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Highlights van 2020, samen bereikt
Het jaar ging voorspoedig van start met alle nieuwjaarsbijeenkomsten
waar we elkaar allemaal tegen kwamen; een bijeenkomst van
alle partners in het Europese innovatieproject PERISCOPE in Groningen;
het kick-offprogramma Noordzee en de maritieme stakeholders
meeting in Brussel.
In maart kwam de omslag door COVID-19. Thuiswerken, Teams- en
Zoom-vergaderingen, webinars en online workshops. Snel werd de
omschakeling doorgevoerd en raakten we vertrouwd met het digitale
werken. Het kwam goed uit dat het bureau in februari gemigreerd
was naar Microsoft Teams, waardoor wij effectiever in de Cloud konden
gaan werken. De overgang is zonder problemen verlopen,
daardoor bestonden de fysieke bijeenkomsten alleen nog
maar in onze gedachten.
De belangrijkste twee onderwerpen in 2020 waren het hele
transitieproces naar NML 3.0 en het ontwikkelen van het
‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’.
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Nederland Maritiem Land
Transitieproces NML 3.0

Het bestuur van NML heeft
aangegeven, ingegeven door
signalen van (voormalige) leden,
stakeholders en de voorzitter
zelf, het jaar 2020 te gebruiken
om zich te heroriënteren op
haar doelgroep, kerntaken en
financiering. Deze heroriëntatie
was ingegeven door de wens
om een betere toegevoegde
waarde voor de leden tot stand
te brengen. Door ledenbinding
te vergroten, specialismen van
leden beter collectief te benutten
en deelsector-overstijgende
samenwerking te versterken.
Cooperation Next heeft ons
begeleid bij de strategische
heroriëntatie, zodat een beeld
kon worden geschetst over
hoe de stichting zich op een
toekomstbestendige manier
kon ontwikkelen. Hierbij
stonden vragen centraal als:
‘Voor wie zijn we er? Wat zijn
onze kerntaken en wat is onze
toegevoegde waarde voor de

sector en de individuele leden?
Welke besturing, organisatie
en welk financieringsmodel
hoort daarbij?’ Het startpunt
van deze heroriëntatie was de
beeldvorming en de behoeften
van haar huidige leden, nietleden en stakeholders van de
sector.
Het bureau heeft twaalf
kwalitatieve interviews
gehouden onder leden,
niet-leden en stakeholders
en vervolgens een korte
ledenenquête gehouden
welke door 34 personen
is ingevuld. Daar zijn drie
mogelijke toekomstscenario’s
uit voortgekomen welke in juni,
tijdens een fysieke bijeenkomst
in Den Helder, zijn besproken
met diverse leden. Na de
zomer zijn de richtingen verder
uitgewerkt. In de Algemeen
Bestuursvergadering (AB)
van 3 december is het besluit
genomen om de transitie naar
NML 3.0 in 2021 te zetten.

Dit betekent onder andere:
• Een gedifferentieerd
contributiesysteem
• Het omvormen van het AB
naar de Maritieme Raad en
deze inzetten op content en
netwerk
• Het verbreden en versterken
van het Directeurenoverleg
naar een maandelijks overleg
waar alle actuele dossiers en
lobbytrajecten besproken
worden
• Het stroomlijnen en aanpassen
van het bureau voor de nieuwe
taken
• Het budget aanpassen naar
de nieuwe situatie.
De verwachting is dat NML met
bovenstaande aanpassingen
beter kan inspelen op de
behoefte onder haar leden, in
een veranderende omgeving.
Bovendien kan NML hierdoor
meer impact creëren, NML wordt
daardoor ook aantrekkelijker
voor nieuwe leden.

foto: Erik Janssen
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Innoverend de crisis uit

Eind april heeft NML, namens
de brede maritieme sector,
een brief gestuurd aan
minister-president Rutte en
diverse ministeries. In het
‘Herstelplan maritieme sector –
duurzaam het verschil maken’
geven we aan dat de impact
van de coronacrisis op de
Nederlandse maritieme sector
significant is. We zagen vervoer
en overslag dalen door de
inzakkende wereldeconomie.
Opdrachten voor de maritieme
maakindustrie werden
uitgesteld. En innovatie kwam
door liquiditeitsproblemen
onder druk te staan. De sector
werd dus, net als veel andere
sectoren, zwaar getroffen door
de effecten van de coronacrisis.
Een groot deel van de sector
is echter laat-cyclisch. Dit
impliceert dat de gevolgen van
de wereldwijde vraaguitval
en gesloten grenzen, zich
pas in de tweede helft van
2020 of begin 2021 volledig
manifesteren. Vanwege dit
laat-cyclische karakter van
de sector hebben we ervoor
gepleit dat het essentieel is dat
overheidsregelingen, zoals de
NOW, ook in de tweede helft
van 2020 en in 2021 beschikbaar
blijven.
We hebben aangegeven dat
de ambitie van de maritieme
sector om blijvend te investeren
in verduurzaming groot is.
En dat de overheid en het
maritieme bedrijfsleven een
gezamenlijk belang hebben als
het gaat om verduurzaming
en veiligheid op en vanuit
zee. We moeten daarom als
overheid, bedrijfsleven en
kennisinstituten de handen
ineenslaan en een economisch
herstelplan ontwerpen,
waarmee we na de coronacrisis
duurzaam het verschil maken
en onze internationale
concurrentiepositie verstevigen.
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Het ingediende herstelplan
bestond in de kern uit vier
punten:
1. Naar voren halen
investeringen in marineen kustwachtschepen en
maritieme infrastructuur.
2. Inzet Groeifonds en
launching customership voor
innovatieve verduurzaming.
3. Zorg voor behoud
liquiditeitspositie met
werkkapitaal en uitstel
aflossingen leningen.
4. Grenzeloze havens en
corridors.

Met goede hulp van EZK,
IenW en Defensie is het plan
verder inhoudelijk versterkt.
Tegelijkertijd is het plan door
NML en haar leden diverse
malen onder de aandacht
gebracht bij de politiek en
media. In 2021 moet dit zich
gaan vertalen in concrete gelden
die beschikbaar worden gesteld
voor de innovatie en R&D-kracht
van de maritieme sector, op weg
naar een emissieloze maritieme
toekomst.

Na de zomer van 2020 is op
advies van de ministeries
van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) en Infrastructuur
en Waterstaat (IenW) dit plan
geconcretiseerd en uitgewerkt.
Het ‘Masterplan voor een
emissieloze maritieme sector’
is de concrete vertaling van
punt twee ‘Inzet Groeifonds en
launching customership voor
innovatieve verduurzaming’ uit
het herstelplan en sluit aan op
de, in 2019 getekende, ‘Green
deal zeevaart, binnenvaart en
havens’.

Op maandag 21 september
heeft Minister Cora van
Nieuwenhuizen van IenW het
startsein gegeven voor een
unieke samenwerking op het
gebied van smart shipping. In de
Kooren Terminal in Rotterdam
lanceerde zij in aanwezigheid
van alle betrokken maritieme
partijen het Nederlands Forum
Smart Shipping (NFSS). In
NFSS werken marktpartijen,
kennisinstellingen en overheden
samen aan de ambitie om
Nederland een toonaangevend
land te maken op het gebied
van smart shipping. Het forum
gaat activiteiten uitvoeren
zoals het verenigen van de
sector, ontwikkelen van een
gezamenlijke roadmap en het
samen uitvoeren van projecten.

Om de energietransitie te
versnellen en de schepen van
de toekomst te ontwerpen,
bouwen, laten varen en in te
zetten, vragen we de overheid
mee te investeren. De gehele
maritieme keten investeert zelf
de komende jaren in verdere
verduurzaming van de schepen
en de equipment. Met 250
miljoen euro cofinanciering door
de overheid kan de Nederlandse
maritieme sector al in 2030
met dertig emissieloze schepen
varen en vijf retrofits hebben
gerealiseerd. Daarmee wordt
de energietransitie voor de
gehele sector versneld, vaart
de Nederlandse overheid
als eerste met emissieloze
schepen en versterken we de
concurrentiepositie van de
scheepsbouw en scheepvaart.

Nederlands Forum Smart
Shipping (NFSS)
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De maritieme wereld in de
spotlight

In de coronacrisis staat
zichtbaarheid al snel voor
digitaal; de voordelen hiervan
hebben wij al ondervonden.
Voor diverse Maritime Innovatie
Impuls Projecten (MIIP’s) zijn
webinars georganiseerd.
De webinars zijn laagdrempelig,
waardoor er meer mensen
worden bereikt en de interactie
wordt verhoogd.
Ook het grote jaarlijkse innovatie
evenement van het maritieme
Topconsortium Kennis &
Innovatie (TKI Maritiem)
werd digitaal gehouden. De
doorontwikkeling van duurzame
technologieën stond hierbij
centraal. Het ging om vaartuigen
van diverse formaten en voor
uiteenlopende toepassingen,
variërend van de Rijksrederij en
Defensie tot aan commerciële
schepen; voor zowel de zoete
binnenwateren als de oceanen.
Voorbeelden hiervan zijn
elektrisch varen, alternatieve

foto: Machiel Kraaij

brandstoffen zoals waterstof
of methanol en het gebruik
van lichtere materialen zoals
aluminium of innovatieve
scheepsontwerpen.
De digitale Maritime Week
bestond dit jaar uit meer dan
twintig evenementen met veel
verschillende deelnemers. Een
week lang stond de maritieme
sector in de schijnwerpers met
inspirerende webinars, een
kijkje in de keuken bij maritieme
professionals en een heuse
fotocompetitie. Ook stelden de
nieuwe jongerenambassadeurs
zich voor: Iris Dikker, Maxime
Abels, Reinier van Setten en Tom
Verbist. Tot slot lanceerde RVO,
tijdens de Maritime Week, de
internationale campagne ‘The
maritime future is now’. Vanuit
de Nederlandse maritieme
sector wordt internationaal één
visuele identiteit gebruikt in de
rol van game changer op het
gebied van verduurzaming.
Naast het promoten van
de maritieme sector is ook

het delen van kennis een
belangrijke doelstelling van
de Maritime Week. Hoewel de
bijeenkomsten en activiteiten dit
jaar voornamelijk online waren,
is deze doelstelling ook nu weer
bereikt. Een goed voorbeeld
hiervan is het Maritime Platform.
Meer dan 900 deelnemers
volgden op afstand het
interactieve programma van dit
gratis online event. Zij hoorden
over de nieuwste trends in de
maritieme maakindustrie, welke
kansen verduurzaming biedt
en hoe je efficiënt met klanten
communiceert in coronatijd.
Vanuit de samenwerkende
maritieme fondsen hebben we
een bijdrage mogen ontvangen
om onze arbeidsmarktcommunicatiemiddelen en
-strategie beter geschikt
te maken voor de digitale
benadering. Zo hebben we
nu een complete digitale
opleidingengids met alle
maritieme opleidingen in
Nederland. Er wordt een
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video ontwikkeld over de
beroepen en de kansen in de
sector. De campagnewebsite
maritimebyholland.nl krijgt een
flinke update. Deze website
is alweer zes jaar oud en
functioneert niet zo goed meer,
vooral niet op mobiele telefoons.
Tijdens de Maritime Week is
er een socialmediacampagne
met advertenties ingezet
op Facebook, Instagram
en LinkedIn om jongeren
te enthousiasmeren voor
maritieme opleidingen en
beroepen. Het bereik van de
socialmediacampagne tijdens
de Maritime Week was groot.
Doel- en doelgroepgerichte
online advertenties hebben
vanuit de accounts van NML
meer dan 150 duizend online
weergaven opgeleverd, onder
de doelgroepen die wij hadden
gedefinieerd: jongeren,
maritieme professionals,
overheid en bedrijfsleven.
Door middel van persoonlijke
inspirerende verhalen
van maritieme collega’s
werden de online volgers
geënthousiasmeerd voor
de maritieme beroepen en
opleidingen.

