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Maritiem Innovatie Programma: Interne ‘Midterm Review’
Voorwoord
De Maritime Innovation Council is het bestuur van de Stichting Maritiem Innovatie Programma, waarin
de betrokkenheid van de industrie en technologie-instituten bij de ‘governance’ van het Maritiem
Innovatie Programma is vastgelegd. Het MIP bureau te Wageningen is de uitvoeringsorganisatie van de
Stichting.
De Council heeft het MIP bureau gevraagd om op basis van de bereikte resultaten begin 2009 van het
innovatie programma een tussentijdse, interne evaluatie te op te stellen. Deze evaluatie heeft als doel
om :
1. Te kunnen beoordelen of het programma op de goede weg is en in hoeverre de ambities zoals
vastgelegd in de Strategische Agenda’s middels de programmatische aanpak zoals beschreven in
het kerndocument worden bereikt
2. De invloed van de medio 2008 drastisch veranderde economische situatie op de ambities te
kunnen verwerken
3. Te kunnen worden gebruikt om richting te geven aan eventuele initiatieven ter stimulering van
de voortgang en voor het definiëren van eventuele nieuwe aandachtsgebieden van belang voor
de sectoren verenigd in het MIP, waaronder ook samenwerking met andere gerelateerde
sectoren kan vallen
De peildatum van de evaluatie is februari 2009, zodat de resultaten van de tenders van 2009 niet in de
cijfers zijn opgenomen.
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Maritiem Innovatie Programma: Interne ‘Midterm Review’
Inleiding
Op 12 juli 2007 ging het Maritiem Innovatie Programma (MIP) van start. Ter voorbereiding op een
vervolgfase, is het belangrijk om te weten hoe de vorderingen tot dusver zijn geweest.
Onderhavige notitie dient als interne tussentijdse evaluatie (Midterm Review) van het MIP, die is
opgesteld door het MIP-programmabureau op basis van de volgende informatie:
Min EZ, Evaluatie Rapport Maritiem, sept 2008 (concept).
Commissie Scheepbouwer: Evaluatie Sleutelgebiedenbeleid, dec. 2008
SenterNovem: rapportage Tenders 2007.
SenterNovem: rapportage Tenders 2008.
Nederland Maritiem Land: Economische Monitors voor het Maritiem Cluster
Nederland Maritiem Land/Maritiem Kennis Centrum: Kerndocument Maritiem Innovatie
Programma, waarin opgenomen de economische nulmeting van de sectoren direct betrokken
bij het MIP, en de ambities van deze sectoren voor de looptijd van het MIP.
MIP-Programmabureau: Inventarisatie deelnemers aan projecten en deelnemers in de MIP
governance structuren
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

MIP-Programmabureau: ‘Gap’-analyses op basis van gehonoreerde projecten.
MIP-Programmabureau: Memorandum 2009 - ‘Actualiteit van Strategische Agenda’s Offshore Services en
Maritieme Maakindustrie’.
Relatienetwerk MIP.
Afkortingen.

De eerste vier bronnen geven informatie over de gerealiseerde projecten en initiatieven. De andere
bronnen geven de uitgangspositie weer, en de resultaten van de inventarisatie van resultaten ten
opzichte van de streefwaarden voor 2011. Merk op dat het laatste memorandum een commentaar is
anno 2009 over de actualiteit van de Strategische Agenda’s in het licht van de voortschrijdende
ontwikkelingen en de economische recessie die eind 2008 is ingezet.

Ambitie Maritiem Innovatie Programma
In het Maritiem Innovatie Programma hebben het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hun ambitie
omschreven als:
Bedrijven en kennisinstellingen in de offshore en maritieme
maakindustrie willen een toonaangevende positie van Nederland
op het gebied van productleiderschap en regievoering.
Dit op basis van onderscheidende technologie, concurrerend in
prijs/kwaliteit, gebaseerd op een sterke kennisbasis en een hechte
samenwerking in de cluster, rekening houdend met de
maatschappelijke randvoorwaarden, zoals duurzaamheid.
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De speerpunten van het Maritiem Innovatie Programma betreffen internationaal opvallende,
“excellerende” activiteiten waarin Nederland haar positie wil versterken en haar kansen wil verzilveren
door voorop te blijven lopen op het gebied van technologie en efficiëntie:
de Liquified Natural Gas (LNG)-Supply Chain voor de offshore industrie;
de olie/ gaswinning onder extreme omstandigheden voor de offshore industrie;
de bouw van Complexe Specials voor de maritieme maakindustrie (baggerschepen,
patrouilleschepen, megajachten, short-sea schepen en offshore werkschepen);
de procesinnovatie in de maritieme maakindustrie.

Voor deze activiteiten zijn de ambities kwantitatief gespecificeerd in de Strategische Agenda’s van het
MIP, waarbij per onderdeel de groeiambities zijn gegeven. Per subsector resulteert dit in een significante
groei van de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie
De maritieme maakindustrie heeft de ambitie haar marktaandeel op het gebied van complexe
specials te vergroten en daarmee haar toegevoegde waarde de komende tien jaar bijna te
verdubbelen.
De offshore dienstverlening richt zich in dit programma vooral op ontwikkeling voor olie-en gaswinning en mijnbouw in ‘onherbergzame gebieden’ (zoals heel diep of arctisch) en op de LNG
keten. De offshore industrie verwacht daarmee niet alleen de toekomstige afname van haar
huidige markten op en rond de Noordzee te compenseren, maar zelfs de toegevoegde waarde
met bijna 50% te vergroten.
Als belangrijkste middel daartoe wil het Maritiem Innovatie Programma een open Nederlands innovatieecosysteem realiseren, waarin kleine en grote bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten en
overheid intensief samenwerken. Dit is tevens het vertrekpunt voor het realiseren van synergie met
andere innovatieprogramma’s en internationale technologienetwerken en voorzieningen.
Voor een goede balans tussen de kritische succesfactoren is een verdeling in deelprogramma’s gemaakt:
Technologische doorbraken middels onderzoek en ontwikkeling;
Versterken samenwerking in de sector en speciale MKB projecten;
Human Capital Roadmap;
Kennisbeheer verbeteren en Fundamenteel Onderzoek;
Innovatiebelemmeringen wegnemen;
De Strategische Agenda’s van het Maritiem Innovatie Programma zijn opgesteld in 2006, gebaseerd op
de actuele industriële en maatschappelijke behoeftes. In 2009 zijn deze agenda’s kritisch getoetst op
hun actualiteit door de leden van de Programma Advies Commissies van het MIP.
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Resultaten samengevat
Het maritieme cluster in zijn totaliteit, dus incl. bijvoorbeeld de havens en zeescheepvaart, behoort
volgens de betrokkenen tot de top-5 in de wereld. De maritime en offshore industrie bestaat uit meer
dan 11.500 bedrijven met meer dan 187.000 werknemers, met een totale productiewaarde van 27
miljard euro waarvan 14 miljard (52 procent) voor de export (cijfers: Policy Research Corporation 2006).
De sectoren verenigd in het Maritiem Innovatie Programma zoals in de inleiding beschreven zijn de
Nederlandse scheepsnieuwbouw (in 2008 goed voor een omzet van ca. 8,1 miljard) en de Nederlandse
offshore services (in 2008 een omzet van ca 17 miljard euro wereldwijd. Deze sectoren realiseerden in
Nederland een toegevoegde waarde van 6,8 miljard euro met in totaal zo’n 58.500 werknemers. Binnen
deze niches behoren de Nederlandse Maritieme en Offshore bedrijven tot de wereldtop, ofwel – zoals in
het geval van de offshore LNG supply chain- wil de Nederlandse industrie de wereldtop bereiken.
De totstandkoming van het Maritiem Innovatie Progamma, met sterke betrokkenheid van industrie en
kennisinstellingen heeft onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van innovatie een impuls gegeven. Uit
het evaluatierapport van het sleutelgebieden beleid (Cie. Scheepbouwer) komt het onderstaande citaat:
Men benadrukt vooral de dynamiek die in de sector is ontstaan. In het bijzonder de
samenwerking tussen grote en kleine organisaties is volgens de respondenten gebaat bij de
aanpak van de Sleutelgebieden. ‘Ik ben nagenoeg mijn hele werkzame leven in deze sector
werkzaam geweest, maar deze dynamiek heb ik nog niet eerder gezien’, aldus een van de
geïnterviewden.
Over de realisatie van de doelstellingen is het nog te vroeg om finale conclusies te trekken. Een feit is dat
de maritieme maakindustrie (met toeleveranciers) en de offshore service industrie een grote groei
hebben doorgemaakt sinds 2005, maar een deel van die groei volgde logischerwijs uit de economische
omstandigheden in de voorgaande jaren. In het hoofdstuk “ Bijdrage aan Economie en Maatschappij” is
dit verder uitgewerkt.
Als innovatieprogramma is ook de betrokkenheid van de stakeholders in industrie en kennisinstellingen
van belang. Dit is geanalyseerd en wordt besproken in het hoofdstuk ‘Vertrouwen in de Aanpak’. Ook
wordt de internationale positie van de sector kort besproken, maar het moge duidelijk zijn dat voor deze
sectoren van oudsher de hele wereld het werkterrein is. Internationale samenwerking kent men in EU
verband, maar ook in private verbanden (FPSO JIP week, ITF technology tenders, OGP Met-Ocean,
Coöperatieve Research Schepen MARIN, ISO werkgroepen, etc.).

