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Voorwoord
Nu we het derde jaar van de
coronapandemie ingaan – een
uitgangspunt dat normaliter is
voorbehouden aan science fiction
boeken – nemen wij de tijd om
terug te blikken op 2021.
Net als 2020 werd ook 2021 beheerst door
uitdagingen en onzekerheden rondom het
coronavirus. Voor de maritieme sector werd het
daardoor niet gemakkelijker. Waar veel zakelijke
dienstverleners relatief eenvoudig kunnen
overstappen naar thuiswerkbeleid en online
meetings, is dat in de maritieme sector niet zo
simpel. Een container-, offshore- of baggerschip
wordt (nog) niet vanaf de wal bestuurd, ook al
hebben wij – als partner van SMASH! – er weer aan
bijgedragen om dit in de toekomst wel mogelijk te
maken.
Naast autonoom varen is vooral emissieloos varen
hét thema van 2021 geweest en zal dit ook de
komende jaren blijven. Als maritieme sector hebben
we grootse plannen om Nederland als koploper in
de maritieme energietransitie op de wereldkaart
te zetten. Hiervoor hebben we in NML-verband de
doelstelling van het Maritiem Masterplan afgelopen
jaar verder uitgebreid naar 50 emissieloze schepen

Inhoudsopgave

in 2030, geflankeerd door een aantal proeftuinen
in de vorm van duurzame productieketens en een
forse inspanning op het gebied van human capital
om ook de workforce het been te kunnen laten
bijtrekken voor de noodzakelijke know-how.

Voorwoord

Om de financiering van de ontwikkeling en
demonstratie van emissieloze technologieën rond
te krijgen, is een beroep gedaan op het Nationaal
Groeifonds en op de overheid als launching
customer. Hierbij hebben wij in NML-verband
uitstekend samengewerkt met de ministeries van
Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken
en Klimaat en Defensie. Ondanks de complexe
aanvraagprocedure en de hoge tijdsdruk zijn
we erin geslaagd een overtuigend verhaal te
presenteren. Hierin hebben we de strategische en
economische waarde van de sector voor Nederland
laten zien, alsmede de noodzaak internationaal
voorop te lopen in de maritieme energietransitie.

Organisatie

Daarnaast heeft NML met de aangesloten leden
een sleutelrol gespeeld in het tot stand komen
van diverse consortia. Met deze consortia zijn
voorstellen ingediend voor de R&D-subsidieregeling voor de mobiliteitssectoren. Deze regeling
– ingegeven door de huidige pandemie – voorziet
in steun voor R&D ten behoeve van bedrijven en
kennisinstellingen, gekoppeld aan digitalisering
en verduurzaming. Eind november werd bekend
dat in totaal € 52,9 miljoen is toegekend aan
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Voorwoord
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maritieme innovatieprojecten. De laatste keer dat
de maritieme sector qua financiële omvang een
vergelijkbare subsidie in de wacht wist te slepen,
was in 2007!
Ook hebben wij de transitie naar NML 3.0 voortgezet met een aantal belangrijke veranderingen
waardoor de organisatie wendbaarder en minder
bureaucratisch moet worden. Dit betekent niet
alleen dat de bestuursstructuur werd herzien,
maar ook dat het bureau een reorganisatie heeft
ondergaan om beter in te kunnen spelen op de
veranderende behoeften van de sector. In het
kader van deze transitie zijn ook de visie, missie en
strategische prioriteiten opnieuw gedefinieerd.
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Ondanks – of misschien wel dankzij – alle
veranderingen, uitdagingen en kansen die 2021
ons heeft gebracht, blijkt één conclusie duidelijker
dan ooit: samen staan we sterk! En dat is waar
NML zich elke dag voor inzet.
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NML 3.0
2021 stond volop in het teken van
het transitieproces naar NML 3.0.
Aanleiding voor deze transitie was
de wens van onze leden om beter
in te spelen op de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons
liggen.
Door elkaars expertise beter te benutten en
actiever vanuit de inhoud op deelsector-overstijgende onderwerpen te sturen, kan NML een
waardevollere bijdrage leveren aan de gehele
sector en haar leden in het bijzonder.
Onderdeel van de heroriëntatie was een
strategiesessie die in september in Hilversum
werd gehouden en gefaciliteerd door Eppo Bruins.
Tijdens deze sessie zijn de leden van het
Directeurenoverleg en de voorzitters en
secretarissen van de Councils met elkaar in
gesprek gegaan over de belangrijkste kansen
en uitdagingen waar de sector de komende
jaren voor staat.

Inhoudsopgave

Nieuwe visie, missie en
strategische prioriteiten

Voorwoord

De uitkomsten van deze strategiesessie zijn
vervolgens verder uitgewerkt en vertaald in een
nieuwe visie, missie en strategische prioriteiten.
Daarbij was het belang van de gezamenlijkheid
leidend. NML gelooft erin dat je samen altijd
sterker staat, mits je gemeenschappelijk doelen
identificeert en nastreeft. Dat betekent dat NML
zich moet focussen op onderwerpen die voor de
gehele sector relevant zijn en waar het verschil
wordt gemaakt door gezamenlijk op te treden.

NML 3.0

Als NML maken wij ons hard voor een maritieme
sector die in 2030 koploper is, dankzij het creëren
van kansen uit maatschappelijke uitdagingen,
waarbij wij hecht samenwerken, handelen vanuit
vertrouwen en waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt (óók de overheid). Dit doen wij
in een sector die aantrekkelijk wordt gevonden
door personeel met grote diversiteit en die als
cruciaal wordt gezien voor strategische autonomie
en geopolitieke veiligheid. Het resultaat is dat
wij en anderen weer meer bouwen en kopen in
Nederland.
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NML 3.0
Daarom is onze nieuwe visie:

Een verenigde en vooruitstrevende
Nederlandse maritieme sector
die de wereld inspireert met haar
oplossingen voor een duurzame
blauwe economie waarin de mens,
de aarde en winstgevendheid hand in
hand gaan: People, planet, profit!
Om deze visie werkelijkheid te laten worden,
is onze missie:

De Nederlandse maritieme sector
verbinden en ondersteunen zodat de
onmisbare rol van de sector voor het
hele land wordt erkend en de sector
nationaal en internationaal kan
groeien.

