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Voorwoord 
 
Nu het einde van de coronapandemie in zicht lijkt, de economie snel herstelt en de druk 
op de Nederlandse arbeidsmarkt in rap tempo toeneemt is het voor mij een mooi 
moment om voor het tweede jaar op rij de Maritieme Arbeidsmarktmonitor te 
publiceren. 
 
De afgelopen 1,5 jaar was geen makkelijk periode. Ik ben trots op hoe we ons daar als 
maritieme sector doorheen hebben geslagen. Met ons innovatief vermogen, 
wendbaarheid en waardevolle ketensamenwerking hebben we er met elkaar voor 
gezorgd dat de sector door heeft gewerkt. 
 
De afgelopen periode is ook gebruikt om als sector naar de toekomst te kijken. Daarvoor 
is een masterplan emissieloze en digitale maritieme sector ontwikkeld. De ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe kennis en vakmanschap bij onze maritieme professionals en 
studenten is daarin verankerd en van evident belang.  
 
In deze Maritieme Arbeidsmarktmonitor, primair opgebouwd op basis van CBS-
microdata, krijgen we inzicht in hoe de maritieme arbeidsmarkt er op dit moment uitziet. 
Door straks uiteenlopende jaren te kunnen vergelijken kunnen we ook de ontwikkeling 
van onze arbeidsmarktparameters monitoren en op basis van datareeksen vragen 
beantwoorden of bijvoorbeeld inderdaad het opleidingsniveau in de sector stijgt en of 
het ons lukt om meer jongeren onze sector te laten instromen.  
 
Nieuw dit jaar is dat we onze arbeidsmarktdata ook hebben afgezet ten opzichte van het 
algemeen landelijk gemiddelde. Dit levert een aantal nieuwe inzichten op die soms 
vervolgacties vragen willen we bijvoorbeeld de stap naar emissie loos en digitaal ook bij 
kunnen benen met voldoende menskracht. Zo wijken we als sector ruim boven 
gemiddeld af als het gaat om voltijdscontracten. Bij ons heeft 76% een voltijdbaan ten 
opzichte van 45% als landelijk gemiddelde en het aandeel vrouwen 21% blijft sterk 
achter bij het landelijk gemiddelde van 47%. 
 
Met behulp van microdata en waar nodig aangevuld met enquête vragen voor specifieke 
arbeidsmarktdata in één van de maritieme branches zijn we in staat een prima beeld te 
krijgen van bijvoorbeeld de verdeling man/vrouw, opleidingsniveau, leeftijdsopbouw en 
in- uit- en doorstroomcijfers. De cijfers tonen niet alleen de enorme 
werkgelegenheidswaarde aan van onze maritieme sector, ruim 187.750 werkzame 
personen, maar geven ons inzichten in de structuur en samenstelling van de maritieme 
arbeidsmarkt waarop we gericht acties kunnen uitzetten. 
 
Veel informatief leesplezier! 
 
Jan Kweekel 
Voorzitter Human Capital Council Nederland Maritiem Land 
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1. Methodiek 
 

1.1 Verschil met aanpak vorig jaar 
Gelet op de scope van de Maritieme Arbeidsmarktmonitor is er dit jaar voor gekozen om 
een nadrukkelijkere rol te leggen bij de maritieme branches uit onder andere de Human 
Capital Council (HCC) van Nederland Maritiem Land (NML). Bronmateriaal en primaire 
analyse van de cijfers zijn net als vorig jaar afkomstig van het CBS en Ecorys maar bij de 
duiding is de HCC van onschatbare waarde geweest. Tijdens een gemeenschappelijke 
werksessie met de HCC zijn opvallende zaken besproken en is er een fundament gelegd 
voor deze rapportage. Nieuw is ook een vergelijk met het landelijk gemiddelde per 
arbeidsmarktindicator. 
 
Deze rapportage is de uitwerking van de eerdergenoemde werksessie waarbij resultaten 
per indicator besproken en geduid worden. Daarnaast bevat deze een (grafische) 
weergave van het opgehaalde onderzoeksresultaat en een overkoepelende tabel met 
alle verzamelde gegevens per sector. 
 

1.2 Opzet dataverzameling 
De arbeidsmarktmonitor volgt de sectorale afbakening van de Maritieme Monitor. De 
data wordt primair betrokken bij het CBS. De Koninklijke Marine verstrekt data, via NML, 
direct aan de onderzoekers van Ecorys. Daarnaast houdt Ecorys, in nauwe samenwerking 
met de KVNR, in het kader van deze monitor een jaarlijkse enquête onder de KVNR leden 
teneinde gegevens over de totale werkgelegenheid in de Nederlandse zeevaart op te 
kunnen halen. 
 