Internationale samenwerking in FPSO
JIP week in Bandol, Frankrijk
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De onderstaande tabel geeft in het kort de voortgang t.a.v. een aantal belangrijke (sub)doelstellingen,
die zijn ingedeeld aan de hand van het toetsingskader voor innovatieprogramma’s, dat uit zes criteria
bestaat.
Tabel 1 Samenvatting bevindingen interne Midterm Review MIP
Criterium

Sterk / tevreden

Aandachtspunt(en)

Excellentie

Sterk: Het Maritiem Innovatie Programma is
als concept goed bekend in de sector en bij
de direct betrokken overheidsinstanties;
Internationale positie van de maritieme en
offshore ‘leader firms’ is sterk gebleven.
Tevreden: R&D investeringen in MIP speerpunten zijn flink gestegen; samenwerking
tussen organisaties komt goed tot stand.
Sterk: aantal programmadeelnemers is sterk
toegenomen ten opzichte van voormalige
innovatieprogramma’s voor de maritieme en
offshore sector, vooral bij MKB.
Tevreden: er is toenemende aandacht voor
maatschappelijke onderwerpen, zoals ‘clean
seas’ in het programma management; ook de
invulling van de Human Capital Roadmap
komt op gang.

Profiel en imago van de maritieme, en met
name de offshore cluster is bij de overheid
nog te weinig ontwikkeld.
Aandachtspunt: de ontwikkeling van de
strategische agenda van de Offshore Services
middels gehonoreerde samenwerkingsprojecten blijft achter , vooral t.a.v. de meer
fundamentele kant van de techniek.
Aandachtspunten in de Strategische agenda’s
betreffende energiewinning op zee moeten
meer prioriteit krijgen en in de teksten van
de subsidieregeling zal naar deze SA’s
moeten worden verwezen..
Door de aard van de problematiek komen de
plannen voor verbetering van de maritieme
opleidingen, en projecten voor het verminderen van innovatiebelemmeringen i.v.m.
regelgeving, moeizaam tot stand.

Bijdrage aan economie en
maatschappij

Samenhang en
(internationale)
samenwerking

Aanwezigheid van
knelpunten

Sterk: veel organisaties participeren in
samenwerkingsprojecten; er zijn nieuwe
samenwerkingsplatforms opgericht c.q. in
oprichting (Opleidingen, LNG technologie,
Clean Seas); er zijn belangrijke verbindingen
gelegd met andere innovatieprogramma’s
(M2i , IOP-SHM) en connecties met
internationale technologieprogramma’s (FP7,
ITF, Technologienetwerken)
Er is te weinig budget: de tenders worden
zwaar overtekend en de gemiddelde
scoringskans tot nu toe is onder de 50%, wat
demotiverend werkt in combinatie met de
lage subsidiepercentages voor de grotere
bedrijven , die toch vaak het voortouw
moeten nemen in de project initiatieven.

Effectiviteit en efficiëntie
van overheidsingrijpen

Tevreden: De SA is goedgekeurd en het
programma gestart, zij het later en met
minder budget dan gepland.

Vertrouwen in de aanpak

Sterk: Het MIP wordt gezien als een grote
stimulans voor samenwerking tussen
bedrijven en kennisinstellingen; de
governance structuur voor de aansturing van
het programma is opgezet en functioneert;
het programma-bureau is operationeel en
biedt de nodige steun middels website,
email-nieuwsbrief en publicaties.

Ook gaat de ontwikkeling van projecten voor
‘lange termijn engineering research’ (meer
fundamenteel onderzoek) moeizaam, door
de aard van de subsidieregelingen.
De Offshore bedrijven hebben minder
projecten ingediend maar ook relatief minder
goed gescoord bij de tenders. De mogelijkheden voor JIP-onderzoek naar ‘enabling
technologies’ vallen tegen.
Financiering van speciale programma’s en
projecten ( zgn. maatwerk-committeringen)
gaat moeizaam
Aandachtspunten: transparantie en
efficiëntie van het besluitvormingsproces
rondom de roadmap voor tenders kan nog
verbeterd.

In de volgende hoofdstukken worden de bevindingen per criterium in detail uitgewerkt.
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Excellentie
Onderzoek- en ontwikkelingsprojecten in samenwerking en de internationale
positie van de betrokken bedrijven in het MIP
Maritieme innovatie projecten
Het Maritieme Innovatieprogramma heeft vanaf juli 2007 een vliegende start gemaakt. De
innovatietenders in de tweede helft van 2007 en 2008 hebben bijna veertig projectvoorstellen
opgeleverd, waarvan er binnen het beschikbaar budget twintig gehonoreerd konden worden. In 2009 is
deze trend vastgehouden: er zijn 18 projectvoorstellen ingediend.
Volgens de SenterNovem rapportage over de tender 2007 waren vooral de projecten op de actielijn
‘LNG-Supply Chain’ uitstekend van kwaliteit en passen goed in het energiebeleid van EZ voor Nederland
in de rol van gasrotonde van Europa. De offshore industrie vindt dat de projecten die zij hebben
ingediend relatief minder goed scoren: de scorekans is ca 30%, wat demotiverend werkt. Om dat er ook
relatief wat minder offshore projecten zijn ingediend is de realisatie van de strategische agenda van de
offshore services achtergebleven bij die van de Maritieme maakindustrie, zie bijlage 1.

MKB projecten
Er is specifiek voor het MKB een ‘kleine projecten’ subsidieregeling
uitgevoerd met goede resultaten. In 2007 en 2008 zijn in totaal 33
voorstellen ingediend waarvan ca. 30 konden worden gehonoreerd,
waarvan een 7-tal op het gebied van grote jachtbouw. In 2009 zijn er
12 voorstellen ingediend waarvan 7 werden gehonoreerd. Verder is
een Innovatie Prestatie Contract gesloten met MKB in de Maritieme
Maak Industrie, gecoördineerd door Scheepsbouw Nederland. IPC’s
van HISWA en IRO zijn in voorbereiding. De MKB Innovatie
Consulenten die in 2008 van start zijn gegaan geven hier belangrijke
initiële ondersteuning.
Integraal Samenwerken (Prog-IS)
Het Programma ‘Integraal Samenwerken’ (Prog-IS) vormt een belangrijk onderdeel van het MIP. Prog-IS
is een samenhangend programma van onderzoek-, ontwikkeling- en opleidingsactiviteiten die erop
gericht zijn een wezenlijke procesinnovatie tot stand te brengen in de maritieme maakindustrie.
Inmiddels hebben zich 7 grote bedrijven en 2 MKB bedrijven aangesloten bij het programma. Samen met
de Innovatie Consulenten wordt gezocht hoe het MKB het beste binnen het project kan participeren.
Veel MKB bedrijven hebben innovatieve ideeën op het gebied van Procesinnovatie.
Het Prog-IS neemt keten-integratie als centraal aandachtspunt. Dit sluit nauw aan bij de strategienota’s
die door HME en VNSI in recente jaren opgesteld zijn en die keten-integratie als prioriteit geïdentificeerd
hebben. Prog-IS beoogt continuïteit van Maritiem Nederland door minder risico's (in de uitvoering) van
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aangeboden projecten, efficiëntere uitvoering van een project, grotere kans om opdrachten te winnen,
betere productprestaties voor de klant/eindgebruiker en kortere levertijd.
Het programma kenmerkt zich door een gebalanceerde aanpak van technologische en sociale innovatie
binnen productieketen-integratie. Dit gebeurt door te werken aan een zestal kritische succesfactoren:
persoonlijke ontwikkeling, kennis delen, naadloze datatransmissie, procestransparantie, communicatie
en vertrouwen.
In de evaluatie van de sleutelgebieden is geconcludeerd dat hiermee ook het intensiveren van de
samenwerking in de keten blijkt te lukken. Er is volgens de respondenten in het onderzoek voor de
Commissie Scheepbouwer sprake geweest van een cultuuromslag welke heeft geleid tot meer
samenwerking tussen bedrijven in de maritieme sector.

