Een terugblik vooruit
Maritiem Innovatie Programma 2007-2012

Wat heeft vijf jaar in het MIP ons gebracht?
Wat zien we terug van de doelstellingen?
Leert het ons iets voor de toekomst?

A.B. Aalbers

Achtergrond
In de jaren 2003-2005 is onder de kabinetten Balkenende 3 en 4 het Innovatieprogrammabeleid vormgegeven. Het ‘Innovatieplatform’ werd opgericht en diverse
sectoren van de Nederlandse industrie werden geselecteerd en in ‘sleutelgebieden’1
ondergebracht. De bedoeling was met een flexibele overheidssteun en in dialoog met
de industrie de innovatie in deze sterke ‘excellente’ sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Het innovatieplatform omschreef het als volgt:
“Wil Nederland concurrerend blijven en het huidige niveau van welvaart en welzijn
behouden en versterken, dan moeten we onze innovatiekracht verder ontwikkelen” 2
Het Innovatieplatform kreeg zijn opdracht van de regering en rapporteert aan de minister-president. De opdracht was niet vrijblijvend: Nederland moest in de top vijf van
kenniseconomieën komen.

Van de schrijver:
Dit boekje is geschreven op persoonlijke titel.
Met dank aan David Anink, Leon Maas en Wouter Kruijt voor hun bijdragen bij het beschrijven van de deelprogramma’s.
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‘Flowers&Food’, ‘Water’, ‘HighTech Systemen&Materialen’, ‘Chemie’ en ‘Creatieve Industrie’.
Later werd het sleutelgebied ‘Pensioenen en Sociale Verzekeringen’ nog toegevoegd.
2
‘Innovatie – Ambitie – Excellentie’ Corporate brochure van het InnovatiePlatform’

2

1. Start van het programma
Jaren van voorbereiding
In 2004 en 2005 heeft de maritieme industriesector, verenigd in Nederland Maritiem
Land (NML), zich samen met de maritiem georiënteerde kennisinstellingen, verenigd in
het Maritiem Kennis Centrum (MKC), ingespannen om te worden gekwalificeerd als
‘sterke, excellente sector’ in Nederland. De traumatische herinneringen aan de jaren
’80 (neergang van de grote scheepsbouw in Nederland en de verloren staatssteun aan
‘Verolme’) moesten overwonnen worden. Door te wijzen op de sterk gemoderniseerde
maritieme maakindustrie, op de hoge technologische vlucht die de offshorecontractors in Nederland hadden genomen en op het internationaal nog steeds baanbrekende maritiem-engineeringonderzoek in Nederland werd medio 2005 besloten dat
de maritieme sector onder sleutelgebied ‘Water’ kon worden geplaatst. Daarvoor zijn
we zelfs nog met spandoeken op het Binnenhof geweest.
Excellentie gevraagd
Met begeleiding van de heer J.A. van Hengstum van de ‘Projectdirectie Innovatie’ van
het Ministerie van Economische Zaken stelde de heer A.B. Aalbers (MARIN) een concept voor een innovatieplan op, met de titel ‘Geen zee te hoog’. De focus daarin was de
versterking van de maritieme maakindustrie (en haar toeleveranciers) en de offshoreservice-industrie. Het ministerie vond dat met name de bouw van geavanceerde marineschepen, luxe ‘mega’jachten, baggerschepen en de uitdagingen van diepzee olie- en
gaswinning voor de offshore-industrie waren gekwalificeerd om als ‘sterke en excellente’ sector te worden gesteund.
Dit leidde al snel tot spanningen in het maritieme cluster. Havens, binnenvaart, kleine
jachtbouw en visserij voelden zich buitengesloten. De baggersector had zorgen over
export van unieke technologie via de bouw van baggerschepen.3
Het conceptplan werd binnen NML herschreven
tot een visiedocument, waarin het gehele maritieme cluster werd geprofileerd.4 Het Ministerie
van EZ hield vast aan de gekozen focus en nam in
november 2005 het initiatief tot de vorming van
twee werkgroepen die een Strategische Agenda
moesten opstellen voor respectievelijk: de Maritieme Maakindustrie (MMI) en haar toeleveranciers (onder voorzitterschap van de heer U. Nienhuis) en de offshore-services en gerelateerde
waterbouw (onder voorzitterschap van de heer Aalbers).
In bijlage 1 staan de werkgroepsamenstellingen.

Moderne scheepsbouw
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Dit leidde uiteindelijk tot eigen innovatieprogramma’s: binnen het Ministerie van V&W voor
havens en binnenvaart, binnen het Ministerie van LNV voor visserij en onder het NWP in sleutelgebied ‘Water’ voor baggertechnologie.
4
Visiedocument 2020: Innovatiekansen en Knelpunten in de Maritieme Cluster, NML, okt.
2005.
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Strategische agenda’s
In het voorjaar van 2006 waren met inbreng van industrie en kennisinstellingen, verder
bouwend op het conceptplan ’Geen zee te hoog’, de strategische agenda’s opgesteld
voor ‘MMI’ en ‘Offshore’. De knelpunten ten aanzien van technologie, onderwijs en
onderzoek, de innovatiebelemmerende regelgeving, het gebrek aan kwalificatiemogelijkheden en het personeelstekort in de technische vakken waren beschreven. Acties en
initiatieven om die knelpunten weg te nemen werden voorgesteld en op 13 maart aan
de sector gepresenteerd. Uit de bijeenkomst in Rotterdam WTC met meer dan 120
mensen bleek brede steun en enthousiasme voor de plannen.
Vervolgens maakten de heren Aalbers en Nienhuis een opzet voor een compacte samenvatting van de Strategische Agenda’s, een actie die daarna door NML werd overgenomen en afgerond. Het resultaat, gepresenteerd als het Maritiem Innovatie Programma, bestaande uit de samenvatting en de twee strategische agenda’s, werd in juni
2006 door NML en MKC aangeboden aan de ‘Projectdirectie Innovatie’ van het Ministerie van EZ om te worden beoordeeld door de Strategische Adviescommissie (SAC).
In de brief van de heer Rinnooy-Kan van 4 sept. 2006 blijkt dat de commissievergadering op 16 augustus niet tevreden was:
“De Maritieme Cluster is een van oudsher krachtig en innovatief gebied voor de Nederlandse
economie. De commissie is van mening dat de sector met het voorliggend programma weliswaar een duidelijk beeld geeft van de kansen en sterktes van de sector, maar dat niet duidelijk
is gemaakt hoe deze met dit programma verder worden uitgebouwd. De doelstellingen in het
programma zijn onvoldoende vertaald naar concrete acties, waardoor de plannen niet overtuigen en onduidelijk is waar de gevraagde overheidsbijdrage concreet aan zal worden besteed
(en waarom).”

De commissie vroeg daarna om een nieuwe ‘smart’ geformuleerde samenvatting:
“Het verzoek aan de Maritieme Cluster is dan ook om nog dit jaar met een aangepaste propositie van maximaal tien pagina’s te komen. Hierin dient de sector tevens in te gaan op de mate
waarin en wijze waarop het voorstel voldoet aan de door EZ gestelde criteria en dienen de
doelstellingen ‘smart’ geformuleerd te zijn.”

Kerndocument
De ‘smart’ samenvatting van de doelstelling en het plan van aanpak van het Maritiem
Innovatie Programma werd in het najaar van 2006 opgesteld in een gezamenlijke inspanning van het MKC en de voorzitters van de werkgroepen MMI en Offshore. Het 12
pagina’s tellende kerndocument ‘Toelichting naar aanleiding van het advies van de
Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s’ (d.d. 29 nov. 2006) belichtte met
name de structurering (Governance van het MIP), en de deelprogramma’s Technologie,
Samenwerking (o.a. met MKB), Human Capital en Wegnemen Innovatiebelemmeringen.
Inmiddels was het Kabinet Balkenende 3 gevallen en stond de uitwerking en besluitvorming rond de innovatieprogramma’s - hoewel niet ‘controversieel’ betiteld - stil. De
SAC gaf in december 2006 op basis van het kerndocument ‘groen licht’ voor het MIP en
na de formatie van het kabinet Balkenende 4 kon minister Van der Hoeven op 20 juni
2007 in Enschede de beschikbaarstelling van 39,5 miljoen euro voor het MIP bekendmaken.
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Terugblikkend
De procesgang, in 2005 met name, wordt gekenmerkt door enerzijds de bereidheid en
voortvarendheid in de maritieme sectoren om zich te organiseren en samen te werken
in concreet plannen maken, en anderzijds door belangenverschillen op diverse gebieden. Verschillen tussen MMI en Offshore, verschillen die bijvoorbeeld worden gevormd
door concurrentie tussen sommige bedrijven en door invloed van achterbannen en
ambities van brancheverenigingen, en uiteraard door ‘de dans om de buit’. Tenslotte
was het imago ‘technologisch niet erg vooruitstrevend c.q. weinig geavanceerd’ dat de
maritieme industrie (onterecht) heeft een belangrijke factor5. De concurrentie tussen
bedrijven kon met name een rol spelen, omdat de uiteindelijk gekozen vorm van de
innovatieprogramma’s zich richtte op product- en procesverbetering, wat dicht bij de
markt staat.
De brancheverenigingen profileerden zich als vertegenwoordigers van het MKB en er
moest een balans worden gevonden tussen de ambities van de grote bedrijven, die in
staat waren grote en hoogwaardige projectinitiatieven te ontplooien, en die van het
MKB, meer gericht op snel te realiseren, eenvoudige procesvernieuwingen. Verder waren brancheverenigingen onderling nogal verschillend: zo waren de VBKO (later: Vereniging van Waterbouwers) en de IRO weinig gericht op technologie-innovatie, maar
wilde Scheepsbouw Nederland (gevormd uit HME en VNSI) daarin graag leiding geven
aan haar achterban. HISWA richtte een innovatieplatform op voor grote jachtbouw,
maar zag een deel van haar leden buiten het programma staan.
Het imago van de maritieme industrie was met name door de inspanningen van NML
uit het diepste dal getrokken, maar bij de overheid was, buiten de enkele ambtenaar
die het in zijn beleidsportefeuille had, de MMI weinig bekend en de Offshore volslagen
onbekend. Dit laatste vooral doordat de offshore-bedrijven, gerelateerd aan olie- en
gaswinning veelal private ondernemingen zijn, zeer internationaal opereren en nooit
staatssteunbehoeftig zijn geweest. Een andere oorzaak is dat de producten van MMI en
Offshore zelden te zien zijn, ze zijn letterlijk ‘onzichtbaar’. Ze zijn bijna nooit in het
nieuws en niemand is zich bewust van de technologie die erin zit. In de opzet van het
MIP is veel tijd besteed aan het uitleggen wat deze industrie doet en betekent voor de
Nederlandse economie.6 Maar ook de bekendheid van MMI met Offshore en vice versa
is enorm verbeterd, dankzij dialoog en samenwerking.
In de aanloop naar het topsectorenbeleid zijn de meeste van de bovengenoemde kenmerken nog aanwezig, maar een stuk minder belemmerend. De voorbereidingstijd van
het Innovatiecontract Maritiem in 2011 werd voornamelijk bepaald door het proces
van beleidsvorming bij de overheid. De speerpunten in Offshore (het thema ‘Winnen
op zee’) zijn aangeslagen tot bij de minister zelf. Toch zal het maritiem cluster hard
moeten blijven werken om zich als ‘high tech’-sector te profileren.
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Zie bijv. het boek van Frans Nauta over het eerste Innovatieplatform: ‘Innoveren in het centrum van de macht’, Academic Service, ISBN/EAN: 9789052616957.
6
Zie hoofdstuk 3 en bijlage 3.
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2. Doelstelling
Bij de start van het Maritiem Innovatie Programma was er een kwalitatieve doelstelling
geformuleerd. Voor onderdelen zoals marktaandeelverwachting van bepaalde scheepstypes en voor bepaalde offshore-activiteiten waren er meer concrete ambities gesteld.
Wel belangrijk is het onderscheid dat de strategische agenda voor de MMI zich richt op
product- en procesverbetering, maar dat de agenda voor de Offshore vooral gaat over
technologiedoorbraken voor olie en gaswinning op zeer diep water en voor het ontwikkelen van een LNG supply chain.
De hoofddoelstelling van het MIP
Bedrijven en kennisinstellingen in de offshore en de 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
het cluster, rekening houdend met de maatschappelijke randvoorwaarden als duurzaamheid.
Specifiek voor MMI en Offshore
In het kerndocument en in de strategische agenda van de maritieme maakindustrie is
beschreven dat de MMI duurzame economische groei wil bereiken. En wel door het
leveren van ‘voor de gebruiker belangrijke additionele waarde’ op het gebied van
‘Complexe Specials’, zoals baggerschepen, marineschepen en megajachten. Later kwamen daar offshore-werkschepen bij. Dit zijn deelmarkten waarin de Nederlandse industrie in 2005 al sterk was. Complexe specials zijn unieke schepen met uiteenlopende
functionaliteit waarbij de eindgebruiker hoge en specifieke eisen stelt aan de prestatie/kostenverhouding en vraagt om snelle levertijden. Het uitgangspunt is dat Nederland met innovatieve producten kan concurreren op de wereldmarkt. De noodzakelijke
voorwaarde daarbij is het productieproces zodanig te verbeteren dat de
prijs/kwaliteitsverhouding een goede concurrentiepositie biedt.
De offshore-dienstverlening had geconstateerd dat er ingrijpende verschuivingen op de
markten plaats zouden vinden. De ambitie van de offshore-dienstverlening lag in de
ontwikkeling van olie- en gaswinning in zeer diep water en in de LNG-keten. De technologische uitdagingen waren groot en de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van milieu
en mensen eisen nog steeds nieuwe, innovatieve systemen, die moeten voldoen aan
de hoogste technische en operationele standaarden.
Realisatie van de ambities
De maritieme sectoren zagen het MIP als een mogelijkheid om deze ambities te realiseren. Het beschikbare budget was er nu, het enthousiasme ook en de conjunctuur zat
mee. Onder het motto: ‘Je moet het dak repareren als het droog is’ riep de heer
J.J.C.M. van Dooremalen op 12 juli 2007 de bedrijven en kennisinstellingen op aan de
slag te gaan.
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In 2006 werd gesteld dat het succes van het Maritiem Innovatie Programma afhing van
de volgende voorwaarden:
1. Dat de Strategische Agenda’s worden geïntegreerd in de bedrijfsplannen van de
leader firms, en regelmatig worden geactualiseerd (Leader firms: bedrijven, ook
MKB-, die leidend zijn in markt en/of technologie).
2. Dat samenwerkingsvormen worden geïnitieerd om de plannen te realiseren.
3. Dat de Strategische Agenda’s als leidraad worden gezien voor de kennisontwikkeling bij de kennisinfrastructuur (‘enabling technology’) en voor de technologieontwikkeling in de toeleverende industrie (veelal MKB).
4. Dat er centraal gecoördineerde initiatieven komen voor probleemgebieden die
sectorbreed zijn, zoals de tekorten in de kennisbasis (‘human capital’ en ‘knowledge’), en om de geïdentificeerde innovatiebelemmeringen te nemen.
5. Dat er bewaking van de doelstellingen van de Strategische Agenda’s plaatsvindt.
(Omdat mogelijk bepaalde onderwerpen, hoezeer ook gewenst, blijven liggen.
Dan is initiatie vanuit een centrale MIP-governance gewenst.)

