog (te) beperkt. Uiteraard zijn er positieve 		
uitzonderingen. Maar het algemene beeld is
dat er nog onvoldoende bewustwording 		
en kennis is over digitalisering door de hele
organisatie heen, van senior management
tot uitvoering. Dit belemmert investerings-		
beslissingen op het gebied digitalisering 		
en ook kansen voor ontwikkeling van
nieuwe waardeketens.
Door onvoldoende kennis en de 			
concurrentiegevoelige cultuur worden er nog 		
relatief weinig data gedeeld tussen bedrijven 		
en organisaties waardoor de samenwerking
binnen de sector niet optimaal wordt benut

Regionale MARITIEME AGENDA

Vaak wordt er gedacht dat bedrijfsgevoelige
informatie op straat belandt als men data
deelt met elkaar. Ook zijn er zorgen over 		
cybersecurityrisico’s.
•

•

Voor verschillende toepassingen van
digitalisering is er achterhaalde (EU)-		
regelgeving; dat belemmert toepassingen of 		
maakt het duur. Ook leidt het huidige gebrek
aan standaardisatie van systemen tot 		
vertragingen en onnodig hoge kosten.
Digitalisering en automatisering associeert
men vaak met verlies van banen. Dit
belemmert de acceptatie van digitale 		
oplossingen en de bereidheid van werknemers
om zich te laten onderwijzen of zelfs 		
omscholen om digitaal vaardiger te worden.

“De maritieme sector is de afgelopen jaren
enorm veranderd. Voorheen stopte ons werk
bij de verkoop van een schip, nu blijven
we zoveel mogelijk betrokken. Dat begint
al bij het ontwerp. Dat doen we in nauwe
samenwerking met onze klanten, zodat we
beter inspelen op hun manier van werken. En
gedurende de volledige lifecycle bieden we
onderhoudsservices, steeds beter mogelijk
gemaakt door digitale ontwikkelingen. Zo
toont ons digitale klantportaal in real time
waar schepen zich bevinden, en maken we
steeds meer gebruik van connected vessel tools
die data analyseren en voorspellen wanneer
onderhoud nodig is.”
POSITIEVE ENERGIE
“Zulke ontwikkelingen creëren meer veiligheid,
duurzaamheid en efficiëntie in de maritieme
sector. Dat heb ik altijd fascinerend gevonden:
hoe technologie ons leven aantrekkelijker, beter
en eenvoudiger maakt. En de technologie heeft
de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Voor
de relatief trage en traditionele maritieme sector
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soms zelfs te groot. Mijn oplossing om met de
sector bij te blijven: iedereen bij technologische
innovaties betrekken, al vanaf de eerste
designsessies. Ik geef partners, klanten en andere
stakeholders de ruimte om mee te doen: input te
leveren, kennis te delen en te testen. Dat geeft
positieve energie en maakt het leuk om samen de
toegevoegde waarde van nieuwe technologieën
te ontdekken.”
INSPIRATIE UIT RETAIL EN AUTOMOTIVE
“Andere branches, zoals de retail, auto- en
vliegindustrie, zijn daarbij mooie inspiratiebronnen.
Die zetten digitale technologieën in om duurzamer
en slimmer te werken. Om dat ook mogelijk
te maken in de maritieme sector wil ik meer
samenwerking aanjagen en nieuw talent naar ZuidHolland trekken. Zo maken we onze klanten ook
op lange termijn blij, zelfs als die nog niet precies
weten wat ze zoeken. Want uiteindelijk is het met
digitalisering in onze sector net als met de iPhone:
mensen wisten niet dat ze er een nodig hadden,
tot ’ie er was.”
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•

‘Digitalisering
is net als met
de iPhone’

Digitalisering
AMBITIES

ACTIES
Per jaar een 1-2%* reële economische groei in de maritieme sector door:  

1. NIEUWE PRODUCTEN/DIENSTEN
Ontwikkeling van nieuwe (digitale) diensten en producten binnen de maritieme maakindustrie

•	Versterken bewustwording en kennisdeling op

onder andere op het gebied van:

digitalisering en cyber via samenwerkingsprojecten,

•

complexe maakindustrie (waterbouw, visserij, marine, superjachten),

netwerk- en skillsessies.