Technologische excellentie
Het Maritiem Innovatie Progamma wil de internationale excellentie versterken door de realisatie van
technologische doorbraken, productleiderschap en concurrentiekracht. Het kan daartoe gebruik maken
van de aanwezigheid van krachtige wereldspelers en de bereidheid te investeren in open innovatie met
samenwerking tussen grote bedrijven, kennisinstellingen en MKB. De indicatoren waarop de voortgang
t.a.v. excellentie is afgemeten zijn:
de R&D investeringen in het MIP, (zie tabel 2)
de nationale en internationale reputatie van MIP, (zie tabel 2)
de internationale ranking van de sleutelspelers in MIP, en
de kwaliteit van de samenwerkingen in projecten en in de vorming van gezamenlijke ambities
Voor Offshore Services is daarbij het realiseren van grote systemen op basis van ‘turnkey delivery’ een
punt van excellentie.
Tabel 2 Voortgang excellentie
Indicator

Toestand
in 2006

Streefwaarden herleid uit ambitie 2016 in SA’s*)
Streefwaarde 2008
Situatie in 2008

R&D investeringen via S/N regelingen

Nvt

EUR 62 miljoen

EUR 35,6 miljoen

R&D investeringen in ‘maatwerk’

Nvt

EUR 4.4 mln. (2006)

EUR 0,547 mln. (Incl governance)

klein, behalve voor
Baggerschepenmarkt

ongewijzigd

ongewijzigd

- offshore installatie services

sterk in diep water, pipelaying en heavy lift

ongewijzigd

versterkt in pipe-laying, verder
ongewijzigd

- jachtbouw

sterk in mega-jachten >50m
Klein in midden-klasse 24-50m

ongewijzigd
versterkt

ongewijzigd
ongewijzigd

- offshore service

Sterk in Floating Production
en survey
Zwak in LNG

ongewijzigd

ongewijzigd

versterkt

versterkt

enkele grote spelers,verder
veel kleine toeleveranciers

ongewijzigd

ongewijzigd

Goed

Goed

Beperkt

Beperkt, in enkele landen
en vooral bij beleidsmakers

Internationale ranking key spelers
- scheepsbouw

- equipment leveranciers

Nationale en internationale reputatie MIP
- bekendheid in Nederland
Niet
- bekendheid in buitenland

Niet
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*) in SA’s is uitgegaan van een programma van 165 miljoen euro waarvan 82,5 miljoen gesubsidieerd; de subsidie toewijzing in het MIP is echter
slechts 39,5 miljoen geworden.

Het Maritiem Innovatie Programma is als concept goed bekend in de sector en bij de overheid. Uit de
reacties van de deelnemers blijkt dat de SA’s een grote rol hebben gespeeld bij het verder ontwikkelen
van het eigen bedrijfs-R&D management, vooral in de maritiem maakindustrie. Voor de offshore services
is de focus gericht geweest op het versterken van de technologie voor offshore LNG productie,
anticiperend op de verwachte tender voor een LNG FPSO van Shell. Middels eigen R&D en een aantal
samenwerkingsprojecten is hier een duidelijke voortgang gerealiseerd.
De internationale reputatie van de leader firms is goed:
Shell is de 3e private oliemaatschappij ter wereld. Heerema en Allseas zijn wereldleidend op het gebied
van heavy lift installaties en pijpenleggen; Bluewater en SBM Offshore zijn wereldleidend op het gebied
van floating production systemen. IHCMerwede is wereldleidend in de bouw van baggerschepen en
FUGRO op het gebied van zeebodem-surveys en seismisch onderzoek. DAMEN en IMTECH zijn groot in
de bouw van complexe specialistische schepen en installaties en HuismanItrec is groot in bouw van
offshore equipment. De Nederlandse vloot van zware ladingschepen (Dockwise, Smit, Jumbo en Biglift)
heeft een groot deel van de wereldmarkt in handen, en breidt zich uit naar offshore installatiewerk ,
mede dankzij de inspanning voor technologieontwikkeling in het cluster. BosKalis en Van Oord zijn (met
twee Belgische bedrijven) de wereldleiders op het gebied van (offshore) baggeren. De Feadshipgroep,
Amels, Oceanco en ook Heesen zijn toonaangevend in de mega-motorjachtbouw, terwijl de megazeiljachten van Royal Huisman en HollandJachtbouw wereldvermaard zijn. De kennisinstellingen Marin
en TU-Delft zijn wereldvermaard voor hun expertise op maritiem / offshore technologisch gebied,
waaraan TNO met haar kennis van systemen en materialen belangrijke support geeft.
Turnkey deliveries van offshore systemen zijn gerealiseerd door HuismanItrec met IHC Merwede (2
pijpenlegschepen voor Subsea 7), verder heeft Huisman nog 3 complete pijpenleg systemen geleverd en
geïnstalleerd op schepen van Acergy, Saipem en Technip. GustoMSC, Seaway Heavy Lifting en IHC
merwede hebben het grote 5000 t kraanschip Oleg Strashnov ontworpen en turn-key opgeleverd.
Er zijn FPSO’s in lease gebracht door SBMOffshore op de velden Saxi, Mondo en Kikeh en door Bluewater
op het Ettrick veld.

Sterk: Het Maritiem Innovatie Programma is als concept goed bekend in de sector en bij de direct
betrokken overheidsinstanties; de internationale positie van de maritieme en offshore ‘leader firms’ is
sterk gebleven. Hiermee wordt aan de voorwaarde van ‘excellentie’ voor het tot stand komen van het
innovatieprogramma voldaan
Tevreden: R&D investeringen in MIP speerpunten zijn flink gestegen; samenwerking tussen organisaties
komt goed tot stand.
Aandachtspunt: de ontwikkeling van de strategische agenda van de Offshore Services middels
gehonoreerde samenwerkingsprojecten blijft achter , vooral t.a.v. de meer fundamentele kant van de
technologie
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Bijdrage aan economie en maatschappij
Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de economische
effecten van het MIP wegens de invloed van de, veel sterkere, conjunctuurveranderingen. De maatschappelijke effecten zijn beter te identificeren.
Economische groei in de sector
De Nederlandse scheepsbouwcluster was in 2008 goed voor een omzet van 8,8 miljard euro. De
maritieme maakindustrie (zonder reparatie en verbouw) realiseerde daarvan 8.1 miljard euro, waarvan
in Nederland een toegevoegde waarde van ca. 4.0 miljard euro (2006: 3,3 miljard euro) en een
werkgelegenheid van 37.500 FTE (2006: 30.500 FTE). Daarmee presteerde de Nederlandse scheepsbouw
goed in vergelijking met Europese concurrenten. Echter, de orderinname sinds september 2008 is flink
afgenomen. (bronnen: Jaarverslag 2008 Scheepsbouw Nederland, NML publicatie 31 en 33, berekening
toegevoegde waarde uit kerndocument MIP )
Zeescheepsnieuwbouw
Er zijn in 2008 in totaal 378 zeegaande schepen opgeleverd. De orderintake betrof 204 schepen met een waarde
van 2,6 miljard euro. Het exportaandeel bedraagt meer dan 85%.
Maritieme toeleveranciers
De maritieme omzet van de circa 750 Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg in 2008 met 17% tot 5,7
miljard euro, waarvan 53% export.
Kleine scheepsbouw
In 2008 ontvingen de werven opdrachten voor 101 schepen met een totale waarde van 450 miljoen euro.
Opgeleverd werden 182 schepen ter waarde van 810 miljoen euro. De orderportefeuille per 31 december 2008
bedroeg 84 schepen, met een totale waarde van 560 miljoen euro
Grote jachtbouw
In 2008 zijn er 26 superjachten opgeleverd en 33 nieuwe opdrachten genoteerd met een waarde van circa een
miljard euro. De orderportefeuille omvatte eind december 93 superjachten, goed voor een waarde van 3,3 miljard
euro.

De Nederlandse offshore services was goed voor een omzet van ca 17 miljard euro wereldwijd, waarvan
in Nederland een toegevoegde waarde van ca 2,8 miljard euro (1,9 miljard in 2006) en een werkgelegenheid van ca. 21.000 FTE (2006: 18.700 FTE). De stijging is sterk door de economische hoogconjunctuur en de hoge olieprijs. Aan het eind van 2008 is het aantal opdrachten voor ‘olie- en
gasveldontwikkeling’ wegens de plotse daling van de olieprijs sterk gereduceerd, wat leidde tot
vermindering van het aantal operationele FPSO’s. De engineering voor grote ontwikkelingen is
getemporiseerd. De verwachting is dat in de loop van 2009 met de –inmiddels gebleken - stijgende
olieprijs, deze ontwikkelingen weer op gang komen. (bronnen: Douglas-Westwood, “The World
Deepwater Market Report 2009-2013, NML publicatie 31 en 33, berekening toegevoegde waarde uit
kerndocument MIP)
Offshore installatie services
In 2008 was de wereldwijde omzet voor offshore installatie services ca. 5,9 miljard euro met in Nederland een
toegevoegde waarde van ca 0,63 miljard euro
Olie en gaswinning services
In 2008 was de wereldwijde omzet voor offshore olie- en gaswinning services ca. 7,1 miljard euro met in Nederland
een toegevoegde waarde van ca 1,15 miljard euro
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Dredging offshore
In 2008 was de wereldwijde omzet voor offshore dredging services ca. 4,4 miljard euro met in Nederland een
toegevoegde waarde van ca 0,78 miljard euro