Inhoudsopgave

Wij hebben besloten om op een viertal
deelsector-overstijgende prioriteiten te focussen:

Energietransitie

De maritieme sector staat aan de vooravond van
de grootste transitie in haar geschiedenis: de
energietransitie. Op dit moment is de scheepvaart
globaal gezien verantwoordelijk voor bijna 3%
van de CO2-uitstoot. Om dit terug te dringen en
uiteindelijk een emissieloze maritieme sector te
realiseren, heeft NML met de aangesloten leden het
Maritiem Masterplan bedacht. Een ambitieus plan
waarmee wij niet alleen de scheepvaart, maar ook
de scheepsbouw willen verduurzamen.

Human Capital

Net als veel andere (vooral technologische) sectoren
heeft ook de maritieme sector in toenemende mate
te maken met een gebrek aan menselijk kapitaal.
De instroom van jongeren loopt al jarenlang terug,
terwijl de vergrijzing toeneemt. Ook heeft de sector
om uiteenlopende redenen moeite om personeel
te behouden. De behoefte aan technisch personeel
wordt ook ingegeven door de kennis en ervaring
die nodig is voor een succesvolle energietransitie.
De maritieme sector moet daarom vergaande
maatregelen nemen om het dalende arbeidspotentieel te compenseren en mee te laten groeien
met de behoefte.
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NML 3.0
Industriepolitiek & vestigingsklimaat

De maritieme sector is van strategisch belang
voor Nederland en de rest van Europa. Toch
staat de sector onder toenemende druk door
internationale concurrentie, waarbij een level
playing field vaak ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan
oneerlijke staatsteun en – mede door digitalisering
– stijgende industriespionage en -sabotage. Ook
andere factoren zijn van invloed op het vestigingsklimaat, waaronder toegang tot een goed opgeleide
beroepsbevolking, blijvende investeringen in
innovatie en infrastructuur, een ondersteunend
(financieel) instrumentarium voor exportbevordering, het tegengaan van marktbelemmeringen en
(milieu)wetgeving.
Een effectieve en efficiënte lobby voor een
industriepolitiek, toegespitst op de maritieme
sector en een aantrekkelijk vestigingsklimaat,
is onontbeerlijk om de sector nationaal en
internationaal te laten groeien.

Drijvende toekomst

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en
nemen extreme weerverschijnselen (bijvoorbeeld
overstromingen) toe. Daarnaast is er een groeiende
concentratie van mensen in grote steden langs
de kust. Hierdoor wordt het noodzakelijk dat
bepaalde activiteiten naar zee uitwijken om het
(overgebleven) land optimaal te kunnen benutten.
Hierbij gaat het niet alleen om energiewinning

Inhoudsopgave

op zee, maar ook om havenactiviteiten, voedselproductie en zelfs woon- en werkruimte. Om dit
mogelijk te maken moet sterker geïnvesteerd
worden in drijvende infrastructuur en de toegankelijkheid daarvan. Hier liggen grote mogelijkheden
voor de wereldwijd bekende Nederlandse offshoreen waterbouwsector, die zich onderscheidt door
gedurfde operaties op zee. Tegelijkertijd moet er
een balans worden gevonden met al bestaande
activiteiten zoals de visserij.
Deze strategische prioriteiten worden in 2022
verder aangescherpt. Hiertoe is aan alle Councils
gevraagd om hun nieuwe werkprogramma’s
bij de nieuwe visie en missie van NML te laten
aansluiten en concrete doelen op te stellen voor
de strategische prioriteiten die hen raken. Om
dit proces en de uitkomsten te faciliteren en
stroomlijnen, hebben wij eind 2021 een sjabloon
opgesteld. Dit sjabloon dient jaarlijks door de
Councils ingevuld te worden. Hiermee hopen wij
de effectiviteit en toegevoegde waarde van de
Councils nog beter te benutten en tegelijkertijd de
accountability binnen NML te verbeteren.
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Organisatie
Met de transitie naar NML 3.0 is in
2021 ook het nodige veranderd in
de organisatiestructuur.
De eerste stappen zijn gezet om van een
bureaucratische organisatie, die als te procedureel
en bestuurlijk werd ervaren, over te gaan naar
een wendbare organisatie. Een organisatie waarin
snel met elkaar geschakeld kan worden op actuele
onderwerpen zonder het langetermijndoel uit
het oog te verliezen. Hiertoe is het voormalige
Algemene Bestuur omgevormd tot de Maritieme
Raad. Het Dagelijkse Bestuur heet voortaan Bestuur
en is beperkt tot zeven leden. De bijeenkomsten
van het Directeurenoverleg zijn geïntensiveerd naar
eens per maand in plaats van eens per kwartaal om
sneller te kunnen schakelen op actuele dossiers.
Naast de gewijzigde governance is ook een gedifferentieerd contributiemodel ingevoerd. Verder heeft
het bureau een reorganisatie ondergaan, zodat de
bezetting beter past bij de functionele behoefte en
de beschikbare financiën.
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Stichting Nederland Maritiem Land

NML 3.0

Organisatie
Voormalig Algemeen Bestuur en
Dagelijks Bestuur

Maritiem Masterplan

Maritieme Raad (MR)

Bestuur van
de stichting

Visievorming
lange termijn

Facts & Figures

Directeurenoverleg
incl. Council-voorzitters

Voorzitter NML
Bureau NML

Strategievorming
en lobbyagenda
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Councils/
Programma’s

Contact

Sectorbrede samenwerking op
thema’s, projecten uitvoeren
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Maritieme Raad

Voorwoord

De Maritieme Raad – voorheen Algemeen Bestuur –
bestaat uit C-level executives en voorzitters van
alle bij NML aangesloten brancheverenigingen,
kennisinstellingen en bedrijven. Binnen de
Maritieme Raad kunnen leden en vertegenwoordigers van de ministeries elkaar op het hoogste
niveau ontmoeten. Anders dan in voorgaande
jaren is in 2021 besloten om binnen dit gremium
veel sterker op de inhoud en langetermijnvisie
te focussen. Hiertoe werden twee themabijeenkomsten op relevante onderwerpen georganiseerd.