•

smart maintenance en digitaal gerelateerde diensten,

•

slimme logistiek,

•

digitalisering ten behoeve van de energie-transitie zoals offshore wind en energieopslag),

•

Smart shipping / autonoom varen

•	Bevorderen van standaardisatie in de sector door o.a.

scheepswerven rond geautomatiseerde productie en

•

casussen, voorbeelden en nieuwe businessmodellen
voor het vergroten van de mogelijkheden van 		

de maritieme industrie

digitalisering

Stimuleren digitalisering in het onderwijs en het trainen

•	Ontwikkeling reversed campussen, oftewel

van digitale vaardigheden aan studenten. Onder meer

bedrijfslocaties, waar in samenwerking met studenten

door: samenwerking in het onderwijs en de sector 		

digitale toepassingen verkend worden.

nieuwe digitale technologieën
Stimuleren van opleidingstrajecten en omscholings-

werkpopulatie. Dit geldt naast specialisten ook voor CEO’s/senior management, sales, engineering,

trajecten voor werknemers op het gebied van IT en

procurement, etc.

digitalisering. Onder meer door het initiatief Next 		

•

Maritime Professional

Regionale MARITIEME AGENDA

Een intensievere communicatie van succesvolle digitale

instrumenten voor het stimuleren van R&D binnen

middels het Maritime Techplatform en skillsessies rond
•

robotisering.
•

ZUID - HOLLAND
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binnen maritieme maakindustrie en in het bijzonder

vanuit AI met Maritiem middels onder meer

•	Verkenning benodigde financiële en subsidie

nieuwe digitale technologieën en smart industry. Te bereiken door het aantrekken en behouden van

Indicatie op basis van huidige werkpopulatie en verwachte behoefte uit de sector

robotisering
•	Verkenning Werf van de toekomst door samenwerking

Stimuleren cross-overtoepassingen en opschaling 		

Maritiem & Haven)

Een additionele 21.000* werknemers zijn werkzaam in de maritieme sector op het gebied van IT,
digitaal talent en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en bewustwording binnen de huidige

gebied van onder meer 3D-printing, automatisering en

groeifondsvoorstel NL AI-Coalitie (incl. strategie 		

* ambitie in lijn met de regionale Actieagenda Technologische Industrie.

3. DIGITALE VAARDIGHEDEN

van test- en demonstratielocaties en fieldlabs op het

digitalisering van hun systemen via programma

2. DIGITAAL VERBINDEN
digitaal verbinden van machines, fabrieken en het productienetwerk.

maintenance, digital twins
•	Stimuleren van kennisontwikkeling middels het gebruik

initiatief One Maritime Data Standard

•

Stimuleren nieuwe waardeketens rond digitalisering en
smart industry. Bijvoorbeeld blockchain, smart 		

•	Stimuleren (MKB)- bedrijven om te investeren in
Datawerf.

Het efficiënter en flexibeler maken van de maritieme maakindustrie door robotisering en het

•

Human Capital

JAN VAN DINTHER

ENERGY TRANSITION DEVELOPER BIJ SIEMENS EN JONG HAVENTALENT 2021

Bij human capital hebben we het over het versterken van de aansluiting markt en onderwijs, het vergroten
van de instroom van (technisch/digitaal) talent, het borgen van een veerkrachtige en flexibele maritieme
arbeidsmarkt - waaronder de benodigde ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en leiderschap - en het
streven naar een diversere en inclusievere sector.
Bij human capital worden de volgende
uitdagingen en succesfactoren aangemerkt:
•

Er bestaat een groeiend tekort aan goed 		
opgeleid operationeel personeel, met
name voor technische beroepen. Ook het 		
aantal maritiem geschoolde vakmensen (onder
meer door vergrijzing) neemt af, waardoor er 		
vaker van buitenlandse werknemers gebruik 		
moet worden gemaakt.

•

Voor de nieuwe generatie werknemers
sluiten de cultuur en werkvereisten (e.g.
werken in buitenland of fulltime) niet altijd aan
bij de gewenste work-lifebalance. Dit leidt op
den duur tot versnelde uitstroom van talent.
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Gezien de vele en snelle veranderingen in
de sector op het gebied van energietransitie
en digitalisering bestaat er de behoefte 		
aan constante om-, her- en bijscholing van 		
medewerkers op alle niveaus. Medewerkers
moeten wendbaar en weerbaar gemaakt 		
worden om makkelijker verandering aan te 		
kunnen.