In de hernieuwde Arbeidsmarktmonitor is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die 
het CBS heeft om de karakteristieken van werkzame personen in de maritieme cluster 
inzichtelijk te maken. Deze methode is in lijn met de methodiek die wordt gebruikt voor 
de Maritieme Monitor. Bijkomend voordeel is dat bedrijven, voor het merendeel van de 
arbeidsmarktkarakteristieken, niet meer middels enquête bevraagd hoeven te worden. 
Alleen voor gewenste extra karakteristieken waarvoor brondata geen soelaas bieden 
kunnen aanvullende methoden worden ingezet.  
 
De basis van de Arbeidsmarktmonitor wordt gevormd door de bedrijfslijsten en SBI-
afbakeningen zoals ontleend uit de jaarlijkse Maritieme Monitor. Vervolgens koppelt het 
CBS deze individuele bedrijven met de bronbestanden binnen het CBS. Op deze manier 
zijn gegevens te achterhalen over het aantal werkzame personen en specifieke 
persoonskenmerken. De verschillende bronbestanden die zijn gebruikt zijn de 
Basisregistratie Personen, de Polisadministratie (Polis), het Inkomen Personen, het 
Opleidingsniveaubestand, de Enquête Beroeps Bevolking en het Stelsel van Sociaal-
statistische Bestanden. Het CBS hanteert voor het gebruik van brondata formele kaders 
gericht op vertrouwelijkheid, niet herleidbaar tot individuele gegevens, e.a. Deze kaders 
zijn nadrukkelijk gevolgd tijdens dit onderzoek. 
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1.3 Afbakening maritieme cluster 
In de voorliggende Maritieme Arbeidsmarktmonitor 2021 worden de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt geanalyseerd binnen elf1 individuele maritieme sectoren en de relaties 
ertussen. Dit zijn dezelfde maritieme sectoren als in de Maritieme Monitor 2021. Deze 
maritieme sectoren betreffen: 

• Zeevaart; 

• Scheepsbouw; 

• Offshore (Energy); 

• Binnenvaart; 

• Waterbouw; 

• Havens (Op- en Overslag); 

• Marine (Commando Zeestrijdkrachten); 

• Visserij; 

• Maritieme dienstverlening; 

• Jachtbouw/Watersportindustrie; 

• Maritieme toeleveranciers. 
 

Cijfers over kalenderjaar 2020 en gedeeltelijk 2019 
We onderscheiden werknemers, zelfstandigen en DGA’s2. Data over deze groepen is 
afkomstig uit verschillende bronnen binnen het CBS. Deze bronnen kennen een eigen 
publicatiecyclus. Over werknemers komt data het snelst beschikbaar. Hierdoor is het in 
deze monitor mogelijk om te rapporteren over de werknemerskarakterisitieken over het 
jaar 2020. De peildatum voor de arbeidsmarktgegevens over zelfstandigen is 31 
december 2019. Het CBS heeft voor dat jaar alle benodigde databronnen compleet en 
finaal vastgesteld. 
 
Daarnaast worden alleen werkzame personen van bedrijven die voor 100% actief zijn in 
het maritieme cluster meegenomen in de arbeidsmarktkarakteristieken in deze studie. 
Het verdelen van werknemers over de verschillende businessunits die verschillende 
sectoren (ook buiten het cluster) bedienen zou immers leiden tot arbitraire keuzes. We 
weten niet welke werknemer werkt voor de unit maritiem en welke juist niets doet voor 
de maritieme sector. Specifiek is voor de sector maritieme toeleveranciers samen met 
branchevereniging NMT gecheckt of de werknemerskarakateristieken voor grote 
toeleveranciers die ook buiten het maritieme cluster actief zijn afwijken. Het blijkt dat 
hier geen significante verschillen tussen zitten. Dit jaar zijn twee grote Nederlandse 
concerns die ook actief zijn in de waterbouw toegerekend tot de waterbouw omdat hier 
vorig jaar voor wat betreft regionalisering niet logische effecten waarneembaar waren 
wanneer deze bedrijven uit Zuid-Holland niet meegenomen worden in de populatie voor 
de waterbouw3. 
 
 
 

 
1 Voor 10 sectoren is data van het CBS beschikbaar, de Koninklijke Marine rapporteert zelf haar data. Via NML is 

data van de Koninklijke Marine ontvangen. 
2 DGA= Directeur Groot Aandeelhouder. 
3 Bij de regionalisering leek het waterbouwcluster in Zuid-Holland (Drechtsteden) veel kleiner dan het 

daadwerkelijk is. De cijfers werden daarmee onvoldoende herkend door betrokkenen. 
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Representativiteit steekproef ten opzichte van populatie 
De keuze om alleen werkzame personen van bedrijven die voor 100% actief zijn in het 
maritieme cluster mee te nemen in de arbeidsmarktkarakteristieken in deze studie levert 
het volgende beeld op voor wat betreft representativiteit van de steekproef. 
 