De onderwerpen waren de strategische
positionering tegenover China op maritiem gebied
en het Maritiem Masterplan. Een derde themabijeenkomst, over het dreigende tekort aan
menselijk kapitaal binnen de sector, moest vanwege
de coronamaatregelen verplaatst worden naar
begin 2022.
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Organisatie
Themasessie China, 10 juni 2021

Op 10 juni stond de eerste themasessie in het
teken van China. De sessie werd goed bezocht door
zowel leden van de raad als door vertegenwoordigers van de relevante ministeries. Aanleiding voor
deze sessie was de behoefte vanuit de sector voor
een meer strategische positionering tegenover
China. Aan Instituut Clingendael werd de opdracht
verstrekt om een whitepaper te schrijven en de
sector te informeren over het belang van China
voor de maritieme sector als ook de relevante
bouwstenen voor een strategische positionering.
Deze whitepaper werd tijdens de themasessie
gepresenteerd en bediscussieerd. Pieter van
Oord, CEO van waterbouwer Van Oord, heeft
zijn ervaringen gedeeld over zakendoen in
China en de daaraan verbonden uitdagingen en
bedreigingen. Roel de Graaf, Managing Director
van NMT, deed een oproep voor een Europees
verdedigingsmechanisme waarbij wederkerigheid
wordt afgedwongen. Bij een dergelijk mechanisme
worden derde landen – in geval van staatssteun –
uitgesloten bij openbare aanbestedingen en wordt
een anti-dumpinginstrument gehandhaafd. Ook
riep hij de overheid op tot een integrale aanpak van
de maritieme sector door als launching customer
op te treden, innovatie te stimuleren en zich in te
zetten voor een gelijk speelveld.

Inhoudsopgave

Ondanks de verschillende belangen binnen de
maritieme sector, konden een aantal gemeenschappelijke conclusies worden getrokken:
• Er heerst een wederzijdse afhankelijkheid tussen
de Chinese en de Nederlandse maritieme sector.
Aan de ene kant is China een snelgroeiende
afzetmarkt en bron van kapitaal. Aan de andere
kant wordt China een steeds grotere concurrent
voor Nederland.
• Het bestaan van een ongelijk speelveld,
veroorzaakt door een gebrek aan wederkerigheid
en oneerlijke Chinese staatssteun, vraagt om een
sterkere industriepolitiek waarbij zowel offensief
als defensief wordt opgetreden. Nederland moet
hiervoor vooral ook in Europees verband gaan
lobbyen.
• F ocus op innovatie en duurzaamheid en de
overheid als launching customer zijn essentieel
voor een strategische positionering van de
Nederlandse maritieme sector. Het Maritieme
Masterplan is daarom thans één van de
belangrijkste instrumenten om strategische
autonomie te waarborgen.
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Themasessie Maritiem Masterplan,
30 september 2021
Eind oktober 2021 werd door het Ministerie van
Defensie een Nationaal Groeifondsaanvraag
ingediend voor het Maritiem Masterplan.
Tijdens de voorbereiding van deze aanvraag is de
Maritieme Raad als klankboordgroep gebruikt.
De onderliggende aannames, de strategische
onderbouwing en het daaruit resulterende activiteitenplan werden inhoudelijk getoetst. Er heerste
brede overeenstemming binnen de Raad dat het
Maritiem Masterplan voorziet in een strategische
behoefte van de gehele sector. Het biedt een
unieke kans om het Nederlandse concurrentievermogen blijvend te vergroten en tegelijkertijd
een substantiële bijdrage te leveren aan de
internationale klimaatdoelstellingen.

Foto:
Cornelis Vrolijk

Foto:
Parlevliet en van
der Plas Dirk Dirk

Leden

In 2021 hebben de volgende leden zitting genomen
in de Maritieme Raad:
• Bas Buchner, MARIN | Maritiem Research
Instituut Nederland
• Kommer Damen, Damen Shipyards
• Gerben Eggink, Royal IHC
• Gert-Jan van Goch, Wärtsilä
• Hans Hopman, MKC | Maritiem Kennis Centrum
• VADM Rob Kramer, Koninklijke Marine
in september opgevolgd door VADM René Tas
• Machteld de Kroon, TNO
• Jan Kweekel, STC-Group
• Joost Mulder, Nederlands Loodswezen
• Bas Ort, NMT | Netherlands Maritime Technology
• Koen Overtoom, BOZ | Branche Organisatie
Zeehavens
in maart opgevolgd door Cas König
• Hendrik Postma, Vereniging van Waterbouwers
• Ronald Quik, ABN AMRO
• Joop Roodenburg, Huisman Equipments
• Boudewijn Siemons, Havenbedrijf Rotterdam
• Jan Valkier, KVNR | Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reders
• Sander Vergroesen, IRO | Branchevereniging voor
de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore
Energie Industrie
• Ton Wouterse, Rabobank
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Bestuur

Voorwoord

Het Bestuur – voorheen Dagelijkse Bestuur – van
NML is belast met het besturen van de stichting.
Het richt zich op het belang van de stichting en de
verbonden organisaties. Het bestuur bestaat uit de
volgende leden:
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Rob Verkerk
voorzitter

Bas Buchner
MARIN

Annet Koster
KVNR

Joost Mulder
Nederlands Loodswezen

Maritieme jongerenambasadeurs
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Bas Ort
NMT

Boudewijn Siemons
Havenbedrijf Rotterdam,
penningmeester

Sander Vergroesen
IRO
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Directeurenoverleg

Voorwoord

Het Directeurenoverleg bestaat uit de directeuren
van de branches en de Council-voorzitters. Dit
gremium is verantwoordelijk voor de strategie
op de middellange termijn en de actuele
lobbyagenda. Met de visie van de Maritieme Raad
als uitgangspunt vindt er binnen het Directeurenoverleg afstemming plaats op lopende dossiers
en de uitwerking daarvan. Ook urgente en
kortetermijnonderwerpen worden binnen het
Directeurenoverleg opgepakt als deze van belang
zijn voor de sector en de deelsectoren overstijgen
of indien de kracht van de sector noodzakelijk is
om deelbelangen van branches of bedrijven na te
streven.
Eén van de belangrijkste dossiers – naast het
Maritieme Masterplan en de nieuwe strategie van
NML – was de wetgeving rondom het uitstempeldossier. Een klein team uit het Directeurenoverleg
heeft zich verenigd om in gezamenlijkheid de
dialoog te zoeken met het Ministerie van Justitie
en Veiligheid (JenV). In dit dossier vragen de
belanghebbenden dat JenV naar een werkbare
oplossing streeft met als uitgangspunt een gelijk
speelveld binnen Nederland en de EU. Er moet niet
alleen een oplossing worden gevonden voor kort
binnenliggende schepen (<7 dagen), maar ook voor
de langer binnenliggende schepen. Ook in 2022
vergt dit dossier onze aandacht.
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Innovation Council

Voorwoord

Het afgelopen jaar is binnen het Innovation
Council (IC) gesproken over gezamenlijk onderzoek
en ontwikkeling op maritieme thema’s. Het
zwaartepunt lag bij de nationaal gesubsidieerde
programma’s en projecten en dan met name op
de ontwikkeling van het Maritiem Masterplan.
Door de beperkte tijd om met gedegen voorstellen
te komen, stond het eerste halfjaar het vormen
van consortia en het opstellen van sector brede
projectplannen in het kader van de regeling R&D
Mobiliteitssectoren (RDM) centraal. Ondanks de
coronamaatregelen en de zomervakantie is het
mogelijk geweest om met veel deelnemers samen
te komen in het Marine Etablissement Amsterdam.