•

•

Binnen verschillende bedrijven wordt een
mismatch ervaren tussen de onderwezen 		
technische vaardigheden op school en de
beroepspraktijk. Daarnaast gaat het gewenste
niveau van opleidingen omhoog, vanwege de
steeds verdergaande automatisering.
De diversiteit in het cluster is nog steeds 		
beperkt. Vanwege het oude imago van vuil en

Regionale MARITIEME AGENDA

zwaar werk, werkt er nog maar een beperkt 		
aantal vrouwen in de maritieme industrie,
en ook het aantal medewerkers met een 		
allochtone afkomst is nog zeer beperkt.
De veranderde aard van het werk zal 		
duidelijker en op een meer aansprekende 		
manier moeten worden uitgedragen.
•

Aansprekende (icoon)projecten op het gebied
van energietransitie en digitalisering spreken 		
tot de verbeelding van de huidige studenten 		
en dragen positief bij aan het aantrekken van 		
nieuw talent.

“Als Energy Transition Developer bij Siemens
werk ik aan de digitalisering van de energieinfrastructuur. Ik ontwerp software voor
beheerders van het elektriciteits-, waterstofen gasnet in de Rotterdamse haven. Hiermee
help ik de netbeheerders bij het nemen van
investeringsbeslissingen, om zo in te spelen
op de energietransitie. Want de transitie is
heel onzeker. Netbeheerders willen robuuste
investeringen doen, die ook in de toekomst
van waarde zijn, ongeacht hoe die toekomst
eruitziet.”
TRANSITIE TASTBAAR MAKEN
“Sinds mijn studie Technische Bestuurskunde
verdiep ik me in grote technische systemen:
ontzettend interessant, zeker omdat ze zo moeilijk
te veranderen zijn. De energietransitie is daarvan
een goed voorbeeld. De noodzaak om de
systemen te veranderen is vanzelfsprekend, maar
hele sectoren worstelen met de vraag hoe we het
gaan doen. Als Jong Haventalent ben ik een jaar
lang ambassadeur en rolmodel voor jong talent
in de haven. Daarmee wil ik young professionals
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laten zien welke concrete veranderingen nodig
zijn om de haven te verduurzamen. Niet met
een grafiek die de CO2-uitstoot van de haven
weergeeft, maar door de uitdagingen van
havenbedrijven tastbaar te maken. Dat doe ik
bijvoorbeeld met podcasts, waarin ik in gesprek
ga met regionale bedrijven over hun rol in de
energietransitie. Het is mooi om te zien dat ook zij
jongeren willen boeien met hun verhaal.”
YOUNG PROFESSIONALS INSPIREREN
“Havenbedrijven staan voor grote uitdagingen op
het gebied van duurzaamheid en digitalisering,
en zoeken daarvoor steeds vaker antwoorden bij
de jongere generaties. Samen met de bedrijven in
de Rotterdamse haven wil ik young professionals
inspireren om impact te maken en hun kennis te
laten gelden. Want bedrijven hebben de nieuwe
generatie hard nodig om het hoge tempo van de
digitale ontwikkelingen bij te benen. Voor een
succesvolle energietransitie is meer durf nodig
om te innoveren en risico’s te nemen, en op dat
gebied kunnen jongeren veel betekenen.”
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‘Als Jong
Haventalent
ben je
ambassadeur
en rolmodel’

Human Capital
AMBITIES

ACTIES
1. AANTREKKEN TALENT

•	Ontwikkeling van eenduidige

•	Sectoroverstijgende samenwerking verkennen met

arbeidsmarktcommunicatie richting scholieren en

betrekking tot het aantrekken van (internationaal)

zij-instroom voor het vergroten van de huidige
Het borgen van voldoende talent voor de sector, door het vergroten van de instroom van (maritiem)
onderwijs, zij-instroom en het behoud van de huidige werkpopulatie. Het streven is om een diverse

werkpopulatie.
•

achtergrond van talent aan te trekken en aan te sluiten op de belangrijkste ontwikkelthema’s. De
ambitie is dat dit leidt tot:
•
•

•

talent
•	Een intensievere dialoog faciliteren tussen sociale

Verkennen traineeship voor starters tussen maritieme

partners over sociale innovatie en daarbij de

(mkb)-bedrijven.

gezamenlijkheid opzoeken.

Inzet op bekendheid met de sector bij (middelbare

Een additionele 21.000* werknemers die werkzaam zijn in de maritieme sector op het gebied

school) scholieren bv. door organisatie van 		

van digital technology en smart industry.

schoolbezoeken

Een additionele 21.000* werknemers die werkzaam zijn in de maritieme sector op het gebied
van duurzaam varen en onderwerpen gerelateerd aan de energietransitie.