Hiermee lijken de omzetambities voor 2012 van de MIP deelnemers reeds in 2008 gerealiseerd, maar de
huidige economische recessie zal in een teruggang in 2009 en 2010 resulteren. Er zal dus nog hard
gewerkt moeten worden aan de slagkracht en concurrentievermogen van de betrokken bedrijven om in
2012 de gewenste doelstellingen te behalen.
De aandacht voor maatschappelijke onderwerpen in de Strategische Agenda
Open innovatie
Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg en EIM volgt dat voor sommige bedrijven een tijdelijk
samenwerkingsverband een eenmalige exercitie is, voornamelijk geïnitieerd door een innovatiedoelstelling. Er zijn echter ook bedrijven voor wie tijdelijk samenwerken een permanent onderdeel van
de bedrijfsvoering is geworden. Deze bedrijven hebben regelmatig tijdelijke samenwerkingsverbanden
met dezelfde partners en zijn bij veel verschillende tijdelijke samenwerkingsverbanden tegelijkertijd
betrokken.
Dit geldt ook voor de maritieme en offshore bedrijven betrokken bij het MIP. De governance structuur
van het MIP, met een sterk commitment van het bedrijfsleven en kennisinstellingen in ‘Programma
Advies Commissies’ en in de Maritime Innovation Council, draagt er sterk toe bij dat deze bedrijven
samenwerkingsprojecten voor innovatie als
Aantal deelnemers met 'n' projecten
onderdeel van hun bedrijfsvoering zijn gaan zien.
De MKB toeleveringsbedrijven worden daarin
100
non-MKB
betrokken.
MKB
80
Daarnaast zorgen de innovatieconsulenten voor
60
een actieve benadering van de MKB bedrijven en
40
ondersteuning van deze bedrijven en hun partners
20
voor het initiëren van samenwerkingsprojecten. In
0
de figuur hiernaast is weergegeven hoe bij de MIP
n=1
n=2
n=3
n=4 5<n<10 n≥10
deelnemers in 2007 en 2008 de betrokkenheid bij
projectvoorstellen i s verdeeld.
In ogenschouw nemend dat in de vroegere technologie programma’s ( i.e. de IS regeling) de MKB
participatie minimaal was (<10%) en de scorekansen voor maritieme projecten zeer klein was geworden,
mag worden geconcludeerd dat met het MIP een belangrijke stap gemaakt naar ‘open innovatie’ in de
maritiem maakindustrie en offshore service industrie in Nederland.
Duurzaamheid
In de Strategische Agenda’s is voor de maritieme maakindustrie de duurzaamheid van de scheepsbouw
vooral geïmplementeerd in de ambities om emissies te reduceren. Ook nieuwe materialen en
recyclebaarheid is onderwerp van onderzoek en ontwikkeling. Echter, coherentie in de verschillende
benaderingen is nog moeizaam omdat de milieu-invloed van een bepaalde technologie moeilijk is te
bepalen. Daarom is er initiatief genomen voor een ‘Clean Seas’ maritime technology network, dat ertoe
moet leiden dat methodieken en criteria worden ontwikkeld waarmee de ‘milieubalans’ van
duurzaamheidmaatregelen kan worden beoordeeld.
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De zee biedt ruimte en mogelijkheden voor alternatieve energiewinning, maar in de strategische agenda
voor de Offshore Services heeft dit onderwerp in eerste instantie geen hoge prioriteit gekregen. In de
tekst van de regeling is daarom dit onderwerp praktisch uitgesloten geworden. Echter, zowel offshore
bedrijven, maritiem maakindustrie en overheid zien anno 2009 interessante mogelijkheden om
technologie te ontwikkelen voor golf- en stromingsenergieopwekking en de installatie van dergelijke
systemen.
Human Capital
Op ‘human capital’-gebied is een aantal plannen ontwikkeld waarvan het 4-jarige programma ‘Spetters
gezocht!’ begin 2008 van start is gegaan. Deze campagne is bedoeld om de communicatie met de
arbeidsmarkt te verbeteren en jongeren te interesseren voor een baan in deze sector.
Verder is een raamwerkplan ontwikkeld voor versterking van de
infrastructuur in het maritiem technisch onderwijs. In het kader
daarvan hebben de brancheverenigingen van de scheepsbouw-,
offshore-, waterbouw- en watersport-industrie/jachtbouw op 19
sept. 2008 in een convenant vastgelegd dat zij gezamenlijk een
kennis-infrastructuur voor het beroepsonderwijs in de maritieme
techniek in Nederland willen ontwikkelen en uitbouwen en daarbij
de projecten van de Human Capital agenda gezamenlijk zullen
uitvoeren.
Het versterken van de belangstelling voor de opleidingen is iets dat goed lijkt te lukken. Men is in de
offshore service sector vooral afhankelijk van de instroom bij TU Delft. Deze instroom is volgens de
respondenten in de afgelopen jaren met meer dan de helft toegenomen.
De kwalitatieve verbetering van de maritieme technische opleidingen op sub-academisch niveau wordt
in het MIP in samenwerking met NML en de brancheverenigingen vormgegeven. De betrokken
brancheverenigingen hebben daartoe opleidingscommissies ingesteld en opleidingscommissarissen
aangesteld. Voor zowel HBO als MBO opleidingen is een groot project in ontwikkeling waarmee het
curriculum en de lespakketten van deze opleidingen wordt gemoderniseerd. Het is gebleken dat de
aanloop naar deze initiatieven langer is dan verwacht, en dat de financiering van de projecten
(maatwerk) soms moeizaam is te realiseren.
In het programma “Spetters Gezocht” wordt een samenhangend pakket van producten, zoals
lespakketten, website, beursdeelnames ontwikkeld die jongeren een goed beeld geven van de
maritieme en offshore wereld.
Sterk: aantal programmadeelnemers is sterk toegenomen ten opzichte van voormalige
innovatieprogramma’s voor de maritieme en offshore sector, vooral bij MKB.
Tevreden: er is toenemende aandacht voor maatschappelijke onderwerpen, zoals ‘clean seas’ in het
programma management; ook de invulling van de Human Capital Roadmap komt op gang.
Aandachtspunten: De Strategische Agenda’s moeten meer prioriteit geven aan de duurzame
energiewinning op zee en in de teksten van de subsidieregeling zal naar deze SA’s moeten worden
verwezen.
Door de aard van de problematiek komen de plannen voor verbetering van de maritieme opleidingen,
en projecten voor het verminderen van innovatiebelemmeringen i.v.m. regelgeving, moeizaam tot
stand.
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Samenhang en (internationale) samenwerking
De ontwikkeling van open innovatie door middel van toenemende belangstelling voor
samenwerkingsprojecten is reeds toegelicht in het hoofdstuk ‘Bijdragen aan economie en maatschappij’.
Voor het welslagen van innovatie en het succesvol verrichten van R&D voor doorbraak technologie, is
het belangrijk om ‘verder te kijken dan je eigen tuin’. Daarom is samenwerking met andere IP’s en
voeling houden met de internationale ontwikkelingen essentieel.
Internationale samenwerking
In het Maritiem Innovatie Programma is de mogelijkheid voor internationale samenwerking expliciet
benoemd. Er zijn een aantal gebieden waar internationale allianties de positie van het Nederlandse
bedrijfsleven kunnen versterken. Het programma heeft zich inmiddels op de meeste daarvan gericht:
Er is ondersteuning gegeven aan het MKB bij het benaderen van de internationale markten, in
samenwerking met de 2g@there-programma’s voor Duitsland, Rusland, India en Brazilië van de EVD.
In Brazilië en Rusland zijn inmiddels vergaande plannen voor een “Holland Marine House” als
‘maritiem contactpunt’. Bron: Scheepsbouw Nederland
In 2008 is i.s.m. de IRO invulling gegeven aan de contacten met ITF (International Technology Fund)
in de UK door het organiseren van een ‘thema’ bijeenkomst. Daar zijn onderwerpen voor een tender
op het gebied van diep water Exploration&Production technologie vastgesteld. Vanuit Nederland
zijn hierop 2 projectvoorstellen ingediend.
Ontwikkelen van samenwerkingsmogelijkheden met ‘Nord Deutsche Länder’ is in 2008 gestart via de
Task Force Europe van NML. Vooral voor Short Sea Shipping en projecten in het kader van
regelgeving liggen hier mogelijkheden.
Er is in 2009 geen tender van het EU 7e kaderprogramma, maar er wordt middels contacten via de
TFE met de TAG-NL, WaterborneTN en Coredes wel gewerkt aan afstemming voor de inhoud van de
tender 2010. Er liggen met name mogelijkheden op het grensvlak van maritiem en marine
onderzoek. Er zijn geen mogelijkheden voor de speerpunten van offshore industrie.
Er zijn verder op doorlopende basis mogelijkheden voor internationaal gesponsord onderzoek in het
kader van de Met-Ocean JIP organisatie van OGP (Oil & Gas Producing companies) en in het FPSO
Forum, waarin veel Nederlandse offshore bedrijven actief participeren, maar ook b.v. de Japanse
organisatie JOGMEG. De TU Delft afd. Offshore Techniek heeft op het gebeid van Arctische
technologie een samenwerking met de technische universiteit in Trondheim gesloten.
Samenwerking met andere Innovatie Programma’s
Een belangrijk aspect van innovatie is verbreding van het blikveld. Het MIP heeft daartoe contacten
gelegd met aanliggende technologieën zoals in bijvoorbeeld het programma M2i en in het IOP Self
Healing Materials worden onderzocht. Ook zijn connecties met het NWP tot ontwikkeling gekomen.
De verbindingen komen tot stand door gezamenlijke ‘scenariobijeenkomsten’ te organiseren, maar ook
op eigen initiatief vanuit bedrijven die op beide terreinen actief zijn.
Overzicht deelnemingen van maritieme bedrijven in andere programma’s:
IOP SHM:
NWP:
M2i :

FUGRO
IHC Lagersmit, Van Oord en BosKalis
Allseas, IHCMerwede, Damen(De Schelde) , TNO
12
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Aanwezigheid van knelpunten
De knelpunten zoals die zijn geïdentificeerd bij de start van het programma, zijn deels nog aanwezig.
Een overzicht en de stand van zaken staat in Tabel 3
Tabel 3