Voor de sectoren Zeevaart, Scheepsbouw, Binnenvaart, Visserij, Havens en de 
Koninklijke Marine is 100% van de populatie meegenomen in de steekproef4 Voor de 
Waterbouw is dit 95%, Jachtbouw/watersportindustrie 70% , Maritieme Dienstverlening 
40%, Offshore 30% en Maritieme Toeleveranciers 25%.  
 

1.4 Sectorale afbakening 
De relatie tussen sectoren en SBI categorieën wordt in Tabel 1 weergegeven.  

Tabel 1 Relatie tussen sectoren en SBI 2008 klassen 

Sector SBI 2008 SBI Beschrijving 

Zeevaart 50201 Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart, geen sleepvaart) 

 5010 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 

 50202  Zee- en kustsleepvaart 

Scheepsbouw 3011  Bouw van schepen en drijvend materiaal 

 3315 Reparatie en onderhoud van schepen 

 3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen (alleen het deel superjachtbouw) 

Binnenvaart 50401 Binnenvaart (vrachtvaart) 

 50402 Binnenvaart (tankvaart) 

 50403 Binnenvaart (sleep- en duwvaart) 

 5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 

Havens 52241 Laad, los- en overslagactiviteiten voor de zeevaart  

 52242 Laad, los- en overslagactiviteiten niet voor de zeevaart (deels) 

 52101 Opslag in tanks 

 52102 Opslag in koelhuizen e.d. 

 
52109 

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen 
e.d.) 

 5222 Dienstverlening voor vervoer over water 

 
52291 

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en overige tussenpersonen in het 
goederenvervoer (deels) 

 52292 Weging en meting (deels) 

Visserij 0311 Zee- en kustvisserij 

 0312 Binnenvisserij 

 0321 Kweken van zeevis en -schaaldieren 

 0322 Kweken van zoetwatervis en –schaaldieren 

Waterbouw 4291 Natte waterbouw 

Jachtbouw/ 
Watersport 

93291 Jachthavens 

46492 Groothandel in watersportartikelen 

47642 Winkels in watersportartikelen 

 
4 Dit o.b.v. SBI code of directe opgave (Koninklijke Marine). 
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Sector SBI 2008 SBI Beschrijving 

85511 Zeil- en surfscholen 

7734 Verhuur en lease van schepen 

 
Voor sectoren die slechts gedeeltelijk of helemaal niet zijn opgebouwd volgens SBI-
indeling hanteren wij een bottom-up methodiek. De bottom-up methodiek is toegepast 
voor de volgende sectoren: 

• Offshore: bedrijfsdatabankgegevens (o.a. ledenlijst IRO) 

• Waterbouw: bedrijfsdatabankgegevens (o.a. ledenlijst Vereniging van 
Waterbouwers) en SBI-codes (4291) 

• Marine: directe opgave Koninklijke Marine5 

• Maritieme dienstverlening: bedrijfsdatabankgegevens (o.a. deskresearch) 

• Jachtbouw/watersportindustrie: bedrijfsdatabankgegevens en SBI-codes (o.a. 
ledenlijst HISWA-RECRON)  

• Maritieme toeleveranciers: bedrijfsdatabankgegevens (o.a. ledenlijst NMT) 
 
  

 
5 Via NML zijn cijfers verkregen voor de arbeidsmarktindicatoren. Deze cijfers zijn door Ecorys vervolgens getoetst 

in een aanvullend gesprek met de Koninklijke Marine en verwerkt. 
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2. Relevante arbeidsmarktontwikkelingen per indicator 
binnen de maritieme cluster 

 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden per onderzochte indicator de cijfers gepresenteerd. Daarnaast 
worden cijfers vergeleken met de gemiddelden voor de Nederlandse beroepsbevolking. 
Tot slot wordt een vergelijk tussen de sectoren binnen het maritieme cluster gemaakt. 
Waar mogelijk worden deze cijfers voorzien van duiding op basis van inzichten van de 
onderzoekers en opgehaalde duiding bij de branchespecialisten van de HCC van NML. 
 

2.2 Arbeidsrelatie 
 
Beschrijving indicator 
Indeling van banen op basis van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst zijn 
gemaakt over het al dan niet flexibel zijn van de arbeidstijd. Er zijn twee hoofdgroepen te 
onderscheiden, namelijk reguliere/vaste banen en flexibele banen. Bij vaste banen gaat 
het om reguliere werknemersbanen met een contract voor onbepaalde tijd; bij flexibele 
banen gaat het om reguliere werknemersbanen met een contract voor bepaalde tijd, 
uitzendbanen, oproepbanen en stagebanen6. 
 