‘Rainbowing’ van hopper suction dredger
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Terugblikkend
Vanuit de overheid en vanuit het MIP zijn in 2009 tussentijdse evaluaties gehouden. De
kwalitatieve hoofddoelstelling was moeilijk te verifiëren: er waren in Offshore en MMI
diverse veelbelovende projecten gestart om de technologie een stap vooruit te brengen, maar die waren nog in uitvoering. Het bureau Technopolis dat voor de overheid de
tussenevaluatie uitvoerde, concludeerde in het algemeen dat voor latere programma’s
de doelstellingen kwantitatiever moesten worden gemaakt. Mijns inziens is dat vooral
ingegeven door de behoefte om op de overheidshorizon van vier jaar nog iets te kunnen evalueren wat men niet inhoudelijk op die termijn kan beoordelen.
De kwantitatieve doelstellingen die het MIP op deelmarkten had geformuleerd voor
2012 waren alle in 2008 door de economische hausse al gerealiseerd.7 De afgeleide
doelstellingen van het programma, genoemd onder de voorwaarden 1 t/m 5 hierboven
zijn beter toetsbaar en zijn betere indicatoren voor het succes van het programma. Het
is bekend dat de implementatie van nieuwe technologieën en het ‘cash’en van de eerste gevolgen daarvan 10 to 15 jaar kan duren, terwijl procesinnovaties vaak ‘incrementeel’ verbetering geven en voornamelijk wordt teruggevonden in het voortbestaan van
bedrijven.
Aan het eind van het MIP is de doelstelling middels een enquête onder de deelnemers
geëvalueerd, waarover meer in Hoofdstuk 7.

Heavy lift: larger and safer
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Zie bijlage 3
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3. Governance
In de voorbereidingsfase van het Maritiem Innovatie Programma tussen eind 2005 en
medio 2006 hebben de betrokken bedrijven en instellingen overlegd over de ‘governance structuur’ die ze zouden willen inrichten. Vanuit de overheid werd een centraal
contactpunt voor het programma op prijs gesteld, een dergelijke organisatie bestond al
voor de reeds eerder gestarte innovatieprogramma’s, zoals Point1 en FND. De directeuren van IHC Merwede, Damen, MARIN, NML en MKC (resp. de heren G.L.M. Hamers, R.H. Berkvens, A.H Hubregtse, N. Wijnolst en R.T.B. Visser) speelden een actieve
rol in de opzet van de governance-structuur.
Er werd besloten een stichting op te richten met een uitvoerend MIP-bureau, als een
samenwerkingsverband van de industrie en kennisinstellingen. De bestuursleden8 van
de stichting Maritiem Innovatie Programma vormen de ‘Maritime Innovation Council’
en belichamen daarmee de ‘commitment’ van de stakeholders. De heer J.J.C.M. van
Dooremalen, oud directeur van IHC Caland, en na de opsplitsing daarvan in SBMOffshore en de IHC-groep directeur van IHC tot 2006, werd bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. In het voorjaar van 2007 werd de heer A.B. Aalbers, ‘Joint Industry Projects’-coördinator bij MARIN, voorgedragen als programma-directeur van het
MIP. De technisch-inhoudelijke inbreng en programma-advisering van bedrijfsleven
(ook MKB) en kennisinstellingen werd georganiseerd in de Programma Advies Commissies voor Maritieme Maakindustrie en voor Offshore Services. Deze PAC’s werden gevormd uit de eerder samengestelde werkgroepen voor de strategische agenda’s MMI
en Offshore.9
Inmiddels was het Platform Bêta-Techniek opgericht als door de overheid gesteund
programma om deelname aan het Nederlands technisch onderwijs te verbeteren. De
tekorten aan technisch personeel begonnen ook in het maritieme cluster nijpend te
worden. Het bureau Berenschot voerde in gezamenlijke opdracht van NML en PBT een
verkenning uit naar de knelpunten in personeel en opleiding in het cluster en kwam
met een aantal aanbevelingen voor een aanpak: de ‘Human Capital Roadmap’.10 De
begeleidingscommissie daarvan was bereid in het kader van het MIP, eerst als adviescommissie voor Human Capital en later als PAC Human Capital Maritieme Techniek de
implementatie van de Human Capital Roadmap te coördineren.11
De PAC’s kwamen daarna gemiddeld viermaal per jaar bijeen om de voortgang en de
plannen te bespreken.
De benoeming van de programmadirecteur had nog wel wat ‘voeten in aarde’. Er waren andere voorstellen, want ook organisaties als NML en Scheepsbouw Nederland
ambieerden de facilitering van het programmabureau, met hun eigen kandidaten. Uiteindelijk gaf de breed erkende neutraliteit van MARIN de doorslag tot de benoeming
van de heer Aalbers, met als functietitel ‘programmamanager’.
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Zie bijlage 2
Zie bijlage 1
10
Zie Hoofdstuk 4, sectie: strategische agenda’s
11
Voor de samenstelling van de PAC HC-MT: zie bijlage 1
9
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De onderstaande figuur geeft een beeld van de structuur.
Structuur MIP-governance
De dichte pijlen geven de formele communicatielijnen aan.
Het Ministerie van EZ en Senter/Novem waren uiteraard
geen onderdeel van de MIPgovernance.
De stakeholders konden deelnemen in thematische netwerken en werkgroepen.

PAC’s
MMI en Offshore

MIC

Min EZ/
SenterNovem

PAC-HC-MT
MIP- Bureau
Thematische
Netwerken

Innovatie
Consulenten

“Stakeholders”
- Grote bedrijven
- MKB
- Kennis-instellingen

Werkgroepen

De deelprogramma’s van het MIP
Belangrijke onderdelen van het Maritiem Innovatie Programma waren het verbeteren
van de samenwerking van grote bedrijven en kennisinstellingen met MKB en van MKBers onderling, kwaliteitsbehoud en groei van het ‘human capital’ en vermindering van
innovatie-belemmeringen (i.e. verbeterde kwalificatie van innovatieve producten en
systemen en betere regelgeving).
Hiervoor waren naast een deelprogramma 1 (gericht op de technische ontwikkeling)
nog drie deelprogramma’s gedefinieerd:
Deelprogramma 2: gericht op het betrekken van MKB en het creëren van kansen voor
samenwerking met MKB.
Deelprogramma 3: gericht op de Human Capital Roadmap, welk deelprogramma is opgesplitst in een subprogramma A en B: waarbij ‘A’ meer ‘kwantitatief’ op onderwijs en
arbeidsmarkt gericht was en ‘B’ op kennis en onderzoek.
Deelprogramma 4: gericht op het wegnemen van innovatiebelemmeringen in regelgeving en op het ontwikkelen van faciliteiten voor het kwalificeren van nieuwe, innovatieve systemen en producten.
De budgettering
Zoals eerder genoemd was in de voorbereiding van het MIP al gesproken over de bedragen die beschikbaar zouden moeten zijn voor de verschillende deelprogramma’s.
Omdat de structuren (met name de regelgeving in het innovatiebeleid12) in 2006 en
2007 nog in ontwikkeling waren was het ook nog onduidelijk wat de mogelijkheden
zouden zijn. Vooraf was duidelijk dat het leeuwendeel aan technologie zou moeten
worden besteed, enerzijds omdat het hoofdthema de technologische innovatie van de
sector was, anderzijds omdat de activiteiten in de deelprogramma’s voor Samenwerking MKB, Human Capital en Innovatiebelemmeringen naar alle gedachten ook minder
kostbaar zouden zijn.
12

Kaderwet EZ subsidies 3 dec 2008 WJZ 8187683 - Subsidieregeling ‘Sterktes in innovatie’ 3
dec 2008 WJZ 8187136.
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De gevraagde bedragen staan in Tabel 1a. In Tabel 1b staan de bedragen in dezelfde
categorieën als in Tabel 2. De bedragen in Tabel 1a en 1b zijn de totale programmabudgetambities, waarvan de afspraak was dat de overheid gemiddeld 50 procent zou
bijdragen. Dat betekende dat voor Onderzoek en Ontwikkelingsprojecten (O&O) een
wat lager subsidiepercentage zou gelden, maar voor moeilijker te financieren - generieke- onderdelen zoals in deelprogramma’s 3 en 4 een hoger percentage. De budgetvraag was dus 50 procent van 145 miljoen euro oftewel € 72,5 miljoen over 5 jaar. Het
is uiteindelijk € 39,5 miljoen geworden, met ongeveer dezelfde verdeling.
Tabel 1a: uit ‘Kerndocument’
Aandachtsgebied 2007-2011
LNG Supply Chain
Deep Water Development
Complexe Specials
Proces-innovatie
Samenwerking
Elimineren Innovatiedrempels
Waarborgen kennisbasis
Human Capital Roadmap**
Totaal
Totaal/Jaar

Tabel 1b: Uitwerking MIP
Omvang (€ mln)
39
59
20
18,5
6
10
11
1,5
165
33

Jaar
Deelprogramma
Deelpr. 1 O&O
Deelprogr. 2 MKB Specifiek
Deelpr. 3 HCR *)
Deelpr. 3 Kennisb.
Deelpr. 4 Innov. Belemm.
Governance
Mln €

Totaal
116,5
6
1,5
11
10
145

In het technologieprogramma was geen onderscheid gemaakt tussen industriecategorieën, de ervaring was dat veel MKB-ers graag participeerden in projecten met
grotere bedrijven (hun potentiële opdrachtgevers). Echter, bij de publicatie van de
regelingen13 op 13 juli gaf de overheid te kennen dat er voor MKB-samenwerking en
-innovatie (middels de regeling voor kleine projecten en haalbaarheid) een separaat
budget gehanteerd moest worden, onder te brengen in deelprogramma 2.
Dit was een politiek gewenste verandering naar aanleiding van de samenstelling van
het kabinet Balkenende 4. De PvdA wilde meer nadruk op de maatschappelijke aspecten van de innovatieprogramma’s (waaronder de aandacht voor het MKB). Dit
werd eveneens nagestreefd door de brancheverenigingen, en was achteraf wel een
verstandige keuze. In de loop van het programma leidde het wel tot diverse discussies over de invulling van het budget. De uiteindelijke verdeling van het budget en de
meerjarenplanning staat in Tabel 2.
Tabel 2: Jaarbudgetten per 1 juli 2007
Jaar
2007
2008 2009 2010 2011 2012
Deelprogramma
Deelpr. 1 O&O
5,55
5
5
4,5
4
Deelpr. 2/MKB Specifiek
1,10
1,7
1,7
1,55
1,3
Deelpr. 3 HCR *)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
Deelpr. 3 Kennisb.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
Deelpr. 4 Inn. Belemm.
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
Governance
0,16
0,5
0,5
0,45
0,4
0,3
Mln
6,8
8,6
8,6
7,8
7
0,7
*) excl. 0,45 mln van Platform Beta Techniek in 2007 en 0,5 mln in 2008
13