Zo konden consortia worden gevormd en konden
plannen meer vorm krijgen. Dit heeft enorm
bijgedragen aan de kwantiteit en kwaliteit van de
plannen. Een aantal IC-leden was nauw betrokken
bij het ontwikkelen van de voorstellen.
Tijdens de bijeenkomsten van het IC zijn algemene
ontwikkelingen in de maritieme sector binnen
de innovatiethema’s behandeld. In dat kader
is een aantal presentaties gegeven door de
IC-leden. Ontwikkelingen binnen het onderwijs,
bij de kennisinstellingen, de overheid en
industriële partijen werden gedeeld. Dat omvatte
fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en
ontwikkeling en innovaties in de regio’s, nationaal
en in Europese samenwerkingsverbanden. In 2021
heeft een aantal externe sprekers actuele thema’s
behandeld, die leerzaam en relevant werden
gevonden door de IC-leden.
Het IC is voornemens om, wanneer de maatregelen
het toelaten, de fysieke en digitale bijeenkomsten af
te wisselen. Zo kunnen we in 2022 naar verwachting
meerdere locaties bezoeken en meer aandacht
schenken aan de mogelijkheden om te netwerken
en daarmee samenwerking te zoeken voor
gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling.
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Maritieme Innovatie Impuls Projecten
(MIIP)

Voorwoord

In 2021 werden wederom Maritieme Innovatie
Impuls Projecten (MIIP) georganiseerd.
De MIIP’s worden gesubsidieerd door het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Door middel van de subsidieregeling wil EZK het
maritieme bedrijfsleven ondersteunen bij het
ontwikkelen van nieuwe kennis of producten.
De projectonderwerpen moeten aansluiten bij het
Maritieme Innovatie Contract. Ingediende projecten
kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan
subsidie krijgen met een maximum van € 30.000.
Het beschikbare bedrag is € 250.000 hetgeen over
de gekozen projecten wordt verdeeld.

Het afgelopen jaar ontvingen wij in totaal
14 voorstellen, waaruit 9 projecten zijn gekozen
door de IC-leden van NML. De volgende projecten
hebben het afgelopen jaar de kans gekregen om
zich verder te ontwikkelen:

• MIIP001	CREW | Container Risk Early Warning

system
• MIIP004	Inventarisatie digital twins en data
science voor maritieme emissiereductie
• MIIP006	Enabling H2 for maritime contracting
operations
• MIIP007	NAVIS | Nederlandse Autonome
Veerponten Innovatie Stappenplan
• MIIP009 Wind Assist Extension Ventifoil
• MIIP010 OBiHydro
• MIIP012 SUSTBIOMASS
• MIIP013	Maintenance and manning for new
energy systems
• MIIP014	Quantitative risk assessment tool
MARCOL for collisions between ships
and offshore wind farms
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Hier is meer informatie te vinden over de MIIP’s.
Contact

15/36

Organisatie
SMASH

Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!)
heeft als doel de maritieme sector te verbinden
in de ontwikkeling van een nieuwe generatie,
vergaand geautomatiseerde schepen en
gedigitaliseerde havens. Hiermee wil SMASH! de
concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme
sector vergroten. In dit forum bundelen de
deelnemers de krachten om concrete innovatieve
projecten uit te voeren en Nederland een sterke
positie te geven in de internationale maritieme
gemeenschap. Na de oprichting in september
2020 was SMASH! dit jaar voor het eerst een vol
kalenderjaar actief.
Er zijn diverse successen geboekt die de
voornaamste doelstellingen (verbinden, projecten
initiëren en kennisdelen) ondersteunen:
• Gedurende het jaar is een roadmap ontwikkeld
voor de implementatie van smart-shipping.
Deze is op 3 november tijdens Europort officieel
gelanceerd. Voor de totstandkoming van de
roadmap zijn tientallen mensen uit de sector
geïnterviewd om een visie voor smart-shipping
in 2030 te formuleren, het nut en noodzaak
van smart-shipping te verhelderen en obstakels
richting implementatie in kaart te brengen.
Het werk aan de roadmap gaat in 2022 door.

Inhoudsopgave

• SMASH! heeft actief bijgedragen aan de

RDM-regeling. Zowel in de vorm van een bijdrage
aan het programmeren van de maritieme
onderzoeksagenda als het bijeenbrengen van
de achterban voor een groot projectvoorstel
(GUMMi).
• Drie SMASH!UP kennissessies zijn georganiseerd
(twee live events en één online).Hierin
zijn thematisch relevante onderwerpen
gepresenteerd.
• Online matchmaking om projectideeën voor het
voetlicht te brengen.
• Faciliteren diverse rondetafelgesprekken tussen
overheid en netwerkbedrijven om informatie over
aanstaande/gewenste regelgeving uit te wisselen.
• Uitbreiding van het netwerk door het toevoegen
van twaalf netwerkpartners aan het forum.
• Versturen twaalf nieuwsbrieven met bijna
1.000 abonnees.
• Verdere uitbreiding van de Engelstalige website,
vooruitlopend op het uitbouwen van de
internationale contacten van SMASH!

Voorwoord
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Inhoudsopgave

TKI Maritiem

Voorwoord

De Stichting Topconsortium voor Kennis en
Innovatie (TKI) Maritiem is bedoeld voor het
stimuleren van de gehele keten van fundamenteel
onderzoek tot implementatie van innovatieve
technologie. Het TKI Maritiem draagt zorg voor
verdeling van circa € 2,3 miljoen subsidie voor
samenwerkingsprojecten en verantwoording
daarvan aan de overheid.
Het IC en bureau NML dragen zorg voor de
innovatieagenda en de aansluiting op het
missiegedreven innovatiebeleid. Het TKI Maritiem
is vertegenwoordigd in de topsectormissies
Energie & Duurzaamheid, Mobiliteit, LandbouwWater-Voedsel en Veiligheid. In 2021 leverde het
TKI Maritiem middelen voor de invulling van de
RDM-regeling en de ontwikkeling van het Maritiem
Masterplan. Daarnaast werd in samenwerking met
het Maritiem Kennis Centrum (MKC) met succes
bijgedragen aan het opzetten van een aantal
maritieme calls voor fundamenteel onderzoek.