Vergelijk maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking 

  
Figuur 1 - vergelijk arbeidsrelatie vast/flex maritiem cluster ten opzichte van de gehele economie (in 2020) 

 
Het percentage werknemers in het cluster met een vast dienstverband ligt iets boven het 
landelijk gemiddelde. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat er binnen een aantal 

 
6 Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-

werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur/vast-en-flexibel-werk-verschillen-in-uitkomsten.  
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sectoren die deel uitmaken van het maritieme cluster veel familiebedrijven actief zijn. 
Deze bedrijven, in onder meer offshore, jachtbouw & watersport en visserij willen 
mogelijkerwijs vanuit de ‘familiebedrijf‘ gedachte een langere band opbouwen met hun 
medewerkers.  
 
Een andere genoemde verklaring is de relatieve afwezigheid van seizoensarbeid (behalve 
in de watersportindustrie). Tot slot is ook de relatief grote invloed van vakbonden in een 
aantal maritieme deelsectoren en georganiseerdheid van het personeel als reden 
genoemd voor het bovengemiddeld aantal vaste contracten.  
 
Wel dient opgemerkt te worden dat de flexibele schil bij bedrijven in de maritieme 
cluster een relatief hoge volatiliteit kent wanneer orders omhoogschieten of 
orderportefeuilles juist teruglopen. Deze flexibele schil ademt mee met het economisch 
klimaat binnen het maritiem cluster. Belangrijk is het ook om op te merken dat het zeer 
complex blijft om flexibele arbeid, zeker via buitenlandse arbeidsconstructies, goed in 
kaart te brengen in dit type onderzoek met brondata van het CBS. Buitenlandse inhuur 
wordt vaak niet goed geregistreerd omdat deze informatie niet voorhanden is bij de 
Belastingdienst of het CBS. 
 

Vergelijk sectoren binnen het maritiem cluster 

 
Figuur 2 - vergelijk arbeidsrelatie vast/flex tussen sectoren binnen het cluster (in 2020) 

 
Binnen het cluster zien we beperkte verschillen tussen sectoren. De 
jachtbouw/watersportindustrie kent, op de Koninklijke Marine na, het laagste relatieve 
aantal vaste dienstverbanden. Mogelijk komt dit door de al eerder genoemde factor 
seizoensarbeid. Bovengemiddeld scorende sectoren zijn de havens, waterbouw, 
maritieme toeleveranciers en de scheepsbouw. Sectoren waarin de eerder aangehaalde 
organisatiegraad (vakbonden) een rol kan spelen net als de aanwezigheid van veel 
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familiebedrijven of het willen ontwikkelen van lange dienstverbanden vanwege 
specifieke kennis.  
 
De Koninklijke Marine kent een relatief laag aandeel vaste dienstverbanden. Uit navraag 
blijkt dat dit komt doordat er op voorhand vastgestelde momenten zijn waarop een 
flexibel contract kan worden omgezet in een vast dienstverband. Vaak krijgen 
medewerkers ergens tussen hun 30e en 35e een vast dienstverband. Gedurende de 
opleiding is er geen vast dienstverband. 
 

2.3 Dienstverband 
 
Beschrijving indicator 
Het soort dienstverband dat een werknemer heeft: 

• Voltijdbaan: baan van een werknemer waarbij het aantal overeengekomen te 
werken uren behoort bij een volledige dag- en weektaak (35 uur of meer). 

• Deeltijdbaan: baan van een werknemer waarbij het aantal overeengekomen 
uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een volledige dag- en weektaak. 

 

Vergelijk maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking 

 
Figuur 3 – verhouding deeltijd/voltijd in het maritiem cluster (in 2020) vergelijk cluster met werkzame 
beroepsbevolking 

 
Niet geheel onverwacht kent de maritieme sector een fors hoger percentage werkzame 
personen in voltijds dienstverband. Daar waar de Nederlandse arbeidsmarkt zich ten 
opzichte van veel andere Europese landen onderscheidt door het hoge percentage 
mannen en vrouwen dat in deeltijd werkt is dit in de maritieme cluster anders. Driekwart 
van de werkzame personen in sectoren binnen het cluster werkt voltijds.  
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Vergelijk sectoren binnen het maritiem cluster 

 
Figuur 4 - vergelijk voltijds dienstverband tussen sectoren maritiem cluster (in 2020)  

 
Bij nadere beschouwing van de verschillen tussen de sectoren valt een aantal zaken op. 
De zeevaart, binnenvaart en visserij lijken relatief veel werknemers met een deeltijd 
dienstverband te kennen. Vanuit deze sectoren wordt dit niet herkend gelet op de veelal 
gehanteerde roosters. Er bestaan verschillen tussen werkgevers wat als voltijds geldt. 
Sommige werkgevers zien twee reizen op, een reis af als voltijds terwijl andere 
werkgevers dit als deeltijd beschouwen. Iets identieks gebeurt bij volcontinu roosters 
met wachtdiensten. Daarmee lijkt de uiteindelijke rapportage van cijfers door het CBS 
beïnvloedt te worden door de opgave op microniveau van de data door werkgevers. Het 
percentage voltijds dienstverbanden ligt dus nog hoger. De relatief hoge hoeveelheid 
deeltijd dienstverbanden in de watersportindustrie (leisure) en maritieme 
dienstverlening (relatief veel kantoorwerk) valt te verklaren door het karakter van het 
werk in deze sectoren. 
 

