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De Nederlandse maritieme 
sector is al eeuwenlang 
een topsector

Midden in de 
maatschappij en open 
voor samenwerking Ons nationale visitekaartje 

als het gaat om innovatie, 
durf en ondernemingszin 

Wereldwijd toonaangevend 
in oplossingen die anderen 
niet zien of niet aandurven
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Productiewaarde 2015 Schepen onder Nederlands beheer

€ 23,7 miljard
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De maritieme cluster cijfers
De directe en indirecte productiewaarde van de maritieme cluster bedraagt in 2015 een kleine  
€ 55 miljard. De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van ruim € 18,7 
miljard. Indirect kwam daar nog ruim € 5 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,5% 
(2014: 3,5%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster biedt in 2015 
werk aan circa 265.000 personen waarvan 165.000 directe werkgelegenheid betreft. Daarmee vormt  
het totaal aantal werkzame personen in de maritieme cluster 3,0% (2014: 3,1%) van de  
werkgelegenheid in Nederland. 
 
De arbeidsmarkt binnen de maritieme cluster deed het in 2015 slechter dan de Nederlandse economie: 
in 2015 steeg het aantal werkzame personen met 1,0 % in Nederland terwijl de totale werkgelegenheid 
(direct plus indirect) in de maritieme cluster daalde met 0,5%. Wel steeg de totale toegevoegde waarde 
(direct plus indirect) van de maritieme cluster met 3,9% sneller dan het bbp van Nederland (+2,0%).  
Hierbij dient wel bedacht te worden dat deze stijging van de toegevoegde waarde voor 38% is toe te 
schrijven aan de zeevaart. Waarschijnlijk zijn dalende brandstofprijzen de reden achter deze stijging van 
de toegevoegde waarde in de zeevaart. Dit betekent echter niet dat de economische situatie voor de 
zeevaartsector in 2015 verbeterd is: de sector wordt in 2015 nog steeds geconfronteerd met  
overcapaciteit en lage vrachtprijzen. 

De lage olieprijs in 2015 heeft uiteenlopende effecten binnen de verschillende sectoren van de  
maritieme cluster. Zo kampt de offshore sector met dalende opdrachten door het wegvallen van  
investeringen door offshore olie- en gasbedrijven. Ook de scheepsbouw en de maritieme toeleveranciers  
worden hierdoor (negatief) beïnvloed. Voor de zeevaart, binnenvaart en visserij leiden de dalende  
olieprijzen juist tot lagere brandstofkosten en daarmee tot een stijging van de toegevoegde waarde.

De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2015 circa € 24,4 miljard. De cluster heeft daarmee 
een aandeel van 4,4% in de totale Nederlandse export aan goederen en diensten.
 
Ontwikkelingen binnen de maritieme cluster tot en met 2015
In 2015 is de totale werkgelegenheid (direct plus indirect) in de maritieme cluster, ten opzichte van 
2014, licht gedaald met circa 1.200 personen (-0,5%). Deze daling betrof voornamelijk een daling van  
de indirecte werkgelegenheid (-1.100 personen), de directe werkgelegenheid bleef nagenoeg stabiel.  

De totale (direct plus indirect) productiewaarde en toegevoegde waarde van de totale cluster stegen  
ten opzichte van 2014 met respectievelijk 1,0% en 3,9%.

De visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en jachtbouw/watersportindustrie genereerden in 2015  
een toegevoegde waarde die onder het niveau ligt dat in 2006 werd gerealiseerd. Voor de zeevaart  
is deze afname veroorzaakt door lage tarieven als gevolg van overcapaciteit, in de overige sectoren  
door afnemende werkgelegenheid. In de visserij is de werkgelegenheid afgenomen door lagere 
visvangsten(quota), bij de marine hebben bezuinigingen geleid tot lagere personeelsaantallen.

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 jachtbouw/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%  
respectievelijk 60%.