foto: Danny Cornelissen
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Maritieme monitor

In de Maritime Week is ook
de nieuwe maritieme monitor
gepresenteerd, voor de
tweede keer op basis van de
actuele CBS-cijfers. Een actieve
stuurgroep vanuit de sector
heeft het proces begeleid. De
cijfers laten zien dat vlak voordat
de coronacrisis roet in het eten
gooide, de sector weer een
klein stukje verder hersteld was
van de vorige, financiële crisis.
Helaas geldt dat niet voor alle
sectoren, zoals bijvoorbeeld de
zeevaartsector.
De cluster genereerde in
Nederland een directe
toegevoegde waarde van 19,7
miljard euro. Indirect kwam
daar nog 5,1 miljard euro bij.
De maritieme cluster genereert
hiermee circa 3,1% (2018: 3,2%)
van het bruto binnenlands
product (bbp) van Nederland. De
maritieme cluster bood in 2019
werk aan 284.917 personen
waarvan circa 189.669 directe
arbeid betreft. Daarmee vormt
het totaalaantal werkzame
personen in de maritieme
cluster 3,0% (2018: 3,0%) van de
werkgelegenheid in Nederland.

De totale export van de
maritieme cluster bedroeg in
2019 ruim 30,4 miljard euro. In
2018 was dit nog 27,8 miljard
euro. De exportprestatie
van de maritieme cluster is
dus gegroeid. De grootste
exportsector betreft, los van de
havensector, de zeevaartsector
met een export van 6,3 miljard
euro in 2019. Op een totale
export vanuit Nederland van
516 miljard euro is het aandeel
van de maritieme cluster hierin
6%. Tegelijk met de maritieme
monitor zijn ook de zeehavenen binnenhaven monitor
gepresenteerd. Tellen we deze
cijfers mee dan komt er nog
eens bijna 50 miljard euro bij
aan toegevoegde waarde en we
kunnen dan meer dan 400.00
banen bij het totaal optellen.
Dit jaar is ook een webtool
gelanceerd voor de maritieme,
haven en binnenhaven
monitor waarmee iedereen
zijn eigen vragen kan stellen en
doorsnedes kan maken van de
beschikbare data.

foto: Bert van Vliet

Maritieme arbeidsmarktmonitor pilot

In opdracht van de Human
Capital Council (HCC) van NML
en IenW hebben Ecorys en het
CBS, parallel aan de uitvoering
van de maritieme monitor
2020, een pilot uitgevoerd. Om
te onderzoeken in hoeverre
het mogelijk is om op basis
van de CBS-brondata, die
ook gebruikt wordt voor de
maritieme monitor, te komen tot
verdergaande inzichten over de
maritieme arbeidsmarkt.
Om goed inzicht te krijgen
in hoe die maritieme
arbeidsmarkt er uit ziet en
zich ontwikkeld, hebben we
met deze pilot een enorme
stap gezet om snel, actueel en
valide kengetallen over onze
maritieme arbeidsmarkt te
publiceren. Niet alleen voor de
hele sector, maar ook voor alle
elf maritieme deelsectoren.
We kunnen nu zelfs de
cijfers regionaal bekijken.
Met behulp van microdata
en waar nodig aangevuld
met enquêtevragen voor

specifieke arbeidsmarktdata.
In bepaalde sectoren kunnen
we een goed beeld krijgen van
bijvoorbeeld de verdeling man/
vrouw, opleidingsniveau, type
dienstverband en in-, uit- en
doorstroomcijfers over de
maritieme arbeidsmarkt.
Deze cijfers tonen
niet alleen de enorme
werkgelegenheidswaarde
van onze maritieme sector
en branches, maar geven ons
eveneens inzichten waardoor we
binnen de sector gericht acties
kunnen en moeten uitzetten.
Neem bijvoorbeeld het relatief
lage percentage vrouwen in
onze sector van 21% (inclusief
staf en ondersteuning) of de
aanzienlijke doorstroomkansen
binnen de maritieme sector.
Het laatste is zeer actueel,
omdat door de effecten van
het coronavirus, een aantal
reorganisaties boven de hele
maritieme sector hangen. Laten
we met elkaar zorgdragen
dat we onze waardevolle
arbeidskrachten, juist voor de
periode na de coronacrisis,

behouden voor de maritieme
sector.

Europa

In 2020 hebben we meer
aandacht gegeven aan Europa.
Wij hebben onze Europese
en Brusselse contacten goed
kunnen uitbreiden door het
Nederlandse voorzitterschap
en de Nederlandse
kwartiermaker (met dank
aan KVNR) bij het Europese
Netwerk van Maritieme
Clusters (ENMC). Zo hebben
we begin 2020 een maritieme
stakeholdersbijeenkomst
gehouden met ENMC en
maritieme stakeholders zoals
ECSA, SEA Europe, Waterborne,
FEPORT en ESPO. Tijdens deze
bijeenkomst waren ook leden
van het Europese parlement
en de Eurocommissaris
Virginijus Sinkevičius van
DG MARE aanwezig. In het
najaar heeft er een digitale
stakeholdersbijeenkomst
plaatsgevonden. Tijdens de
digitale jaarvergadering van
ENMC is nadrukkelijk gesproken
over de samenwerking in

Nederland Maritiem Land
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Brussel, decarbonization en over
economische indicatoren voor
de Europese maritieme sector.
Verder heeft DG MARE de sector
bijgepraat over de Blue Economy
Strategy.
NML is samen met NMT actief
in een Europees project op
het gebied van innovatie en
duurzaamheid, namelijk:
‘PERISCOPE’. Het is een Interreg
North Sea Region programma.
Wij hebben samen met
Denemarken een webinar
georganiseerd over het gebruik
en de kansen van drones in de
maritieme sector.

China

De brede maritieme sector,
die onder meer bestaat uit
de maritieme maakindustrie,
zeevaart, zeehavens, offshore
en waterbouwers, heeft in
de tweede helft van 2020
in samenwerking met
Rotterdam Maritime Capital
of Europe (RMCE) met steun
van Instituut Clingendael de
gemeenschappelijke belangen
verkend. Aanleiding daarvoor
is de steeds groter wordende
relevantie van China voor onze
sector en de beleidsnotitie
‘Nederland-China: een nieuwe
balans’ uit 2019. Gebleken is
dat de sector behoefte heeft

8

Jaarverslag 2020

aan het versterken van de eigen
concurrentiepositie op het
internationale speelveld, waar
ook China deel van uit maakt.
De belangrijkste versterking ligt
in het investeren in innovatie. Zo
versterken wij onze eigen kracht,
waardoor wij maatschappelijke
uitdagingen (onder andere
de energietransitie) het hoofd
kunnen bieden en voorop
kunnen blijven lopen in
duurzaamheid en digitalisering.
Innoveren alleen is echter niet
genoeg om de internationale
concurrentie voor te blijven. Er
zijn ook defensieve maatregelen
nodig. Onze inzet: versterk
de eigen maritieme sector en
bescherm waar het nodig is. We
zijn al op de goede weg met onze
initiatieven op het gebied van
autonoom en emissieloos varen
en het zorgen dat we beter gaan
inspelen op onze klanten, of het
nu om commerciële partijen
gaat of publieke partners. Als
de overheid ons daarnaast een
duwtje in de goede richting kan
geven door bij aanbestedingen
te kiezen voor onze industrie
en door zich hard te maken
voor maatregelen tegen
oneerlijke concurrentie, zien we
de toekomst met vertrouwen
tegemoet.

Missies in 2021,
samen verder

2020 stond in het teken van
het verkrijgen van draagvlak
voor de transitie naar NML
3.0. De nieuwe koers met alle
organisatorische wijzigingen
wordt in 2021 geïmplementeerd.
Hetzelfde geldt voor het
‘Masterplan voor een
emissieloze maritieme sector’. In
2021 streven wij ernaar om daar
de budgetten voor te verkrijgen,
concrete projectvoorstellen
te initiëren en aan de slag te
gaan. Dat geldt ook voor de
ambities voor de exportbranding
en de arbeidsmarktbranding
strategie. Het aankomende jaar
staat, meer dan voorgaande
jaren, in het teken van concrete
projecten. Het Nederlandse
Forum Smart Shipping (NFSS)
is afgelopen jaar opgezet,
is actief en gaat aan de slag
om initiatieven op het gebied
van een autonoom varend
binnenvaartschip en short sea
schip te faciliteren.

Samen sterker

Dit kunnen we alleen door
samen te werken binnen het
cluster. Het is essentieel om de
kansen die er onmiskenbaar
liggen te benutten en de
uitdagingen die er zijn het
hoofd te bieden. Wij behoeden

ons ervoor dat er een verdeeld
speelveld wordt gecreëerd,
waardoor we het gevaar lopen
uit elkaar te worden gespeeld.
De uitdagingen die er liggen,
zoals het herstel post-corona,
het gebrek aan een ‘level
playing field’ binnen Europa,
de verduurzaming van het
cluster en de schaarste op
de arbeidsmarkt aan vooral
technisch geschoold personeel,
vergen een gemeenschappelijke
aanpak. Als NML willen we
het cluster zo breed mogelijk
kunnen vertegenwoordigen. De
aansluiting van alle sectoren
en ‘leading maritime firms’ is
essentieel om impact te hebben
en dingen voor elkaar te krijgen.
Met NML 3.0 zijn we goed op
weg om dit te faciliteren voor
de maritieme sector. Maar
we kunnen het niet alleen, we
moeten de luiken naar buiten
openzetten en waar mogelijk
en zinvol de samenwerking met
aanpalende sectoren, zoals
de luchtvaart, automotive en
logistiek moeten zoeken.
De rijksoverheid kan ervoor
zorgen dat er een extra
stimulans komt voor schonere
en veiligere schepen binnen
een Europees of zelfs mondiaal
speelveld, waarin voor iedereen
dezelfde regels gelden. Als

cluster werken we op alle
fronten hard mee aan het
transitieproces naar verdere
verduurzaming. Niet alleen door
de bouw en het onderhoud van
offshore windmolenparken,
maar ook door zelf met steeds
schonere en veiligere schepen
te gaan werken. Tegelijkertijd
moeten we zorgen dat de
fossiele brandstoffen op een
goede en veilige manier worden
gewonnen. Olie en gas blijven
vooralsnog noodzakelijk om
onze economie draaiende te
houden, voor een groot deel van
onze export en dus ook voor
onze inkomsten. Bovendien
kunnen zogeheten ‘renewables’
(nog) niet volledig in onze
energiebehoefte voorzien.
Onderzoeken worden opgestart
naar de afhankelijkheid van
autonoom varen, schone en
onderhoudsarme schepen en
welke witte vlekken hebben we
nog bij het autonoom varen.