* Indicatie op basis van huidige werkpopulatie en verwachte behoefte uit de sector

echnische en marktontwikkelingen vragen nieuwe vaardigheden en competenties van de huidige
werknemers. Zodoende:
•

Het versterken van de aansluiting van het onderwijs (mbo, hbo en wo) sluit aan bij de 		
marktvraag en ontwikkelingen. De relevante stakeholders uit onderwijs en markt trekken
synchroon en samen op.

•

Leven lang ontwikkelen is cruciaal om werknemers mee te laten gaan met ontwikkelingen:
Iedere werknemer wordt minstens iedere 2 jaar bijgeschoold middels trainingen en/of 		

•	Vergroten van het inzicht in de grote veranderingen

•	Opschaling van hybride docent-initiatieven (mensen

op het gebied van duurzaamheid, energietransitie,

met praktijkervaring uit de sector staan voor de klas)

digitalisering en de impact op vaardigheden en

voor het versterken van de kennisuitwisseling tussen

competenties
•	SStimuleren digitalisering in het onderwijs en het

markt en onderwijs
•	Start hybride leeromgevingen binnen de sector en de

trainen van digitale vaardigheden aan studenten
en werknemers. Onder meer door samenwerking

ontwikkeling van flexibele onderwijsmodules
•

Ontwikkeling van industriebrede leiderschaps- en

•

Realisatie nieuw opleidingsschip (Ab Initio) voor het 		

in het onderwijs en de sector middels het Maritime
Techplatform en skillsessies rond nieuwe technologieën

soft-skillstrainingen
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kennis op het

opleidingen om mee te gaan met markt- en technologische ontwikkelingen en/of soft skills.

3. TOEKOMSTGERICHT ARBEIDSMARKT
Een maritieme sector met een veerkrachtige en flexibele maritieme arbeidsmarkt.
•

Een flexibele doorstroom van werknemers tussen bedrijven.

•

Duurzame inzetbaarheid van personeel door de combinatie van de ontwikkeling van 		
technologieën en instrumenten die het (fysiek) werk kunnen ondersteunen

4. DIVERSITEIT
De maritieme sector is een aantrekkelijke en inclusieve werkgever voor (internationaal) talent

gebied van duurzaam varen

•	Verkennen van doorlopende en gezamenlijke

•

onderzoekstrajecten van studenten binnen een bedrijf

stimuleren beschikbaarheid aanbod van regulier 		

•	Continu stimuleren van de dialoog tussen
kennisinstellingen en bedrijfsleven voor een optimale

Verdere flexibilisering van het onderwijsaanbod;
onderwijs voor werkenden

•	Leerwerkakkoord ter bevordering van de flexibele

aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven voor

doorstroom, leven lang ontwikkelen en duurzame

studenten en werknemers

inzetbaarheid van personeel

•	Opschaling van young-professionalprogramma’s

•	Stimuleren diversiteit en inclusiviteit onder het
werknemersbestand, onder meer door verkenning met
de markt rondom werkgeverschap van de toekomst
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•

Diversiteit borgen in andere acties/actielijnen
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2. NIEUWE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

Vestigingsklimaat

KARIN STRUIJK

PROGRAMMAMANAGER WERKENDAM MARITIME INDUSTRIES

Bij vestigingsklimaat hebben we het over de strategie rond ruimtelijke regie en beleid (waaronder
financiering) in de regio, de ontwikkeling van het maritieme ecosysteem, evenals het imago van
het cluster.
Bij vestigingsklimaat worden de volgende
uitdagingen en succesfactoren aangemerkt:
•

•

•

Noodzaak van een centrale (overheids)		
regie op ruimtelijke vraagstukken, waarbij er
rekening wordt gehouden met onder 		
meer locatie, vereiste investeringen, milieu 		
en bereikbaarheid. Voor de maritieme sector
is het behoud van watergebonden locaties en
bedrijventerreinen met de juiste milieucategorie van belang. De verwachting is
overigens dat nieuwe bedrijvigheid ten 		
behoeve van de energietransitie meer ruimte 		
nodig zal hebben.
De toenemende woningbouw gaat slecht 		
samen met de (maritieme) industrie. Door
de strengere regelgeving over met name 		
geluid en licht worden de bedrijven in hu
activiteiten beperkt en dreigen ze te 		
vertrekken. Bedrijven voelen zich niet gehoord
door overheden en politiek; een constructieve
dialoog ontbreekt vaak. Anderzijds zijn de 		
belangen van het cluster te verbrokkel
waardoor er een diffuus beeld bij overheden 		
en politiek is ontstaan.
De financierbaarheid van maritieme projecten
en investeringen staat onder druk vanwege de