2.4 Leeftijdsopbouw 
 
Beschrijving indicator 
Voor deze indicator is de populatie verdeeld in leeftijdscohorten. Deze leeftijdscohorten 
bestrijken een periode van 10 jaar elk, behalve de starters (18-25, 7 jaar) en de categorie 
66 jaar en ouder.   
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Vergelijk maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking 

 
Figuur 5 - vergelijk leeftijdsopbouw van het maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking (in 2020)  

 

We zien een opvallend laag percentage jongeren ten opzichte van de gehele 
Nederlandse beroepsbevolking. De middengroepen zijn daarentegen relatief 
oververtegenwoordigd. Een beperkt, zij het dubbel zo hoog, percentage 66+’ers , is nog 
steeds werkzaam. Mogelijk zijn dit directeur-grootaandeelhouders die geen vaste 
pensioendatum kennen. 
 

Vergelijk sectoren binnen het maritiem cluster 
Dat de offshore een relatief laag percentage medewerkers onder de 25 jaar kent heeft 
mogelijk te maken met het kennisintensieve karakter van deze bedrijven binnen het 
maritiem cluster. Wanneer instroom steeds vaker op HBO/WO niveau plaatsvindt 
betekent dit ook een gemiddeld hogere leeftijd op moment van instromen omdat hier 
nog minimaal vier, maar vaak meer jaar studeren aan vooraf gegaan is. De Koninklijke 
Marine kent een opvallend laag percentage werknemers van 56 jaar en ouder. De lagere 
pensioenleeftijd van defensiepersoneel zou hier mede debet aan kunnen zijn.  
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Figuur 6 - vergelijk leeftijdsopbouw van de werkzame beroepsbevolking in het maritiem cluster (in 2020)  

 

2.5 Man en vrouw verhouding 
 
Beschrijving indicator 
Deze indicator meet de verhouding man-vrouw in het maritiem cluster.  
 

Vergelijk maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking 

 
Figuur 7 - vergelijk man- vrouw verhouding van de werkzame beroepsbevolking in het maritiem cluster  
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De maritieme sectoren kennen een betrekkelijk scheve man/vrouw verhouding. Waar de 
Nederlandse beroepsbevolking een vrijwel gelijke verdeling kent tussen mannen en 
vrouwen is deze in het maritiem cluster ongeveer een kwart vrouw, drie kwart man. Dit 
thema krijgt binnen het cluster al geruime tijd de aandacht. Er lijkt een duidelijke 
scheiding te zijn tussen de meer operationele beroepen en de hogere technische 
functies (engineering) waar de sector meer instroom van vrouwen waarneemt. 
 

Vergelijk sectoren binnen het maritiem cluster 

 
Figuur 8 – vergelijk man- vrouw verhouding van de werkzame beroepsbevolking in het maritiem cluster (in 2020) 

 
Het hoogste percentage vrouwen is te vinden in de jachtbouw/watersportindustrie  
(29%) samen met de maritieme dienstverlening en havens (beiden 26%). Bij de sector 
havens dient bedacht te worden dat havens in deze steekproef veel werkgelegenheid in 
de logistieke sector in het achterland omvat. Dit is natuurlijk gedeeltelijk ander werk dan 
de meer traditionele havenberoepen. Bij de cijfers voor de visserij7 (23% vrouw) dient 
aangemerkt te worden dat op de schepen anno 2021 slechts 1 vrouw werkt. Gelet op de 
beperkingen in tonnage van de schepen (waardoor sanitaire voorzieningen niet dubbel 
uitgevoerd kunnen worden) verwachten betrokkenen geen snelle verandering van dit 
gegeven. Vrouwen in deze sector betreffen dan personeelsleden aan de wal. Positieve 
duiding is er gegeven bij de cijfers voor de offshore. Hier wordt zeker op HBO/WO 
engineering functies steeds meer instroom van vrouwen gezien al blijft een ruime 
meerderheid in deze sector man.    
 