Zo is een Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-call
zero-emissie binnenvaart opengesteld. Dat
omvat een living lab van binnenvaart corridors,
waar innovaties worden samengebracht en
gevalideerd. Daarnaast is een Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO)-call opengesteld met een focus op batterijen
en fuel cells. Binnen de missie Veiligheid is een
NWO-call Maritime High Tech voor een veilige zee
opengesteld. In 2022 worden de activiteiten van
het TKI gericht op uitwerking van het Maritiem
Masterplan.
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Foto: windmillboat4
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Horizon Europe en het ‘Partnership Zero
Emission Waterborne Transport’
In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in de
inrichting van het ‘Partnership Zero Emission
Waterborne Transport’ en zijn de eerste calls voor
projectvoorstellen gelanceerd. De projecten die
uitgevoerd worden binnen dit partnership, dragen
bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese maritieme sector
voor transport over zee en binnenwateren.

Foto: Kees Torn

Inhoudsopgave

Het partnership is onderdeel van Horizon Europe,
een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie. In het
partnership wordt budget beschikbaar gesteld
voor cofinanciering van onderzoek, ontwikkeling
en voor innovaties die nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het draagt bij aan
de middelen die nodig zijn om de leidende positie
van Europa te handhaven, vergeleken met andere
regio’s in de wereld op het gebied van schone
technologie.
Mede door een goede afstemming binnen het IC
is een brede Nederlandse vertegenwoordiging in
de board van het partnership gekozen. Vanuit het
IC wordt bijgedragen aan informatievoorziening
over Europese subsidiemogelijkheden en aan de
formulering van calls voor het werkprogramma
van het partnership 2023-2024. Een groot succes
was de toekenning van € 25 miljoen subsidie aan
het sMArt Green Ports as Integrated Efficient
multimodal hubs (MAGPIE)-project. MAGPIE wordt
uitgevoerd door een internationaal consortium van
45 organisaties onder leiding van het Havenbedrijf
Rotterdam. In dat project worden tien pilots en
demonstraties uitgevoerd met focus op duurzame
en slimme maritieme logistiek in havenoperaties.

Voorwoord
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Inhoudsopgave

Trade Council

Voorwoord

Coronajaar 2021 kenmerkte zich door het
wederom uitblijven van elkaar ‘live’ ontmoeten.
Vele maritieme vakbeurzen en handelsmissies naar
kansrijke markten konden geen doorgang vinden
en het ontmoeten van klanten en opdrachtgevers
bleef lastig. Een hoogtepunt was daarom de beurs
Europort, die gelukkig wel doorging van 7 tot en
met 10 november. Hier werd voor het eerst de
maritieme NL Branding gepresenteerd, die samen
met de overheid is ontwikkeld. Nederlandse
maritieme branches kunnen zich met deze
campagne in internationaal verband etaleren in een
herkenbaar Nederlands en modern jasje.
De nieuwe branding toont niet alleen een mooi,
eigentijds uiterlijk, maar biedt ook inhoudelijke
informatie over de maritieme sector voor
Nederlandse ambassades over de hele wereld.
Zij worden daarmee beter in staat gesteld om de
sector in het buitenland te vertegenwoordigen.
Bovendien zet de campagne ‘maritiem’ op de
agenda van de posten en ministeries, waardoor
de sector goed in beeld is bij handel bevorderende
activiteiten door de overheid.

2021 was ook het jaar van Tweede Kamerverkiezingen. Kort na de verkiezingen heeft het
Trade Council (TC) daarom gesproken met het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over
de internationale agenda. De koers van het nieuwe
kabinet is door de lange formatie eind 2021 nog
onduidelijk, maar met het ministerie is afgesproken
elkaar te informeren over de plannen en kansrijke
markten.
Een relevant onderwerp binnen het TC was en is
het ‘vermarkten’ van de innovaties in Nederland.
Zo gaat het Maritiem Masterplan kennis en kunde
opleveren, met een sterke Nederlandse concurrentiepositie als gevolg. Het is van belang dat het
financierings- en subsidie-instrumentarium goed
aansluit bij de sector, zodat maritieme bedrijven
hun producten en diensten ook kunnen exporteren.
De energietransitie, digitalisering, alternatieve
brandstoffen en een ongelijk mondiaal speelveld
blijven belangrijke onderwerpen voor de leden van
het TC.
Focuslanden van de sector bevinden zich dichtbij
(Duitsland en Verenigd Koninkrijk), maar ook verder
van huis (China en het Midden-Oosten). Daarnaast
wordt met veel interesse gekeken naar de kansen
die nieuwe markten opleveren (zoals Suriname en
het Afrikaanse continent).
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Inhoudsopgave

Human Capital Council

Voorwoord

Het afgelopen kalenderjaar is het ‘Maritiem
Masterplan voor een slimme en emissieloze
maritieme sector’ ingediend bij het Nationaal
Groeifonds. Vanuit het Human Capital Council
(HCC) is vanaf eind 2020 opgeroepen een human
capital-onderdeel hierin op te nemen. Een
slimme en emissieloze maritieme sector vraagt
naast de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
technologieën in scheepsbouw en scheepvaart
immers ook nieuwe en aangepaste skills van
bestaande en toekomstige werknemers. Daarnaast
is de snelheid waarmee innovaties naar de markt
komen dermate hoog waardoor technologische
innovatie en sociale innovatie hand in hand moeten
gaan. Anders raken we mensen kwijt in een steeds
sneller veranderende wereld.
De voorjaarsvergadering van het HCC stond volledig
in het teken van het Maritiem Masterplan. Op basis
van die input is een programma ontwikkeld en
aangeleverd bij het kernteam Maritiem Masterplan.
Uiteindelijk is het gelukt human capital integraal
in het Maritiem Masterplan op te nemen. Hierbij
wordt erop aangedrongen om het onderwijs- en
bijscholingsprogramma beter te laten aansluiten
op de technologische ontwikkelingen.
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Inhoudsopgave

In nauwe samenwerking tussen NML en het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in
2021 voor het tweede jaar op rij een maritieme
arbeidsmarktmonitor uitgevoerd. Op basis van
CBS-microdata zijn kengetallen over de maritieme
arbeidsmarkt in beeld gebracht. Net als vorig jaar is
voor reders een aanvullende enquête uitgezet om
inzicht te krijgen in een aantal relevante parameters
voor het beleid van het ministerie. Nieuw in de
arbeidsmarktmonitor is de vergelijking van de
maritieme cluster en branches ten opzichte van
landelijk gemiddelden van de Nederlandse beroepsbevolking. Ook nieuw dit jaar is de in- en uitstroom
van en naar andere sectoren uit de maritieme
branches. De nieuwe arbeidsmarktmonitor geeft
een aantal inzichten waarop naar de toekomst
beleid en acties van zowel cluster als branches
alsmede het ministerie ingezet kunnen worden.
Tevens zijn er wensen om de methodiek verder te
verfijnen en resultaten nader te analyseren.