Ons imago

We hebben nu een gezamenlijke
arbeidsmarktbranding strategie
gecreëerd en vinden het
belangrijk dat nu alle partijen
binnen het cluster zich hierbij
aansluiten en deze gaan
gebruiken. Alleen met een
gezamenlijke aanpak kunnen
we als maritiem cluster iets

Rob Verkerk
Voorzitter
Nederland Maritiem Land

betekenen in de harde strijd
om jong talent. Jong talent is
belangrijk om de maritieme
sector voor de toekomst in
Nederland te behouden.
Een eigen, herkenbaar en
aansprekend imago om
duidelijk te maken waar het
cluster voor staat en wat het
aan werkgelegenheid te bieden
heeft, is hiervoor nodig.
De maritieme cluster staat
voor Hollands Glorie – het
beste van Nederland. Daar
mogen we trots op zijn! Als
cluster zijn we veelal nuchter
en huldigen we het motto “doe
maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg”. Toch nodigen we u het
komende jaar uit om met ons
iets minder bescheiden te zijn
en de rol van de cluster voor
de Nederlandse economie uit
te vergroten. Want, zonder de
maritieme cluster geen import
van consumentengoederen
of grondstoffen voor
onze maakindustrie, geen
bescherming van onze
handelsroutes, geen
export en geen aanleg van
windmolenparken op zee.
Daarnaast dragen we bij
aan een het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen.

High tech, hands on!

Arjen Uytendaal
Managing Director
Nederland Maritiem Land
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De Innovation Council (IC) van NML heeft als hoofddoelstelling om
samenwerking op onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de brede
maritieme sector, verenigd in NML, te bevorderen. Daaraan wordt
vorm aangegeven door kennis te delen, actuele thema’s te bespreken,
brede innovatie-events voor te bereiden, de innovatie-agenda actueel te
houden, voorstellen voor innovatie-impuls projecten te beoordelen en te
werken aan de vorming van pre-competitieve programma’s en projecten.
In dat kader geeft de IC ook invulling aan de rol van programmaraad voor
het TKI Maritiem, onderdeel van de Topsector Water en Maritiem. De IC
komt circa vijf keer per jaar bijeen en de deelnemers nemen deel aan de
innovatie-events die worden georganiseerd vanuit NML.
Afgelopen jaar is door de IC geconstateerd en uitgesproken dat de sector
hoge ambities heeft in de hoofdthema’s schoon varen en digitalisering.
Door die ambitie te realiseren wordt bijgedragen aan maatschappelijke
doelstellingen en versterkt de positie van de sector op de wereldmarkt.
In de huidige moeilijke marktomstandigheden, versterkt door de
coronacrisis, is binnen NML een ‘Masterplan voor een emissieloze
maritieme sector’ ontwikkeld, waarmee de krachten gebundeld worden
voor een versnelling van de ontwikkeling en toepassing van schone
technologie. Met een krachtige impuls van de overheid wordt
een doelgericht programma uitgevoerd, waarin veel versnipperde
initiatieven samengebracht worden en waarin de sector werkt aan
een gemeenschappelijk doel. De uitwerking van dit programma
staat centraal in het IC-plan 2021.
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Innovation Council
Deelname aan en
inrichting van de IC

De voorzitter van de IC is ook
in 2021 Bas Buchner, directeur
MARIN. De vertegenwoordigers
van NWO, IenW, EZK en RVO zijn
waarnemers. Het secretariaat
wordt gevoerd door NMT.
Daarnaast zijn een aantal taken
verdeeld onder de deelnemers
voor het trekken van thema’s
en onderwerpen. De verdeling
van deze taken worden jaarlijks
bijgesteld.

De IC is toegankelijk voor
vertegenwoordigers van alle bij
NML aangesloten organisaties
en bedrijven. Organisaties en
bedrijven die geen lid zijn van
NML kunnen zich aansluiten bij
de IC tegen betaling van een
fee. Deze fee wordt gebruikt
om activiteiten voortkomend
uit de IC en NML te financieren.
Deelnemers aan de IC zijn in
het algemeen R&D-managers
en -coördinatoren. De leden
van de IC zijn gezamenlijk ook
de programmaraad voor de
MIIP die door EZK worden
gesubsidieerd (250 duizend euro
per jaar). De programmaraad
beoordeeld de ingediende
projecten.

De portefeuilles voor 2021
omvatten tenminste de volgende
onderwerpen:
• NWO: maritieme onderzoeksprogramma’s
• Europese ontwikkelingen
• Energietransitie
• Digitalisering
• Safety en security
• Mkb-belangen

Bestuur Nederland Maritiem Land (NML)

Om de aansluiting bij het
topsectorenbeleid te borgen
is het bestuur van TKI
Maritiem een representatie
uit de deelnemers van de
IC en is de voorzitter van de
IC tevens voorzitter van het
TKI Maritiem bestuur. De
voorzitter representeert het TKI
Maritiem-bestuur in de topteam
vergaderingen en is tevens
lid van het algemeen bestuur
van NMT. Met deze onderlinge
verbindingen is een effectieve
organisatie opgezet.
Schematisch ziet dit er
dan als volgt uit:

Topteam Water

NML Innovation Council

Trekkers verschillende thema's

Secretaris Council/MIIP

Doelgerichte regelgeving en veiligheid

Kernteam Kennis en Innovatie Maritiem

Mkb

Business cases

Voorzitter
Overheid

Duurzaamheid en
emissies

Europa

NWO Maritiem

Thuismarkt

Secretaris

Onderzoek Programma

innovaties

Topsectoren

TKI Maritiem

Overheid

Innovation Council
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Aansluiting bij het
Missiegedreven
Topsectorbeleid

De IC richt zich op aansluiting
bij de agenda en activiteiten
van het Topsectorenbeleid
en heeft haar ankerpunt in
de Maritieme Strategie 20152025. Daarin is de ambitie van
de rijksoverheid bevestigd;
“Een duurzame maritieme
toppositie van Nederland
door integrale samenwerking
tussen rijksoverheid en
maritieme cluster op basis
van gezamenlijke maritieme
strategie”. De Maritieme
Strategie en de uitwerking
daarvan in het werkprogramma
is dragend voor de Maritieme
Kennis en Investeringsagenda.
Daarnaast sluit de agenda
aan bij departementale
beleidsagenda’s ‘Vragen voor
overmorgen’ van IenW, ‘Koers
2020’ van Rijkswaterstaat en de
Strategische Kennis en Innovatie
Agenda (SKIA) van het Ministerie

12
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van Defensie. De maritieme
sector speelt een belangrijke rol
bij de vervangingsprogramma’s
van de Koninklijke Marine en
bij de vlootvernieuwing van
de Rijksrederij. Ook in de nota
‘Toekomstbestendige oceanen’
benadrukt het kabinet het
belang van de maritieme sector.
Het werk van de IC sluit nauw
aan bij wat er binnen de Topsectoren gebeurt. Binnen de
Topsector Water en Maritiem
is in oktober 2018 een agenda
vastgesteld getiteld: ‘Maritime
with a mission: de maritieme
bijdrage aan missiegedreven
topsectorenbeleid’. Deze agenda
is nu nog leidend, en wordt bijgesteld als daar aanleiding toe is.
Het nieuwe missiegedreven
topsectorenbeleid is in
2020 verder uitgewerkt.
Missiegedreven innovatie
betekent dat door het
opstellen van concrete missies
bedrijven, onderzoekers en

maatschappelijke organisaties
gezamenlijk werken aan
bijvoorbeeld het ontwikkelen
van CO2-neutrale scheepvaart.
In het vernieuwde
topsectorenbeleid zijn een
viertal missies bepaald, met
daaronder een basis die wordt
gevormd door een aantal sleutel
technologieën. De vier missies
zijn:
1.	Energietransitie en
duurzaamheid,
2. Landbouw, water en voedsel,
3. Gezondheid en zorg en
4.	Veiligheid (waaronder cyber-,
defensie- en waterveiligheid).
In de missies staat de
bijdrage van innovaties aan
maatschappelijke doelen
centraal. Daarnaast zijn aan
aantal thema-overschrijdende
technologieën ondergebracht
in een algemeen thema
‘sleuteltechnologieën’.

Energie en Duurzaamheid
Klimaat en
Energie

Circulaire
economie

Toekomstbestendige
Mobiliteitssystemen

Landbouw,
Water en
Voedsel

Gezondheid
en Zorg

Towards Zero
Emissions
Blue growth

Digital &
Autonomous
shipping

Veiligheid

Safety &
Security

Blue growth

Maritieme sleuteltechnologieën
Digitalisering, kunstmatige intelligentie, robotisering, simulatie/VR en materialen

In de maritieme agenda zijn de
vier maritieme thema’s en de
maritieme sleuteltechnologieën
in relatie gebracht met de
topsector brede thema’s. De vier
maritieme thema’s zijn:
• Towards zero emissions
•	Digital and autonomous
shipping
• Blue growth
• Safety and security
Als drager voor de thema’s
zijn een aantal maritieme
sleuteltechnologieën benoemd:
• Digitalisering,
• Kunstmatige intelligentie,
•	Robotisering/Virtual reality en
• Materialen.
De kruisrelaties zijn visueel
gemaakt in onderstaand
schema. De maritieme thema’s
zijn ingebracht in de Kennis
en Innovatie Agenda’s van
de afzonderlijke missies, die
uitgewerkt zijn in Meerjarige
Missiegedreven Innovatie
Programma’s (MMIP’s).
In 2020 was de inspanning van
het TKI Maritiem, aangestuurd
en gevoed door de IC, gericht
op de invulling van de MMIP’s

binnen de genoemde thema’s.
De belangrijkste bijdragen van
maritiem zijn geleverd aan
de thema’s Energietransitie
en duurzaamheid (Duurzame
mobiliteit) en aan Veiligheid.
In het kader van de vervangingsprogramma’s van de Koninklijke
Marine is aandacht besteed
aan het thema Veiligheid. Dat
heeft geleid tot de oprichting
van het Dutch Naval Design
initiatief. Daarnaast biedt het
thema Landbouw, water en
voedsel en het thema Klimaat
en energie aanknopingspunten
op het gebied van Blue Growth.
De samenwerking met de
topsector Logistiek, topsector
High Tech Systems & Materials
en de topsector Energie is
geïntensiveerd.

ogen van de maritieme cluster in
de toekomst een varende natie.
Er wordt goed samengewerkt
in projecten én er is ruimte/
geld voor funderend (middel)
lange termijn onderzoek. Zo
ontwikkelen we de kennis en de
specialisten die we nodig hebben
voor onze baanbrekende
maritieme producten en
diensten van toekomst. De IC
heeft een belangrijke taak in het
stimuleren van projectmatige
samenwerking in de sector.