Knelpunt

Status 2008

Opmerkingen

het ontwikkelen
van nieuwe
bedrijfsoverschrijdende
kennis en
technologie

Met 20 gerealiseerde grote projecten, 20 haalbaarheids en
kleine MKB projecten , een IPC en het programma Integraal
Samenwerken is een goede start gemaakt met het wegwerken
van de technologievragen. Toch is het aantal aanvragen
minstens 2 keer zo groot als het budget toelaat wat aangeeft
dat het knelpunt nog bestaat.
Verder is het verwachte effect geanalyseerd van de
economische recessie die in eind 2008 is ingezet. (Zie bijlage 2)
De belangrijkste conclusie is dat wereldleidende technologie
cruciaal is om zo snel mogelijk uit de dip te komen. Voor
offshore services geldt dat men iets meer tijd heeft om de
achterstand op LNG technologiegebied in te lopen en voor de
MMI is procesverbetering onmisbaar.
De betrokkenheid van vele partijen en instanties maakt dat de
route naar het opzetten van onderwijs verbeteringsprojecten
langer was dan verwacht. Pas nu (medio 2009) zijn er 2
concrete projecten geformuleerd, voor HBO en MBO
maritieme/offshore techniek die moeten leiden tot
modernisering en verbetering van de opleiding.
Ook het opzetten van een structuur voor (fundamenteel ) lange
termijn engineering research had een lange aanloop nodig.
Ten aanzien van de participatie en belangstelling voor de
sector is het programma “Spetters gezocht” goed op gang
gekomen en is het aantal studenten aan de TU Delft voor
maritiem en offshore techniek verdubbeld sinds 2000.
Zoals beschreven in het hoofdstuk “Bijdrage aan economie en
maatschappij” is de participatie van MKB enorm verbeterd en
zijn diverse samenwerkingsplatforms tot stand gekomen. De
innovatieconsulenten betrekken nieuwe MKB-ers bij het MIP,
door ze te betrekken bij IPC programma’s en
haalbaarheidsprojecten/ klein MKB projecten. Cruciaal is dat
deze nieuwe deelnemers in samenwerkingsprojecten het
project positief ervaren, en daarop bereid zijn deze werkwijze
voor innovatie te continueren in andere projecten.

In bijlage 1 is de ‘gap’ analyse gegeven van de onderwerpen uit de SA’s die in de
eerste twee jaar nog niet
zijn geadresseerd, waarbij
vooral de offshore achter
blijft. Verder vallen de mogelijkheden voor JIP-onderzoek naar ‘enabling technologies’ tegen. (zie pag 15)

Het blijkt een moeizaam proces te zijn om projecten ten
behoeve van verbeteren van innovatiebelemmerende regelgeving te starten; enerzijds door de abstracte doelstelling,
anderzijds door de ‘maatwerkcommittering’ die daarvoor nodig
is.
In de offshore services is behoefte aan ondersteuning bij de
kwalificatie van innovatieve oplossingen. Vooral in het
speerpunt “LNG supply chain” is dit belangrijk. In samenwerking is daarop het initiatief voor een ‘LNG technology en
test centre’ ontwikkeld.

Dit knelpunt is nog slechts
in het beginstadium van
aanpak.

het versterken
van de opleiding,
onderwijs en
kennis basis

het intensiveren
van de
samenwerking
tussen MKB,
grotere bedrijven
en
kennisinstellingen
en het stimuleren
van innovatie
binnen het MKB
het slechten van
belemmeringen
voor innovatie in
wet- en
regelgeving en
het bevorderen
van innovatie
pilot projecten
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Het knelpunt bestaat nog
grotendeels.
Het knelpunt bestaat nog
onverminderd.

Op dit knelpunt is goede
voortgang gemaakt,

Voor het LNG-TTC is een
haalbaarheidsstudie
opgestart.
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Vertrouwen in de aanpak
De voortgang ten aanzien van het vertrouwen in de aanpak kan worden
vastgesteld door de betrokkenheid en de steun van de industrie en kennisinstellingen voor het MIP te beschouwen.
De volgende aspecten worden daarbij in beschouwing genomen:
aantal programmadeelnemers en aantal aangesloten MKB’ers,
draagvlak en commitment onder de programmadeelnemers (met aandacht voor transparantie
en realisatie van verwachtingen);
de mate waarin er een heldere governance structuur is.
Aantal programmadeelnemers en aantal aangesloten MKB’ers,
Het MIP netwerk is duidelijk gegroeid tussen 2006 en 2008. Bij de programmaontwikkeling in 2006
waren er volgens het ‘kerndocument’ 21 bedrijven, 4 brancheverenigingen en 3 kennisinstellingen
(totaal 28 organisaties) betrokken bij het programma. Veel van deze 28 deelnemers zijn nog steeds in
het programmamanagement betrokken.
In tabel 4a is de groei in het aantal deelnemers aan projecten weergegeven na de eerste tender (2007)
en de tweede tender (2008).
Tabel 4a Deelnemers MIP
Type
Groot bedrijf
MKB
Kennisinstelling + NDA

2006
20
1
3

2007
26
49
3

2008
45
88
4

De betrokkenheid kan van verschillende aard zijn en ook afhankelijk van het type organisatie, zoals blijkt
uit tabel 4b.
Tabel 4b Betrokkenheidsoverzicht1
Aard v.d.
betrokkenheid
Governance
Indiener/penvoerder
Werkgroep/TN

Groot bedrijf

MKB

Kennisinstelling

18
12
20

1
36
6

3
nvt
4

Branchevereniging
+ NML + MKC
6
1 (van een IPC)
1

Het MIP bureau brengt sinds december 2008 een maandelijkse email-nieuwsbrief uit, waarvan de oplage
ruim 1000 bedraagt. Via NML wordt de digitale nieuwsbrief ‘Spetters gezocht’ verspreid aan scholen en
opleidingen, met een oplage tussen 400 en 500.
Bij de diverse seminars en informatiebijeenkomsten, en middels de contacten van de innovatieconsulenten hebben ca. 300 bedrijven en instellingen kennis genomen van het MIP.
Informatie over het MIP verschijnt op de site van SenterNovem (www.senternovem.nl/maritiem) en op
die van de Stichting Maritiem Innovatie Programma (www.nedmip.nl).
1

In deze tabel 4b zitten uiteraard dubbeltellingen
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Draagvlak en commitment
Veel deelnemers geven aan dat de verwachtingen ten aanzien van het MIP vooral worden beïnvloed
door de relatief lage scoringskans van projectvoorstellen en de lage subsidiebijdrage (35% voor grote
bedrijven). Dit wordt mede veroorzaakt doordat de beschikbare overheidsbijdrage lager is dan was
verwacht bij aanvang van het programma. Vandaar dat gezocht wordt naar andere financieringsbronnen, zoals de reguliere IPC regeling voor MKB bedrijven. Soms worden afgewezen voorstellen
doorgezet met sponsoring van buitenlands bedrijfsleven (b.v. internationale oliemaatschappijen in het
kader van b.v. de FPSO JIP week) of ingediend bij FP7 van de EG. Ook zijn twee “lange termijn
engineering” promotieonderzoeken via MKC ingediend voor sponsoring door de maritieme fondsen.
De bedrijven merken vervolgens ook op dat projecten gericht op onderzoek naar ‘enabling technologies’
zoals bijvoorbeeld in Joint Industry Project verband veelal door kennisinstellingen wordt uitgevoerd, in
de MIP tenderregeling weinig kans lijken te maken; althans minder dan in vroegere programma’s als de
TS en IS regelingen. Voor de offshore services is dit type onderzoek juist erg belangrijk, en het nietgehonoreerd worden van verschillende projectvoorstellen op dit thema wordt als teleurstellend
ervaren.
Governance
In 2007 is de governance van het MIP ingericht, met de oprichting van de Stichting Maritiem Innovatie
Programma en de instelling van de Maritime Innovation Council als stichtingsbestuur en hoogste
besluitvormingsorgaan in het MIP. Verder zijn de Programma Advies Commissies (PAC’s)ingesteld,
grotendeels bestaande uit de partijen die ook waren betrokken bij de vormgeving van de strategische
agenda’s. Daarnaast zijn verschillende werkgroepen en thematische netwerken opgericht, waarvan er
één, t.a.v. de Human Capital Roadmap is uitgebreid naar een Programma Advies Commissie. Ter
ondersteuning en voor de dagelijkse aansturing is het MIP bureau opgericht in Wageningen.
Jaarlijks wordt een gezamenlijk strategisch jaarplan geschreven dat voorafgaand aan het werkjaar wordt
goedgekeurd door de relevante organen binnen het MIP en de overheid. Ook wordt met de PAC’s als
klankbord de gap-analyse van de technologische doelstellingen geactualiseerd, wat leidt tot keuze van
de prioriteiten voor het komende jaarplan. Het MIP bureau en innovatieconsulenten richten hun
stimulerende activiteiten op deze thema’s, zoals blijkt uit het seminar en informatiebijeenkomsten
overzicht in tabel 5. Graag zou men ook deze prioriteiten in de waardering van de ingediende
projectvoorstellen willen terugvinden ( om zo echt sturing aan het programma te kunnen geven) maar
dat is bij de regelingen van SenterNovem nog niet mogelijk gebleken. Dit leidt er wel toe dat partijen
betrokken bij de governance zich soms afvragen waarvoor ze het doen.
Men heeft verder in het eerste jaar tijd nodig gehad om zich de processen in de governance structuur
eigen te maken. In middels is dit uitgekristalliseerd. De taakverdeling rond de R&D-tenders binnen
SenterNovem (met scheiding tussen coördinatie en beoordeling) en die tussen SenterNovem en de MIP
governance is voor de programmadeelnemers vaak niet duidelijk, vooral uit onbekendheid met deze
materie.
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Tabel 5
Presentaties, seminar’s & Informatiebijeenkomsten Maritiem Innovatie Programma
12 juli 2007 t/m 28 februari 2009
2007
Presentatie MIP op:
30/8
Open dag Senter/Novem
21/9
BMOC brokerage event
27/9
HISWA Innovatieplatform
16/10
IRO Innovatie Seminar
19/12