Foto: De Waal Machinefabriek

In de najaarsvergadering van het HCC is stilgestaan
bij de herijking van de positie, doelstellingen,
werkwijze, projecten en samenstelling van de
council. Het HCC heeft besloten om hier in januari
2022 een vervolgsessie aan te wijden.
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Inhoudsopgave

Bureau NML

Voorwoord

Bureau NML ondersteunt de voorzitter en bestuurssecretaris bij het uitvoeren van de langetermijnvisie
en de daaruit voortvloeiende strategische
doelstellingen, inclusief actuele lobbydossiers.
Daarnaast is het bureau verantwoordelijk voor
de inhoudelijke, financiële en administratieve
coördinatie. Het faciliteert de communicatie binnen
de verschillende organisatieonderdelen en met
externe stakeholders, zoals subsidieverstrekkers en
de overheid. Tegelijkertijd bewaakt bureau NML de
voortgang op lopende programma’s, projecten en
dossiers.

Binnen het bureau hebben in 2021 een aantal
belangrijke veranderingen plaatsgevonden. Als
gevolg van de transitie naar NML 3.0 en de daaruit
voorgekomen reorganisatie heeft het bureau in
maart afscheid genomen van Roegzana Hoesenie
en in december van Sabine Marsé.
Op 1 september heeft Arjen Uytendaal, na bijna
10 jaar, afscheid genomen van NML om met
welverdiend pensioen te gaan. Hij is opgevolgd
door Verena Ohms, die sinds 19 juli de functie van
bestuurssecretaris bekleed. Willeke Ruijtenberg,
voorheen communicatiemedewerker en begeleider
van de Maritieme Jongerenambassadeurs, heeft
afscheid genomen van NML. Zij is opgevolgd door
Manuëla Zorgdrager.

De nieuwe samenstelling van bureau NML:
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Verena Ohms
bestuurssecretaris

Nathalie Nipiuster Reegen
management- en
bestuursondersteuner

Vincent Verweij
communicatieadviseur en
webmaster

Manuëla Zorgdrager
communicatiemedewerker

Ghazaleh
Ghandi-Sehat
financieel
medewerker
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Maritiem Masterplan
Het Maritiem Masterplan is de
ambitie van de Nederlandse
maritieme sector voor de systeemverandering naar een emissieloze
en digitale sector.
Emissieloze oplossingen zijn ook in de maritieme
sector essentieel om klimaatverandering tegen te
gaan, maar technisch en financieel niet beschikbaar
en betaalbaar. Dit komt door de meerprijs van
emissieloze technologie, de nog zeer beperkte
toepasbaarheid van emissieloze technologie
aan boord van schepen en de hoge kosten van
alternatieve brandstoffen. Daarnaast bestaat
het risico dat de Nederlandse maakindustrie
haar marktpositie verliest door concurrentie
uit lage-loon-landen en doordat het benodigde
menselijk kapitaal onvoldoende is voorbereid
op de transitie. Ten slotte dreigt de strategische
autonomie van de Nederlandse maritieme sector af
te nemen door het verdwijnen van kennis en kunde
naar het buitenland.

Inhoudsopgave

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft
NML het Maritiem Masterplan ontwikkeld. Hiermee
maakt de sector duurzaam en digitaal het verschil.
Het reduceert de meerkosten van emissieloze
schepen, doorbreekt de ‘valley of death’ voor
implementatie van emissieloze technologie en
reduceert de bouwkosten van schepen met
arbeidsproductiviteit verhogende technologieën.
Emissieloze schepen worden zo betaalbaar en de
Nederlandse maritieme sector wordt koploper in de
maritieme energietransitie.
In 2021 is in NML-verband het Maritiem Masterplan
verder uitgewerkt en opgeschaald naar in totaal
vijftig emissieloze schepen. Twintig voor de
Koninklijke Marine en Rijksrederij, en dertig voor
diverse civiele toepassingen. Ook is human capital
als integraal onderdeel toegevoegd aan het plan.
De beoogde transitie is immers alleen mogelijk
als voldoende mensen worden geactiveerd om
sectorbreed samen te werken en in staat worden
gesteld mee te ontwikkelen met de steeds sneller
gaande technologische veranderingen.

Voorwoord
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Duurzaam en digitaal het verschil maken

Onze stippen op de horizon in 2030:
• Emissieloze en klimaatneutrale scheepvaart in strategische sectoren
• Groeiende strategische maritieme industrie en dienstenverlening op zee
• Hoogwaardige werkgelegenheid met een hoge arbeidsproductiviteit

Contact
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Maritiem Masterplan
Het Maritiem Masterplan bestaat uit drie
programma’s:

1.

2.

3.

Het kennisecosysteem-programma dat de
benodigde slimme en emissieloze technologie
ontwikkelt in brede consortia met kennisinstellingen en industrie en daarna verspreid
via gerichte human capital-activiteiten en
sociale innovatie.
Het demonstratie-programma dat zorgt
voor demonstratie van deze technologieën
in alle sectoren waarin de Nederlandse
sector actief is. Met een launching customership-programma van twintig schepen van de
Koninklijke Marine en de Rijksrederij. En een
demonstratie-programma van dertig civiele
nieuwbouw schepen en retrofits.
Het proeftuinen-programma voor digitalisering
en robotisering van het ontwerp- en
productieproces in de keten. Dit programma
zorgt ervoor dat emissieloze schepen voor
strategisch belangrijke sectoren in Nederland
betaalbaar en commercieel haalbaar worden.
Hiermee wordt Nederland koploper voor
maritieme klimaatdoelstellingen in Europa.

Inhoudsopgave

Volgens doorberekeningen binnen een maatschappelijke kosten-baten analyse levert de investering in
het Maritiem Masterplan het volgende op:
• Een circulaire maritieme sector.
• 20% kostenverlaging voor slimme emissieloze
schepen.
• 25% meer emissieloze schepen gebouwd in
Nederland door een verbeterde concurrentiepositie.
• Een structurele toename van het economisch
verdienvermogen van € 2,2 miljard.
• 5% toename werkgelegenheid in de Nederlandse
maritieme sector.
• Een CO2-reductie van 700 kiloton per jaar in 2040
en 15,4 megaton totaal met een geschatte waarde
van € 3,6 miljard.