De Nederlandse
Maritieme Strategie
2015 - 2025

In de invulling van de
missiegedreven innovatie
staan projecten centraal.
Meer dan nu zijn projecten
sectoroverschrijdend. We
combineren de missiegedreven
aanpak met de doelstelling van
bijdrage aan de economie:
een welvarende natie is in de

Innovation Council
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Aansluiting bij fundamentele onderzoeksprogramma’s van NWO

Het topsectorenbeleid is bedoeld
voor het stimuleren van de
gehele keten van fundamenteel
onderzoek tot implementatie
van innovatieve technologie. De
maritieme sector heeft daartoe
samen met de topsectorpartners
Watertechnologie en Deltatechnologie bijgedragen aan de
Nationale Wetenschapsagenda.
De invloed van het topsectorenbeleid heeft ertoe geleid dat
een deel van het NWO-budget is
gealloceerd voor programma’s
ter ondersteuning van de
missies. In 2019 en 2020 zijn
door de universiteiten met
succes ingetekend op calls
voortkomend uit dit beleid
met maritieme projecten. Het
ontwikkelen en indienen van
programma’s voor fundamenteel
onderzoek wordt voortgezet in
2021. Deze taken worden voor
een deel uitgevoerd door het
Maritiem Kennis Centrum (MKC).
In de IC wordt de verbinding
met de brede maritieme agenda
besproken.

TKI Maritiem; Joint
Industry Projecten
(JIP’s)

Vanaf de start van het
topsectorenbeleid heeft het
maritieme cluster gekozen
voor een aanpak om binnen
de scope van het Maritiem
Innovatiecontract samen te
werken op basis van concrete
samenwerkingsprojecten. TKI
Maritiem is een totaal van
concrete projecten waarin
bedrijven en kennisinstellingen
samenwerken binnen een
gezamenlijke agenda. Deze
projecten kunnen een zeer
verschillende aanpak en een
grote variatie aan deelnemers
hebben, maar passen allemaal
binnen de doelstelling en
agenda van TKI Maritiem. Dit
doet TKI Maritiem op basis
van de overtuiging dat echte
samenwerking alleen ontstaat
wanneer er op projectniveau
wordt gewerkt aan gezamenlijke
problemen en innovaties, met
daadwerkelijk commitment
– in ‘kind’ (tijd) of ‘cash’ (geld) –
van de deelnemers. Die
samenwerkingsprojecten

foto: MARIN

foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
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foto: MARIN

binnen de maritieme cluster
worden vormgegeven in
zogenaamde Joint Industry
Projecten (JIP’s): gezamenlijk
onderzoek voor (en betaald
door) een groep bedrijven en
onderzoeksorganisaties om
gezamenlijk een probleem op te
lossen of een nieuwe techniek
te ontwikkelen. Ook overheden
kunnen meedoen. Hier is
binnen de maritieme sector veel
ervaring mee.
Samengevat zijn JIP’s:
•	Gezamenlijk probleem
oplossen of een nieuwe
techniek ontwikkelen (tools).
•	Kosteneffectief: de individuele
deelnemers aan de projecten
betalen 25 duizend euro,
maar krijgt research van 500
duizend euro.
•	Brug tussen research en
toepassing.
•	Veelal open en precompetitief:
samenwerken met concurrent
kan.
Resultaat is ‘industry standard’:
iedereen kent de problemen
(‘level playing field’).

Belangrijk netwerk van klanten,
concurrenten en toeleveranciers.
•	Mogelijkheid voor mkb’ers
om aan te haken bij groot
onderzoek.
Deze JIP’s worden niet getrokken
of opgestart door TKI Maritiem,
maar ontstaan door het
(gezamenlijke) initiatief van
bedrijven en kennisinstellingen.
Ze betekenen ook een
daadwerkelijke investering
in geld (cash) en in tijd (kind).
Binnen de IC blijft aandacht
voor het stimuleren van de
vorming van JIP’s op alle
onderdelen van de maritieme
agenda. Op het gebied van
emissiereductie wordt echter
een andere aanpak gevolgd en
gestreefd naar doelgerichte
gemeenschappelijke aanpak.
Op het gebied van digitalisering
en autonomisering wordt
een roadmap ontwikkeld,
kennis gedeeld en vorming
van projecten gestimuleerd
middels het NFSS, dat in 2020 is
opgericht.

Verschuiving naar
programmering: het
Maritieme Masterplan
voor een emissieloze
maritieme sector

De korte samenvatting van
het Maritieme Masterplan:
“Gericht samenwerken aan
een emissieloze maritieme
sector, met als concreet doel:
dertig emissieloze schepen
in 2030”. Dat is het doel
van het ‘Masterplan voor
een emissieloze maritieme
sector’. Zo innoveren we ons
de crisis uit en creëren een
internationaal concurrerende en
toekomstbestendige sector die
wereldleider is in betrouwbare
duurzame en digitale schepen.
Dat is ecologisch en economisch
urgent. We starten daarom
direct met duurzame retrofits
van al varende schepen
en de ontwikkeling van de
noodzakelijke technologie
voor hoge vermogens en grote
afstanden. We doen dit in het
unieke Nederlandse maritieme
ecosysteem van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden,
met goede verbindingen

met onze omgeving. De
kennisinstellingen en maritieme
maakindustrie ontwikkelen de
noodzakelijke technologieën, de
overheid treedt op als launching
customer en de resultaten
komen breed beschikbaar voor
de maritieme sector. De sector
vraagt de overheid daarom 250
miljoen euro mee te investeren
in deze toekomst.
De kern van het plan is
het ontwikkelen, bouwen,
inzetten en laten varen van
dertig emissieloze schepen
in 2030 (negen schepen voor
Rijkswaterstaat, tien voor
Defensie en elf voor de reders).
De Koninklijke Marine en
Rijkswaterstaat hebben hierbij
de rol van launching customer
en zij werken samen met
commerciële reders. Daarnaast
wordt ingezet op het aanpassen
van bestaande schepen om te
zorgen dat de zeevaart versneld
verduurzaamt. De uitwerking en
concretisering van deelplannen
van het Masterplan legt een
belangrijk beslag op de agenda
van de IC in 2021

foto: MARIN
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Nederlands Forum
Smart Shipping SMASH!
In 2019 is het Nederlands
Forum voor Smart Shipping:
SMASH! opgericht. Dit platform
is ondergebracht bij NML en
brengt maritiem Nederland
samen om smart shipping
te implementeren en zo
de concurrentiepositie van
de sector te versterken. In
Nederland is een groot aantal
organisaties en bedrijven
bezig met smart shipping en
ontwikkelingen op het gebied
van autonome schepen. Dat
gebeurt nu erg versnipperd.
Door op nationale schaal samen
te werken kunnen regionale
initiatieven verbonden worden,
en een groter bereik genereren.
Ook is het makkelijker om
internationaal verbindingen te
leggen. SMASH! brengt op grote
schaal marktpartijen, overheden
en kennisinstellingen samen om
dat te doen.

Hoe we dat doen? We werken
aan onze ambitie door:
•	Het verenigen van de sector
door te fungeren als centraal
aanspreekpunt.
•	Het opstellen van een
gezamenlijke roadmap en
kennisagenda.
•	Het opzetten van gezamenlijke
projecten.
•	Het zijn van een overlegtafel,
over bijvoorbeeld wet- en
regelgeving.
•	Smart shipping op de kaart
zetten in Nederland.
SMASH! is een initiatief van NML,
TKI Maritiem, TKI Dinalog, IenW,
NMT, KVNR, EICB, gemeente
Rotterdam, Havenbedrijf
Rotterdam, Havenbedrijf
Amsterdam, Groningen
SeaPorts, Maritime Delta,
Innovation Quarter, TU Delft en
MARIN.
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De IC wordt in 2021 vooral
betrokken bij de SMASH!activiteiten, ontwikkeling van
een roadmap en initiëren en
uitwerken van grootschalige
samenwerkingsprojecten op het
gebied van digitalisering. Ook
wordt een koppeling gelegd met
het digitale deelprogramma in
het Masterplan.

Stimulering mkb

Daarnaast heeft de overheid
een stimuleringsregeling
voor innovaties bij het
mkb ingesteld: het Mkb
Innovatiestimuleringsplan
Topsectoren (MIT). Vanaf
2018 is dit ook gekoppeld
aan regionale fondsen. Per
topsector is daarvoor budget
gereserveerd. Het TKI adviseert
de overheid over invulling en
informeert det IC en de bij
NML aangesloten branches
over de mogelijkheden van de
regeling. TKI Maritiem voert
ook een subsidieprogramma
uit ter ondersteuning van
netwerkactiviteiten voor
innovatiestimulering. In de
IC wordt nagegaan hoe de
betrokkenheid van mkb bij
brede innovatieprogramma’s
kan verbeteren.

Horizon Europe en het
Partnership Zero Emission
Waterborne Transport

In 2019 is een belangrijke
doorbraak tot stand gebracht
door het Waterborne Technology
Platform met de goedkeuring
door de Europese Commissie
(EC) voor het oprichten van
een ‘Partnership Zero Emission
Waterborne Transport’. Binnen
dit partnership kan de Europese
maritieme sector haar strategie
voor het bereiken van zeroemissie transport over zee en
binnenwateren verwezenlijken.

Het partnership is onderdeel
van Horizon Europe, een
ambitieus onderzoeks- en
innovatieprogramma van de EC.
In het ‘Partnership Zero Emission
Waterborne Transport’ wil de
EC een partnership aangaan
met de Europese maritieme
sector. Daarbij wordt vast
budget beschikbaar gesteld voor
cofinanciering van onderzoek,
ontwikkeling en innovaties die
nodig zijn om de doelstellingen
van emissiereductie te halen.
Uit de goedkeuring van het
partnership blijkt dat de
Europese Unie ervan overtuigd
is dat de maritieme sector van
groot strategisch belang is voor
Europa. Het partnerschip is
een van de middelen die nodig
zijn om de leidende positie
van Europa vergeleken met
andere regio’s in de wereld
op het gebied van schone
technologie te handhaven.
Daarmee helpt het om de
Europese concurrentiepositie
en het innovatieve leiderschap
te versterken. NMT, maritieme
bedrijven en kennisinstellingen
MARIN en TNO hebben, verenigd
in NML, een belangrijke bijdrage
geleverd bij het tot stand komen
van het partnership en de
strategische research agenda.
In het Forum Europa van NML
wordt de initiatie en ontwikkeling
van projecten binnen Horizon
Europe vanuit Nederland
gestimuleerd. In de IC krijgt
vorming van projecten en de
verbinding met het Masterplan
regelmatig aandacht. Daarnaast
worden ook andere relevante
delen van de werkprogramma’s
onder de aandacht gebracht.

foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Maritime Innovatie
Impuls Projecten

De IC beoordeelt projecten die
worden ingediend in het kader
van de MIIP. Dit betreft een
bedrag van 250 duizend euro
van EZK die voor 250 duizend
euro worden gecofinancierd
door de betrokken bedrijven/
instellingen.

•	MIIP zijn toegankelijk voor

alle betrokken partijen in de
maritieme sector, ongeacht of
zij zijn aangesloten bij de IC.
•	Ze worden in het kader
geplaatst van de doelstellingen
van het Maritiem
Innovatiecontract en primair
beoordeeld naar hun bijdrage
aan de realisatie van die
doelstellingen.
•	Ze zijn vooral bedoeld om een
impuls te geven aan nieuwe
initiatieven in de keten tussen
versterken, versnellen en
verzilveren.