Totaal

Subsidiebrief

24,05
7,35
2,10
2,10
1,60
2,31
39,5

25,7
2,8
4,7
4,7
2,8
2,0+1,5
39,5

Staatscourant 13 juli 2007, nr. 133.
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Het MIP-bureau
Het MIP-bureau verrichtte vervolgens de programmacoördinatie en bewaakte in
eerste instantie de voortgang en initiatieven voor de speciale projecten die als
‘maatwerk’ konden worden begeleid door het MIP. Als zodanig werd het MIP-bureau
het beleidsuitvoerend orgaan van de ‘Maritime Innovation Council’. De belangrijkste
leidraad op uitvoeringsniveau was het jaarplan, op basis waarvan het programma
bureau werd gefinancierd uit het MIP-budget. De technologische en programmatische prioriteiten, de governance-activiteiten en de budgettering voor de tenderregelingen en deelprogramma’s worden in het jaarplan beschreven. De PAC-adviezen,
overleg met SenterNovem (later: AgentschapNL), ‘Gap’-analyses ten opzichte van de
technologische ambities in de strategische agenda’s en voortschrijdend inzicht in de
behoeften van de sector leidden tot een coherent plan, dat door de Maritime Innovation Council formeel werd vastgesteld.
Aan het MIP-bureau was een aantal mensen gedetacheerd voor de coördinatie van
de deelprogramma’s. Verder was meteen na de start van het MIP vanuit overheid en
brancheverenigingen aangestuurd op de implementatie van speciale MKB-ondersteuning. Dit gold voor alle innovatieprogramma’s en de kosten daarvan werden
voor 100 procent door de overheid uit de MIP-gelden vergoed, waar de overige activiteiten in principe voor 50 procent werden gesteund. In het MIP werd dit gerealiseerd door vier MKB-innovatieconsulenten aan te stellen (op basis van samenwerkingsovereenkomsten) bij de brancheverenigingen HME, IRO, VNSI en HISWA. De
innovatieconsulenten werden uit deelprogramma 2 gefinancierd.
Het MIP-bureau was gehuisvest bij MARIN in Wageningen, dat ook de secretariële
ondersteuning leverde. De coördinatoren van deelprogramma’s 2, 3 en 4 werkten
vanuit hun eigen standplaats, en waren parttime gedetacheerd aan de Stichting MIP.
De MKB-innovatieconsulenten werkten vanuit hun branchevereniging.
De bezetting van het MIP-bureau was daarmee als volgt:
De programmamanager, de heer A.B. Aalbers (0,8 fte), met secretariële ondersteuning van mevrouw S. v.d. Peppel.
De MKB-coördinator van MIP, de heer D. Anink (0,2 fte).
Coördinator van Deelprogramma 3A (eerst 0,3, later 0,6 fte), de heer L. Maas.
De coördinatie voor deelprogramma 3B werd uitgevoerd door het MIP-bureau
met ondersteuning van het MKC-managementteam.
Coördinatie voor deelprogramma 4 werd waargenomen door het MKC, door
de heer W.Kruijt.
Innovatieconsulentie voor MKB (tot 2010: 4 x 0,5 fte), voor:
- HME (Toeleveringsindustrie), door de heer J. Smits, later overgenomen door J. Jacobs.
- IRO (Offshore-bedrijven), door de heer M. van der Ploeg tot 2010.
- VNSI (Werven), door de heer S. Sakko.
- HISWA (Jachtbouw), door de heren M. Steenhoff en J. Ybema.
Logo’s van het MIP,
resp. 2007-2009 en
2009 - 2012
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Hoe functioneerde dit?
Erop terugkijkend kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt over de gekozen governance. Bij het opstarten van het Maritiem Innovatie Programma bleek al
snel dat voorbeelden van governance-structuren, zoals die er waren voor andere
Innovatieprogramma’s, niet zonder meer toepasbaar waren. Waar sommige (zoals
het Dutch Polymer Institute Value Centre en Dynalog) vooral gericht waren op valorisatie en MKB, waren andere (zoals Materials-M2i en TI-Pharma) meer gericht op
onderzoeksprogramma’s.
In de maritieme en offshore-sectoren kende men al heel lang14 de mogelijkheid van
met overheidsgeld gesubsidieerde onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. De offshore-industrie maakte veel gebruik van de structuur van ‘Joint Industry Projects’. Er
was dus veel ervaring met uitvoering van projecten in samenwerking tussen industrie (ook MKB) en kennisinstellingen. Valorisatie was in de sectoren geen probleem,
wat overigens vele beleidsmakers in Den Haag niet wisten. Daarentegen kostte het
veel moeite duidelijk te maken dat de maritieme sectoren behoefte hadden aan
meer fundamenteel onderzoeksbudget, waar juist de andere IP’s vaak goed in toegerust waren.
Het MIP-bureau was uiteindelijk gepositioneerd als een interface tussen de betrokken ‘partijen’:
de overheid, met name AgentschapNL en het verantwoordelijk ministerie,
de brancheverenigingen Scheepsbouw Nederland (VNSI en HME), HISWA, IRO en
deels de Waterbouw (voor de Human Capital Roadmap), en NML,
de offshore-industrie (incl. gerelateerde waterbouw), vertegenwoordigd in de
PAC Offshore,
de maritieme maakindustrie en haar toeleveranciers, vertegenwoordigd in de
PAC MMI,
de kennisinstellingen, verenigd in het MKC.
In deze ‘multi-interest’-omgeving wilde iedereen graag ‘gehoord’ worden en zijn
belangen terugzien in de plannen, met één ‘common line’: het moest allemaal niet te
lang duren. Dit betekende dat het programmabureau vaak proactief moest werken,
en een flinke inhoudelijke bijdrage in de plannen en activiteiten had. De Maritiem
Innovation Council bewaakte dit proces op budgettair en strategisch niveau, maar
had weinig behoefte om in inhoudelijke zaken te treden. Voor de deelprogramma’s 2
(MKB-samenwerking) en 3A (Human Capital Roadmap) waren de coördinatoren gedetacheerd bij respectievelijk Scheepsbouw Nederland en bij NML (tot medio 2010),
organisaties die bij het inrichten van het MIP ook een eigen verantwoordelijkheid
voor de invulling van deze deelprogramma’s hadden geclaimd.
Deze constellatie van ‘partijen’ leidde in het begin wel tot spanningen, maar enkele
duidelijke besluiten van de Council, in casu het installeren van de PAC HC-MT (zie
hoofdstuk 4) en de uitwerking van het budget voor deelprogramma 2 brachten rust.
Voor het evenwicht in het programma was de start van het IOP-Maritiem (toegelicht
in hoofdstuk 5) belangrijk.
14

CMO, TS-Maritiem, IS-Maritiem waren van 1980 tot 2002 beschikbare regelingen.
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4. Belang voor de Nederlandse maritieme sector
Economische sterkte van de sector
De totale maritieme cluster biedt in
Nederland werkgelegenheid aan ongeveer 185.000 personen en vormt (excl.
Shell) bijna 3 procent van het Bruto
Nationaal Product. De kracht van de
Nederlandse economie is voor een
belangrijk deel verbonden aan de
transport- en energiesector, met vervoer van goederen, grondstoffen, olie
en gas. Het succes van onze industriële
activiteiten hangt nauw samen met de
kwaliteit en toegankelijkheid van kennis en technologie.
De sectoren verenigd in het Maritiem
Innovatie Programma zijn de Nederlandse scheepsnieuwbouw met hun
toeleveranciers (in 200915 goed voor
een omzet van ca. 5,5 miljard) en de
Nederlandse offshore-services, incl.
offshore-waterbouw (in 2009 een omzet van ca. 15 miljard euro wereldwijd).
Deze sectoren realiseerden in Nederland een toegevoegde waarde van 5,7
miljard euro met in totaal zo’n 72.000
werknemers. Binnen deze niches behoren de Nederlandse Maritieme en
offshore-bedrijven tot de wereldtop,
ofwel - zoals in het geval van de LNG
supply chain - wilde de Nederlandse
industrie aanhaken bij de wereldtop.

Kader: Significantie van Nederlandse bedrijven

De internationale reputatie
Shell is de derde private oliemaatschappij ter wereld, investeert
per jaar zo’n € 25 miljard in offshore-olie&gas.

Heerema en Allseas zijn de belangrijkste contractors ter wereld
op het gebied van heavy lift-installatie en pijpenleggen;
Bluewater en SBM Offshore zijn wereldleidend op het gebied
van floating production systemen. IHCMerwede is wereldleidend in de bouw van grote, high tech-baggerschepen en
offshore-werkschepen;
FUGRO is wereldleider op het gebied van zeebodem-surveys en
seismisch onderzoek;
DAMEN en IMTECH zijn groot in de bouw van complexe specialistische schepen en installaties;
Huisman Engineering en Heerema’s dochter GrootInt zijn groot
in bouw van offshore-equipment;

De Nederlandse vloot van zware ladingschepen (Dockwise,
Smit, Jumbo en Biglift) heeft bijna 70 procent van de wereldmarkt in handen, en breidt zich uit naar offshoreinstallatiewerk, 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 en
offshore-infrastructuur waterbouw.
De Feadshipgroep (De Vries/Van Lent/De Voogd), Damen/Amels, Oceanco en ook Heesen zijn toonaangevend in de
mega-motorjachtbouw, terwijl de mega-zeiljachten van Royal
Huisman, Vitters en HollandJachtbouw wereldvermaard zijn.
Als kennisinstellingen staan Marin en TU-Delft wereldwijd in
hoog aanzien voor hun expertise, maar ook voor hun toegankelijkheid op het gebied van maritieme en offshore-technologie.
TNO geeft hierin met haar hoogwaardige kennis van systemen
en materialen belangrijke support.

15

Zie H. Weber: ‘De Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2010, NML-publicatie 34. Voor
offshore aangevuld met informatie van private bedrijven door het MIP-bureau.
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Hoofdlijn van de strategische agenda’s
De Strategische Agenda’s van het Maritiem Innovatie Programma waren gericht op
veelbelovende economisch sterke speerpunten, nl:
De LNG-Supply Chain, eerst vooral gericht op offshore- en nearshore-terminals,
later ook op de downstreamketen in verband met LNG als brandstof.
De olie-/gas-/mineralenwinning onder extreme omstandigheden. In eerste instantie diep water en zware zeecondities, later zijn daar Arctische condities en
alternatieve energiesystemen aan toegevoegd.
De procesinnovatie in de maritieme maakindustrie, ten behoeve van het beter
afstemmen van het bouwproces tussen de werf en toeleveranciers, en op de
werf zelf.
De bouw van Complexe Specials voor de maritieme maakindustrie (In 2007 gericht op baggerschepen, patrouilleschepen, megajachten en shortsea-schepen,
in 2009 zijn daar de offshore-werkschepen aan toegevoegd).
Voor deze speerpunten was (en is nog steeds) de technologievraag bijzonder uitdagend; zonder significante technologieverbetering en -doorbraken zouden de marktkansen op middellange en lange termijn wegvallen.
Het maatschappelijk belang van het programma is gericht op economie, duurzaamheid en veiligheid. De hoofdlijnen daarvan zijn:
de Nederlandse rol in de toekomstige Europese gasinfrastructuur;
de olie-, gas-, mineralen- en alternatieve energiewinning buitengaats voor de
toenemende wereldvraag naar energie en grondstoffen voor de hightechindustrie;
het creëren van veilig en schoon transport over water, en werktuigen voor de
‘natte waterbouw’ die bijdragen aan de veiligheid bij stijgende zeespiegel;
competitieve en duurzame productieprocessen, zodat een belangrijke industriesector in Nederland behouden kan blijven.
Het Maritiem Innovatie Programma richtte zich op de maritieme aspecten van onderzoek en technologie-ontwikkeling. Voor andere onderwerpen, met name voor fundamenteel materiaalonderzoek, kon worden deelgenomen in projecten van andere
Innovatie Programma’s. Het programmabureau onderhield contacten met de andere
programmabureaus om informatie te kunnen verstrekken over contacten en tendermogelijkheden.
Zo is participatie van diverse maritieme en offshore-bedrijven in materiaalonderzoek
(M2i, IOP SHM) gerealiseerd.
Human Capital Roadmap Maritiem
De human capital roadmap is in deelprogramma 3 ingevuld op basis van het eerdergenoemde rapport van het bureau Berenschot16. Dit was een onderzoek, uitgevoerd
in 2006, waarin de brancheverenigingen en HR-managers uit bedrijven waren betrokken.

16

‘Human Capital Roadmap Maritiem, Samen werken aan een levendige arbeidsmarkt voor
de maritieme maakindustrie, offshore en waterbouw’.
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De volgende hoofdlijnen voor een effectieve aanpak van de knelpunten in personeel
en onderwijs zijn door de Coördinatie Werkgroep Human Capital Maritieme Techniek van het MIP overgenomen als werkplan voor deelprogramma 3A:
1. Duurzaam internationaal concurrentievoordeel creëren door betere integratie
van de maritieme kennis- en onderwijsstructuur.
2. Kwaliteit van het maritieme onderwijs vergroten.
3. Medewerkers binden door uitvoering geven aan strategisch personeelsbeleid.
4. Betere communicatie met de (potentiële) arbeidsmarkt.
Deze coördinatie-werkgroep (CW HC-MT) is eind 2008 een programmaadviescommissie geworden (PAC HC-MT), na uitbreiding van de commissie met HRmanagers van diverse grote bedrijven uit MMI en Offshore17.
Daarnaast is binnen deelprogramma 3 een vijfde actielijn benoemd, namelijk:
5. Kennisbeheer en fundamenteel onderzoek.
De actielijn werd door het MIP-bureau met ondersteuning van de staf en het management team van het MKC uitgevoerd.
Internationale strategie
Het programma wilde tevens bijdragen aan de versterking van de internationale
marktpositie van de Nederlandse industrie en dé mogelijkheid daarvoor was zich te
laten zien in internationale samenwerking en kennismaking. In concreto:
Internationale marktbenadering vooral voor het MKB, via de brancheverenigingen.
Connecties die worden gelegd met consortia voor het EU-7ekaderprogramma.
Deelname aan netwerken voor internationaal gesponsord onderzoek, zoals het
International Technology Fund voor de offshore-olie- en -gaswinning, de MetOcean JIP-organisatie van OGP (Oil & Gas Producing companies) en de FPSO Forum & JIP week, waarin veel Nederlandse offshore-bedrijven participeren.
Knelpunten in innovatie
Regelgeving geeft stabiliteit en een ‘level playing field’, maar prescriptieve regelgeving kan onnodig vertragend of zelfs belemmerend werken op innovaties. Daarnaast
is het voor innovatieve technologieën vaak moeilijk ‘zich te bewijzen’. Veel landen
hebben door de overheid gesteunde faciliteiten om zulke kwalificatieprojecten uit te
voeren. Het Maritiem Innovatie Programma wilde in samenwerking en sectorbreed
projecten voor kwalificatie en verbetering van de regelgeving mogelijk maken, waarvoor deelprogramma 4 werd ingericht, met coördinatie vanuit de staf van het MKC.
Samenwerking in thematische netwerken
Voor nieuwe onderwerpen, waarvan in eerste instantie niet duidelijk is wat de mogelijkheden, het draagvlak en de technologische barrières zijn, was in de strategie
van het Maritiem Innovatie Programma de mogelijkheid van het oprichten van thematische netwerken opgenomen. In zo'n netwerk werd met een gezamenlijk inspanning een roadmap voor zo'n technologisch uitdagend onderwerp opgesteld, op basis
waarvan in latere tenders en regelingen projectvoorstellen konden worden ingediend.
17