Regionale MARITIEME AGENDA

terugtrekkende rol van de Nederlandse 		
banken. Ook sluit beschikbare financiering 		
niet altijd aan bij de behoefte van bedrijven.
Fondsen maar ook subsidies zijn soms te 		
groot/klein, worden beperkt opengesteld,
de gestelde eisen komen niet overeen met de
ontwikkelbehoeften en werken vertragend.
•

De aanwezigheid en het behoud van het
volledige, toonaangevende en diverse 		
ecosysteem in de regio (van waterbouw tot
jachtbouw) op korte afstand met sterke 		
clusters wordt als cruciale voorwaarde gezien 		
voor het succes van het maritieme cluster.

•

Het vestigingsklimaat wordt bepaald 		
door onder een sterk herkenbaar nationaal en
internationaal imago van het regionale 		
maritieme cluster.

•

Een eenduidige lobby vanuit de maritieme
sector is wenselijk, waarbij de goede relatie
tussen overheden en bedrijfsleven centraal
staat. Zo kunnen sector en overheid de 		
uitdagingen gezamenlijk aanpakken.

“Als programmamanager bij het cluster
Werkendam Maritime Industries leg ik
verbindingen tussen de vier O’s: overheid,
onderwijs, ondernemers en overkant. Met
als doel Werkendam goed op de kaart te
blijven zetten in de maritieme sector. Het
cluster bestaat uit ruim veertig bedrijven die
zich onder meer bezighouden met scheeps-,
jacht- en waterbouw, maritieme constructies,
toelevering en bevrachting. Werkendam heeft
na Zwijndrecht de grootste binnenvaarthaven
van Nederland. Dat komt onder meer door de
unieke ligging op drie hoofdtransportassen: al
het binnenvaartvervoer van en naar Duitsland en
Antwerpen komt bij ons langs.”
MANUELE INTELLIGENTIE
“Als schippersdochter ben ik altijd in de maritieme
sector blijven werken. Eerst bij een commercieel
samenwerkingsverband in de binnenvaart en
later bij Green Award, dat schepen certificeert
op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.
De sector is constant in beweging en kenmerkt
zich door harde werkers met een nuchtere en
innovatieve aanpakkersmentaliteit. Een van onze
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krachten noem ik met een mooie term manuele
intelligentie. Het belang daarvan wordt nog
vaak onderschat: technische arbeidskrachten zijn
onmisbaar voor de continuïteit van maakbedrijven
en de verdiencapaciteit van de regio. We werken
daarom hard aan techniekpromotie. We nodigen
basisschoolleerlingen uit, creëren stageplaatsen
en ontwikkelen onderwijs op maat, zoals
scheepsbouwtrainingen. Ontzettend leuk, ook
omdat alle bedrijven in het cluster openstaan voor
zulke initiatieven.”
HOED EN HELM
“Voor een sterk vestigingsklimaat heb je een
gemeenschappelijk doel en veel organisatiekracht
nodig. Om dat te bereiken schakel ik als een
kameleon tussen verschillende omgevingen.
De ene dag lobby ik bij de lokale, provinciale
of Europese overheid voor uitbreiding van de
haven, de andere dag loop ik op een werf om
ondernemers te ondersteunen bij hun profilering
en innovaties. Ik zeg weleens: in mijn auto liggen
een hoed en een helm. Het is hier nooit saai; dat
maakt dit werk zo leuk.”
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•

Consistent overheidsbeleid is een belangrijke
voorwaarde om meer innovatie en
investeringen mogelijk te maken. Zo kan de 		
sector innovaties en investeringen strategisch
plannen en wordt een deel van de 			
onzekerheid weggenomen.

‘Het belang
van manuele
intelligentie
wordt vaak
onderschat’

Vestigingsklimaat
AMBITIES

ACTIES
1. RUIMTELIJKE REGIE

•	Een intensieve dialoog tussen bedrijven en overheid
ten aanzien van ruimtelijke opgaven.
•

Er is voldoende (fysieke, milieu- en omgevings)ruimte voor de maritieme sector, rekening houdend

van maritieme bedrijvigheid. Onder andere door:

met de eventuele groei op het gebied van de energietransitie. Er is een logische regie en indeling
van de juiste type bedrijvigheid in de regio. De kwaliteit van de leefomgeving in de nabijheid van

•
		

maritieme industrie is verbeterd.