•	Hierbij is samenwerking

tussen kennis en toepassing
van groot belang. Er dient
daarom altijd sprake te zijn
van samenwerkingsverbanden
en/of de vorming daarvan. De
breedte en de kwaliteit (kennis
en toepassingsgerichtheid)
daarvan is mede punt van
beoordeling, waarbij de
deelname van het mkb van
groot belang wordt geacht.
•	Innovatie-impulsgeld wil
impliciet zeggen dat er een
vervolg wordt beoogd. Het
uitzicht daarop is mede punt
van beoordeling.
•	Innovatie-impulsgelden
zijn niet bedoeld voor het
krijgen van extra geld voor al
lopende projecten, het gaat
om opstarten van nieuwe
initiatieven.

In 2020 zijn de volgende
projecten goedgekeurd en
uitgevoerd:
•	MIIP005: Relative navigation
using an optical measurement
method.
•	MIIP006: Incentives for green
shipping.
•	MIIP007: Onderzoek
toepassing van brandstofcellen
in de maritieme sector
(FCMAR).
•	MIIP012: NOMES: Novel and
Minimized Emissons Shipping.
•	MIIP013: AmmoniaDrive
Research Feasibility Study.
•	MIIP014: De potentie van
biobrandstoffen.
•	MIIP016: RODEO.
•	MIIP018: Haalbaarheidsstudie
schaalbaar opruimen, oogsten
en verwerken van sargassum
zeewier.
•	MIIP021: Wind assisted ship
propulsion.
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De Trade Council (TC) stelt zich ten doel het bevorderen
van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme cluster,
het gezamenlijk bewerken van markten en maritieme branding.
Daarnaast heeft de TC een signaalfunctie bij knelpunten in
(inter)nationale wet- en regelgeving.
Vanuit de TC wordt input gegenereerd voor de
internationalisatieparagraaf van de Topsectoren Water en Maritiem
en Logistiek en Energie, worden prioriteitsregio’s gedefinieerd
en identificeren we knelpunten in (inter)nationale regelgeving,
vestigingsklimaat, handelspolitiek en exportfinanciering.
Het secretariaat van de TC is in handen van Erik Salverda.
De secretaris heeft een belangrijke rol bij het distribueren
van informatie naar de branches en bedrijven en bij het
afstemmen van internationale activiteiten. De secretaris wordt
bekostigd met NML-middelen. Het voorzitterschap wordt
vervuld door Sander Vergroesen.
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Trade Council
De TC heeft via een centrale
vertegenwoordiger en als
vicevoorzitter zitting in het
kernteam Internationaal van de
Topsector Water en Maritiem.
Binnen dit kernteam wordt
op internationaal gebied
afgestemd met de ministeries
EZK, IenW en Buitenlandse
Zaken. Tevens vindt hier de
afstemming plaats met VNO en
aanverwante organisaties zoals
VNO-organisatie NLinBusiness
(NLIB) en het Internationaal
Strategie Overleg (ISO). Het
kernteam oefent invloed uit
op de keuze voor strategische
beurzen, handelsmissies en
projecten. Op deze wijze blijft
de sector op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen binnen
de handelsagenda en oefent zij
invloed uit op beleidsmakers.

foto: Erik Jansen

2020 activiteiten en de
ambities voor 2021
International Maritime
Branding

In 2020 is door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
(RVO) en de TC een initiatief
gestart om de maritieme sector
onderdeel te laten worden van
de internationale branding
van Nederland. Het doel is om
de sector beter te promoten
richting het buitenland, onder
andere door goede informatie
voor het postennetwerk,
herkenbare gezamenlijke
marketing en de uitrol van
een ‘serious game’. Veel
voorbereidend werk is in 2020
al gedaan, maar voor het slagen
van de campagne is (financiële)
steun en medewerking van
diverse maritieme stakeholders
en overheid noodzakelijk en is
het belangrijk om de campagne
van goede content te voorzien.
Voor verschillende thema’s
onder de campagne zijn IRO,
Havenbedrijf Rotterdam en
NMT kartrekker. Zij zoeken als
contentpartners van RVO steeds
de samenwerking met de andere
branches.

foto: Allseas

De TC, de communicatieafdeling
van NML en de betrokken
werkgroep gaan samen met
RVO op zoek naar beschikbare
middelen om de activiteiten te
financieren. In het kader van de
‘serious game’ wordt gekeken
naar bestaande initiatieven
waarbij aansluiting kan worden
gezocht. Verder worden de
materialen klaargezet in de
zogeheten toolkit voor het
postennetwerk, wordt een
eerste activiteit onder deze
campagne met de minister
gepland en wordt de campagne
officieel gelanceerd richting
het buitenland.

(Strategische) beurzen

2020 was natuurlijk een
heel slecht beurzenjaar. Wel
hebben we goed nagedacht
over hoe we post-corona
de handelsbevordering
weer kunnen oppakken.
Gefinancierd door NLIB is daar
een rapport voor gemaakt;
‘Herstart van de Agenda voor
de Handelsbevordering postcorona’. Hierin vraagt NML om
aandacht voor de etalagefunctie
van de Noordzee en voor

foto: BigLift Shipping
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een gezamenlijke digitale
gereedschapskist, die voor alle
branches toegankelijk is.
We verwachten als scenario voor
de herstart dat de branches
meebewegen en zich opmaken
om blijvend overstag te gaan
richting nieuwe manieren
van matchmaking. Denk
daarbij aan digitale vormen
van beursbezoek, hybride
handelsmissies en intensiever
gebruik van social media voor
en door ondernemers. De
internationale vakbeurzen gaan
in Europa pas weer vanaf 2021
serieus van start en zeker tot
dan is er veel onzekerheid. De
tussenliggende tijd moet goed
worden benut voor het vinden
van nieuwe wegen. Het rapport
werd opgesteld in opdracht
van NLIB. De uitwerking van de
voorstellen vindt in de eerste
maanden van 2021 plaats.

De hoop is dat in 2021 de
beurzenagenda weer snel kan
worden opgestart. Beurzen
blijven immers, zeker nu we
zien dat in diverse maritieme
deelsectoren de orderstroom
opdroogt, een belangrijke
plaats om bestaande en
nieuwe zakelijke contacten
te ontmoeten. De eerste
strategische beurs die voor de
sector op de agenda staat is
SMM Hamburg, waarvan zeker
is dat deze digitaal plaatsvindt.
Verderop in het jaar vinden OTC
Houston, de Monaco Yacht Show
en Marintec Shanghai plaats.
Deze drie voor onze sector
belangrijke beurzen vinden
vooralsnog fysiek plaats.
De verwachting is dat naast de
fysieke beursdeelnames ook
digitale deelnames onderdeel
blijven van de beurzenkalender.

Daarom is in samenwerking met
Netherlands Water Partnership
(NWP) onder de vlag van de
Topsector Water en Maritiem
een initiatief gelanceerd om
niet-bestede middelen uit het
Strategische Beurzenbudget
uit 2020 in te zetten voor
digitale ondersteuning. Zo
kan geschikte content worden
gecreëerd, moeten er video’s
worden ontwikkeld en worden
websites verbeterd. Daarnaast
wordt bezien of overgebleven
budget kan worden gebruikt
voor het verbeteren van het
stand-ontwerp op beurzen
of voor de ontwikkeling van
fysieke producten onder
de internationale Maritime
Branding-campagne.

foto: Allseas
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foto: Bert van Vliet

Handelsmissies

De handelsagenda
beslaat ook deelname aan
handelsmissies. In 2020 is
door een groep maritieme
bedrijven deelgenomen aan
de handelsmissie met het
koningspaar naar Indonesië.
Dit land blijft een interessante
markt, waar zowel Havenbedrijf
Rotterdam, offshorebedrijven
als scheepsbouwers (getuige
ook de Partners for International
Business (PIB) van NMT)
actief zijn. Een nieuwe kans
voor het maritieme cluster is
mogelijk Suriname, waar een
grote olievoorraad is ontdekt.
Dit biedt kansen voor de
offshore, maar ook voor allerlei
serviceverleners, havenbedrijven
en leveranciers van maritieme
technologie. De TC volgt de
ontwikkelingen in Suriname op
de voet.

Naast deelname aan grote
handelsmissies gaat de sector
zich ook weer richten op
gerichte, compacte missies naar
kansrijke landen en regio’s.
Het gaat daarbij om kansen
dichtbij huis, zoals Duitsland
en Scandinavië, maar ook op
markten hier ver vandaan, zoals
Vietnam en China.

Showcase Noordzee

In 2020 is een begin gemaakt
met het uitwerken van de
Showcase Noordzee. Langs
drie thema’s, klimaatneutraal
bouwen, varen en onderhouden;
multifunctioneel gebruik
Noordzee en vergroenen van
energieproductie, wordt de
potentie van de Nederlandse
maritieme sector gepromoot.
De bedoeling is om de stem van
de maritieme sector luider te
laten klinken als het gaat om

de Noordzee. Naast ruimte die
de natuur nodig heeft, vindt er
immers veel plaats: de winning
van offshore energie, visserij,
voedselproductie en transport
over het water.
De TC blijft betrokken bij
de verdere uitwerking van
de showcase en gaat deze
na oplevering gebruiken ter
promotie van de sector.

Trade Council
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Human capital vormt samen met innovatie en export de basis
van een gezamenlijke NML-aanpak met als doel het behouden
en versterken van onze duurzame mondiale maritieme toppositie.
Deze aanpak moet complementair, of in sommige gevallen
vervangend, zijn op de activiteiten die de individuele branches
op deze thema’s uitvoeren. Daarnaast is PR en communicatie
onmisbaar ter ondersteuning van deze drie NML-pijlers.
2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar te noemen.
Door de COVID-19-pandemie staat de wereld op z’n kop.
De impact op de maritieme sector is enorm, denk maar
aan de problematiek rondom bemanningswisselingen en
wereldwijde serviceverlening door maritieme bedrijven.
Maar ook het uitstellen van nieuwe orders en bepaalde segmenten
die enorm terugvallen in omzet zijn een direct gevolg van de
COVID-19-pandemie. Ook voor de maritieme arbeidsmarkt,
maritieme opleidingen en promotie en werving van de
sector zijn de gevolgen evident en voorlopig duren
die nog wel voort.
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Human Capital Council
Ondanks het zware weer zet de
sector alles op alles om vooruit
te blijven kijken, te anticiperen
op de nieuwe realiteit en daar
ook de kansen uit te halen en te
benutten. Met het ‘Masterplan
voor een emissieloze maritieme
sector’ werkt de sector in nauwe
samenwerking met overheden
en kennisinstellingen aan een
roadmap 2030 om innoverend
de crisis uit te komen. Om al
deze ontwikkelingen en de
gevolgen van de pandemie op de
te vangen en klaar te staan voor
de toekomst is het noodzakelijk
om structureel te blijven
investeren in human capitalactiviteiten op de terreinen van
kiezen, leren en werken.
De Human Capital Council (HCC)
vindt het essentieel dat de sector
de aandacht blijft richten op het
human capital en als maritieme

cluster doorlopend te investeren
in human capital-vraagstukken.
Dit is zeker geen vanzelfsprekendheid, maar nu
investeren is noodzakelijk om
als maritieme sector niet alleen
klaar te zijn voor de uitdagingen
van vandaag, maar ook voor
die van de toekomst.

Focus 2021

De HCC heeft een aantal jaren
geleden gekozen om drie
themalijnen te hanteren: kiezen,
leren en werken. Binnen het
raamwerk van deze drie thema’s
worden op diverse niveaus
(bedrijven, branches en sector)
human capital-activiteiten
uitgevoerd. De HCC-activiteiten
die worden opgezet op
sectorniveau worden zo gekozen
dat ze versterkend werken op de
inspanningen van branches en
individuele bedrijven.