Voorwoord

Er is dus reden genoeg om het Maritiem Masterplan
ook daadwerkelijk te gaan implementeren.
Ondanks dat de sector zelf het overgrote deel van
de nodige investeringen voor het plan draagt, is
een beroep gedaan op de overheid voor een steun
in de rug. Hierbij zijn de mogelijkheden die de
RDM-regeling en het Nationaal Groeifonds bieden
van onschatbare waarde.

Maritieme jongerenambasadeurs
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Maritiem Masterplan
R&D-regeling mobiliteitssectoren
(RDM)
De RDM-regeling is een subsidie van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om
teruglopende investeringen in R&D tegen te gaan
in de sectoren luchtvaart, automotive en maritiem
als gevolg van de coronacrisis. In november 2021
werd bekend dat drie consortia van maritieme
bedrijven en kennisinstellingen in totaal € 52,9
miljoen toegekend kregen. Dit bedrag is voor
de ontwikkeling van methanol en waterstof als
alternatieve energiedragers en de eliminatie van de
uitstoot van broeikasgassen van LNG-aangedreven
schepen.
NML is samen met een aantal leden instrumenteel
geweest bij het ontstaan van de diverse consortia
door als facilitator op te treden, partijen bij elkaar
te brengen en te stimuleren om gezamenlijk
voorstellen in te dienen.

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet
in de komende jaren € 20 miljard in projecten die
een bijdrage leveren aan structurele en duurzame
economische groei. Eind oktober 2021 heeft het
Ministerie van Defensie een groeifondsaanvraag
voor het Maritiem Masterplan ingediend.

Inhoudsopgave

Deze aanvraag wordt gesteund door het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat en het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Tijdens het schrijven van de aanvraag is nauw
samengewerkt tussen de drie ministeries en het
Kernteam Maritiem Masterplan van NML. In totaal
is rond € 366 miljoen uit het Nationaal Groeifonds
aangevraagd. Deze subsidie is nodig om de
aanvankelijk onrendabele top van de investeringen
te beperken. Daarnaast levert de sector zelf ook
een behoorlijke bijdrage die op € 1 miljard wordt
geschat.
De aanvraag voor het Nationaal Groeifonds
was complex en vergde – naast een solide
strategische onderbouwing – ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse, een berekening van
de BBP-effecten op het langetermijnverdienvermogen van Nederland en een toets op juridische
uitvoerbaarheid. Een samenvatting van de aanvraag
is hier terug te vinden.
Naar verwachting worden in het voorjaar van 2022
de uitkomsten bekend gemaakt.
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Twitter
@NLMaritiem

LinkedIn
@Nederland
Maritiem Land

Facebook
@mbhymr

Instagram
@maritimebyholland

2.948 volgers

2.965 volgers

1.840 volgers

986 volgers
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Maritieme Monitor 2021

Inhoudsopgave

Helaas kon de officiële
overhandiging met de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat
vanwege de coronamaatregelen
geen doorgang vinden.

Voorwoord

Desalniettemin werd op 10 december de Maritieme
Monitor gepubliceerd. Het jaar 2020 was door de
wereldwijde coronapandemie een bijzonder jaar,
waarin ook de maritieme sectoren in verschillende
mate geraakt werden door de coronapandemie.
De belangrijkste cijfers uit de Monitor vindt u
hieronder.
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Het volledige rapport is hier te downloaden.
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Regionale verdeling 21.155 vestigingen
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In 2020 waren 266.650 werknemers direct en indirect werkzaam
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Maritieme Jongerenambassadeurs
De maritieme sector is nog deels
onbekend onder jongeren. Een
gemiste kans, omdat de sector
veel mogelijkheden biedt voor alle
opleidingsniveaus.
De Maritieme Jongerenambassadeurs brengen de
sector naar de jongeren toe met hun enthousiasme
en ervaring.

Inhoudsopgave

Wat is en wat doet een Maritieme
Jongerenambassadeur?
Een Maritieme Jongerenambassadeur is een
student of young professional in de maritieme
sector. De ambassadeurs bestaan uit een klein
groepje van circa vier jongeren en zij promoten
een jaarlang de sector. Zij voelen zich helemaal
thuis in de maritieme sector en zij delen hun
enthousiasme met jongeren en scholieren. In 2021
hebben ze deelgenomen aan meerdere maritieme
evenementen, hebben veel mooie maritieme
bedrijven bezocht en brachten de maritieme
sector onder de aandacht op beurzen. Ook gaven
zij gastlessen op basisscholen en middelbare
scholen. Hierbij hadden zij één doel voor ogen:
jongeren enthousiast maken voor een maritieme
opleiding en carrière. Door de coronamaatregelen
in 2021 was dit een uitdaging maar er zijn genoeg
activiteiten ondernomen. De ambassadeurs
zijn te volgen op Facebook, Instagram en op
Maritime by Holland, of ontmoet ze live tijdens
maritieme evenementen. Naast een kijkje achter de
schermen hebben de ambassadeurs een geweldige
introductie binnen de sector gekregen en een
uitgebreid netwerk opgebouwd.

Voorwoord
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Maritieme Jongerenambassadeurs
Maritieme Jongerenambassadeurs 2020/2021

Maritime by: Tom, Reinier, Maxime & Iris

Het was een vreemd jaar door corona maar
desondanks hebben de ambassadeurs veel
ondernomen. Tom, Reinier, Maxime en Iris hebben
een bezoek gebracht aan Hatenboer-Water, het
bedrijf waar Maxime werkt. Tom en Reinier zijn
langs geweest bij Econowind om de duurzame en
milieuvriendelijke kant van de maritieme sector te

Inhoudsopgave

belichten. Maxime en Tom bezochten DAMEN, waar
ze werden geïnformeerd over de verscheidenheid
van een groot scheepsbouwconcern.