Zie bijlage 1.
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5. Resultaten
Het Maritiem Innovatie Programma is als een goedlopend programma gekwalificeerd in het rapport ‘Werken aan de Innovaties van de Toekomst’18
In het programma zijn in eerste instantie twee regelingen beschikbaar gekomen:
Een innovatieprojectenregeling, waarin een jaarlijkse oproep werd gedaan voor
projectvoorstellen, die werden beoordeeld door een evaluatiecommissie, in opdracht van AgentschapNL. De voorstellen werden vervolgens op volgorde van
beste voorstel gehonoreerd zolang het budget toeliet.
Een ‘kleine projecten’-subsidieregeling specifiek voor het MKB, waarbij projectvoorstellen ambtelijk werden beoordeeld en na goedkeuring op volgorde van
binnenkomst gehonoreerd.
Verder was afgesproken dat de mogelijkheid van generieke regelingen (zoals innovatieprestatiecontracten) zoveel mogelijk zou worden benut.
De innovatieprojectenregeling (met voorkeur voor productontwikkeling en grote
uitvoeringsbetrokkenheid van industrie) voldeed niet aan de wens van vooral
Offshore om meer fundamenteel ‘long term engineering' onderzoek uit te (laten)
voeren. Ook bij kennisinstellingen als de TU Delft was grote vraag naar mogelijkheden voor promotieonderzoek. Daarom is in 2009 een extra regeling voor het Maritiem Innovatie programma beschikbaar gekomen:
De regeling voor innovatieve onderzoeksprojecten (IOP Maritiem)19.
Daarnaast kon in het MIP gebruik worden gemaakt van zogenaamde maatwerkaanvragen, buiten de regelingen om. Deze mogelijkheid was gecreëerd in het kader van
de doelstelling ‘Innovatie in Dialoog’. Vooral de activiteiten voor de deelprogramma’s 3 en 4 werden hiermee gesteund.
Aantal projecten
In totaal zijn vanaf 2007 door industrie, MKB, en kennisinstellingen vele projecten gestart en uitgevoerd:
36 Innovatieprojecten in de tenders,
42 Kleine MKB-projecten,
Programma ‘Integraal Samenwerken’ met 9 deelproWerkschip ‘Deep blue’
jecten voor procesverbetering in de MMI,
14 Projecten op het gebied van regelgeving en faciliteiten,
7 Projecten in de IOP-maritiem-regeling voor ‘long-term engineering research’,
7 Projecten op het gebied van kennisbeheer en academisch onderwijs,
8 Projecten op het gebied van maritiem technisch onderwijs en promotie daarvan.
Verder is een innovatieprestatiecontract gesloten met het MKB (de MIP IPC) via
Scheepsbouw Nederland, met 18 deelnemers.
In totaal is zo’n 35 miljoen euro aan subsidie ontvangen en voor bijna 95 miljoen aan
projecten gerealiseerd.
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Publicatie nr 3IPJR1002, AgentschapNL.
Staatscourant 13021, Wijziging subsidieregeling, 25 augustus 2009, nr. WJZ/9147113
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Ook voor de jachtbouwindustrie is met succes een IPC-project tot stand gekomen,
met 28 deelnemers en een drietal samenwerkingsthema’s op het gebied van procesinnovatie. Het werd opgestart en gecoördineerd door de HISWA en gefinancierd uit
de reguliere Innovatie Prestatie Contracten regeling.
Het innovatie prestatie contract ‘IPC Schip’ is door innovatieconsulenten van
Scheepsbouw Nederland opgezet voor indiening onder de IPC-tenderregeling van
2011. De IPC is gehonoreerd en in juni 2011 van start gaan.
Het vierjarige programma ‘Integraal Samenwerken’ (Prog-IS), begon met 12 en heeft
nu, in 2012, 14 deelnemers, waaronder twee MKB-ers, en daarnaast een aantal
technologie-toeleveranciers. Prog-IS realiseert de modernisering van de bouwprocessen voor de ‘Complexe Specials’, met de nieuwste informatietechnieken, maar
ook met volop aandacht voor de menselijke factor. De bouwkosten en levertijden
kunnen daardoor omlaag, zodat de industrie concurrerend blijft op de wereldmarkt.
Het programma Integraal Samenwerken werd een zelfstandige organisatie, gefinancierd uit de subsidiegelden van het MIP. De governance van het Prog-IS werd geregeld in de samenwerkingsovereenkomst:
Prog-IS wordt bestuurd door een stuurgroep waarin alle deelnemende bedrijven
vertegenwoordigd zijn en waarin de leden stemrecht hebben, evenredig met hun
financiële bijdrage aan het programma. De stuurgroep laat zich naar wens ondersteunen door programmaleiders/-regisseurs. IHC Merwede werd penvoerder voor
het programma, leverde de voorzitter van de stuurgroep (Dhr T. van Nordennen) en
trad sindsdien op als programmavertegenwoordiger richting de subsidiegever(s) en
bij voortgangsrapportage aan de Maritime Innovation Council. IHC Merwede richtte
daartoe een intern projectbureau op.
Het programma kende aanvankelijk 9 inhoudelijke deelprogramma’s20:
 Integraal Samenwerken
 Functionaliteitgedreven productportfolio (outer funct.)
 Macro-micro productconfiguratie (inner functionality)
 Integratie en optimalisatie school en bedrijf
 Procesinnovatie en –simulatie
 3D Informatiewijzer
 4D Voortgangsregistratie
 Universele informatieadapter
 Life cycle engineering
 Regie

Deelprogramma’s in Integraal Samenwerken
20

Bron: samenvatting Prog-IS, U. Nienhuis, 4-10-2008.
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Het onderstaande ‘kompasdiagram’21 geeft de positie aan van de deelprogramma’s
P1 t/m P9 in Prog-IS en de relatieve ‘zwakte’ van deze aspecten van het bouwproces.

Life cycle

Relatieve zwaktes in het
bouwproces en positionering
van de deelprogramma’s in
Integraal Samenwerken
Onder andere op het onderdeel van kennismanagement (P3) is het laatste jaar veel
voortgang geboekt, ook door de realisatie van het maatwerkproject over kennismanagement: ‘Kennis als productiefactor in de maritieme sector’. Het is een ambitieus,
maar ook actief programma dat met de beëindiging van het Maritiem Innovatie Programma op eigen kracht verder gaat. Er zijn nog twee deelprogramma’s bijgekomen.
Internationale samenwerking
In het Maritiem Innovatie Programma is de mogelijkheid voor internationale samenwerking expliciet benoemd. Er is 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 EVD22. In Brazilië en Rusland zijn plannen voor
een ‘Holland Marine House’ gerealiseerd.
In 2008 is in samenwerking met de IRO invulling gegeven aan de contacten met
ITF (International Technology Fund) in de UK door het organiseren van een internationale ‘thema’-bijeenkomst. Daar zijn onderwerpen voor een tender op het
gebied van diep water Exploration&Production-technologie vastgesteld. Vanuit
Nederland zijn hierop twee 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 voor de ‘calls for proposals’ van het EU-7ekaderprogramma, middels contacten via de TFE met de TAG-NL, WaterborneTN en Coredes gewerkt aan afstem21

Resultaat van de ‘innovatiescans’ die bij 26 bedrijven zijn afgenomen, zie hoofdstuk 6,
Deelpr.2.
22
Bron: Scheepsbouw Nederland.
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ming van de technologie-roadmap van het MIP met die van de EU-tenders. Er
waren met name mogelijkheden in het ‘Sustainable Transport’-programma en op
het grensvlak van maritiem en marineonderzoek. Er zijn geen mogelijkheden
voor de speerpunten van offshore-industrie. Met name in de call van 2010 heeft
Nederland bijzonder goed gescoord23.
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 bijvoorbeeld de Japanse organisatie JOGMEG. De TU Delft afd. Offshore Techniek heeft op het gebied van Arctische technologie een samenwerking met de technische universiteit in Trondheim
gesloten.
Midterm-evaluatie en lessons learned
Eind 2009 heeft Technopolis, in opdracht van SenterNovem (nu: AgentschapNL) een
midterm-evaluatie gehouden van diverse innovatieprogramma's, waaronder het
MIP. Voor het MIP was dit de gelegenheid om ook een interne evaluatie te houden
van de gang van zaken. Hieronder zijn de aandachtspunten vergeleken:
Belangrijkste aandachtspunten voor het Maritiem Innovatie Programma
Technopolis:
Een grotere betrokkenheid van de PAC’s en/of het MIP-programmabureau bij het
indienen van de aanvragen voor de tenderregelingen. Door proactiever te zijn
aan ‘de voorkant’ van het aanvraagproces, kan het aantal aanvragen beperkt
worden gehouden en beter worden afgestemd op (de prioriteiten van de) strategische agenda.
Het wettelijk kader van de tenderregeling zou beter op de strategische agenda
moeten worden geënt. Op die manier heeft ook de adviescommissie een instrument in handen om de projecten goed te laten aansluiten bij de strategische
agenda en kan zij aan de hand daarvan zelf strategische keuzes te maken.
Het vergroten van de transparantie binnen het programma. De afgelopen jaren is
er zeer summier gecommuniceerd over de projecten en de activiteiten van het
MIP-programma.
Evaluatie en reactie MIP:
Dit probleem was in de PAC's al meermalen besproken maar de wettelijk beschermde vertrouwelijkheid van de voorstellen in de tenders maakte zo'n benadering nauwelijks uitvoerbaar. Als alternatief is na 2009 besloten om de thematische netwerkbenadering in te zetten en deelprogramma's 3B en 4 actief in te zetten voor een aantal projecten in de strategische prioriteiten:

23

Er zijn drie NL-projecten gehonoreerd: RETROFIT (CMTI), GRIP (MARIN), Move It! (MARIN)
en het NL-aandeel in het toegewezen budget was ca. 14.7%.
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Clean Seas MTN richt zich op het realiseren van een programma van initiatieven voor
emissievermindering, gericht op maximale milieu-efficiëntie.
Pro-SeaFlore MTN richt zich op een gezamenlijk technologieprogramma om op economisch haalbare en milieuvriendelijke wijze de diepzeebodem te ontwikkelen; uiterst relevant voor het zekerstellen van de aanvoer van schaarse grondstoffen.
High Strength Steel MTN richt zich op de problematiek van het construeren met hogesterkte-staal, ook in Arctische omstandigheden, relevant voor offshore constructies en equipment aan boord van offshore-werkschepen.
Technopolis:
De Human Capital Roadmap kan rijker worden ingevuld. Bijzondere aandacht zou
daarbij uit moeten gaan naar de Human Capital-activiteiten. Deze genieten onder
de MIP-deelnemers onvoldoende bekendheid. Het verdient aanbeveling om te
zoeken naar meer projectideeën, in samenwerking met onderwijsinstellingen, die
invulling kunnen geven aan de HCR van het MIP. Er is nu een goede start gemaakt en er lijkt een sense of urgency. Van dit momentum zou gebruik moeten
worden gemaakt.
Evaluatie en Reactie MIP:
In september 2009 is een convenant gesloten met de brancheverenigingen om samen te werken in de uitwerking van de Human Capital Roadmap van deelprogramma 3A. Dit was een belangrijke mijlpaal, die met name door inbreng van NML - als
leidende organisatie in Deelprogramma 3A - tot stand kwam. Daarna is pas actief aan
bekendmaking en inhoudelijke invulling gewerkt, resulterend in de hierboven genoemde 'sense of urgency' en uiteindelijk in een aantal bijzonder goede projectinitiatieven:
‘Spetters gezocht!’ een campagne, bedoeld om het imago van de maritieme industrie
te verbeteren. De jongeren worden door middel van tweets, een website
<www.spettersgezocht.nl> en een e-mailnieuwsbrief geïnformeerd. Er is een ‘Spetterend paviljoen’ te zien op beurzen en er zijn les- en projectpakketten voor het basisonderwijs, zoals het pakket Gave Haven en het vlettenbouwproject voor vmbo,
dat eindigt met een race op de Nieuwe Maas.
De ontwikkeling van een nieuwe mbo-opleiding en een aansluitende hbo-opleiding
Maritieme Techniek in nauwe samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs. Eind
2009 is het startschot gegeven. De hbo-opleiding is opgezet met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), de mbo-opleiding met ROC Friese Poort. De ontwikkelde curricula zijn in overleg met het MIP in 2012 ‘uitgerold’ naar een andere locatie,
in Zuidwest-Nederland.
Technopolis:
Meer samenhang en een proactiever houding van het programmabureau. Het
belang van een proactief programmabureau voor een innovatieprogramma lijkt
binnen het MIP onderschat te worden. Een programmabureau kan een aanjager
zijn van de dynamiek binnen het programma. Deze rol wordt nu nog te veel bij de
brancheverenigingen gelegd. De aansturing van het programma is nu versnipperd. Voor het vervolg van het programma zou nagedacht moeten worden hoe
er meer samenhang en eenheid kan worden bewerkstelligd.
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Evaluatie en reactie MIP:
De interne communicatie in het programma was aanvankelijk niet goed ingevuld. De
brancheverenigingen HME en VNSI (Scheepsbouw Nederland) hadden bij de start
bedongen de seminar reeks 'Compositie Workshops' te kunnen gebruiken voor de
inhoudelijke sturing van de MMI. Voor de offshore-industrie heeft het MIP-bureau
zelf initiatief genomen voor het uitzetten van de roadmap en de prioriteitenstelling.
Eind 2009 is besloten om de PAC-vergaderingen nadrukkelijk op inhoud te programmeren, gericht op gap-analyses, prioriteitenstelling en thematische netwerken.
Daarnaast is de website van het MIP pas eind 2008 gestart, na lange discussie over
de invulling en financiering van het secretariaat met SenterNovem. Naar aanleiding
van de evaluatie van Technopolis is een maandelijkse E-mailnieuwsbrief gestart, met
ca. 1200 adressen. De informatieverstrekking aan de industrie en de dialoog met de
industrie is daarmee duidelijk versterkt; de terugkoppeling is verbeterd met het vanaf juni 2010 jaarlijks gehouden MIP-symposium ‘Projecten voor ’t Voetlicht’ en diverse publicaties en voordrachten op seminars.
Technopolis:
Bij de verschillende tenderregelingen zou er oog moeten zijn voor een evenwichtige verdeling tussen projecten in MMI en offshore. Ten slotte zou overwogen
kunnen worden de meer fundamentele kennisprojecten die kenmerkend zijn
voor de offshore expliciet als onderdeel van de tenderregeling op te nemen.
Evaluatie en reactie MIP:
Er was reeds in de PAC offshore geconcludeerd dat de tenderregeling meer gericht
was op productontwikkeling waar de offshore-industrie in Nederland veel meer gericht was op longterm engineering-onderzoek. Dit hang ook samen met het feit dat
de offshore-service-industrie in Nederland een aantal grote, elkaar beconcurrerende
bedrijven kent, die dus op productontwikkeling geen samenwerking aangaan. Het
MIP reageerde met het initiëren van de IOP-regeling, waarvoor in 2010 zelfs een
specifieke offshore-tender werd gehouden.
Technopolis:
De internationale dimensie van het MIP kan versterkt worden. Hoewel de maritieme sector zeer internationaal is georiënteerd en vele organisaties actief zijn in
internationale netwerken, zouden de internationale contacten en samenwerkingsverbanden vanuit het MIP nog zwaarder aangezet kunnen worden. Hier lijkt
met name een taak te liggen voor het programmabureau (waardoor het ook als
een MIP-activiteit wordt herkend).
Evaluatie en reactie MIP:
De offshore-industrie en de MMI hadden aangegeven weinig heil te zien in internationale promotie vanuit het MIP-bureau, traditioneel is dit het terrein van de brancheverenigingen. Wel was het MIP-bureau actief betrokken bij de Task Force Europa en
de TAG-NL, zodat er goede informatie kon worden verstrekt over de EUkaderprogramma-calls. De industrie kon haar thema's goed voordragen in Waterborne en in het Programmacommissie. De evaluatie van Technopolis was geen reden
deze aanpak te wijzigen.
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Topsectorenbeleid
Op basis van de gerealiseerde samenhang in maritieme en offshore-industrie kon het
nieuwe beleid sinds 2011 (het topsectorenbeleid) snel worden opgepakt. Een visiedocument: ‘Naar de wereldtop 2020’en de ‘technologie en onderzoeksagenda’ met
16 businesscases voor 'Maritiem' waren in respectievelijk 2010 en voorjaar 2011
gereed. Verder is in 2011 door de industrie en kennisinstellingen gewerkt aan het
ontwikkelen van een innovatiecontract voor de maritieme deel in de topsector ‘Water’, waarbij naast de sectoren betrokken bij het MIP tevens havens en reders betrokken zijn. Nieuwe challenges, waaronder ‘Arctic’ , diepzee mijnbouw en logistieke
concepten kwamen daarbij aan de orde.