Ook voor 2021 geldt dat
de HCC kijkt naar:
• Arbeidsmarktcommunicatiebeleid: Kiezen voor de
maritieme sector
• Opleidingsbeleid: Leren in de
maritieme sector
• Arbeidsmarktbeleid: Werken in
de maritieme sector
De afgelopen paar jaar heeft de
HCC gekozen voor een werkwijze
waarbij de focus ligt op een
aantal projecten, waarvoor per
project aparte werkgroepen
worden samengesteld. Dit
bevalt en wordt door de HCC
doorgetrokken in 2021. Dit
betekent dat de HCC twee keer
per jaar vergadert en tussendoor
wordt geïnformeerd over de
voortgang van de projecten.
Daarnaast komen voor de
projecten aparte werkgroepen
bijeen.

foto: Machiel Kraaij
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HCC-projecten 2021

De leden van de HCC hebben op
17 november gesproken over
de prioriteiten voor 2021 en in
hoofdlijnen afgesproken om
door te gaan met de projecten
uit 2020. Accenten kunnen
daarbinnen nog wel verschuiven.

‘Masterplan voor een
emissieloze maritieme
sector’ – onderdeel human
capital

In de eerste plaats is in 2020 een
dringende oproep uit de HCC
om in het ‘Masterplan voor een
emissieloze maritieme sector’
en het bijbehorende routeplan
2030 een duidelijk human
capital-onderdeel op te nemen.
Emissieloze scheepvaart vraag
immers om andere expertise nu
en in de toekomst. Niet alleen
voor de scheepvaart, maar
ook bij ontwerp, productie,
onderhoud en operationele inzet
moet nieuwe kennis ontwikkeld
en toegepast worden. Daarnaast

foto's: Stefan Segers
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geldt dat huidige en toekomstige
medewerkers ook goed
geschoold moeten worden in
deze nieuwe technieken. Hier
ligt derhalve ook een duidelijke
opgave en vaak vergeten
koppeling met human capital.

Arbeidsmarktcommunicatiebeleid – kiezen

In 2019 is door de HCC en het
Communicatie Panel de branche
brede arbeidsmarktstrategie
‘Maritime by…’ ontwikkeld,
inclusief online editor. De
vertaling van de strategie naar
concrete middelen en meerjarige
aanpak is in 2020 deels in
het water gevallen, omdat
financiering onvoldoende en laat
beschikbaar kwam. Daarnaast
konden veel activiteiten geen
doorgang vinden als gevolg van
de coronabeperkingen. Ook voor
de aansluiting en betrokkenheid
van bedrijven en branches heeft
dat geen goed gedaan. Dit is in
november besproken en daar

zijn de volgende afspraken
gemaakt:
• Ga met coalities voor branding
aan de slag en kijk hoe je het
concept daarbij kan inzetten.
Dit mogelijk gekoppeld aan
een beperkt aan events per
jaar.
• Kijk hoe de doelgroep beter/
anders bereikt kan worden,
welke kanalen en middelen
zijn daarin effectief.
Gelukkig kwamen er in de
tweede helft van het jaar
middelen beschikbaar
vanuit een coronafonds,
beschikbaar gesteld door de
samenwerkende maritieme
fondsen. Daaruit hebben we
de ontwikkeling van een video
gestart over de beroepen en
mogelijkheden in de maritieme
sector. De opleidingengids op
maritimebyholland.nl heeft
een flinke update gekregen
en komt in een andere vorm
terug op de nieuwe website.

Binnen de MLO HR-kring
is onder andere aandacht
voor beschikbare vacatures
en personeelsuitwisseling,
loopbaanperspectieven,
trainingsbehoeftes en coaching
en worden HR-thema’s
besproken en ervaringen
uitgewisseld. Er bestaat
een kleine vaste kern van
deelnemers uit organisaties
die ook regelmatig buiten de
vergadering om contact hebben
over HR-vraagstukken.
Gevolgen corona vragen
mogelijk extra/andere inzet
Mede door de COVID-19pandemie is in het vierde
kwartaal van 2020 een aantal
reorganisaties gestart en de
verwachting is dat dit ook in
2021 doorgaat. Als sector doen
we er goed aan deze mensen
zoveel mogelijk te helpen een
(tijdelijke) plek te vinden binnen
de eigen branche of één van de
andere maritieme branches.
Ook uit de arbeidsmarktmonitor
2020 blijkt dat hier veel mogelijkheden zijn. Via het MLO HRnetwerk wordt dit vanuit NML
ondersteund, maar er worden
ook diverse andere initiatieven
en projecten gestart. Vanuit NML
wordt ingezet op een bundeling
van krachten en initiatieven,

een sterk netwerk van en voor
de bedrijven en behoud en
aantrekken van mensen voor de
sector.
Daarnaast geldt dat in 2021
mogelijk ook inspanning wordt
gevraagd op het dossier van
stage- en afstudeerplaatsen.
Deze plaatsen staan onder druk
en voorkomen moet worden dat
de huidige lichtingen studenten
vertraging oplopen of zelfs
afhaken omdat er onvoldoende
plaatsen beschikbaar zijn.

Arbeidsmarktmonitor

Om de arbeidsmarktontwikkelingen te monitoren, trends
waar te nemen en toekomstvoorspellingen te kunnen doen
zijn kengetallen nodig over
de maritieme arbeidsmarkt.
In 2020 heeft NML, in nauwe
samenwerking met IenW en de
branches een pilot uitgevoerd
en is er sinds 2014 weer voor
het eerst een maritieme arbeidsmarktmonitor verschenen.
Deze monitor heeft laten zien
dat op basis van microdata van
het CBS, waar nodig aangevuld
voor specifieke data met
enquêtes, een goed beeld kan
worden gekregen van diverse
arbeidsmarktdata over de

maritieme sector, maritieme
branches en regio’s. De HCC wil
deze geslaagde pilot in 2021
verder uitbreiden naar een
structurele reeks. Zo wordt
meerjarig inzicht verkregen,
zodat trends kunnen worden
waargenomen, en dat beleid en
acties uitgezet kunnen worden.
Daarvoor wordt de methodiek
verder verfijnd en aangevuld,
actuelere cijfers opgehaald,
verkend of maritieme cijfers
ook makkelijk afgezet kunnen
worden ten opzichte van
landelijke gemiddelden en
voor analyse en duiding van de
cijfers wordt meer ingezet op
deskundigheid van branches en
bedrijven. Hierbij wordt onder
andere ingezet op een human
capital-seminar.
Om bovenstaande waar
te maken moet uiteraard
voldoende capaciteit
(menskracht en projectgeld)
beschikbaar komen. Nadat
NML heeft meebetaald met
de pilot in 2020 is er nog
een kleine reservering voor
de arbeidsmarktmonitor
2021. Naast de bijdrage uit
NML kan op projectbasis
gezocht worden naar externe
financieringsmogelijkheden.

Human Capital Council
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Facts & Figures Human Capital

2019189.669

2018186.861

2017182.186

2016182.543

2015182.863

2014182.441

2013179.065

2012176.010

2011171.617

2010169.012

2009171.456

2008173.812

2007170.966

2006168.462

Direct werkzaam in de maritieme sector

In 2019 waren 284.917 werknemers direct en indirect werkzaam
in de maritieme sector.

3,0%

Percentage van
de Nederlandse
beroepsbevolking

3%
9%

21%

16%

25%

23%
25%

75%

26

23%

79%

Dienstverband

Leeftijdsopbouw

Gender

 Voltijd
 Deeltijd








18 t/m 25 jaar
26 t/m 35 jaar
36 t/m 45 jaar
46 t/m 55 jaar
56 t/m 65 jaar
66 jaar en ouder

 Man
 Vrouw

Jaarverslag 2020

Regionale verdeling 20.890 vestigingen

2.435

750

2.415

3.390

2.340

5.520
Regio’s

1.190

2.850

 Noordelijke regio
 Kop van Noord-Holland
 Gelderland/Overijssel
 Amsterdam/Noordzeekanaalgebied





Rotterdamse regio
Zeeuwse regio
Noord-Brabant/Limburg
Overig Nederland
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Facts & Figures Trade

Omzet van de
Maritieme sector

201057.093

201020.700

201159.820

201122.198

201261.894

201223.000

201363.514

201323.054

201466.477

201424.249

201566.277

201526.274

201663.694

201626.271

201766.191

201726.017
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201930.443
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Export van de
Maritieme sector

3,1%

€ 24,7 miljard
Toegevoegde waarde 2019

Percentage van het
Nederlands bbp

€ 59,1 miljard
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Aantal schepen onder Nederlandse vlag
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FACTS & FIGURES
COMMUNICATIE
NEDERLAND MARITIEM LAND

Het Nederland Maritiem Land-merk richt
zich op de politieke doelgroep, maritieme
achterban en een internationale doelgroep.
Via de websites: maritiemland.nl
(+ Engelstalige versie) en tkimaritiem.nl.
Elke twee weken verstuurt NML een
nieuwsbrief met het laatste maritieme
nieuws en alle evenementen. Via Twitter
en LinkedIn groeit het bereik al jaren.

Totaal

49.502
websitebezoeken in 2020

maritiemland.nl

Nieuwsbrief

1.142

nieuwsbrief abonnees

Twitter | @NLMaritiem

2.913
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volgers (+3,3%)

LinkedIn | @Nederland Maritiem Land

2.304

volgers (+59%)

FACTS & FIGURES
PROMOTIE EN JONGERENCOMMUNICATIE
MARITIME BY HOLLAND

Totaal

14.168
websitebezoeken in 2020

maritimebyholland.nl

Het Maritime by Holland-merk richt zich
op de jongerendoelgroep; middelbare
scholieren, (technische) studenten. De
maritieme jongerenambassadeurs en de
arbeidsmarktbranding zijn ook gekoppeld
aan het merk Maritime by Holland. Zij
bereiken de volgende generatie maritiem
talent via maritimebyholland.nl, Facebook
en Instagram.

Opleidingengids op maritimebyholland.nl
Best bekeken opleidingen
> Maritiem Officier - Officier Zeedienst | Koninklijke Marine | HBO | Den Helder
> Maatwerk HBO Maritieme Techniek – Scheeps- en jachtbouw | STC | HBO | Rotterdam
> Nautisch Business Management| IVA Driebergen| HBO | Driebergen
> 	Master of Marine Shipping Innovations | Maritiem Instituut Willem Barentsz | WO |
Terschelling

Facebook | @mbhymr

1.748

volgers (+4,9%)

Instagram | @maritimebyholland

794

volgers (+17%)

Facts & Figures
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Communicatie is één van de hoofdactiviteiten van NML.
Het effect en het resultaat van alle maritieme activiteiten is
nauw verbonden met goede en heldere communicatie.
De externe communicatie is toegespitst op het laten zien wat
de sector inhoudt, het benadrukken van haar maatschappelijke
en economische toegevoegde waarde, maar ook op het overbrengen
van kansen en uitdagingen. De voordelen van een collectieve
aanpak via NML spreken eigenlijk voor zich, toch blijven wij
het belang hiervan onderstrepen. Samen vergroten we ons bereik.
De interne communicatie richt zich op maritieme collega’s en
collega’s uit de bredere transport- en watersector. NML houdt
iedereen op de hoogte van het laatste maritieme nieuws
en de evenementen.
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Communicatie Panel
Rol van het
Communicatie Panel

Het Communicatie Panel
levert strategisch advies met
betrekking tot de haalbaarheid
en uitvoering van de, door het
Algemeen Bestuur (AB) en de
Councils, opgestelde strategische
communicatiedoelstellingen.
Daarnaast adviseert het panel bij
de activiteiten op het gebied van
het versterken en verbeteren
van het imago van de sector. In
de infographic in dit jaarverslag
staat een mooi overzicht van de
invloed en het bereik van alle
kanalen van NML en Maritime

by Holland. Sabine Marsé is
de secretaris van het panel. In
2020 is Simonette Kraaij gestopt
met haar rol als voorzitter, het
panel is nog op zoek naar een
opvolger.