Offshore open workshops “LNG Systems” and “Deep Water Installation”

2008
Presentatie MIP op
6/6
NIDV seminar
26/6
Open dag SenterNovem
3/10
Marin R&D Seminar
10/11
Stand van MIP en van „Spetters Gezocht‟ op PβT Summit
26/11
Japanse Delegatie Maritiem Onderzoek
20/2
13/3
26/3
28/4
14/5
21/5
15/7
4/12
11/12

Compositie Workshop “Composieten en verbindingen”
Clean Ship Conference, Rotterdam
Workshop TUD Valorisatie
Scenario bijeenkomst M2i en IOP SHM
IRO/2G@there Arctic Activities seminar
Seminar Maritieme Regelgeving
Cryo-LNG plenaire informatiebijeenkomst
Informatiemeeting doorontwikkeling Milieubalans Programma
Informatie meeting M2i - MIP over toepassing coatings in baggerindustrie

2009
16/2

Plenair CRYO-LNG werkgroep

Sterk: aantal programmadeelnemers sterk toegenomen; grote toename betrokkenheid van MKB;
Het MIP wordt gezien als een stimulans voor samenwerking tussen bedrijven onderling en bedrijven
met kennisinstellingen, waarbij de innovatie-belemmerende knelpunten in Human Capital, Kennisbeheer en -ontwikkeling en in Regelgeving en ‘pilot’ faciliteiten in samenhang kunnen worden
aangepakt.
Tevreden: governance structuur voor de aansturing van het programma is opgezet en functioneert; het
programma-bureau is operationeel en biedt de nodige steun middels website, email-nieuwsbrief en
publicaties.
Aandachtspunten: transparantie en efficiëntie van het besluitvormingsproces rondom de roadmap voor
tenders kan nog verbeterd worden.
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Overige aandachtspunten
Deze interne mid-term review van het MIP tot februari 2008 is besproken met
de PAC’s voor Offshore en MMI en met de coördinatie van Human Capital
Maritieme techniek. Dit heeft geleid tot enkele aanvullende aandachtspunten
en aanbevelingen die deels samenhangen met eigen ervaringen in de PAC’s en
uiteraard samenhangen met de bevindingen in de interne review.
Behoudens de aandachtspunten die genoemd worden in de samenvattende Tabel 1 op pagina 5 van de
interne mid-term review van het MIP, en die betrekking hebben op de bevindingen in de eerste 20
maanden van het MIP, zijn de volgende aandachtspunten en aanbevelingen gedaan;
-

-

-

-

Essentieel is dat dit traject van kennisvernieuwing en innovatie niet ophoudt na de huidige MIP
(MIP1), want het programma heeft al veel in beweging gebracht, en dat moet in beweging blijven.
Echt fundamenteel onderzoek komt niet aan bod in het MIP, maar Lange Termijn engineering
onderzoek is zeker noodzakelijk (b.v. door middel van promotie-onderzoek.) Verder zullen projecten
gericht op onderzoek naar ‘enabling technologies’ in de MIP tenderregeling veel meer kans moeten
maken. Voor de offshore services is dit type onderzoek juist erg belangrijk.
Voor b.v. de kleine projectenregeling is het aan te bevelen naar 2 tenders per jaar te gaan, om zo
sneller op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen springen en om de aandacht van de innovatie
consulenten beter over de MKB bedrijven te kunnen verdelen.
Graag zou men ook de technologische en programmatische prioriteiten in de jaarplannen van het
MIP in de waardering van de ingediende projectvoorstellen willen terugvinden (zodat de PAC’s ook
meer inhoudelijk kunnen gaan opereren en men echt sturing aan het programma kan geven)
In tijden van economische malaise is er minder funding binnen de bedrijven voor R&D en innovatie
(dilemma: in goede tijden wel geld maar geen mankracht; in slechte tijden andersom). Juist daarom
blijft krachtige stimulatie door de overheid van kennisvernieuwing en innovatie harder nodig dan
ooit.
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Bijlage 1 Gap analyse najaar 2008
Maritieme maakindustrie
De Complex Specials: Baggerschepen - Grote jachten – Patrouilleschepen - ShortSea schepen - Offshore werkschepen

Topic :

Description (See Strategische Agenda
MMI)

Priority Gap-analyse
Projecten in deelprogramma/regeling:
IPC

Complex
Specials –
Scheepsconcept
ontwikkeling

Complex
Specials -Voortstuwing
en Energieopwekking

Complex
Specials –
Automatisering,
modellering
en
robotisering

Complex
Specials –
Nieuwe
materialen
en
constructies

 modellen van nieuwe concepten
 beoordelen concepten in operationele
bedrijfsvoeringscenario's
 bedrijfsvoeringsconcepten
 gedragsmodellen logistiek
 hydrodynamica
 constructief ontwerp
 human factors
 verkorten van haventijden
 dynamische ketensimulaties voortstuwing en
boordnetten
 innovatieve energienetten, alternatieve
brandstoffen, nieuwe technologie (LNG, fuel cells,
draadloze walstroomsystemen)
 omgevings- en beladingstoestand afhankelijke
monitoring en control van het
voortstuwingsysteem
 rookgasreinigingsystemen en filters voor
maritieme voortstuwing- en energieopwekkers
 CFD tools voor verbetering
voortstuwingsrendement en verlaging weerstand
van het schip
 modelvormng van slijtage en noodzakelijk
onderhoud en ontwikkeling onderhoudsarme
materialen
 embedded Equipment Health Monitoring (EHM),
mechatronica
 ontwikkeling van eenvoudige
bedieningsmogelijkheden
 ondersteuning op afstand voor complexe
monitoring, control en maintenance taken
 robuuste automatisering van gedistribueerde
systemen aan boord, gedistribueerd netwerk van
automatiseringsystemen
 draadloze netwerken
 situational awareness door sensoren en
informatiesystemen, gedistribueerde monitoring
en control
 standaardisatie van gebruikersinterfaces
 intelligente alarmafhandeling
 verbeterde besturing van ride-control
 verbeterde launch en recovery van helicopters,
boten en werktuigen
 gedrag en fabricage van sandwiches, verdere
toepassing van sandwich- en compositematerialen
en ontwikkeling van constructieve
faalmechanismen
 ontwerpmethodieken en criteriaontwikkeling voor
toepassing van nieuwe materialen
 verbindingen van nieuwe constructie-elementen,
lijmen verbindingstechnieken dunne platen,
spantarme constructie-concepten, combineren van
functies in panelen
 corrosiebestendige en slijtvaste materialen, self-

18

High

Medium
Medium
Medium

High

O&O

MKB

DP3B

DP4

SMI

Projecten
Gehonoreerd:
Ontluchtingskappen
Brandwerende
constructie-eisen
Stabiliteit snelle
schepen

Gehonoreerd:
Project MAR 07017
(WPNL)

Medium
Medium

Medium

Medium
Medium
Medium

Medium

Medium
High

Medium

Gehonoreerd:
Smart Control
(Damen)
Smart dredger
(IHC)

Gehonoreerd:
VOMAS (Damen)
Modulaire
stuurhuizen
(Platex)
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De Complex Specials: Baggerschepen - Grote jachten – Patrouilleschepen - ShortSea schepen - Offshore werkschepen

Topic :

Complex
Specials –
Speciale
Systemen

Description (See Strategische Agenda
MMI)










Procesinnovatie

Priority Gap-analyse
Projecten in deelprogramma/regeling:

healing materials
milieuvriendelijke coatings en smeermiddelen
calamiteitenscenarios
geavanceerde ladingbehandeling en lashing
“onbemande dek”
bewegingsgecompenseerde platformen voor
werktuigen en/of launch en retrieval systemen,
bijzondere helikoptervoorzieningen
vermindering operationele spills en verspreiding
van organismen
Verbetering positionerings control systemen, DP
voor jachten
uitgebreide communicatiemiddelen
voorkomen opwerveling en verspreiding van
sediment door baggeractiviteiten

Medium

Medium

Medium

 Geen onderwerp in tenders

Onderwerpen
afgedekt in
clusterproject ProjIS project en in
enkele
gehonoreerde
voorstellen van
tender O&O 2007:
Innovero (Damen)
en Modulaire
stuurhuizen
(Platex)