“Pancake” ijs

Diepzee mijnbouw
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6. De Deelprogramma’s
Deelprogramma 1: Innovatieprojecten
In Bijlage 3 is een overzicht gegeven van de gehonoreerde projecten in het MIP,
waaronder de lijst met innovatieprojecten. In het boekje: ‘Maritiem Innovatie programma, Impressie van projecten 2007-2009’24 heeft AgentschapNL de meeste projecten beschreven, voor zover de deelnemers bereid waren daar publieke informatie
over te geven. Veel projecten zijn nog in uitvoering en in de komende jaren zullen de
effecten daarvan duidelijk gaan worden. In het jaarlijkse symposium ‘Projecten voor
’t Voetlicht’ worden projecten gepresenteerd, met name die met ‘maatwerkcommitteringen’ tot stand zijn gekomen, maar ook van diverse innovatieprojecten is men
bereid verslag te doen.
Het is na vijf jaar te vroeg om de economische impact van de meeste innovatieprojecten te beoordelen. Veelal zijn ze een stap in het proces van productontwikkeling,
waarin met name het toetsen van het product aan de eisen van de echte toepassing
(de kwalificatie) een belangrijke rol speelt. Een bekend voorbeeld van zo’n proces is
de ontwikkeling van de bijlboeg, waar bijna 20 jaar tussen eerste ideeën en de nu
commercieel succesvolle toepassing zijn verlopen.25

Modelproeven en toepassing bijlboeg

Deelprogramma 2: Innovatieconsulentie en MKB-projecten
In de Maritime Innovation Council-vergadering op 27 november 2007 is besloten een
MKB-coördinatiefunctie in te stellen en vier innovatieconsulenten te benoemen, met
als taak:
De bekendheid van het Maritiem Innovatie Programma (MIP) vergroten;
Innovatieregelingen binnen het MIP bekendmaken, maar ook bijv. IPC’s;
MKB-bedrijven benaderen voor inventarisatie innovatiebehoefte en deelname voor workshops en seminars;
Seminars en workshops op relevante thema’s organiseren;
MKB-bedrijven actief assisteren bij keuze van regelingen;
MKB-bedrijven actief assisteren bij indienen van projecten;
MKB-bedrijven, ‘leader firms’ en kennisinstellingen voor innovatieprojecten
samenbrengen.
24
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Projectenboek, AgentschapNL publicatie 3IPMP1001, mei 2010
Lex Keuning, KIVI-NIRIA-symposium 9 juni 2011: Innovation in shipbuilding.
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De MKB-innovatieconsulenten verrichten deze taken hoofdzakelijk door een actieve
en persoonlijke benadering van de bedrijven. Seminars en workshops dienden als
ondersteuning van het werk van de consulenten. Zij namen voor de bedrijven de
administratieve obstakels weg (zoals het uitpluizen van wat er mogelijk is en wat
verplicht is in een regeling). De innovatieconsulenten rapporteerden aan de MKBcoördinator van het MIP-bureau.
Overzicht van activiteiten in deelprogramma 2, per jaar
In 2007, het opstartjaar voor het programma, is voor de MKB een regeling voor haalbaarheidstudies met een budget van € 1,5 miljoen geopend, gebruikmakend van een
bestaande subsidieregeling. De belangstelling was groot, maar er was wel kritiek op
de regeling: te theoretisch en te weinig stimulerend voor de meeste MKB-bedrijven.
In 2008 werden de MKB-coördinator en vier MKB-consulenten geïnstalleerd en kon
er met actieve ondersteuning vanuit het MIP aan de MKB worden gestart:
VNSI-consulent ter ondersteuning van de scheepsbouw;
HME-consulent ter ondersteuning van toeleveranciers MKB-ers;
IRO-consulent, ter ondersteuning van MKB-ers uit de offshore-hoek;
HISWA consulent, ter ondersteuning van het MKB in de jachtbouw.
Met de ervaringen van 2007 werd voor de MKB een ‘kleine projecten’-regeling opgezet. De nieuwe regeling liet toe om naast haalbaarheidsstudies ook technische innovatieprojecten onder te brengen met een maximum subsidie van € 100.000,-. Dit
bleek succesvol. De regeling was snel uitgeput, wat erin resulteerde dat slechts voor
7 van de 13 ingediende projecten budget was, in totaal € 500.000,-.
In dit jaar is ook onderzocht of het mogelijk was een SBIR-regeling onder het MIP te
brengen, met industrie in plaats van overheid als initiator. Dit bleek echter op grote
praktische problemen te stuiten en er werd geconcludeerd dat deelname van MKB
aan grote innovatieprojecten een beter hanteerbaar alternatief was.
Op 23 september 2008 is de MIP-IPC van start gegaan. Daaraan hebben 18 bedrijven
deelgenomen. In 2012 is de MIP-IPC redelijk succesvol afgerond met twee samenwerkingsprojecten en zeven afgeronde individuele projecten. In totaal is 1,1 miljoen
euro besteed aan het MIP-IPC.
In 2009 zijn de vier consulenten actief gebleven voor het programma. Het budget
voor de ‘kleine projecten’-regeling van MKB bedroeg dit jaar € 600.000,-. In totaal
zijn er 12 projecten ingediend waarvan 7 gehonoreerd zijn.
In dit jaar werd ook aandacht besteed aan het promoten van deelname van MKB aan
Integraal Samenwerken. Samen met de projectleiders daarvan zijn de toetredingsvoorwaarden voor MKB-ers vereenvoudigd. Met ingang van 2010 hoefden zij niet
volledig aan Prog-IS deel te nemen, maar konden ze ook inschrijven voor deelprogramma’s.
De door de HISWA-consulent opgezette IPC is uiteindelijk niet gefinancierd met budget uit het MIP-programma, maar ingediend en gehonoreerd bij de reguliere IPC0regeling. Op deze manier kwam het MKB-budget niet te veel onder druk te staan.
Bovendien was de ruimte onder de normale regeling groter, waardoor de HISWA
meer bedrijven bij haar IPC kon betrekken.
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In 2010 is de inzet van de vier innovatieconsulenten gecontinueerd. Het budget voor
de MKB-regeling bedroeg dit jaar € 600.000,-. In totaal zijn 14 projecten ingediend
en was er budget voor 7 projecten.
In dit jaar heeft Syntens het programma NDIV (Nederland Digitaal in Verbinding) uitgevoerd. Hierbij is samengewerkt met Scheepsbouw Nederland. Binnen het programma is een aantal innovatiescans volgens de systematiek van ‘Methodisch Innoveren’ uitgevoerd. De scans beoogden de innovatiebehoefte van ‘de MKB-er’ inzichtelijk te maken en zijn door consulenten van Syntens en het MIP afgenomen bij 26
bedrijven. Resultaat van de scans was dat de MKB-bedrijven met name op de volgende onderdelen (assen) nog achterstand hebben:
Leer-as: de ontwikkeling van het personeel;
Kennis-as: behoud van de kennis in de organisatie;
ICT-as: gebruik en integreren van ICT-applicaties.
In 2011 is de MKB-ondersteuning gecontinueerd met drie consulenten. De IRO had
aangegeven onvoldoende effect te zien van de innovatieconsulentie-activiteit bij de
offshore-MKB, deels omdat die bedrijven ‘downstream’26 zijn georiënteerd en deels
omdat zij bij voorkeur samenwerkingsprojecten met de grote bedrijven aangaan.
Omdat in dit jaar de Innovatieprogramma’s werden beëindigd, was er geen budget
voor de MIP-tenderregelingen. De consulenten zijn zich gaan richten op andere regelingen zoals de MKB-Innovatiekredietregeling en maatwerkprojecten in deelprogramma 4 (zoals het project voor de EEDI-regelgeving voor kleine schepen waarin
ook MKB-ers hebben geparticipeerd).
De HISWA-innovatieconsulenten hebben gewerkt aan ‘Orange Yachts’, een programma voor de internationale ‘branding‘ van de Nederlandse jachtbouw.
MKB-vertegenwoordiging in topsectorenbeleid maritiem
Gedurende 2011 is gewerkt aan het maritiem innovatiecontract onder de ‘Topsector
Water’. Belangrijk onderdeel in dit programma is betrokkenheid van MKB: “Hoe kan
deze groep bedrijven betrokken worden bij de uitvoering van de maritieme innovatieagenda?” Via de MKB-coördinator is vertegenwoordiging geregeld in dit proces en
advies aangeboden aan het Ministerie van EL&I.
Deelprogramma 3A: Human Capital
Sinds 2007 zijn binnen Deelprogramma 3a van het MIP diverse activiteiten opgezet,
voortgezet en ontwikkeld. Leidend daarbij was de ‘Human Capital Roadmap’ uit
2007. De vier hoofd-’routes’ zijn:
1. Duurzaam internationaal concurrentievoordeel creëren door betere integratie
van de maritieme kennis- en onderwijsstructuur;
2. Kwaliteit van het maritieme onderwijs vergroten;
3. Medewerkers binden door uitvoering geven aan strategisch personeelsbeleid;
4. Betere communicatie met de (potentiële) arbeidsmarkt.
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Olie en gasproductie: ‘upstream’ is van bron tot terminal, ‘downstream’ is van terminal tot
gebruiker.
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Route 1 en 2 : onderwijs en integratie
De brancheverenigingen van de scheepsbouw-, offshore-, waterbouw- en watersport-industrie hebben op 19 september 2008 in een convenant vastgelegd dat zij
gezamenlijk een kennisinfrastructuur voor het beroepsonderwijs in de maritieme
techniek in Nederland willen ontwikkelen en uitbouwen en daarbij de projecten van
de Human Capital Roadmap gezamenlijk zullen uitvoeren. Als resultaat daarvan is in
2010 gestart met de ontwikkeling van zowel een mbo- als een hbo-opleiding Maritieme Techniek.
De hbo-opleiding Maritieme Techniek is opgezet in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), de mbo-opleiding met ROC Friese Poort. Het bedrijfsleven uit de maritieme branches investeert samen met de scholen in de realisatie van up-to-date opleidingen Maritieme Techniek. Er wordt een samenhangend
curriculum ontwikkeld dat studenten opleidt voor een carrière in de maritieme
industrie. Kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven vormt dus een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe opleiding. Voor beide projecten, die een ‘pilot’
functie hebben voor het inrichten van dergelijke opleidingen in Zuidwest-Nederland,
wordt de voortgang bewaakt door de HCR-coördinator van het MIP. Er zijn inmiddels
voor alle uitstroomrichtingen (scheepsbouw, jachtbouw, waterbouw en offshore)
van de opleidingen klankbordgroepen, waarin bedrijven vanuit de diverse maritieme
sectoren participeren.
In november 2011 is de samenwerking tussen de
maritieme technische opleidingen en brancheverenigingen verder versterkt. Vertegenwoordigers van ROC Friese Poort, NHL Hogeschool, STC
Group, Hogeschool Rotterdam, de brancheverenigingen Hiswa Vereniging, IRO, Scheepsbouw
Nederland en Vereniging van Waterbouwers
hebben een overeenkomst getekend die de uitrol van de curricula naar Zuidwest-Nederland mogelijk maakt. Ook gaat de samenwerking de ‘witte plekken op de kaart’ ten aanzien van technische opleidingslaboratoria aanpakken en een plan ontwikkelen voor aansluitend contractonderwijs mbohbo maritieme techniek.
Route 3 Strategisch Personeelsbeleid
In 2011 is een project voorstel voor verbeterde informatieverstrekking over ‘human
resource management’ voor maritiem MKB opgesteld en gehonoreerd. Dit project
bevind zich momenteel nog in de opstartfase.
Route 4: Spetters gezocht!
‘Spetters Gezocht’ is een vierjarig programma voor de promotie en bekendmaking
van de maritieme sector bij jongeren. Het was een lopend project ‘varend personeel’
van NML en is in het kader van het MIP uitgebreid naar de technische sector. Het is
in deze vorm begin 2008 van start gegaan met voor twee jaar financiering van Platform Bèta Techniek. In 2010 en 2011 heeft AgentschapNL meegefinancierd.
Er worden voor diverse doelgroepen producten ontwikkeld om jongeren kennis te
laten maken met de maritieme sector en te interesseren voor een opleiding en baan
in deze sector, zoals:
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Vlettenproject: Tijdens de Wereldhavendagen wordt
jaarlijks de finaledag gehouden van de vlettenprojecten. Bij het vlettenproject worden bouwpakketten voor
stalen Lelievletten beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde vmbo-scholen in een regio. Een projectgroep
van leerlingen en docenten per school (12 per project)
bouwt vervolgens de vlet binnen het reguliere lesprogramma. Na afronding van het project worden de vletten overgedragen aan lokale Scoutinggroepen. De maritieme branches adopteren de vmbo-scholen, waardoor informatie over de branches op de scholen beschikbaar komt en er een relatie wordt opgebouwd met bedrijven uit die branche.
Beurzen en promotiemateriaal: Het Spetterend Paviljoen is inmiddels een bekend
verschijnsel op (onderwijs)beurzen en evenementen om jongeren geïnteresseerd te
maken voor een studie en carrière in de maritieme cluster. In het spetterend paviljoen krijgen jongeren voorlichting over carrièremogelijkheden in de maritieme branches en wordt voorlichting gegeven over opleidingen. Op de beurzen zijn voorlichtingsfolders aanwezig voor de diverse branches en ook andere promotiematerialen
zoals boomerangkaarten, lespakketten, etc..
Lespakketten: De verspreiding van de lespakketten voor het basisonderwijs (‘Gave
Haven’, ‘Een wereld vol vaart’ en het bordspel ‘Schip in zicht!’) zijn een groot succes
geweest met meer dan 1000 scholen. Verder is een eerste stap gezet in de verbreding van het in 2010 ontwikkelde programma havenlessen.
Snuffelstage: Met medewerking van KVNR en SOOW is in 2011 gestart met snuffelstages voor jongeren van 14/15 jaar aan boord van Zeiljacht De Eendracht. Promotie
vond plaats via leerlingen die deelnemen aan het bootjesproject en bij de waterscouts via Scouting Nederland. Immers, uit een gehouden enquête is gebleken dat 1
op de 3 waterscouts later in de maritieme cluster komt te werken. In 2011 zijn zes
tochten aangeboden vanuit IJmuiden, Vlissingen en Rotterdam en hebben 165 jongeren gebruik gemaakt van de
stage.
Maritieme Opleidingsgids: in juni 2009 verscheen de eerste editie van de Maritieme Opleidingsgids. In de gids is
een overzicht opgenomen met de belangrijkste maritieme opleidingen in Nederland. De duidelijke en complete
voorlichting geeft jongeren een goed beeld over de brede studiemogelijkheden op mbo-, hbo- en wo-niveau
voor de maritieme cluster.
Human capital en de Topsector Water
Voor het topsectorenbeleid heeft de HCR-coördinator van het MIP bijgedragen aan
een speciale werkgroep met vertegenwoordigers uit de deelsectoren deltatechnologie, watertechnologie en maritieme techniek, om te adviseren over de opzet van een human capital-agenda voor de Topsector Water. Een stuurgroep onder
leiding van mevrouw T. Bodewes heeft deze taak op zich genomen en eind 2011 is
de human capital-agenda voor de topsector water aangeboden.
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Deelprogramma 3B: Kennismanagement en Fundamenteel onderzoek
Deelprogramma 3B is gericht op kennismanagement en fundamenteel onderzoek,
dus op het beschikbaar krijgen, houden en verspreiden van kennis. Hoogwaardige
maritieme kennis bij de kennisinstellingen vormt een essentiële infrastructuur voor
het versterken van de maritieme en offshore-industrie in Nederland. In 2007 en
voorjaar van 2008 is het meerjarenplan voor de actielijnen en budgetten uitgewerkt:
1. Kennisontwikkeling € 1.200.000,-, dat uiteindelijk is ondergebracht in de in 2009
gerealiseerde regeling ‘IOP-Maritiem’;
2. Kennisbehoud en de kwaliteit van kennis € 500.000,- ;
3. Verankeren van kennis en kennisdisseminatie € 500.000,-;
4. Uit de verschuiving van de budgetten goedgekeurd in 2010, is nogmaals € 1,1 miljoen beschikbaar gekomen uit deelprogramma’s 1, 2 en 3b voor de IOP-Maritiem.
Actielijn 1: Kennisontwikkeling
In de eerste tender van het IOP-Maritiem in 2009 zijn vier voorstellen volledig gehonoreerd met een subsidie van ca. 75 procent van de kosten, in totaal ca € 1,35 miljoen. In 2011 zijn in de meer op de offshore gerichte tender drie projecten gehonoreerd, met een budget van ca € 1,4 miljoen en gemiddeld ca. 60 procent subsidie.
Omdat het beschikbare budget € 1,1 miljoen was, is er € 0,3 miljoen overgeheveld
uit de ruimte voor de maatwerkcommitteringen.
Actielijn 2: Kennisbehoud
De tweede actielijn richt zich op het behouden van belangrijke kennis en het toegankelijk maken daarvan. Naast concrete database-gerichte projecten hoort daarbij ook
ondersteuning van bedrijven bij het opzetten van hun interne kennismanagement,
i.e. in relatie tot kennisoverdracht aan de jongere generatie (‘van grijs naar groen’).
Zo is het project ‘Kennis als productiefactor in de maritieme sector’, dat een cursus
‘kennismanagement’ heeft ontwikkeld, in 2011 afgerond. De cursus is in het voorjaar
van 2012 voor het eerst gegeven aan 17 deelnemers, in samenwerking met HME.
Najaar 2012 wordt opnieuw een cursus op dit gebied aangeboden.
Voorts zijn er projecten gerealiseerd om grote systematische (experimentele) onderzoeken uit het verleden (die lang confidentieel zijn geweest) voor de ‘maritieme sector’ beschikbaar te stellen: de systematische zeiljachtenserie van TU Delft en de grote serie proeven met snelle deplacementschepen van MARIN. In 2011 is onder de
mogelijkheid van de maatwerk-committeringen een aantal projecten gestart, onder
andere voor Arctische kennisontwikkeling en diepzeemijnbouw. Deze zijn belangrijk
om de Nederlandse industrie aan te kunnen sluiten bij de internationale ontwikkelingen door een bijdrage te geven aan veilige en duurzame werkwijzen.
Actielijn 3: Kennisoverdracht
De derde actielijn richt zich op postgraduate-opleidingsmogelijkheden en op het verspreiden van specifieke kennis in bijvoorbeeld ‘maritime technology networks’ ter
voorbereiding van onderzoeksprogramma’s.
Een project voor postacademische nascholing (PaMaS) met steun van MKC, de
afdelingen Maritieme en Offshore Techniek van de TU Delft en Stichting PAO.
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Een thematisch netwerk gericht op Deep Sea Engineering Technology (ProSeaFlore-MTN). In het kader daarvan is er ook een initiatief ontwikkeld voor de
opzet van een Hyperbarisch testcentrum (zie Deelprogramma 4).
Het thematisch netwerk Clean Seas MTN met steun van MKC, IMARES en in samenwerking met het maritiem Emissieplatform, dat vier seminars en twee projectinitiatie-meetings heeft gehouden. Er zijn projecten ontwikkeld voor onder
andere de joint call ‘Oceans of Tomorrow’ en de Sustainable Transport Call 2012
van het 7e Kaderprogramma van de EU.
Het thematische netwerk voor High Strength Steel technologie (HSS-MTN), met
als trekkers TNO en TU Delft, dat steunt op een duidelijke industriebehoefte van
o.a. Allseas, Heerema, Huisman, IHCMerwede, GustoMSC. Het is 2011 gestart in
relatie met de door industrie gefinancierde leerstoel ‘Maritieme Constructies’
aan de TU Delft.
Deelprogramma 4: Innovatiebelemmeringen
In deelprogramma 4 is op het gebied van faciliteiten voor het kwalificeren van innovatieve systemen en producten een grote stap vooruit gemaakt. In eerste instantie
voor LNG-technologie, met een LNG test en technology centre, en later ook voor
‘Deep Sea engineering’ met de planontwikkeling voor een hyperbarische test faciliteit.
Het tweede thema, het wegnemen van belemmerende regelgeving, was eveneens
een succes. Immers, in veel gevallen worden uitstekende innovaties ontwikkeld,
maar blijken die formeel niet te mogen worden toegepast vanwege regelgeving die
ooit is ontstaan en ontwikkeld op basis van de toenmalige technologie en incidentenonderzoek. Dat kan leiden tot situaties waarbij aantoonbaar veiligere of betere
oplossingen formeel niet mogen worden toegepast. Een aanpak via de principes van
doelregelgeving, waarbij voor zogeheten equivalente oplossingen het bestaansrecht
kan worden aangetoond, is dus een belangrijk element om tot verbetering en ontwikkeling van eindproducten te komen.
LNG supply chain faciliteiten
Voor het ontwikkelen van een internationaal expertise centrum voor de LNG supply
chain, waarmee Nederland aansluiting zou krijgen bij de internationale markt, zijn
een aantal studies verricht. In eerste instantie was er veel nadruk op de ‘upstream’
offshore technologieën, maar met de opkomst van schaliegasproductie in de USA is
dit naar de achtergrond gedrongen en is en meer nadruk op de ‘downstream’ gelegd.
Er is begonnen met een haalbaarheidsstudie voor een cryogene testfaciliteit: dit eerste project voor MIP DP 4 was tevens de eerste maatwerkcommittering in het MIP,
najaar 2008. Door een consortium van bedrijven uit de energie-wereld (o.a. VOPAK,
Gasunie, SBMOffshore, Bluewater, Cryonorm) onder leiding van TNO, is de haalbaarheid en scope onderzocht van een LNG test en technology centre. De conclusie was
dat er toen marktbehoefte (internationaal) was voor een kennis en onderzoekcentrum voor de offshore en onshore LNG supply chain. Dit heeft geleid tot vervolgprojecten: ten aanzien van de milieuwinst die kon worden gehaald met LNG als brandstof,“LNG Ketenanalyse”; ten aanzien van de inrichting en kosten van zo’n LNG TTC,
de “Definitie Studie” en ten aanzien van de veiligheidsregelgeving “LNG Legal & Safe30