Zichtbaarheid en
imagoverbetering

NML is de netwerkorganisatie
van de Nederlandse maritieme
sector. De organisatie fungeert
als facilitator van het maritieme
netwerk en is op collectieve
belangen de verbindende
factor tussen alle deelsectoren.
De toegevoegde waarde van

NML ligt in versterking van de
individuele maritieme branches
door gezamenlijk brancheoverstijgende initiatieven te
nemen. NML promoot en
versterkt Nederland als maritiem
land. Wij richten ons op het
verhogen van de zichtbaarheid
en imagoverbetering van de
sector. Samen met onze leden
brengen wij de maritieme
wereld in beeld bij de relevante
doelgroepen. Waar nodig zetten
wij ons in om het maritieme
beleid van de Nederlandse
overheid te beïnvloeden.

Communicatie Panel
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Onze merken en
doelgroepen

Het merk ‘Nederland Maritiem
Land’ wordt ingezet bij alle
communicatie richting de
maritieme achterban en
maritieme partners, zoals de
Nederlandse overheid. Het merk
‘Maritime by Holland’ wordt
ingezet voor het vergroten van
de bekendheid van de sector,
specifiek richting middelbare
scholieren, studenten en zijinstromers. Ook in 2021 brengt
NML de maritieme wereld weer
met veel plezier in beeld. We
kijken in het bijzonder uit naar
het jaarlijkse hoogtepunt, de
Maritime Week, waarin wij ook
dit jaar weer samen met alle
maritieme collega’s de maritieme
wereld in de schijnwerpers
zetten. De Maritime Week 2021
vindt plaats van 30 oktober tot
en met 6 november 2021.
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Communicatiemiddelen
De communicatieafdeling van
NML beheert vijf verschillende
websites. Daarnaast heeft
NML zeer succesvolle Twitteren LinkedIn-accounts. Beide
socialmediakanalen worden
ingezet voor de zakelijke en
politieke doelgroep. In 2020
is er een speciale Maritime
Week-pagina bij gekomen op
LinkedIn. Op die pagina wordt
het hele jaar door content
gedeeld in het kader van de
arbeidsmarktbranding.
De pagina is gevuld met alle
persoonlijke en inspirerende
‘Maritime by…’ verhalen van
maritieme collega’s. Dit is in
aanvulling op de ‘Maritime
by Holland’ jongerenaccounts op Instagram en
Facebook, welke worden
beheerd door de Maritieme
Jongerenambassadeurs
van NML. Dit gebeurt onder
begeleiding van de communicatieafdeling van NML.

Maritieme branding

Ook in 2021 wordt de maritieme
arbeidsmarktbranding ingezet.
Deze branding, de campagnes
en de bijbehorende online
editor zijn in 2019 ontwikkeld in
samenwerking met de maritieme
cluster. Dit is een gecombineerd
project en wordt samen met de
HCC uitgevoerd. In dat hoofdstuk
in dit jaarverslag staat een
update over het project. Naast
een samenwerking met de HCC
werkt de communicatieafdeling
nauw samen met organisaties
die hetzelfde doel hebben: de
promotie van de sector onder
jongeren en zij-instromers. Zoals
EIC Mainport, de Zeekadetten,
de maritieme musea en de
maritieme scholen.
De internationale maritieme
branding is een project dat
samen met de TC wordt
uitgevoerd. Voor een update
over dit project verwijzen wij
naar het hoofdstuk van de TC.

foto: Stefan Segers

Maritime Week

Ondanks dat de Maritime
Week voornamelijk digitaal
werd gevierd was het ook dit
jaar weer een groot succes.
Misschien juist doordat de
leden nu op een laagdrempelige
manier evenementen konden
organiseren. Een week lang
stond de maritieme sector weer
extra in de schijnwerpers. Een
week met inspirerende webinars,
een kijkje in de keuken bij
maritieme professionals en een
heuse fotocompetitie. Een week
waarin de nieuwe Maritieme
Jongerenambassadeurs
zich voorstelden en de
jaarlijkse maritieme monitor
werd gepresenteerd. Ook
de arbeidsmarktmonitor
werd gepresenteerd. En
dan was er vrijdag ook nog

eens de lancering van ‘The
maritime future is now’, een
door het RVO geïnitieerde
internationale campagne
om vanuit de Nederlandse
maritieme sector één visuele
identiteit te gebruiken in de
rol van game changer op het
gebied van verduurzaming.
Behalve het promoten van
de maritieme sector is ook
het delen van kennis een
belangrijke doelstelling van de
Maritime Week. En hoewel de
bijeenkomsten en activiteiten dit
jaar voornamelijk online waren,
is deze doelstelling ook nu weer
bereikt.
De Nautilus fotocompetitie
leverde prachtige plaatjes op.
Leden van Nautilus International,
de maritieme vakbond voor

zeevarenden, gaven massaal
gehoor aan de oproep om
maritiem gerelateerde foto’s in
te zenden. Van alle foto’s kreeg
elke dag van de Maritime Week
één foto een podium op de
social media van Nautilus en
NML. En uit die dagwinnaars
kwam Bob Kuiper uiteindelijk
als eindwinnaar uit de bus. Hij
legde tijdens zonsondergang de
haven van Koper (Slovenië) vast.
Met zijn foto mag hij pronken op
de voorkant van het jaarverslag
van NML en in de Telegraph, het
Nautilus International magazine.
Al met al hebben wij als
organisatie een mooie
uitgebreide online Maritime
Week kunnen neerzetten met
veel verschillende deelnemers.
We zijn trots op het resultaat!

Communicatie Panel
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Elk jaar worden door NML drie of vier jongeren uitgekozen die
één jaar lang de maritieme sector mogen promoten bij andere jongeren.
Maar het ambassadeurschap blijft voor het leven. Hiermee bouwen
we een community van maritieme ambassadeurs, die zich tijdens hun
hele carrière voor de opleidingen en de sector in blijven zetten.
NML heeft een aantal jaar geleden besloten meer te richten
op het bekender maken van de sector bij jongeren.
En hoe kun je de jongerendoelgroep beter bereiken dan
andere jongeren in te zetten? Studenten die een maritieme studie
volgen en jongeren onder de 25 die een maritieme baan hebben,
worden elk jaar uitgenodigd zich aan te melden als Maritieme
Jongerenambassadeur. Met hun cv, motivatie en pitch worden
uiteindelijk de meest enthousiaste jongeren uitgekozen. Zij mogen
dan een jaar lang het Instagram en Facebook-account overnemen,
en er worden allerlei gave uitstapjes geregeld. Zo zijn ze vaste
gast bij de Wereldhavendagen in Rotterdam en zijn ze welkom
om een kijkje te nemen op de werven en werkplaatsen van
de leden van NML. Met deze kennis en ervaringen
benaderen ze jongeren, zetten ze het hele spectrum
van (technische) maritieme opleidingen op de kaart en
laten het uitdagende arbeidsmarktperspectief in de
volle breedte van de sector zien.
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Maritieme Jongerenambassadeurs

Nederlandse maritieme sector
kampt met een imagoprobleem.
Jongeren die niet bekend zijn
met de sector, hebben over het
algemeen geen (of een verkeerd)
beeld over leren en werken in
de maritieme sector. Ze kunnen
zich vrijwel geen voorstelling
maken van het soort en de aard
van het werk. Daarnaast hebben
ze geen goed beeld van de
mogelijkheden binnen de sector
en de kans op een aantrekkelijke
maritieme carrière. Daarom zijn
de ambassadeurs zo belangrijk.

Young Maritime
Representatives
2019-2020

Maritime by…
Bas, Danique en Jesper

In 2019, tijdens de Wereldhavendagen, zijn Bas, Danique en
Jesper gekozen als Maritieme
Jongerenambassadeurs van
het schooljaar 2019/2020. Bas
volgt de opleiding Schipper

Binnenvaart aan het STC en is
om de twee weken aan boord
van zijn stageschip te vinden.
Danique studeert Maritieme
Techniek aan de TU Delft
en Jesper doet de opleiding
Maritiem Officier aan de HZ
University in Vlissingen. Een
leuke mix van verschillende
studies en eigenschappen die, zo
bleek, elkaar goed aanvullen.
2020 was natuurlijk een
bijzonder jaar, zeker
ook voor de Maritieme
Jongerenambassadeurs. In
januari en februari gingen alle
uitstapjes nog zo veel mogelijk
door. Zo mocht Jesper door zijn
opleiding in januari naar het
Maritiem Simulator Training
Centrum op Terschelling. Hier
leerde hij hoe hij anderhalf
jaar aan studie in de praktijk
kon brengen. Een goede
voorbereiding op zijn stage die
in augustus 2020 begon.

In februari werd Jesper verder
voorbereidt op zijn stage, hij
kreeg namelijk Basic Safety
Training. Hier leerde hij wat hij
moet doen bij noodgevallen aan
boord van een schip. Verder was
Bas zoals gewoonlijk aan boord
en maakte Danique een filmpje
over de modelzeiljachtwedstrijd
van haar opleiding.
In maart stonden er enkele
afspraken op de planning,
maar helaas kwam toen ook
corona om de hoek kijken.
Gelukkig ging de ‘open dag’ bij
de Koninklijke Marine wel door.
Danique en Jesper gingen naar
Den Helder en hebben een hele
dag meegevaren. Ook kregen
ze antwoord op al hun vragen.
Als verrassing kwamen er nog
twee straaljagers overvliegen.
Ook de helikopter vloog langs
en ze kwamen de varende
onderzeeboot tegen.

foto: Stefan Segers
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foto: Stefan Segers

Vanaf april werd het wat stiller
en hebben ze nieuwe ideeën
bedacht om toch de jeugd aan
te spreken. Zo heeft Jesper een
proefje uitgevoerd en gefilmd
die basisschoolkinderen konden
volgen. En Danique liet zien hoe
je een bootje kan vouwen van
papier.
In mei mocht Danique meevaren
met een Interceptor van de
Haas Maassluis. Aangezien
de opleidingsinstituten ook
moesten schipperen met deze
nieuwe situatie, konden de
ambassadeurs hen helpen met
het delen van info en content.
In juni plaatste Bas een filmpje
over zijn vaarreis die hij maakte
aan boord van het schip waar
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hij stageloopt. Zo kun je zien
dat het soms best prikken is
in een sluis! Jesper mocht een
maand later de eerste prijs van
de profielwerkstukkenwedstrijd
uitreiken aan drie middelbare
scholieren. Ook hebben de
ambassadeurs in juli een gastles
opgenomen voor groep 7 en 8
op de basisschool. Zo kunnen de
scholen dit altijd bekijken.
Jesper startte half augustus
zijn stage aan boord van de
MV Fairmaster van Jumbo.
Hij voer van Duitsland, naar
Denemarken en Nederland. Om
voorbereidingen te treffen voor
een windmolenpark op zee.
Jesper is tot en met januari 2021
aan boord gebleven.