Belangrijke toekomstige ontwikkelingen
De commerciële zeescheepvaart heeft het afgelopen jaar forse klappen gehad, mede door aanhoudend 
lage tarieven en overcapaciteit in de markt. Dit heeft zijn weerslag op de beschikbare middelen voor 
onderzoek en innovatie. Toch blijven spelers in dit segment betrokken bij innovatietrajecten, al worden 
deze soms vertraagd bij gebrek aan middelen.

Een onderwerp dat veel aandacht krijgt betreft de gevolgen van de voortschrijdende IT-ontwikkelingen 
voor het autonoom varen van schepen. Autonoom varende schepen zullen er komen, het is alleen nog 
de vraag wanneer. Dit vereist, naast alle harde R&D, ook innovatie op het vlak van de bedrijfsvoering, 
HRM en aanpassingen in de wet- en regelgeving.
 
Verdere innovaties blijven gericht op de reductie van het brandstofverbruik en het beperken van de 
emissies, vooral die naar de lucht. Het verlagen van de weerstand van het schip in het water door 
aanpassing van de rompvorm, weerstand-verminderende coatings, schroeven, straalbuizen etc. blijven 
belangrijke innovaties. Daarnaast ook optimalisatie van het motorvermogen ten opzichte van het  
draagvermogen van het schip. 

De offshore sector, dat wil zeggen het onderdeel rondom olie- en gaswinning, verkeerde het afgelopen 
jaar in zwaar weer als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs (in 2014 nog boven de 100 dollar, in 2015 
gehalveerd en de afgelopen maanden zelfs nog lager). Hierdoor zijn de budgetten voor exploratie en 
innovatie fors geslonken en zijn verschillende plannen op on-hold gezet. Dit betekent niet dat er niets 
gebeurt. Een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse maritieme cluster was het in de vaart komen van 
de Pioneering Spirit, een schip uniek in zijn soort, waarmee het bedrijf verwacht een grote rol te kunnen 
spelen in onder andere het opruimen (decommissioning) van buiten gebruik gestelde boorplatformen.  
Er zijn inmiddels al plannen voor een nog grotere versie, wat wederom innovatievermogen van de  
maritieme cluster zal vergen.

In de binnenvaart wordt door het verbinden van marktpartijen en kennisontwikkelaars beoogt  
innovaties te versnellen en met name die innovaties ook in de markt opgenomen te krijgen. Een van 
de middelen daarvoor is het Innovation Lab, waarin een twintigtal bedrijven gezamenlijk aan concrete 
projecten werken die de bestaande binnenvaartschepen helpt vergroenen. De faciliteiten van de RDM 
Campus vormen hiervoor een belangrijk ‘test bed’.

Sinds maart 2015 heeft de haven van Rotterdam het Port Innovation Lab, een samenwerking tussen  
het Havenbedrijf Rotterdam en YES!Delft, een aan de TU Delft verbonden incubator. Na ruim een jaar 
ervaring hiermee kan geconcludeerd worden dat een hele serie start-up ideeën is geïnitieerd. CEO’s van 
bedrijven uit de haven dragen bij aan deze ideeën via klankbordsessies en prijsvragen. In Amsterdam is 
een vergelijkbaar initiatief gestart, PRODOCK, wat fungeert als incubator, dan wel accelerator. Daarnaast 
is in Amsterdam het Mainport Innovation Fund II opgericht, door KLM, Schiphol, TU Delft, NS en  
Havenbedrijf Amsterdam. Dit fonds richt zich op innovatieve, startende tech-bedrijven die producten 
en diensten ontwikkelen rondom onder andere digitalisering, het internet of things, security & safety, 
seamless travel, big data.

De jachtbouw is een segment waarin innovaties vaak als eerste hun weg vinden, met name in de  
markt voor grotere jachten (boven 24 meter). Operationele kosten en investeringen zijn hier niet  
de belangrijkste drijfveer en klanten staan vaak open voor het implementeren van de nieuwste  
mogelijkheden (early adopters). Ontwikkelingen in materialen, zoals composieten, vinden dan ook  
snel hun weg in de jachtbouw.
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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 visitekaartje 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, jachtbouw/ 
watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden 
aan zo’n 265.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde  
van ruim € 24 miljard.