ty Aspects (LESAS)”. (Hoewel nut en noodzaak voor allen duidelijk is, heeft behandeling van “LESAS” bij de overheid (AGNL en MinEL&I) enorm lang geduurd en is zelfs
op dit moment nog geen duidelijkheid over honorering van gevraagde subsidie.)

Transfer ship to ship LNG

Regelgeving voor scheepsbouw
Er waren in 2007 reeds een aantal knelpunten in de regelgeving geïdentificeerd, en
daarnaast waren er een aantal problemen in aantocht, waar nieuwe regelgeving van
IMO beknellend waren voor de scheepsbouw van ‘complexe specials’ en kleine handelsvaartschepen. Bestaande knelpunten waren de inconsistentie in regelgeving van
de diverse in Europa actieve klassebureau’s en de regelgeving voor stabiliteit van
klein snelle schepen. Hiervoor zijn de projecten “Efficient Certificeren” en “Heavy
weather criterium for fast small vessels” (High Speed Code) gestart in 2010 en 2011.
Al eerdere zijn projecten gestart die onderbouwing gaven voor het hanteren van
alternatieve “equivalente” bouwwijzen. Het project voor Tankontluchtingskappen
was het tweede maatwerkproject, en heeft een bijzonder lange opstarttijd gehad
omdat ook vanuit het MinV&W steun werd gevraagd. Het project voor Ballast Tank
Coatings is in 2009 gestart en beide projecten zijn met succes afgerond met via risico
analyse en in-situ controles aangetoonde equivalentie (zelfs betere veiligheid dan
van de voorgeschreven geregelde ontluchtingskleppen en PSPC coating procedure).
Regelgeving voor Offshore
In de offshore industrie zijn ook twee, op regelgeving geënte projecten gestart. De
projecten zijn in uitvoering, en beide zullen in de vorm van een JIP worden geconti31

nueerd. Het betreft “Safety Factor Reduction of Fibre Slings & Grommets” een project met als doel om voor kunststof kabels (dyneema e.d.) te komen tot acceptabele
veiligheidsfactoren voor de belasting en het “Helios JIP”, een project met als doel de
werkbaarheidscriteria voor helicopters aan boord van (kleinere) offshore schepen te
verruimen door betere definitie van de relevante veiligheidsaspecten en nieuwe
werkwijzen en systemen. De eerste fase van de projectplannen is meer gericht op de
theoretische onderbouwing van de regelgeving problematiek en kwam daardoor
voor subsidie in aanmerking. De tweede fase is gericht op validatie van de nieuw
ontwikkelde werkwijzen en wordt in internationale JIP’s uitgevoerd.
Conclusie voor deelprogramma 4
Dit deelprogramma is voor het MIP belangrijk geweest omdat generieke problemen
konden worden aangepakt, gebruikmakend van ‘maatwerkcommitteringen’, die in
(op productontwikkeling gerichte) tenderregelingen niet aan bod zouden komen. Het
resultaat van de projecten zal leiden tot een veiliger, schoner en competitiever Nederlandse inbreng in de maritieme en offshore industrie en de zee- en binnenvaart.
Een combinatie van maatschappelijke en economische aspecten.
De support vanuit de overheid om dergelijke zaken in beweging te krijgen wordt in
hoge mate door alle partijen gewaardeerd. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor
het beleid ten aanzien van Regelgeving en Veiligheid is deze ondersteuning terecht.
Industrieën zijn bereid hun rol te pakken bij de uitvoering en realisatie van datgene
wat nodig is, maar achten zichzelf niet verantwoordelijk voor details van Regelgeving. Ook het mogelijk maken van faciliteiten voor onderzoek en kwalificatie van
nieuwe technologieën hoort grotendeels bij de overheid thuis.

De ‘Twizzle’ voor Amsterdam
32

7. Vijf jaar verder
Het programma
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. In totaal is in de jaren 2007 t/m 2011 €35.5 mln. van de
beschikbare €39.5 mln. gecommitteerd; in het kader ven de bezuinigingen in 2011 is
het totaal beschikbare bedrag met ca. €4 mln. teruggebracht.
De tabel hieronder geeft de verdeling over de twee programma onderdelen: MMI en
Offshore. Het aandeel van de offshore projecten is achtergebleven, met name omdat
productontwikkeling waarop innovatie tenders gericht zijn niet goed in de offshore
service industrie in te passen zijn en door de toewijzing van de specifieke MMI programma’s Prog-IS en het IPC -MIP. De IOP regeling is pas laat beschikbaar gekomen,
maar paste zo goed in de offshore kennisbehoefte dat een speciale offshore tender
is uitgeschreven.
Bestedingen t/m 2011 (± 3%)
O&O-tenders
Prog-IS
MIP IPC
MKB-projecten
DP 4
DP 3B
DP 3A
IOP-Maritiem
Governance
IC’s

MMI
10.562.995,00
4.000.000,00
1.000.000,00
2.215.055,00
609.100,00
461.000,00
1.315.688,00
1.658.929,00
869.268,00
547.918,00
23.239.953,00

Offshore
6.223.436,00

969.565,00
965.050,00
725.307,00
396.736,00
1.973.756,00
869.271,00
78.195,00
12.201.316,00