 
 

 
7 Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de destijds opgestelde afbakening van de maritieme sector ten 

behoeve van de Maritieme Monitor ook het kweken van vis- en schaaldieren als activiteit behorende bij de 
visserij is meegenomen. Dit verklaart mogelijkerwijs het hoger dan verwachte percentage vrouwen in de 
visserij. 
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2.6 Opleidingsniveau 
 
Beschrijving indicator 
Het hoogst behaalde opleidingsniveau ingedeeld naar laag, middelbaar en hoog 
opleidingsniveau. Laag opleidingsniveau betreft basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, 
havo onderbouw en mbo1. Middelbaar opleidingsniveau betreft de bovenbouw van 
havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de 
middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4). Hoog opleidingsniveau omvat hbo 
(w.o. AD), wo, postacademisch en doctoraat. 
 

Vergelijk maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking 

 
Figuur 9 - vergelijk opleidingsniveau van het maritiem cluster met werkzame beroepsbevolking (in 2020)  

 
Opvallend is het hoge percentage middelbaar opgeleiden in het maritiem cluster. De 
helft van de personen werkzaam in het cluster heeft een middelbare opleiding. Landelijk 
gezien is dit maar 39%8. Het maritiem cluster kent een ruim beneden gemiddeld aantal 
hoger opgeleiden. Waar landelijk 41% van de beroepsbevolking HBO of WO opgeleid is 
bedraagt dit cijfer voor het cluster slechts 29%. Het ligt in lijn der verwachting dat ook in 
het maritiem cluster gelet op de eisen gesteld aan personeel als gevolg van steeds 
complexere processen deze percentages veranderen. Het meerjarig monitoren via deze 
data zal dat in beeld brengen. Binnen het maritiem cluster worden hier met bijvoorbeeld 
de associate degrees, al dan niet duaal, mogelijkheden toe geboden. 
 
 

 
8 Onder middelbaar wordt verstaan havo/vwo/mbo-2-4. Voor dit vergelijk is gebruik gemaakt van cijfers van het 

SCP o.b.v. CBS via https://digitaal.scp.nl/ssn2020/onderwijs/. 
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Figuur 10 – vergelijk opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking in het maritiem cluster (in 2020) 

 
Een vergelijk tussen sectoren binnen het cluster dient met enige voorzichtigheid te 
gebeuren omdat voor een aantal sectoren de registratie van diploma’s bij het CBS niet 
compleet is. Over het algemeen geldt: hoe jonger de werknemer, hoe beter de 
registratie9. Voor de marine zijn geen cijfers bekend daar de personeelsadministratie van 
de Koninklijke Marine dit niet registreert.  
 
Opvallend is het hoge percentage hoger opgeleiden in de offshore sector. Hier ligt het 
aantal hoger opgeleiden (55%) zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook de 
waterbouw, waar in dit onderzoek de twee grote bekende Nederlandse concerns ook 
toe gerekend zijn, kent een relatief hoog percentage hoger opgeleiden. De binnenvaart 
en visserij kennen het laagste percentage hoger opgeleiden. Voor beide sectoren geldt 
dat er (nog) geen opleiding voor deze sector op HBO-niveau bestaat. Ook het vermelden 
waard is het lage percentage lager opgeleiden in de zeevaartsector. Vermoedelijke 
verklaring betreft hier het feit dat de bij het CBS geregistreerde werknemers veelal een 
officiersfunctie of (hogere) walfunctie hebben10. 
 
  

 
9 Opleidingsgegevens zijn voor een deel van de bevolking integraal en voor de overige personen op 

steekproefbasis Enquête BeroepsBevolking (EBB). Het bestand bevat daarom een ophooggewicht. Doordat er 
gebruik wordt gemaakt van een gewicht zijn er uitsplitsingen die onbetrouwbare gegevens kunnen genereren. 
Dit kan in gevallen zijn als het aantal registerwaarnemingen bijvoorbeeld te hoog of juist te laag is. Om deze 
reden wordt door het CBS gecontroleerd of uitkomsten voldoende betrouwbaar zijn. Om een indicatie van de 
betrouwbaarheid te krijgen is de relatieve standaardfout weergegeven bij de percentages door de cel een kleur 
te geven. 

10 Het percentage Nederlandse gezellen is relatief beperkt omdat hier veel met buitenlandse arbeidskrachten 
gewerkt wordt. 
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2.7 Arbeidsmobiliteit 
 

Beschrijving indicator 
Net als vorig jaar is ook dit jaar de in- en uitstroom per sector van het maritiem cluster 
gemeten. Nieuw is het in kaart brengen van de doorstroom binnen dezelfde sector.  
Voor zelfstandigen betekent in-/uitstroom dat zij jaar-op-jaar niet meer voorkomen. 
Doorstroom betreft personen die in hun rol jaar-op-jaar in dezelfde sector werkzaam 
zijn, maar bij een ander bedrijf binnen die sector.  
 