Arbeidsmarkt
Het aantal werkzame personen nam in de periode 2006-2015 procentueel het sterkst toe 
in de waterbouw, gevolgd door de offshore, havens, maritieme dienstverlening, zeevaart  
en maritieme toeleveranciers. De werkgelegenheid in de marine, visserij, scheepsbouw en 
jachtbouw/watersportindustrie daalde, die van de binnenvaart bleef nagenoeg stabiel.

De samenstelling van de werkgelegenheid komt tot uiting in de verhouding meewerkende 
eigenaren en gezinsleden, de werknemers in loondienst en de ingehuurde krachten. De groep 
werknemers in loondienst omvat zowel de werknemers met een vast als de werknemers 
met een tijdelijk contract. Het aandeel meewerkende gezinsleden is relatief hoog in de 
jachtbouw/watersportindustrie en binnenvaart, terwijl in de offshore het aandeel ingehuurde 
krachten relatief groot is. Over de gehele cluster bezien is het aandeel ingehuurde krachten in 
2015 gedaald met 2,4% ten opzichte van 2014.

De groep werknemers in loondienst is onderverdeeld in personen in vaste dienst en in  
tijdelijke dienst. De zeevaart en de marine hebben ongeveer de helft van deze groep  
werknemers in tijdelijke dienst, voor de overige branches geldt dat men 15% tot 25% van  

de werknemers in tijdelijke dienst heeft. Over de gehele cluster bezien is het aandeel  
personen in tijdelijke dienst in 2015 gestegen met 1,3% ten opzichte van 2014.

De zeevaart, scheepsbouw, offshore, binnenvaart, jachtbouw/watersportindustrie,  
waterbouw, maritieme toeleveranciers en de marine is gevraagd naar de verwachte omvang 
van de werkgelegenheid in de periode 2016-2018. Drie branches verwachten een stijging in  
de werkgelegenheid. Dit zijn de maritieme toeleveranciers, de scheepsbouw en de offshore. 
De overige branches verwachten een daling in de werkgelegenheid de komende drie jaar. 

Innovatie
Het wordt breed onderkend dat de Nederlandse maritieme cluster haar sterke positie in  
de wereld mede te danken heeft aan het sterk ondernemende en innovatieve vermogen 
van de bedrijven binnen deze cluster.  
 
De R&D inspanningen van de cluster lagen in 2014 met 3,9% van de toegevoegde waarde 
lager dan in 2013 toen dit nog 4,5% was. Desalniettemin ligt het R&D aandeel nog altijd 
aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 1,5% van het bbp.

De nationale ambitie is dat de R&D-uitgaven in 2020 2,5% van het bruto binnenlands  
product bedragen. De Europese Commissie streeft in het kader van de Europa 2020- 
strategie naar een R&D waarde van 3% van het bbp. (CBS, 2014). Beide normen  
worden door de maritieme cluster (nog steeds) ruimschoots gehaald. 

Export
De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2015 circa € 24,4 miljard, een toename 
van € 1,8 miljard ten opzichte van 2014. De cluster heeft daarmee een aandeel van 4,4% in 
de totale Nederlandse export aan goederen en diensten. Het grootste aandeel in de export 
heeft de sector havens (30%), gevolgd door de zeevaart (22%) en scheepsbouw (14%).  
De scheepsbouw laat ten opzichte van 2014 ruim een verdubbeling zien van de export.  
Deze sterke stijging hangt samen met de oplevering van een aantal schepen voor de  
offshore. Over de periode 2006-2015 is de export van de maritieme cluster met 32,7% 
gestegen. De sterkste stijging vond plaats in de sectoren scheepsbouw en offshore met 
een toename van 131% respectievelijk 72%. De sector richt zich met name op Maritime 
Hotspots St. Petersburg, Istanbul en Rio/Santos. In 2015 is tijdens een herijking ook  
gekozen voor  Indonesië, Mexico, Singapore en Myanmar.

   

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