Vanaf september zijn de
ambassadeurs hard op zoek
gegaan naar hun opvolgers.
Doordat alle maatregelen
rondom COVID-19 alles nu
zo onvoorspelbaar maakte, is
ervoor gekozen de verkiezing
uit te stellen. Waar normaal
in september de nieuwe
ambassadeurs bekend worden
gemaakt, werd nu de zoektocht
gestart. In oktober kwamen de
aanmeldingen hard binnen. Na
een drukke online pitchdag,
konden de ambassadeurs en de
jury een goede keuze maken uit
vier opvolgers.

Maritieme Jongerenambassadeurs
2020-2021

Maritime by…
Iris, Maxime, Reinier en Tom

Deze opvolgers zijn Iris,
Maxime, Reinier en Tom!
Iris volgt de opleiding tot
schipper binnenvaart aan
het Nova College. Maxime is
HR&Management Assistant bij
Hatenboer-Water. Reinier doet
de opleiding Maritiem Officier
aan de HZ University en Tom
studeert Maritieme Techniek aan
de TU Delft. Normaal gesproken
worden de ambassadeurs
bekend gemaakt tijdens de
Wereldhavendagen, aan boord
van één van de schepen van het
Loodswezen. Dit jaar is dit in een
ander jasje gestoken. De oude
en nieuwe ambassadeurs zijn
samen naar Kooiman Marine
Group gegaan. Hier hebben ze
een filmpje opgenomen, zijn
persfoto’s gemaakt en hebben
ze meteen een bijzondere dag
gehad op een scheepswerf.
In november en december heeft
Maxime een inkijkje gegeven in
het werk dat Hatenboer-Water
doet. Iris is regelmatig aan
boord van het schip te vinden
waar ze stageloopt. Tom gaf
op Instagram een inkijkje in
zijn school en ook Reinier heeft
laten zien hoe zijn school ervan
binnen uit ziet.

Voor 2021 staan weer grootse
ideeën in de planning. Zo
mogen de ambassadeurs langs
verschillende leden van NMT
en staan gastlessen bij scholen
op het wensenlijstje van de
ambassadeurs.

Opleidingengids

Maritime by Holland wil het
scholieren, studenten, maar
ook zij-instromers zo makkelijk
mogelijk maken om kennis te
maken met de maritieme sector.
Zo wordt bijvoorbeeld elk jaar
in november de Maritime Week
georganiseerd om laagdrempelig
met de maritieme sector in
contact te kunnen komen.
Daarnaast is één van de
best bekeken zaken op
maritimebyholland.nl de
opleidingengids, waar alle
opleidingen in staan die iets
met maritiem te maken hebben.
Voor iedereen die graag terecht
wil komen in de maritieme
sector zijn er vele mogelijkheden
om via een opleiding in te
stromen. Voor ieder niveau
is een oplossing beschikbaar.
In de opleidingengids kun je
filteren op ‘soort opleiding’,
‘soort opleidingsniveau’ en
‘soort sector’. In deze maritieme
opleidingengids staat welke
opleidingen er zijn. Zo kunnen
geïnteresseerden ontdekken wat
bij hen past.

Opleidingen voor bijvoorbeeld
de binnenvaart, containervaart,
een sleephopperzuiger of een
offshore support vessel. Van
matroos, stuurman tot kapitein.
We kunnen de hulp van nieuwe
studenten goed gebruiken
aangezien we voor een aantal
grote uitdagingen staan, zoals
emissieloze schepen. In de
maritieme wereld hebben we
uitvinders, denkers, doeners en
makers nodig.
In de opleidingengids kunnen
scholieren zich laten informeren
en inspireren over de vele
mogelijkheden die deze grootse,
interessante en trotse maritieme
wereld hen te bieden heeft. De
gids krijgt in 2021 een flinke
update. Neem een kijkje op
maritimebyholland.nl, daar staan
alle opleidingen en verhalen van
mensen uit de maritieme sector.
Misschien kunnen de collega’s
uit uw organisatie ook wel een
mooi verhaal vertellen over
hun ervaring en loopbaan in de
maritieme sector. Wij horen het
graag: info@maritiemland.nl.

Maritieme Jongerenambassadeurs

39

Bureauzaken 2020
Naast het ondersteunen van alle vergaderingen en evenementen
heeft het bureau zich het hele jaar ingezet om door middel van
goede communicatie de bekendheid van de sector te vergroten.
Daarnaast is heldere communicatie van groot belang voor
een goede samenwerking binnen de maritieme cluster.
Diverse nieuwsbrieven en rapportages hebben het licht gezien.
Het bureau heeft ook veel inzet geleverd ter ondersteuning van
de maritieme lobby richting de politiek al dan niet via de aangesloten
brancheverenigingen en VNO-NCW. Ook steunde bureau NML de
coördinatie, financiële administratie en communicatie voor ENMC,
PERISCOPE, TKI Maritiem, Dutch Artic Circle en de MIIP.
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Organisatie
ENMC

NML heeft Nederland in 2020
wederom vertegenwoordigd
binnen het European Network of
Maritime Clusters (ENMC). Arjen
Uytendaal is daar president
van het Europese Maritieme
Cluster. Marjolein van Noort,
werkzaam bij de KVNR, heeft de
taken van kwartiermaker voor
het ENMC in 2019 opgepakt.
In 2020 zijn vele nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden
ontstaan mede door het
laagdrempelig digitaal mee
kunnen praten. Daarnaast is
er één fysieke bijeenkomst
georganiseerd in Brussel met
Europese beleidsambtenaren,
Europarlementariërs en
de betreffende Europese
Commissaris naast de verdere
digitale bijeenkomsten. Op
regelmatige basis is er contact
met de beleidsmakers vanuit DG
MARE en worden zienswijzen
gegeven ten aanzien van de
Blue Economy ontwikkelingen in
Europa.

PERISCOPE

In het Europese project dat zich
richt op innovatie en duurzaamheid, PERISCOPE, is NML actief
als process leader. Het afgelopen jaar zijn er diverse (digitale)
bijeenkomsten georganiseerd. In
november heeft NML samen met
de Denen voor PERISCOPE een
drone-webinar georganiseerd
om de laatste ontwikkelen rond
het gebruik van drones in de
maritieme sector te volgen en te
versnellen door partijen bij elkaar
te brengen. Tijdens het seminar
zijn diverse presentaties gegeven
over de laatste ontwikkelingen,
uitdagingen daarbij en mogelijke
oplossingen om de toepassing
van drones voor de maritieme
markt te vergroten.

Samenstelling
van het bureau
•	Arjen Uytendaal
Directeur

•	Nathalie Nipius-ter Reegen
•
•
•
•
•

Management- en bestuursondersteuner
Roegzana Hoesenie
Office Manager
Sabine Marsé
Senior Communicatie Adviseur
Vincent Verweij
Webmaster & Communicatie Adviseur
Willeke Ruijtenberg
Communicatie Adviseur
Ghazaleh Ghandi-Sehat
Financiën

: Stefan Segers
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Bestuur Nederland Maritiem Land
Het afgelopen jaar hebben
de volgende mutaties plaatsgevonden in het Algemeen
Bestuur:
• Gerben Eggink heeft Dave
Vander Heyde opgevolgd
als CEO a.i. van Royal IHC.
• Boudewijn Siemons heeft
Ronald Paul opgevolgd
als COO van Havenbedrijf
Rotterdam.
• Per 1 januari heeft Jan Kweekel
Astrid Kee opgevolgd als
HCC-voorzitter van NML en
neemt de honneurs binnen
NML waar voor STC.
• Per 1 oktober heeft Sibrand
Hassing zijn taak als
duovoorzitter binnen de KVNR
neergelegd, tegelijkertijd met
zijn rol als vicevoorzitter van
NML. Annet Koster neemt
tijdelijk de honneurs van de
KVNR waar.
• Per 1 september heeft
Ronald Paul zijn taak als
penningmeester neergelegd.
Ton Wouterse neemt
tijdelijk de taak over als
penningmeester.

foto's: Aaron Zwaal
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Het Dagelijks Bestuur heeft
in 2020 vijfmaal vergaderd.
Het Algemeen Bestuur heeft
viermaal vergaderd. De
vergaderingen van het Algemeen
Bestuur hebben bij het Marine
Etablissement Amsterdam, de
Van Ghentkazerne en digitaal
vergaderd. Helaas is er naast
het formele gedeelte in 2020
geen gelegenheid geweest voor
interessante rondleidingen door
de coronacrisis. Wél hebben
wij één vergadering gehad
waarbij Henk Prins, MARIN, een
interessante presentatie heeft
gegeven over Zero Emission
Waterborne Transport.
Het afgelopen jaar was één van
de belangrijkste onderwerpen
het ‘Masterplan voor een
emissieloze maritieme sector’.
IenW en EZK hebben allebei
een vertegenwoordiger als
waarnemer in het Algemeen
Bestuur.

foto: Aaron Zwaal

Overzicht Algemeen Bestuur 2020

In 2020 waren de volgende bestuursleden actief binnen NML:
Bas Buchner			
MARIN
Kommer Damen
Damen Shipyards
Gert-Jan van Goch
Wärtsilä
Sibrand Hassing
KVNR
Hans Hopman		
MKC
VADM Rob Kramer
Koninklijke Marine
Jan Kweekel			
STC Group
Joost Mulder			
Nederlands Loodswezen
Bas Ort				
NMT
Koen Overtoom		
Brancheorganisatie voor Zeehavens
Ronald Paul			
Havenbedrijf Rotterdam
Ronald Quik			
ABN AMRO
Dave Vander Heyde
Royal IHC
Sander Vergroesen
IRO
Ton Wouterse		
Rabobank

Organisatie
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Word ook lid van
Nederland Maritiem Land!
Leden

Extra council-leden

www.maritiemland.nl
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foto: J. Ramon/Wärtsilä

Onderdelen en samenhang Maritieme Cluster

• Havengerelateerde
dienstverlening
• Logistiek
& transport

Zeescheepvaart
Binnenvaart

• Dienstverlening

Havens

Maritieme
dienstverlening

• Nieuwbouw

• Defensie
Marine
• Upstream
• Toeleveranciers
en dienstverlening

Maritieme
Cluster

Offshore

Scheepsbouw

Maritieme
toeleveranciers

• Elektrotechniek

Waterbouw

• Baggeren

Visserij

• Natte
aannemerij
• Visproductie

Jachtbouw/
watersportindustrie

• Werktuigbouw

• Kleine-/
superjachtbouw
• Jachthaven,
jachten & recreatie
gerelateerde
dienstverlening

Nederland Maritiem Land
Contactgegevens
Willemswerf
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

• Scheepsreparatie

010 747 00 76
info@maritiemland.nl
www.maritiemland.nl