Vergelijk sectoren binnen het maritiem cluster 
In Tabel 2 wordt de arbeidsmobiliteit van het maritiem cluster afgebeeld. Hierin wordt 
voor een zuiver vergelijk de verhouding in-, uit- en doorstroom ten opzichte van het 
onderzochte sample weergegeven. Ter illustratie, in de zeevaartsector is 7% van de 
werknemers in het onderzochte sample van werkgever gewisseld11.  
 
Tabel 2 Arbeidsmobiliteit (in-, uit- en doorstroom) binnen en buiten het maritieme cluster tussen 2018 en 
2019 

Sectoren Doorstroom 

Uitstroom Instroom 

binnen het 
maritiem 

cluster 

buiten het 
maritiem 

cluster 

binnen het 
maritiem 

cluster 

buiten het 
maritiem 

cluster 

Zeevaart 7% 9% 9% 14% 12% 

Binnenvaart 8% 11% 11% 10% 14% 

Visserij 5% 6% 19% 5% 33% 

Scheepsbouw 3% 5% 10% 5% 12% 

Havens 3% 4% 11% 4% 14% 

Maritieme 
dienstverlening 1% 4% 21% 3% 18% 

Offshore 1% 4% 17% 6% 23% 

Maritieme 
toeleveranciers 0% 1% 20% 1% 16% 

Waterbouw 3% 7% 6% 5% 12% 

Jachtbouw en 
watersport 1% 2% 17% 2% 19% 

 
De binnenvaart kent relatief gezien de hoogste doorstroom binnen de sector. Acht 
procent van de werkzame personen wisselde van werkgever in een jaar. Ook de zeevaart 
en visserij kennen een relatief hoge doorstroom. Mensen werkzaam in de zeevaart en 
binnenvaart stromen ook relatief vaak uit in andere sectoren binnen het cluster. De 
maritieme dienstverlening en maritieme toeleveranciers kennen relatief de hoogste 
uitstroom naar buiten. Andersom is de instroom van buiten het cluster in deze sectoren 
ook relatief hoog. Een teken dat skills en vaardigheden ook in andere (vermoedelijk 
technische) sectoren bruikbaar, en gewild, zijn. Gedetailleerde overzichten van de 

 
11 In deze arbeidsmarktmonitor gaat het om mutaties tussen het jaar 2018 en 2019. 
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mobiliteit binnen en buiten het cluster en de sectoren zijn in Bijlage VI toegevoegd bij dit 
rapport. 
 
Daarnaast zijn er door de leden van de HCC nog een aantal opmerkingen geplaatst bij de 
cijfers. Veel van deze opmerkingen zijn terug te voeren op het verschil tussen de 
operationele functies aan boord van een schip en functies in de rest van de operatie (of 
staf/kantoorfuncties). Daar waar voor functies aan boord veelal specifieke diploma’s 
vereist zijn geldt dit voor walfuncties vaak minder. Daarmee kan er toch mobiliteit van 
buiten het maritiem cluster naar bijvoorbeeld de visserij plaatsvinden. Ook mobiliteit van 
personeel van en naar maritieme uitzendbureaus laat statistisch gezien in- en uitstroom 
buiten het cluster zien terwijl dit in de praktijk niet zo ervaren zal worden.  
 
De op het eerste gezicht zeer lage doorstroom (0%) binnen de maritieme toeleveranciers  
lijkt verband te houden met de gekozen populatie op basis van de 
onderzoeksmethodiek. Omdat er alleen gerekend wordt met bedrijven die 100% van hun 
omzet uit de maritieme sector halen worden er relatief veel gespecialiseerde MKB 
bedrijven meegenomen die vermoedelijk een lager verloop kennen. Wel geeft deze 
ontwikkeling noodzaak tot extra duiding aan. 
 

2.8 Regionalisering van werkgelegenheid 
 

Toelichting 
In zowel de Maritieme Arbeidsmarktmonitor als de Maritieme Monitor is informatie 
opgenomen over de regionale verdeling van maritieme bedrijvigheid. Deze informatie is 
op provincieniveau beschikbaar en wordt gebaseerd op de werklocatie (de 
geregistreerde standplaats) van de betreffende personen. Onderstaand is grafisch per 
sector de regionale spreiding weergegeven. Hoe donkerder de kleur hoe hoger het 
aandeel van die provincie in de totale werkgelegenheid in de betreffende maritieme 
sector. De achterliggende getallen en grafische weergave per sector zijn als bijlage bij dit 
rapport opgenomen. 
 
