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De Nederlandse maritieme 
sector is al eeuwenlang 
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Midden in de 
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voor samenwerking Ons nationale visitekaartje 
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Productiewaarde 2014 Schepen onder Nederlands beheer

€ 23 miljard
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De maritieme cluster: indrukwekkende cijfers!

De maritieme cluster genereert circa 3,4% van het bruto binnenlands product van Nederland en 
zorgde in 2014 voor 2,9% van de werkgelegenheid in Nederland. De directe en indirecte productie-
waarde van de maritieme cluster bedraagt in 2014 bijna € 53 miljard en genereerde in Nederland 
een directe toegevoegde waarde van ruim € 17 miljard. Indirect kwam daar nog ruim € 5 miljard 
bij. De maritieme cluster bood in 2014 werk aan circa 253.000 personen waarvan ruim 163.000 
directe werkgelegenheid betreft.

De maritieme cluster deed het in 2014 beter dan de Nederlandse economie: in 2014 daalde het 
aantal werkzame personen met circa 0,2 % in Nederland terwijl de totale werkgelegenheid (direct 
plus indirect) in de maritieme cluster steeg met 3,2%. Ook de totale toegevoegde waarde (direct 
plus indirect) van de maritieme cluster steeg met 3,3% sneller dan het bbp van Nederland (+3%).

De bedrijven in de maritieme cluster bevinden zich verspreid over Nederland waarbij het zwaarte-
punt zich bevindt in het westen van het land met werkgelegenheidsconcentratie in en rondom 
Rotterdam Rijnmond en de Drechtsteden.
 
Ontwikkelingen binnen de maritieme cluster tot en met 2014
In 2014 is de totale werkgelegenheid (direct plus indirect) in de maritieme cluster, ten opzichte 
van 2013, gestegen met circa 8.100 personen. Deze toename betreft vooral een toename van de 
indirecte werkgelegenheid (+7.400). Dit betekent dat de maritieme cluster in 2014 meer gebruik 
heeft gemaakt van toeleveranciers. Deze toename heeft met name plaatsgevonden in de 
watersportindustrie, binnenvaart en scheepsbouw. Ook de totale (direct plus indirect) 
productiewaarde en toegevoegde waarde van het totale cluster stegen met respectievelijk 
€ 1,3 miljard (+2,5%) en € 750 miljoen (+3,3%).

De visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart genereerden in 2014 een toegevoegde 
waarde die onder het niveau ligt van wat in 2006 werd gerealiseerd. Lage tarieven als gevolg van 
overcapaciteit drukken de winstmarges in de binnenvaart en zeevaart. Door afnemende vangsten 
(zeevisserij en kottervisserij) daalt de werkgelegenheid in de visserij. In de scheepsbouw ligt de 
werkgelegenheid eveneens onder het niveau van 2006 en is de winstgevendheid lager dan in 
2006. Voor de marine geldt dat door bezuinigingen de toegevoegde waarde is gedaald.

Het aantal werkzame personen nam in de periode 2006-2014 het sterkst toe in de waterbouw, 
gevolgd door de havens, offshore, maritieme dienstverlening, zeevaart en maritieme toeleveranciers. 
De werkgelegenheid in de marine, visserij, scheepsbouw en watersportindustrie daalde, die van 
de binnenvaart bleef nagenoeg stabiel.

Over de periode 2006-2014 is de export van de maritieme cluster met 23% gestegen. De sterkste 
stijging vond plaats in de sectoren offshore en waterbouw met een toename van 67% respec-
tievelijk 60%.

Belangrijke toekomstige ontwikkelingen
Binnen de maritieme cluster valt de laatste jaren een toenemende verwevenheid tussen 
de sectoren onderling te signaleren. Dit heeft er mede toe geleid dat in januari 2015 minister 
Schultz van Haegen (I&M) de eerste ‘maritieme strategie’ naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Deze strategie moet de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de maritieme 
toppositie van Nederland. 

Een van de drijvende krachten achter de toenemende verwevenheid is het toenemende belang 
van de offshore industrie voor de maritieme cluster. De sterke daling van de olieprijs die in de 
tweede helft van 2014 begon, zal zeker zijn effect hebben op de maritieme cluster. De eerste 

effecten voor de toeleverende bedrijven aan de offshore-industrie werden eind 2014 reeds 
zichtbaar, maar dit effect zal pas over kalenderjaar 2015 te zien zijn in de monitor van de 
maritieme cluster.

Opvallend is dat ook andere landen verschillende maritieme sectoren gaan beschouwen als een 
cluster. De Europese Commissie start in 2015 met een onderzoek naar de maritieme cluster in 
Europa met als doel te komen tot een kwantificering van de cluster voor Europa als geheel. 
De Nederlandse maritieme cluster moet zich onderscheiden door voortdurende innovatie en 
efficiencyverbetering, ter compensatie van de relatief hoge kostprijs ten opzichte van belangrijke 
concurrenten. Deze drivers achter de ontwikkeling van de cluster blijven van grote relevantie voor 
het toekomstige functioneren ervan.