Offshore services
Offshore Services

Topic :

Description (See Strategische
Agenda OS for more details)

Priority













High

Gap-analyse
Projecten in deelprogramma/regeling:
IPC

Installation
deep water

Design

Flow
assurance







MetOcean
Sub sea structures
Pipe lay
Sub sea tooling
Operational response
Conceptual Design
Joint probability environmental
Fully coupled analysis methods
LFRD methods plus benchmarking
Target reliability levels
Develop data-bases with reliability
data
Verification of design tools
Dynamic multiphase flow
Wax, Hydrates, Scale &
Asphaltenes
Fluid structure interaction
Metering

High

O&O

MKB

DP3B

DP4

Projecten
Gehonoreerd:
Project Project
Advance Pipelay
(Heerema)

Gehonoreerd: Dodo
(IHC)
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Offshore Services

Topic :

Description (See Strategische
Agenda OS for more details)

SUBSEA
Production
technology



LNG
systems in
Supply
Chain














New technologies in power
generation and distribution
Production system design
Sub sea drilling
Installation and maintenance
Seismic
Field Assurance
Self healing technologies
Design & analysis verification
cryogenic components
Export& Import facilities LNG
Offshore LNG Production
Offshore LNG Transfer
Floating LNG regassification
Onshore re-gasification &
Utilisation of Cold Energy

Priority

Gap-analyse
Projecten in deelprogramma/regeling:
Gehonoreerd:
Project Visnavis
(Fugro)

Medium
High

High
Medium
Medium
High
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Gehonoreerd:
LNG flex pipe, free
hanging
FPSO for stranded gas
Proposal: Improved
reg-ulation for fire
resistant bulkheads &
doors.(MMI)
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Bijlage 2:

Memorandum

Betreffende de actualiteit van de Strategische Agenda van Offshore Services en Maritieme
Maak Industrie in het Maritiem Innovatie programma

Inleiding
In 2006 zijn de Strategische Agenda’s voor de Maritieme Maakindustrie en de Offshore Services in het
Maritiem Innovatie Programma opgesteld. Vanaf de start van het programma in juli 2007 is er in de
tenders voor maritieme innovatie projecten en MKB projecten een groot aantal voorstellen gedaan,
meer dan twee keer zoveel als de regelingen konden financieren. Dit enthousiasme bevestigt enerzijds
de actualiteit van de Strategische Agenda’s en anderzijds de behoefte die deze agenda’s vervullen in het
richting geven aan de innovatie en kennisontwikkeling in de Nederlandse Maritieme Maakindustrie en
Offshore Services.
Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het goed om de uitgangspunten van de Strategische
Agenda’s voor het Maritiem Innovatie Programma te evalueren en op basis daarvan te beoordelen of
aanpassing nodig is. De uitgangspunten zijn enerzijds de marktverwachtingen ten aanzien van producten
en diensten en anderzijds de keuze van de speerpunten: LNG supply chain, Offshore olie en gas
technologie in extreme omstandigheden en de complexe speciale schepen.
De Programma Advies Commissies Offshore en Maritieme Maakindustrie zijn verzocht om de
hoofdlijnen van de Strategische Agenda’s aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Op basis van
deze bijdragen en de informatie die het MIP bureau heeft geraadpleegd over marktverwachtingen in het
publieke domein is dit memorandum tot stand gekomen.
Omdat de strategische agenda’s met name beschrijven “wat er nodig is om de speerpunten van de
Nederlandse offshore services en maritieme maakindustrie met hun toeleveranciers op te stuwen in het
internationale speelveld”, maakt dat enige veranderingen in de marktverwachtingen qua volume en
tijdpad minder belangrijk zijn voor de inhoud van het MIP dan veranderingen die nopen tot het
verleggen van speerpunten.
Enkele veranderingen ten aanzien van de strategische agenda’s zijn reeds geïmplementeerd. Aan de
‘Complex Specials’ is inmiddels de categorie ‘offshore werkschepen’ toegevoegd en aan het speerpunt
offshore olie- en gaswinning is naast ‘diep water’ de uitdaging: ‘of in extreme condities’ toegevoegd.
Het programma voor duurzaam baggeren ‘Building with Nature’ heeft een eigen financiering gekregen
en is als zodanig geen onderdeel van het Maritiem Innovatie Programma. Overigens is er wel een
duidelijke afstemming tussen Building with Nature en het MIP op het niveau van bedrijven op de
sleutelposities, zoals de grote baggerindustrie (Van Oord, BosKalis) en scheepsbouwers (IHC Merwede,
Damen).

Evaluatie
In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste veranderingen, zoals uit bijdragen van PAC leden en
nieuwsberichten volgt, weergegeven. Het blijkt dat er niet op alle onderwerpen informatie beschikbaar
is, maar het totaal is o.i. beslist voldoende om de conclusies verderop in dit memorandum te
onderbouwen.
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Onderwerp

Appreciatie huidige situatie

Oorspronkelijk

Marktverwachting Complex Specials
Mega jachten
Baggerschepen
Offshore werkschepen
Short Sea schepen
Schepen voor
rechtshandhaving

Voor de middelgrote jachten tot 50 m is de
sterk toegenomen opdrachtenstroom tot
stilstand gekomen. Er wordt internationaal
veel op speculatie gebouwd en komende
jaren zullen er weinig nieuwe opdrachten
komen. Voor de luxe mega-jachten (>50m) is
de orderingang iets gedaald.
De baggeractiviteiten in het Midden Oosten
zijn significant gereduceerd, maar elders lijkt
men de grote infrastructurele werken te
willen doorzetten. Dit betekent dat de
onderliggende tendens nog goed is voor de
baggerindustrie. De bouw van baggerschepen zal wel na 2010 tijdelijk terugvallen.
Voor offshore werkschepen is tijdelijke overcapaciteit te verwachten; door kredietcrisis
en de lage olieprijs is ontwikkeling of
modificatie van marginale velden uitgesteld
en speculatieve veldontwikkelingen gestopt.
De vervangingsvraag voor short sea schepen
is sterk afhankelijk van de tarieven, en zal
dus zakken hoewel de onderliggende
noodzaak erg groot is. (40% van de vloot
ouder 35 jaar)
Met de toenemende onzekerheid over de
veiligheid op de belangrijkste scheepsroutes,
de gewenste bestrijding van smokkel, met de
noodzaak tot kustbewaking en verkeersbegeleiding, zal deze markt goed blijven.
De jaarlijkse toename van het aantal on- en
near-shore LNG terminals, waar de
waterbouw industrie op mikt, is veel lager
gebleken dan de verwachting van 2005
(meer dan 10). Maar de behoefte is wel
groeiend en blijft kansen bieden.
De technologiedoorbraken waarvan offshore
LNG productie afhankelijk is blijven
onverminderd noodzakelijk. De kredietcrisis
geeft iets extra tijdsruimte om dit op te
lossen. Dit geldt ook voor de overslagtechnologie. Omdat de overcapaciteit aan
LNG carriers leidt tot inzet daarvan als
drijvende opslag en re-gas units, is de
marktverwachting voor overslagsystemen
gegroeid.
De vraag naar validatie van equipement voor
deze twee ontwikkelingen ondersteunt de
marktverwachtingen van het LNG TTC.
Diepwater projecten zijn dermate kostbaar
dat alleen de hele grote oliemaatschappijen
eraan beginnen, en dan moet het ook nog
heel grote velden betreffen. De kredietcrisis
heeft deze markt nauwelijks beïnvloed, en
het investeringsniveau zal na een kleine dip

Voor megajachten is de ambitie
leidend te blijven in een wereldmarkt
die een zeer sterke groei doormaakt.
Over de komende 10 jaar is de
doelstelling een verdubbeling van
omzet en toegevoegde waarde.
De Nederlandse maakindustrie, incl.
toeleveranciers, voor groot drijvend
baggermaterieel wenst allereerst haar
wereldleidende marktaandeel van 50%
veilig te stellen in een sterk groeiende
markt, en vervolgens verder uit te
bouwen. Voor Short Sea scheepsbouw
is de ambitie een marktaandeel van ten
minste 25% te verwerven in de
toekomstige Europese markt voor
short sea schepen. Die markt is voor de
middellange termijn becijferd op circa
350 schepen per jaar. Daarnaast wordt
beoogd een grote speler te worden op
de wereldwijde markt voor deze
schepen.
Voor de schepen voor rechtshandhaving op zee en het beheer van de EEZ is
de ambitie om Nederland in Europa de
leidende scheepsbouwer te worden.
Uitgaande van het huidige Europese
marktaandeel betekent dat groei tot
tenminste 20% van de wereldmarkt.
LNG terminals: Significante betrokkenheid in ontwerp en bouw van ca. 4
LNG terminals (vaste of drijvende) per
jaar.
Transport en installatie van bovenwater productie faciliteiten: uitbouw
van het wereldleidend aandeel van ca.
75% naar 80%.
Voor de onderwater faciliteiten, zoals
pijpleidingen, groei van ca 20%
marktaandeel naar 30%.
Ontwerp en beheer van olie en gas
systemen en FPSO’s (incl. LNG): groei
van huidig marktaandeel van 30% naar
35%.