Ondanks het wegvallen van de tenderregelingen is ook in 2011 belangrijk resultaat
geboekt. De samenwerking in de industrie is verder uitgebouwd en functioneel gebleken in de voorbereidingen van de business cases van de maritieme cluster in de
Topsector “Water”, de Human Capital coördinatie van het MIP is een voorbeeld geweest voor de invulling van de ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ programma’s voor deze
topsector en er zijn een aantal belangrijke, sectorbrede en internationaal georiënteerde projecten gestart, oa. gericht op de ontwikkeling van vaardigheden van de
Nederlandse industrie voor duurzame operaties in Arctische en diepzee gebieden.
Relevante aspecten en omstandigheden
Het onderwerp en behandeling van maatwerkcommitteringen was bij aanvang van
het MIP een nieuw element. De behandeling van sommige projecten gaf juridische
vragen –over cumulatieve subsidie- bij de ministeries. Daardoor heeft het project
‘tankontluchtingskappen’ bijna twee jaar moeten wachten op honorering, wat her
en der tot frustratie leidde.
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Uiteindelijk is een proces met relatief veel maatwerkprojectvoorstellen in het MIP
opgang gekomen, waar de betrokken partijen grote waardering voor hebben en dat
van groot belang is geweest voor ontwikkelingen rond veiligheid, milieuaspecten en
technologische vooruitgang. Een punt van zorg is de verscherping van de juridische
toetsingscriteria op staatssteun, wat sommige projectvoorstellen heeft belemmerd
en vooral de laatste twee jaar leidde tot veel vertraging.
Close Out Enquête
In het voorjaar van 2012 is een enquête uitgezet onder de MIP deelnemers, met de
bedoeling om de basisdoelstellingen genoemd in hoofdstuk 2 te toetsen. Het was
een eenvoudige, snel in te vullen enquête en de resultaten staan in bijlage 4. Hoewel
de respons niet groot was, zijn er wel een paar interessante conclusies uit te trekken.
De respons was van zowel een technologie-instelling, een branche en van grote bedrijven uit MMI, toelevering en Offshore. Van MKB is geen respons verkregen. Ook
hieruit valt een conclusie te trekken: dat de motivatie om ergens enige inspanning in
te leveren snel wegvalt als er geen verwachting is er financieel beter van te worden.
Uit de enquête valt te concluderen dat deze bedrijven en instellingen:
bijna alle reeds een eigen R&D beleid hadden
(een deel ervan) door het MIP meer mensen daarop hebben ingezet en daarvoor
ook strategische allianties met kennisinstellingen zijn aangegaan
door het MIP (veel) meer samenwerkingsverbanden zijn aangegaan voor de realisatie van de R&D plannen,
de strategische agenda’s van het MIP ‘enigszins’ tot ‘in sterke mate’ als leidraad
hebben genomen voor hun R&D beleid
veelal hebben meegedaan in centraal gecoördineerde initiatieven voor deelprogramma’s 3 en 4 (human capital, kennisbasis en regelgeving/faciliteiten)
vinden dat de bewaking van de doelstellingen van de strategische agenda’s van
het MIP voldoende effectief is geweest
zullen blijven doorgaan met samenwerkingsprojecten zoals JIP’s, ook als er geen
subsidie is, maar vaak in mindere mate
gegroeid zijn in de laatste 5 jaar, in omzet en marktpositie, maar zich (nog) niet
leidend genoeg vinden in hun marktsector
(een deel ervan) meer betrokken is geraakt bij het maritiem technisch onderwijs
(mbo en hbo)
(een deel ervan) in de komende jaren hun R&D en ontwikkelingscapaciteiten
zullen blijven uitbreiden
Dit alles betekent dat voor deze bedrijven en instellingen het MIP een succes is geweest. De hoofddoelstelling van het MIP (groei en streven naar marktleiderschap) is
gerealiseerd, hoewel dat laatste nog niet voldoende tot ontwikkeling is kunnen komen omdat veel innovatie nog in implementatie fase is. De succesfactoren (samenwerking, R&D beleid afgestemd met strategische agenda’s, sectorbrede initiatieven
voor generieke problemen27, alsmede de bewaking van het programma) zijn goed
gerealiseerd.

27

Human capital, kennisbasis en het wegnemen van innovatiebelemmeringen.
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Tenslotte
Het Maritiem Innovatie Programma is alom –bij industrie, kennisinstellingen en
overheid- gekwalificeerd als en succesvol, goed lopend programma. Er was veel dynamiek en veel belangstelling voor de tenders. Voor de innovatie en MKB regelingen
was het toewijzingspercentage ca. 50%, voor de IOP regeling ca. 20%. Ook voor de
maatwerkcommitteringen waarvan in het laatste jaar de budgetten iets zijn uitgebreid was de vraag uiteindelijk toch veel groter dan de geboden mogelijkheden.
De betrokkenheid van industrie en kennisinstellingen, die tot uiting kwam in de
deelnemers in de Maritime Innovation Council, heeft bijgedragen tot versterking van
de innovatie en kennisontwikkeling en geleid tot een krachtig netwerk in de sector.

Wageningen
1 juni 2012
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Bijlage 1
Werkgroepen Strategische Agenda’s 2006 en de PAC’s 2007
TAC MMI
P.F. van Terwisga
C.K Kramers
C. van Hooren
G.J. Huisink
M. Steenhoff
S. Sakko
M. Hurkmans
R. Terpstra
E. Keizer
J. van Hengstum
G. Reitsma
J. de Jong
U. Nienhuis
C. van Rhee
A. de Brouwer
G. v.d. Bles
T. van Beek

TAC Offshore
NML
IHC
Feadship
HME
HISWA
VNSI
Imtech
Heinen Hopman
MKC
SenterNovem
Sergem
MARIN
TU Delft
Van Oord Dredging
Bosch Rexroth
Conoship
Lips

PAC MMI
U. Nienhuis (voorz.)
P. van Terwisga
C. Kramers
C. van Hooren
G.J. Huisink
M. Steenhoff
S. Sakko
D. Mol
C. van Rhee
R. Terpstra
E. Keizer
A. de Brouwer
T. van Beek
G. Reitsma
G. v.d. Bles
J. de Jong
J. van Hengstum
L. Maas
D. Anink
A.B. Aalbers

A.Lubbes
A.L.J.Steenhuis
F.G.Sliggers
F.Lange
H. de Groot
R. Uittenbogaard
R. Kuilenburg
S. Huisman
J. Meek
W.C. de Boom
P. Kortekaas
J. van Hengstum
R.Peters
R.H.M.Huijsmans
J. Leo
R.Liem
B. Groothuizen

Fugro
Allseas
Shell
Heerema
Dockwise
Bluewater
Huisman-Itrec
Vopak
TU Delft Offshore
GustoMSC
Smit Internationale
SenterNovem
TNO
TU Delft Maritiem
ABB
IRO
Van Oord Dredging

PAC Offshore
TUDelft
Damen Shipyards Groep
IHC Merwede
Feadship
HME
HISWA
VNSI
Imtech
Van Oord
Heinen Hopman
MKC
Bosch Rexroth
Wartsila Propulsion NL
Sergem
Conoship
MARIN
Min. EZ/SenterNovem
HCR-coördinator
MKB-coördinator
MIP-bureau

A. Lubbes
A. Steenhuis
F. Sliggers (corresp.)
F. Lange
C. van der Nat
S. Huisman
W.de Boom
P. Kortekaas
R. Huijsmans (voorz.)
R. Peters
M. Vink
G-J. Grundlehner
J. Voormolen
R. Visser (corresp.)
R. Liem
A. Kromhout
B. Buchner
J. van Hengstum
A.B. Aalbers

Fugro
Allseas
Shell
Heerema
Bluewater
Vopak
Gusto
Smit
TU Delft
TNO
Dockwise
Boskalis
Van Oord
MKC
IRO
IHC Hydrophammer
MARIN
SenterNovem
MIP-bureau
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De coördinatie werkgroep HC MT bestond in 2007 uit de volgende personen:
Organisatie
VBKO
Nederland Maritiem Land / MIP secretaris CW HC MT
IRO
Nederland Maritiem Land
Platform beta-techniek
Hiswa
SenterNovem
Scheepsbouw Nederland
Ministerie van EZ
Agendaleden
Programmamanager MIP
SenterNovem
MKC
MKC

S. Hoek
L.J. Maas
P. Meester
H. Janssens
M. Wagner
H. van Oord
M. Jansen
H. van Beers
W. Leiseboer
A.B. Aalbers
J. van Hengstum
R.T.B. Visser
E.W.H. Keizer

De PAC HC-MT , ingesteld begin 2008 bestond uit:

Organisatie
VBKO
Nederland Maritiem Land / MIP secretaris CW HC MT
IRO
Nederland Maritiem Land
Platform beta-techniek
Hiswa
SenterNovem
Scheepsbouw Nederland
Ministerie van EZ
SBMOfshore/GustoMSC
IHC Merwede
IMTECH
Agendaleden
Programmamanager MIP
SenterNovem

S. Hoek
L.J. Maas
P. Meester
H. Janssens
M. Wagner
H. van Oord
M. Jansen
H. van Beers
W. Leiseboer
R. Jaspers
B. van der Sluis
M. Dunsbergen
A.B. Aalbers
W. Brosius
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Bijlage 2:
Maritime Innovation Council

Maritime Innovation Council 2007
Ir. J.J.C.M. van Dooremalen
Drs. A. Lubbes
Ir. S.A.W. Janse
Ir. G.L.M. Hamers
Ing. R.H. Berkvens
Dhr. T. de Vries
Dhr. A. Struijk
Drs. H.B. Siertsema †
Drs. M.W. Bloem
Ir. A. Hubregtse
prof. drs. M. Waas
Prof.dr.ir. N. Wijnolst
Drs. J.R.G. Bakker

Voorzitter MIC en DB MIC
Secretaris MIC en DB MIC
Penningmeester MIC en DB MIC

Lid DB MIC
plv. Voorzitter MIC en lid DB MIC
Waarnemer SenterNovem

Maritime Innovation Council 2011
Ir. J.J.C.M. van Dooremalen
Drs. A. Lubbes
Ir. B. Bernhard
Drs. G.L.M. Hamers
Ing. R.H. Berkvens
Dhr. T. de Vries
Dr. Ir. A.C. Steenbrink
Ir. C.J.T.M. Mes
Drs. M.W. Bloem
Dr. Ir. B. Buchner
Prof. Drs. M. Waas
Prof. Dr. Ir. N. Wijnolst
Dr. L. Klomp

Voorzitter MIC en DB MIC
Secretaris MIC en DB MIC
Penningmeester MIC en DB MIC

Lid DB MIC
plv. Voorzitter MIC en lid DB MIC
Waarnemer AgenstschapNL
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Bijlage 3:
Realisatie MIP-‘markt en economische doelstellingen’
(Uit: interne midterm-evaluatie 2009)
MMI en toeleveranciers
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) 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.

Offshore en gerelateerde waterbouw
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 was sterk door de economische hoogconjunctuur en de hoge olieprijs.
Aan het eind van 2008 was 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
was getemporiseerd. De verwachting was dat in de loop van 2009 met de - inmiddels
gebleken - stijgende olieprijs, deze ontwikkelingen weer op gang zouden komen
(bronnen: Douglas-Westwood, ‘The World Deepwater Market Report 2009-2013’,
NML-publicatie 31 en 33, berekening toegevoegde waarde uit kerndocument MIP).
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Offshore-installatieservices
In 2008 was de wereldwijde omzet voor offshore-installatieservices ca. 5,9 miljard
euro met in Nederland een toegevoegde waarde van ca 0,63 miljard euro.
Olie en gaswinningservices
In 2008 was de wereldwijde omzet voor offshore-olie- en gaswinningservices ca. 7,1
miljard euro met in Nederland een toegevoegde waarde van ca 1,15 miljard euro.
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 blijken de omzetambities voor 2012 van de MIP-deelnemers reeds in 2008
gerealiseerd.
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Bijlage 4:
Eindevaluatie Innovatie programma’s, door Dialogic
Dialogic heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I) in samenwerking met Agentschap NL de eindevaluatie uitgevoerd
van de werking en effectiviteit van de programmatische aanpak als geheel voor de
periode 2006-2010. Met de Programmatische Aanpak beoogde de overheid:
Significante intensivering van de private investeringen in innovatie in de focusgebieden waarin Nederland excelleert;
Betere strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheid en tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen onderling;
Versterken van de concurrentiekracht op de gebieden waar de programmatische aanpak zich op richt (programmadomeinen), door het oplossen van
concrete knelpunten die de realisatie van het potentieel belemmeren;
Effectievere inzet van publieke middelen/overheidsinstrumenten (via meer
focus en massa, vraagsturing en maatwerk).
Met de programmatische aanpak was (inclusief FES-middelen die gerelateerd zijn
aan de programmatische aanpak) over de periode 2006-2010 ruim één miljard euro
aan publieke middelen gemoeid.

Belangrijkste conclusies
Binnen de mogelijkheden van deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat het ministerie met het innovatie-instrument ´programmatische aanpak´ een aanzienlijke
impuls heeft gegeven aan de publieke en private investeringen in de focusgebieden
waarin Nederland wil excelleren. Deze impuls bestaat, naast de één miljard euro die
het ministerie tot en met 2010 heeft uitgegeven aan de programmatische aanpak,
minimaal uit enkele honderden miljoenen euro extra R&D-uitgaven door de deelnemende organisaties.
Minstens zo belangrijk is dat de aanpak samenwerking tussen bedrijven (ook MKB)
en kennisinstellingen heeft bevorderd in die sectoren waar een innovatieprogramma
van de grond is gekomen. Niet alleen op het vlak van R&D, maar ook op het gebied
van menselijk kapitaal en (promotie)onderzoek.
Het is echter te vroeg om met zekerheid te kunnen zeggen of de programmatische
aanpak de investering van één miljard euro belastinggeld waard is geweest. De programmatische aanpak is in 2006 gestart en is pas in 2008 op stoom gekomen. 2011 is
te vroeg om de duurzame effecten van de programmatische aanpak op onder andere de concurrentiepositie vast te kunnen stellen. De uitkomsten van deze evaluatie
bieden aanknopingspunten voor de te volgen aanpak van het huidige topsectorenbeleid. De belangrijkste aanbevelingen zijn dat de doelen van de topsectoren beter
onderbouwd worden vastgesteld en dat de effectiviteit van dat beleid beter wordt
gemeten dan bij de programmatische aanpak.
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Bijlage 5:
Enquête MIP 2012
Enquête MIP
RESPONSE

Eind-evaluatie Maritiem Innovatie programma

1 2345678
Vraag No.
1

Vraag:
In hoeveel projecten van het MIP heeft uw bedrijf deelgenomen?

2a

Heeft u bedrijf deelgenomen in de MIP governance organisatie (MIC of
PAC's) of aan MIP gerelateerde Maritiem Technologische Netwerken (MTN)?

2b

Wil uw bedrijf daarmee doorgaan?

3

Heeft uw bedrijf eigen technologieplannen en een R&D beleid, en is dat
geïnitieerd door het MIP?

4

Heeft uw bedrijf meer dan voordien samenwerkingsverbanden geïnitieerd
om de plannen te realiseren?

5

Voor kennisinstelling: hebben de Strategische Agenda’s als leidraad
gefunctioneerd voor kennisontwikkeling?

Niet
Enigzins
In sterke mate

6

Voor de toeleverende industrie (veelal MKB): hebben de Strategische
agenda's als leidraad gefunctioneerd voor technologieontwikkeling?

Niet
Enigzins
In sterke mate

Heeft u deelgenomen aan centraal gecoördineerde initiatieven?