Voorwoord

NML 3.0

Op de Wereldhavendagen waren de Maritieme
Jongerenambassadeurs natuurlijk niet te missen.
Maxime heeft deelgenomen aan de Online
Havenshow in Ahoy Rotterdam. Iris gaf gastlessen
op een basisschool in Rotterdam. Tevens bezochten
ze FutureLand. Kijk hier de aftermovie voor alle
memorabele activiteiten van de ambassadeurs.
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Maritieme Jongerenambassadeurs
Maritieme Jongerenambassadeurs 2021/2022

Maritime by: Gabriëla, Wessel, Juliëtte,
Cor & Alicia
Eind 2021 begon een nieuwe diverse groep
ambassadeurs.
• Gabriëla, tweede stuurman bij Stena Line,
• Wessel, student Shipping & Transport aan
Rotterdam Mainport Institute,
• Juliëtte, senior sea ranger en student kleine
zeilvaart aan de Enkhuizer zeevaartschool,
• Cor, student Maritiem Officier aan Nova College
scheepvaart en
• Alicia, student Maritiem Officier aan STC.
De overdracht vond plaats tijdens de openingsceremonie van Europort 2021. Na de benoeming
bezochten zij de beursvloer om een start te maken
aan het vergroten van hun maritieme netwerk.
Gabriëla is al naar een workshop geweest van
Alewijnse. Ook is zij geïnterviewd door Schuttevaer.
Cor heeft een rondleiding gehad in het Maritiem
Museum. Helaas zijn alle ontmoetingen daarna
alleen digitaal geweest. Hopelijk kunnen de
jongerenambassadeurs in 2022 weer fysiek aan de
slag. Op onze kanalen zijn hun activiteiten te volgen.
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Nieuwe jongerenwebsite
In 2021 heeft NML vanuit de
Samenwerkende Maritieme
Fondsen (SMF) subsidie gekregen
om een nieuwe Maritime by Holland
jongerenwebsite te ontwikkelen.
Voor de bouw van de nieuwe website is, na het
offertetraject, de keuze gevallen op Nijgh.
De functie van de nieuwe website is om jongeren en
ouders te informeren over wat de maritieme sector
is. Het toont welke opleidingen er zijn en welke
scholen wanneer een open dag hebben. Het moet
jongeren enthousiasmeren om een opleiding en
baan binnen de maritieme sector te kiezen. Want
werken in de maritieme sector is groots, uitdagend
en heel veelzijdig!

Inhoudsopgave

Op de Maritime by Holland website worden alle
opleidingen en open dagen van alle maritieme
opleidingsinstituten geclusterd en gepubliceerd. Zo
wil NML jongeren een website aanbieden waarin zij
zich volledig kunnen inlezen in de maritieme sector
zoals opleidings- en carrièremogelijkheden. Ook
staan de avonturen van de Maritieme Jongerenambassadeurs online. Jongeren, die hun belevingen
weer doorvertellen aan andere jongeren, zijn een
bron van inspiratie voor jongeren die nog niet
zo goed weten welke kant zij op willen met een
vervolgopleiding.
Er is ook gedacht aan de ouders. Ouders spelen
namelijk een belangrijke rol in het keuzeproces van
een vervolgopleiding van hun kind. Op de pagina
‘voor ouders’ kunnen ouders informatie vinden
over werken en leren in de maritieme sector. Ook
staan hier een aantal handige links naar andere
websites voor nog meer informatie over werken en
leren in de maritieme sector.
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Nieuwe jongerenwebsite
Naast de ontwikkeling van de nieuwe Maritime by
Holland website, heeft het SMF (Samenwerkende
Maritieme Fondsen) subsidie beschikbaar gesteld
om de website in de markt te zetten. Hiervoor heeft
NML samen met Nijgh een campagne ontwikkeld:
‘Zeg maar waar je heen wilt’. Er is gekozen om de
campagne in te zetten op Instagram en Snapchat
(jongeren) en Facebook (ouders). De doelgroepen
zijn gedefinieerd aan de hand van de volgende
eigenschappen: leeftijd, geslacht, werk/studie
en interesses. De campagne is opgebouwd uit 3
verschillende fasen: touch, tell en sell. In de eerste
fase ligt de focus op het bekend maken van de
maritieme sector onder de doelgroep jongeren
en ouders. In de tweede fase ligt de focus op het
vertellen hoe gaaf het is om te leren en werken in
de maritieme sector. In de laatste fase ligt de focus
op het genereren van zoveel mogelijk doorkliks
naar de opleidingengids, opleidingen op de eigen
websites van de opleidingsinstituten, open dagen
pagina en de ouderpagina.

Inhoudsopgave

Tijdens de uitgave van dit jaarverslag is de
tell-fase afgerond en is de sell-fase ingezet. NML
is tevreden met de resultaten die op dit moment
bereikt zijn. De touch- en tell-fase hebben voor de
doelgroep jongeren (Instagram en Snapchat) een
bereik opgeleverd van 418.672 personen en deze
personen hebben 18.438 keer doorgeklikt naar
de website. Voor de doelgroep ouders (Facebook)
zijn dat 70.043 personen waarvan er 7.466 hebben
doorgeklikt naar de website.
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ENMC
NML heeft Nederland ook in 2021
vertegenwoordigd binnen het
European Network of Maritime
Clusters (ENMC).
Sinds de oprichting in 2005 is de belangrijkste
missie van ENMC het creëren van een efficiënt
kader voor maritieme sectorale samenwerking,
gericht op een maritiem gelijk speelveld binnen
Europa.
In deze context heeft ENMC in mei 2021 het
‘EU Starfish 2030’ project ontmoet en het
belang benadrukt van emissieloze schepen voor
een duurzamer gebruik van de zee, evenals
digitalisering en automatisering voor meer
veiligheid.
Ook heeft ENMC contact gezocht met de Europese
Commissie over de relevantie van de maritieme
clusters en duurzame financiering.

European Network
of Maritime Clusters

Naast driemaandelijkse digitale vergaderingen
van het presidium – bestaande uit Nederland,
Frankrijk, Italië en Spanje – werd in oktober 2021
de jaarvergadering met alle aangesloten clusters
gehouden. Deze vond plaats in Luxemburg met de
mogelijkheid om digitaal aan te sluiten. Tijdens de
jaarvergadering werd vooral de energietransitie
besproken en het belang van het uitbreiden van
de blauwe economie binnen de verschillende
lidstaten. Ook kwam de wens naar voren om een
betere band op te bouwen met Directorate-General
fot Maritieme Affairs and Fisheries (DG MARE) en
andere relevante directoraten-generaal binnen de
Europese Commissie.
Van januari 2019 tot eind 2021 was Arjen Uytendaal
voorzitter van ENMC. Na zijn pensionering is
in december 2021 Fabrice Maire, directeur van
Intershipping SA en vertegenwoordiger van
het Luxemburgse cluster, gekozen als nieuwe
voorzitter. Marjolein van Noort, werkzaam bij de
KVNR, heeft in 2021 haar rol als kwartiermaker
voortgezet.
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Leden
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Willemswerf
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

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