Marktverwachtingen LNG Supply
Chain
Waterbouw voor terminals
Offshore LNG productie
Overslagtechnologie
LNG Test & Technology
Centre

Offshore O&G technologie ‘extreem’
Installatie&productie diep
water
Arctische technologie
Exploratie technologie
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Nieuwe activiteiten: Voor onderwater
systemen en gereedschappen en voor
seismisch onderzoek aan diepzee
velden ten behoeve van reservoir
management wordt een aandeel van
20-30% geambieerd.
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Duurzaamheid en offshore energie
Clean Sea operations
Offshore windenergie
Golf- en stromingsenergie

Ondersteunende technologieën
Engineering en design technologie
Ontwerpmethodieken
Onderhoud en
management
Training en simulatoren
Procesinnovatie

in 2009 doorgaan met groeien naar 31 mld
US$/jaar.
De olieprijs is nu te laag om serieus Arctische
ontwikkelingen te starten; de ontwikkeling
van ‘enabling’ technologie ervoor is nog wel
nodig, maar minder urgent. Dit zou de ‘B.V.
Nederland’ kans geven om bij te spijkeren.
De behoefte aan High Tech exploratie zal
nauwelijks verminderen. De giga olievelden
op diep water voor de Braziliaanse kust zijn
gevonden door nieuwe sub-salt seismische
technologie en de technologieontwikkeling
van ‘zoeken’ naar ‘vinden’ is onverminderd
relevant.
In de reactie op de economische crisis, heeft
het kabinet duidelijk de ‘ambitie van 20%
duurzame energie in 2020’ neergezet. Men
wil ‘nu de kansen benutten voor een
duurzame en innovatieve economie’ en ‘een
lange termijn agenda gericht op duurzaamheid en energie, op innovatie en kennis
ontwikkelen…’. Een aantal voor zichzelf
sprekende citaten uit dit stuk:
‘De structurele problemen zoals het energie-,
klimaat- en duurzaamheids-vraagstuk…
vergen onverminderd een antwoord.’
De PAC Offshore en MMI zijn van mening dat
de specifieke kennis en ervaring van hun
bedrijven nodig zijn om tot ‘zeewaardige ‘
concepten te komen, om die te kunnen
maken, installeren en te managen.

Geofysische en seismische verkenningen: groei van nu ca. 40% marktaandeel naar 45% in een sterk
groeiende markt.

In teruggaande economische condities is de
concurrentiekracht van de Nederlandse
industrie meer dan ooit gebaat bij efficiency
en slimmere, beter te gebruiken ontwerpen.
Dit thema wordt genoemd als een typische
korte termijn actie waarmee de toenemende
concurrentie vanuit andere (e.g. ‘Far East’)
scheepsbouwlanden op het gebied van de
Complex Specials, die het gevolg zal zijn van
de recessie, kan worden bestreden.

Offshore systemen: Kennis en technologie moet worden verkregen met betrekking tot het ontwerp, engineering,
productie, operaties en uitdienststellen. Innovatieve oplossingen moeten
worden gekwalificeerd en de ‘life cycle’
veiligheid moet worden opgebouwd.
Scheepsbouw: Het ontwerpen van
schepen in cost performance termen
en in sterke interactie met de klant en
toeleveranciers moet leiden tot beter
te gebruiken ontwerpen.
Procesinnovatie: Automatisering,
mechanisering en simulatie van
bouwprocessen leidend tot een 20%
kortere doorlooptijd en een reductie
van de kostprijs ‘per eenheid product’
met 10%.
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Clean Ships: Nieuwe voortstuwings- en
energie-systemen die leiden tot lagere
en minder kwalijke emissies en een
lager brandstofverbruik, totale
emissiereductie van 20%.
Nieuwe materialen (composieten) en
verbindingstechnologie (b.v. lijmen)
leidend tot betere, lichtere, goedkopere en duurzame constructies.
Renewable energy
‘The market extent for sustainable
offshore energy supply is hard to
assess, but the development of nonfossil offshore sustainable energy
along the coast and at sea in Europe
will stimulate innovation and
technology for improved export
positions and such technology will be
applied wherever possible’
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Conclusies
De vergelijking in de tabel laat zien dat een paar kleine, maar relevante aanpassingen in de Strategische
agenda reeds hebben plaatsgevonden, zoals het introduceren van de Offshore werkschepen als Complex
Special in 2008 en het toevoegen van extreme condities (waaronder dus ook Arctische uitdagingen) in
begin 2007.
Waar de strategische agenda nog wat twijfel uitte over de marktpotentie van offshore ‘re-newable’
energietechnologie, is nu duidelijk geworden dat enerzijds de dreigende klimaatveranderingen en
anderzijds de mogelijk hoog oplopende olie- en gasprijzen deze technologie onontbeerlijk maken. De
verduurzaming van schepen en scheepsoperaties heeft reeds in 2009 extra nadruk gekregen en het
‘Clean Seas’ Maritime Technology Network speelt daarop in. Het recente overheidsbeleid ter bestrijding
van de economische recessie heeft alternatieve energiewinning en duurzaamheid nadrukkelijk
geadopteerd als speerpunt voor de Nederlandse innovatieambities in een ondernemende samenleving.
Verder blijkt dat er weliswaar enkele nuanceringen zijn te geven ten aanzien van de directe, korte
termijn marktverwachtingen, maar dat de thema’s onverminderd relevant zijn. In sommige niches (zoals
LNG en ‘short sea’ scheepsbouw) is de temporisering van de markt een voordeel, omdat het tijd geeft
om de Nederlandse industrie beter te prepareren voor de toekomst waarin deze markten tot volle bloei
komen. Het LNG Test en Technlolgy Centre is daarvan een te realiseren exponent.
Daarom komt het MIP bureau tot de volgende conclusie:
De Strategische Agenda’s van Offshore Services en Maritieme Maakindustrie zijn een sterk
motiverend en actueel kader gebleken voor vele projectvoorstellen in het Maritiem
Innovatie Programma. Ook nu, in de economische recessie, zijn de Strategische Agenda’s
inhoudelijk nog steeds relevant en bieden uitstekend richting voor de ontwikkeling van
innovatie in deze Nederlandse industrie sector. Het belangrijkste effect van de economische
recessie is dat ze leidt tot verschuiving in de tijd wat de nu zeer zwaar bezette industrie de
gelegenheid geeft de innovatieprocessen te versnellen.
Met de vaststelling van prioriteiten kan de Maritime Innovation Council in de jaarplannen van 2010 en
2011 waar nodig bijsturingen verrichten in de trant van de reeds gerealiseerde wijzigingen. Nu reeds
stellen wij voor om naast verbetering van de duurzaamheid van schepen ook het onderwerp offshore
‘re-newable’ energietechnologie daarbij te prioriteren.
De deelprogramma’s zoals die zijn uitgewerkt in het ‘Kerndocument Maritiem Innovatie Programma’ zijn
naar de mening van het MIP bureau in balans en adequaat.
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Maritime Innovation Programme
Network relations
NWP

NIDV

Dredging
Contractors

Jachtbouw
Innovatie
platform

VBKO

Maritime
Construction
and Supply

NDA
CRS

HISWA

SNL

MARIN
TU Delft

Offshore
Services

MKC-MT

WUR

Imares

FPSO
JIP-week

TNO
MIF

Senter
Novem

NML
IRO

PβT

SMI
TAG-NL

ITF
TFE

M2i

KP7

OIO
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Afkortingen
CRS
DB
EU
FPSO
HC-MT
HISWA
IC
IOP
IPC
IRO
ITF
Imares
JIP
KP7
LNG
M2i
MARIN
MIC
Min. EZ
MIP
MKB
MKC
MMI
NDA
NIDV
NML
NWP
O&O
OGP
OIO
OS
PAC
PROG-IS
PβT
R&D
S/N
SHM
SMI
SNL
TAG-NL
TNO
TUD
V&W
VBKO

Cooperative Research Ships
Dagelijks Bestuur
Europese Unie
Floating Production, Storage and Offloading vessel
Human Capital Maritieme Techniek
Ned. Ver. voor Handel en Industrie op het gebied van Scheepsbouw en
Watersport
Innovatie Consulenten
Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's
Innovatie Prestatie Contract
Brancheorganisatie voor de olie- en gaswinning
International Technology Fund
Wageningen Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies
Joint Industry Project
7e Kader Programma van de EU
Liquified Natural Gas
Materials to innovate the industry
Maritiem Research Instituut Nederland
Maritiem Innovatie Council
Ministerie van Economische Zaken
Maritiem Innovatie Programma
Midden en Klein Bedrijf
Maritiem Kennis Centrum (MKC-MT = MKC management team)
Maritieme Maak Industrie
Nederlandse Defensie Academie
Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
Nederland Maritiem Land
Netherlands Water Partnership
Onderzoek & Ontwikkeling
Oil & Gas Producing companies
Overleg Innovatieprogramma Organisaties
Offshore Services
Programma Advies Commissie
Programma Integraal Samenwerken
Platform Beta Techniek
Research and Development
SenterNovem
Self Healing Materials
Subsidieregeling Maritieme Innovatie
Scheepsbouw Nederland
Transport Advisory Group Nederland
Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Technische Universiteit Delft
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Vereniging van waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken
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