Human Capital
Kennisbasis
Regelgeving

7

Dit betreft maatwerkprojecten voor Human Capital (onderwijs, werving), voor
Kennisbasis (IOP projecten, kennismanagement, LNG-TTC, e.d.) of voor Regelgeving

8

Vindt u dat in het MIP is bijgedragen om innovatie-belemmeringen (in
regelgeving en tav. faciliteiten voor qualificatie van innovatieve systemen) weg te

nemen?

1
2 tot 5
Meer dan 5
MIC
PAC
MTN

Hebben we nog niet
Mee gestart n.a.v. MIP
Hadden we al
Evenveel
Iets meer
Veel meer

Niet
Enigzins
Voldoende

9

Vindt u dat de bewaking van de doelstellingen van de Strategische Agenda’s
effectief plaats heeft gevonden?

Niet
Enigzins
Voldoende

10

Zal uw bedrijf doorgaan met samenwerkingsprojecten (i.e. JIP's), ook als
subsidie afwezig blijft?

11

Is uw bedrijf in de afgelopen 5 jaar gegroeid (qua omzet en/of
marktpositie)?

Misschien
Alleen qua omzet
Alleen in marktpositie

12

Is uw bedrijf in de afgelopen 5 jaar meer leidend geworden in de
technologie van uw marktsector?

Misschien
Ja, maar niet genoeg
Ja, en ook voldoende

13

Is uw bedrijf in de afgelopen 5 jaar meer betrokken geraakt bij maritiem
MBO en HBO opleidingen?

Misschien
Ja, maar niet genoeg
Ja, en ook voldoende

Misschien
Ja, maar minder
Ja, en ook initiëren
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Bijlage 6: Projecten overzicht MIP 2007-2012
Overzicht gehonoreerde Innovatie (O&O) projecten in MIP
Titel -onderwerp
2010
Operabilit eit van Ballast - en hijsoperat ies van Ext reme Ladingen in een
geïnt egreerde (hydro)dynamisChe Sit uat ie (OBELICS)
Kraan met c ompenserend frame voor offshore t oepassingen

Penvoerder

bedrag

Biglift Shipping
Barge Master

Fast Innovat ive Jac ket Inst allat ion

Gusto BV

Float ing Wind Offshore St ruc t ures

Marine Structure Consultants

RENEW- ABLE

Vuyk Engineering Rotterdam

Deep Sea Inst allat ion

IHC Hytop BV

Resist anc e, Wave loads, Course keeping and Safet y of Fast Ships (FAST - 3)

Damen Shipyards

Fuel c ells for ships

Damen Shipyards

Ult imat e DP - reduc ed operat or at t endanc e

Bluewater

3,000,000.00 €
2009
Groen Jacht (emissie reductie en brandstof efficiency mega jachten)

DeVoogd/ Feadship

DP vessels in arctic conditions

Gusto BV

Freescel Alu cascobouw ( ge-automatiseeerde onderdelen fabricage in aluminium)

Snijtechniek Brabant

Electriciteitsnetten aan boord (slimmer en zuiniger electriciteitsgebruik )

Imtech Marine

Nautic Arm (pull-systeem voor sleepboten)

Nautic Arm

Green short Sea Shipping (emisie reductie)

Groot ship design

AdCOMo (standaard voor digitale ontwerpgegevens uitwisselng)

Numeriek Centrum Groningen

FLIGHT (constructie en fabricage met lichte materialen)

Damen Gorinchem/CMTI

HLACS, lichtgewicht accomodaties

Drumarcon

88,000.00 €
620,000.00 €
470,000.00 €
960,000.00 €
338,000.00 €
608,000.00 €
135,000.00 €
490,000.00 €
296,000.00 €

2008
Advanced Energy and Emission concept on ships operating ADEPT

Damen Shipyards/CMTI

Gas -To- Liquid FPSO

SBM Offshore

Adhesive Bonding in Ship Structures

Schelde Marine Bouw/CMTI

Diepzuiginstallatie voor extreme diepten

Damen Dredging Equipment

Speed & Sea (hydrodynamische modellen voor snelle vaartuigen)

Damen Shipyards Gorinchem

Lichtgewicht containertank

Composite Tank Structure BV

Minimum effort for maximum performance

Van Voorden Gieterij BV

Baggerstromen met hoog sedimentconcentraties

IHC Parts & Services BV

Dynamic Operation in Dredging &Offshore (Computer simulation of dredging in waves)

IHCMerwede Engineering Services B.V.

499,465.00 €
625,725.00 €
428,641.00 €
359,161.00 €
186,189.00 €
561,431.00 €
352,618.00 €
834,009.00 €
563,657.00 €

2007
Smart Control (automatic ride-control using thrust)

Scheepswerf Damen B.V.

VOMAS (Vermoeiingsontwerpmethodiek voor snelle aluminium schepen)

Scheepswerf Damen B.V.

Dredging with a LightHouse (lichtgewicht pomphuis)

IHCMerwede Parts&Systems

Ontwikkeling van LNG ship-to-ship transfer system voor herhaaldelijk gebruik

Gutteling B.V.

Advanced Pipe Laying technology

Heerema Marine Contractors

Visnavis (Plaatsbepaling onder water)

FUGRO Intersite B.V.

Innovero (Vernieuwing scheepsontwerpproces)

Schelde Marinebouw B.V.

FPSO for stranded gas- research on critical components

SBMOffshore N.V.

Smart Dredger (Dynamic dredging control capabilities)

IHCMerwede Systems B.V.

Nieuwe modulaire productiemethode van stuurhuizen voor patrouillevaartuigen

Platex Plaat&Constructiewerken B.V.

Project Mar 07017

Wärtsila Propulsion Netherlands B.V.

Totaal over tenders

B.V.

148,936.00 €
452,891.00 €
489,321.00 €
684,586.00 €
368,850.00 €
542,275.00 €
382,035.00 €
1,000,000.00 €
764,901.00 €
271,275.00 €
265,465.00 €
16,786,431.00 €
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Overzicht gehonoreerde MKB projecten in MIP

Titel -onderwerp
2010

Penvoerder

Geïntegreerde Intelligente Scheepsbesturingsmethode

Imotec B.V.

Toepassingsmogelijkheden Shore Tension winches op LNG terminals

All-Round Port services B.V.

Digitale communicatie van tekenkamer naar werkplaats

MasterShip Software B.V.

Megajacht met opbouw uit dubbel gekromd isolerend glas

Azure Naval Architects B.V.

Milieuvriendelijk innovatief motorjacht

Innovative Yachts B.V.

Fast and Automated Manufacturing of composite ship PROPellers

Airborne Technology Centre

BlueVision - Maritime Video Intelligence Platform

Triplence Technologies B.V.

Linssen Fast Transit

Linssen Yachts B.V.

Haalbaarheid LNG- brandstof voor SSS
Brandstofbesparing voor kleine beroepsvaart en megajachten door toepassing van stekelige
oppervlakken

Koers & Vaart B.V.

Tpliner: windmolen fundatie installatieschip

Dutch Offshore Innovators B.V.

Formulering van een nieuwe enzymgebaseerde antifouling coating

Van Loon Chemical Innovations

bedrag

Materials Innovation Centre

750,000.00 €
2009
Magnetic Mooring System

Mampaey Offshore Industries B.V.

Hybride voortstuwing grote zeiljachten

Floattech B.V.

Drijfhaven

Presign B.V.

Composite LNG pipe & end fitting

Airborne Composites Tubulars B.V.

Reductie verf nevel

Shipdock B.V.

Bargemaster

Temporary Works Design B.V.

O-Foil als voortstuwer van schepen

Oscillating Foil Development

Lightweight precision cables

Fibremax B.V.

58,313.00 €
100,000.00 €
100,000.00 €
100,000.00 €
44,827.00 €
91,480.00 €
90,000.00 €
100,000.00 €
684,620.00 €

2008
Schoon Schip Maken

Aquanaut Yachting Holland B.V.

Onderzoek naar de engineerings- en implementatiemogelijkheden van de Nautic Arm

Herbert ten Have Beheer B.V.

Hybride voortstuwing en huishouding in de grote jachtbouw

Holland Jachtbouw Zaandam B.V.

Conceptstudie Helidek

Cramm Yachting Systems B.V.

Short Sea Shipping met Diesel elektrische voortstuwing

Scherpenisse Scheepvaartbedrijf B.V.

OFoil als Voortstuwer van Schepen

Oscillating Foil Development

Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een innovatief koolwaterstofadditief voor brandstofbesparing
MPI-Management
en emissiereductie
B.V.
bij maritieme toepassingen in scheepsdieselmotor

600,000.00 €
2007
Hydroflown, een geavanceerde richtingsgevoelige onderwater microfoon

Microflown Technologies B.V.

Creatief met aluminium

De Voogt Naval Architects B.V.

Template Oriented Modeling

Jacht- en Scheepswerf Gouwerok B.V.

Total Glass

Advanced Lightweight Engineering B.V.

The Unmanned Ship Concept: Improving nav.safety whilst reducing manning reqmnnts.

TUSC Scheepsontwerp

Environmentally Friendly Inland Shipping

Stichting BOS

Feasibility Study Cargohandling Concept Compresses Naturel Gas Carrier

Sea of Solutions B.V.

Wind Conversie Unit

Eilander Elektro B.V.

Emissie reductie tijdens havenbezoek door waterstofproductie

Alewijnse Noord B.V.

Nieuwe Elevator voor Sensor Technologie
Aerwin Technologies Ltd
Haalbaarheidsstudie lichtgewicht compacte watergeïnjecteerde uitlaatgassysteem voor marineen 'EEZ'-schepen en zeejachten.
Bunova Development B.V.
EXROS - Explosion Resistant Offshore Structures

ZNS Van Dam Geveltechniek B.V.

Integraal, modulair, industrieel produceren van composiet jachten

Conyplex B.V.

Simultane Ruitwisinstallatie

Stevens Idé Partners B.V.

Ontwikkeling Tank Mounted Boxcooler

Bloksma B.V.

Totaal over tenders

1,150,000.00 €
3,184,620.00 €
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Overzicht gehonoreerde Deelprogramma 4 projecten in MIP
Haalbaarheid Cryo-LNG expertise centre 81k
Risicoanalyse van ontluchtingskappen 77.2k
Stabiliteit van kleine snelle schepen

subsidiabele kosten 290k

TNO
Niestern Sanders
Damen

Kunststof slings en grommets (kabelconstructies) 359k

Allseas

Ballasttank coatings 191k

Ferus Smit

Helicopter landingscriteria offshore

480k

MARIN

Harmonisatie Europese Certificering 164k

SNL

Voorstudie LNG als brandstof 55k

TNO

Definitiestudie LNG TTC 707k
LNG als brandstof: regelgeving studie 'LNG-LESAS'

300k status onzeker

EEDI Alternatieve CO2 index schepen<20000t

150k

Overzicht gehonoreerde projecten in deelprogramma 3B, excl IOP
Clean Seas MTN 140k
DSHYS systematische serie 90k
HSDHF systematisch serie disseminatie 90k
Pro-Seaflore MTN 200k gevraagd 79k
HSS-MTN 143k gevraagd 70k
Ontwikkeling cursus kennis management Maritiem
Ontwikkeling Post Academische opleidingen PAMaS 440k, subsidie vraag 220k
Arctic Materials JIP
subsidiabele kosten 185k
Arctic operations handbook
470k
Towards zero impact deep sea offshore projects
385432

TNO
TNO
SNL

40,500.00 €
38,600.00 €
188,500.00 €
225,000.00 €
143,000.00 €
240,000.00 €
108,000.00 €
41,000.00 €
459,550.00 €
90,000.00 €
1,574,150.00 €

MKC
TU Delft
MKC
MKC
TNO
TU Delft
MKC
TNO
Heerema
IHC

105,000.00 €
67,500.00 €
67,500.00 €
39,600.00 €
20,000.00 €
184,991.00 €
220,000.00 €
74,000.00 €
235,000.00 €
192,716.00 €
1,206,307.00 €

SNL
NML
NML
NML
NHL
Friesche Poort
HISWA
SNL

35,000.00 €
27,324.00 €
270,000.00 €
270,000.00 €
426,156.00 €
380,784.00 €
209,960.00 €
93,200.00 €
1,712,424.00 €

Deelprogramma 3A
Overzicht gehonoreerde Deelprogramma 3A projecten (HCR)
Week van de Scheepsbouw 70k
Infrastructuur opleidingen 2008
Spetters gezocht jaar 3
Spetters gezocht jaar 4
HBO pilot Maritieme Techniek
MBO pilot Maritieme Techniek
Infrastructuur opleidingen 2011

419.92k

Strategisch personeelsmanagement 186.4 k
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IOP tenders 2009 en 2010:
High Quality Simulations of Complex Flows in Maritime Applications. Improved
calculation schemes to improve CFD (HQS-CFD)
Impact of boiling Iiquid on fluid-vapor-wall interaction in LNG transfer systems, flow
dynamics and control of boiling fractions (FLUVAWINT)
Active motion control of Fast ships (ACTFAST)
Dynamics of Cavitating Vortices and the mechanisms for noise generation in such CV’s.
Modelling in CFD with Large Eddy Simulation (DYNVOR)
AFSUM “Economically attractive and accurate fracture substantiation method for
welded High Strength Steel” 850 k€.
PROMISED “Prediction of wave induced motions and forces in ship, offshore and
dredging operations” 706 k€.
EXHADERO “Excavation of hard deposits and rocks” 572 k€.
Totaal in tenders

296,756.00 €
398,378.00 €
392,551.00 €
270,000.00 €
487,000.00 €
512,000.00 €
428,000.00 €
2,784,685.00 €

Integraal Samenwerken

Consortium bureau

4,000,000.00 €

IPC MIP van MMI

Scheepsbouw nederland

1,050,000.00 €

Innovatie Consulentie
2008
HME - VNSI - IRO - HISWA
2009
HME - VNSI - IRO - HISWA
2010
HME - VNSI - IRO - HISWA
2011
HME - VNSI - HISWA

Stichting MIP
Stichting MIP
Stichting MIP
Stichting MIP

156,723.00 €
188,460.00 €
150,930.00 €
130,000.00 €
626,113.00 €

Governance
2007
2008
2009
2010 incl 1/2 jr DP3A coordinatie @ 0.6 fte
2011 incl DP3A coordinatie @ 0.6 fte
2012

Stichting MIP
Stichting MIP
Stichting MIP
Stichting MIP
Stichting MIP
Stichting MIP

128,001.00 €
354,911.00 €
343,829.00 €
409,822.00 €
400,000.00 €
101,976.00 €
1,738,539.00 €
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