Tot slot kan worden opgemerkt dat op het gebied van verbetering van de duurzaamheid van 
de cluster de beperking van emissies in bijna alle sectoren van de maritieme cluster in het 
middelpunt van de belangstelling staat. Door steeds strengere milieu-eisen stijgt de vraag 
naar schonere schepen/motoren en schonere/alternatieve brandstoffen. Deze trend zal in 
de toekomst verder doorzetten.
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Maritieme sector: 
High Tech, Hands On

De Nederlandse maritieme sector is al eeuwenlang een topsector. Midden 
in de maatschappij en open voor samenwerking. Ons nationale visite-
kaartje als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin. Wereldwijd 
toonaangevend in oplossingen die anderen niet zien of niet aandurven.

Werken in de maritieme sector vergt een bijzondere combinatie van 
mentaliteit en vakmanschap. Avontuurlijk, zelfstandig, no-nonsense 
en lef. Wie dat aandurft, man én vrouw, wacht een duurzame carrière. 
Internationaal georiënteerd en gestoeld op eeuwen aan ervaring. 

De Nederlandse maritieme sector is klantgericht en compleet. Inlevend, 
uitdagend en wereldwijd aanwezig en toonaangevend in oplossingen die 
anderen niet zien of niet aandurven. Maatwerk in kwaliteit gebaseerd op 
vakmanschap, ervaring en innovatie. En op ons woord. Afspraak is afspraak.

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, 
offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, 
maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke 
Marine, watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven die werk- 
gelegenheid bieden aan zo’n 253.000 mensen, realiseert de sector een 
totale toegevoegde waarde van ruim € 23 miljard.

Arbeidsmarkt
De situatie op de arbeidsmarkt is in de meeste sectoren stabiel, er doen 
zich weinig tot geen knelpunten voor in de personeelsvoorziening. Er zijn 
op sectorniveau geen (grote) personeelstekorten of overschotten, hoewel 
dit per bedrijf kan verschillen. Het aantal vacatures is in de meeste sectoren 
bescheiden en bedraagt circa 10 tot 20 per 1.000 banen. Dit is vergelijkbaar 
met het landelijke beeld. Ten tijde van hoogconjunctuur, zoals in 2008, ligt dit 
al gauw twee keer hoger. 

De toekomstige arbeidsmarktsituatie is in de meeste sectoren onzeker. 
Wanneer de economie aantrekt verwachten veel bedrijven problemen 
met het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. Vrijwel zonder 
uitzondering gaat het dan om hooggekwalificeerd technisch personeel. Van-
wege de toenemende complexiteit van arbeidsprocessen én toenemende 
automatisering neemt de behoefte aan lager geschoolde arbeidskrachten af.

Hoewel de leeftijdsopbouw in de meeste sectoren redelijk in lijn is met 
het landelijke beeld, kennen sommige sectoren een groot aandeel oudere 
werknemers. Met name in sectoren waar familiebedrijven traditioneel sterk 
vertegenwoordigd zijn, zoals in de watersport/jachtbouw en de binnenvaart, 
is het aandeel meewerkende eigenaren en familieleden boven de 55 jaar 
opvallend. Bedrijfsopvolging, continuïteit van bedrijfsvoering en werkgelegen-
heid zijn hierdoor een serieus punt van aandacht.

Innovatie
De Nederlandse maritieme cluster heeft een sterke positie in de wereld 
mede dankzij het sterk ondernemende en innovatieve vermogen van de 
bedrijven binnen deze cluster. Innovatie is en blijft dan ook essentieel voor 
ondernemers in de Nederlandse maritieme cluster om hun goede positie 
vast te houden. De R&D inspanningen van de cluster liggen met 4,2% van 
de toegevoegde waarde aanzienlijk hoger dan de gemiddelde 2,0 % van 
het bruto binnenlands product (bbp) (2013 cijfers CBS). Dit betekent dat 

de maritieme cluster ruimschoots de norm haalt die zowel de Europese 
Commissie nastreeft, te weten een R&D waarde van 3% van het bbp, als  
de Nederlandse overheid, te weten 2,5% van het bbp.

Export
De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2014 circa 
€ 22,5 miljard. De cluster heeft daarmee een aandeel van 4% in de totale 
Nederlandse export aan goederen en diensten.
In 2015 zijn de regio’s Zuid-Oost Azië, Golf van Mexico en de Arabische 
Golf verkozen tot nieuwe maritime hotspots. Brazilië blijft daarnaast een 
focusland. De Trade Council van Nederland Maritiem Land zal in nauwe 
samenwerking met de Topsector Water een actieprogramma gaan 
ontwikkelen voor de drie prioriteitsregio’s. Belangrijke punten daarbij zijn 
een betere promotie van het Nederlandse product,  meer marktinzicht, 
structurele opvolging van handelsmissies en de ontwikkeling van bilaterale 
samenwerkingsprogramma’s.

Ga voor meer informatie over de maritieme sector naar www.maritiemland.nl
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