Een volledig en toonaangevend ecosysteem op korte afstand, met sterke onderliggende
subclusters en met voldoende en goede ondersteunende faciliteiten en instrumenten.

borgen belang maritiem cluster bij ruimtelijke

		

vraagstukken en juridische vraagstukken rond

		

geluid en stikstof

•	Analyse innovatie-ecosysteem met als doel inzicht in
het functioneren van het huidige systeem en het scherp
•

Actueel overzicht van en inzicht in het regionale maritieme ecosysteem en zijn
Een financieringsstrategie die afgestemd is op de innovatiebehoefte van de sector
(en conform de ambities bij de andere thema’s)

3. IMAGO / LOBBY
Een sterk (inter)nationaal imago en positie van de (veelzijdige) maritieme sector als innovatieve

•
•

Het nog sterker etaleren van de bestaande kennis en innovatie binnen de maritieme sector;

•

Het verder versterken en promoten van onze regio als maritieme hoofdstad van Europa:
Rotterdam Maritime Capital of Europe.

•

Een eenduidige lobby vanuit de maritieme sector waarbij de goede relatie tussen overheden en
bedrijfsleven centraal staat;
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(lokaal, regionaal, landelijk of Europees)
indien noodzakelijk: het aanpassen/

		

doorontwikkelenvan het huidige financierings-

strategie op regionaal, landelijk en Europees niveau 		

		

instrumentarium om deze goed aan te sluiten

van maritieme investeringsopgaven. Bestaande uit:

		

op de vraag

•

inzicht in initiatieven met investeringsbehoefte;

•

verbeteren overzicht en toegang van bestaande
financierings instrumenten

Stevige communicatie aanpak over het belang van het

•

Een eenduidige lobby vanuit de maritieme sector

maritieme cluster richting overheden en politiek

waarbij de goede relatie tussen overheden en 		

Het promoten en etaleren van projecten en de sector

bedrijfsleven centraal staat en waar het belang van het

oa door het uitnodigen van landelijke en regionale 		

maritieme cluster richting overheden en politiek over

politiek om aansprekende projecten en bedrijven te 		

het voetlicht gebracht wordt

bezoeken.
•

•

doorgeleiden naar passend instrumentarium

Ontwikkelen en uitvoeren van een financierings-		

		

industrie en aantrekkelijke werkgever, middels:
•

•
		

krijgen van acties ter verbetering

verschillende stakeholders
•

aan watergebonden terreinen

•

Met specifiek aandacht voor:
•

inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve behoefte

Een gezamenlijk gedragen en proactieve marketing 		
acquisitie strategie dat leidt tot het aantrekken van
bedrijven en talenten die de concurrentiepositie van
onze maritieme regio versterkt
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2. INNOVATIE-ECOSYSTEEM

Provinciaal, regionaal en lokaal inzet op het behoud 		

Deelnemers Regionale
Maritieme Agenda

Bronvermelding
Voor de analyse van de Regionale Maritieme
Agenda is gebruik gemaakt van de volgende
documenten en rapporten:

BEDRIJVEN
•
•
•

PARTNERS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ONDERWIJS

De agenda is verder ontwikkeld op basis van de:
• Verkenning Regionale Maritieme Agenda door
Ben Vree middels ca 80 interviews in de sector
•
•

BRANCHE-VERENIGINGEN EN NETWERKEN

Regionale MARITIEME AGENDA

– feb/mei 2021
(online) Maritime Delta-diner van 29 maart 		
2021
Verschillende werksessies met in totaal 		
tientallen ondernemers en experts voor het
opstellen en valideren van de ambities en 		
acties: feb/aug 2021
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OVERHEID

Regiodeal Drechtsteden
Rotterdamse Maritieme Strategie, 2020: 		
Rotterdam Maritime Capital
Maritieme Samenwerkingsagenda Provincie/		
Drechtsteden/Rotterdam
Maritiem Masterplan – NML/NMT e.a.
Lange termijn impact Corona pandemie op 		
Rotterdamse haven – SmartPort
Revival Maakindustrie – Rotterdam e.a.
Groeiagenda Drechtsteden 2030
Taskforce Innovatie / Havenbedrijf & 		
Gemeente Rotterdam
Maritime Delta-programmaplan
InnovationQuarter – sectorstrategie maritiem 		
& haven
Actie-agenda Technologische Industrie
Groeiagenda Zuid-Holland
Havenvisie Rotterdam
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