Voor wat betreft het totaalbeeld over het hele cluster heen valt de dominantie van Zuid-
Holland als vestigingsprovincie voor maritieme activiteit op. Noord-Holland bezet een 
tweede plaats wanneer het gaat om maritieme werkgelegenheid. Sterke clusters 
rondom offshore, havens (IJmond) en de jachtbouw/watersport zijn in Noord-Holland te 
vinden. Logischerwijs kent de Koninklijke Marine een sterke concentratie in Noord-
Holland (Den Helder). De provincie Noord-Brabant kent door het sterke haven 
gerelateerde logistieke cluster en concentratie van hoogtechnologische maakbedrijven 
een derde plaats.  
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Figuur 11 – regionalisering van werkzame personen in het maritiem cluster (in 2020, totaal cluster, over alle 
sectoren) 
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3. Vooruitblik maritieme arbeidsmarkt en monitoring 
 

Tijdens de duidingssessie met de branche vertegenwoordigers vanuit onder andere de 
HCC van NML is ook vooruitgeblikt. Hoewel sommige indicatoren nog niet op jaar te 
vergelijken zijn omwille van databeschikbaarheid of pas met langjarige monitoring 
patronen laten zien, is de opgehaalde datareeks tot nu toe relevant en waardevol 
gebleken voor de sectoren binnen het maritiem cluster.   
 

Kwalitatieve duiding bij de monitor 
Inmiddels lijkt een aantal sectoren zich weer hersteld te hebben van de coronaklap. 
Daarnaast heeft het stilvallen van de activiteiten in sommige deelsectoren tijdens corona 
ervoor gezorgd dat andere deelsectoren juist moeilijk vervulbare vacatures konden 
invullen. In de binnenvaart lijkt er een duidelijke verschuiving te zijn van personeel dat 
na het stilvallen van de passagiersvaart succesvol de overstap heeft gemaakt naar de 
vrachtvaart. Waar pre-corona grote personeelstekorten in de vrachtvaart ontstonden, 
zijn deze tekorten vorig jaar snel verminderd. Ook de Koninklijke Marine heeft officieren 
uit de cruisevaart voorzien van een nieuwe baan. Het vinden van technisch personeel is 
en blijft een uitdaging.  
 
In verschillende sectoren binnen het cluster, denk bijvoorbeeld de scheepsbouw of 
offshore, is de flexibele schil het hardst geraakt tijdens de coronapandemie. Deze schil is 
als eerste afgebouwd. De impact is, omdat het hier regelmatig inhuur via uitzendbureaus 
betreft, lastig meetbaar. Uitzendbureaus actief in de maritieme sector worden immers 
meestal niet zo geregistreerd. Bij uitzendconstructies met buitenlandse arbeidskrachten 
is monitoring via CBS statistiek onmogelijk.  
 
Er is brede onderkenning van de uitdaging waar het maritiem cluster vanuit human 
capital perspectief voor staat. De grote transities zoals digitalisering en energietransitie 
hebben grote consequenties voor benodigde skills en vaardigheden. Een aantal sectoren, 
zoals bijvoorbeeld de offshore en maritieme maakindustrie, merkt dat deze transitie 
steeds sneller gaat. Instroom van ‘vers bloed’ is van belang en daarmee is het blijven 
werken aan een goed imago essentieel. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is er 
forse concurrentie tussen sectoren om schaars talent. De gestelde eisen aan mensen 
blijft zorgen voor opwaartse druk op gewenste, en zelfs noodzakelijke, 
opleidingsniveaus. Gecombineerd met de geconstateerde en herkende vergrijzing zijn 
discussies over verjonging en werving van nieuw talent een terugkerend thema. In het 
kielzog van deze discussie blijft het al dan niet werken met arbeidsmigranten in het 
maritiem cluster onderwerp van gesprek. 
 
Deze monitor brengt ook duidelijke kansen aan het licht waar 
arbeidsmarktkarakteristieken in een aantal gevallen sterk afwijken van NL gemiddelden. 
Soms kan dat een Unique Selling Point zijn, maar in andere gevallen juist een eye opener 
waar veranderingen een grotere vijver van potentieel talent kan opleveren. Deze 
veranderingen zijn niet altijd een gemakkelijke opgave. Neem als voorbeeld het grote 
aandeel fulltime banen. Als dat onvoldoende past bij de wensen van jongere generaties, 
prijst de sector zich uiteindelijk uit de markt als het gaat om het aantrekken van deze 
mensen als de sector vasthoudt aan deze voltijdsbanen. Uiteraard geldt dat het niet 
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overal mogelijk is om dit te wijzigen, maar er liggen zeker kansen. De coronacrisis heeft 
ons duidelijk gemaakt dat waar er noodzaak is, de sector prima in staat is om mee te 
bewegen. Ook is werken op afstand in sommige banen goed geregeld. 
Een ander voorbeeld is de aanzienlijke uitstroom in sommige branches naar buiten de 
sector. Tegelijkertijd is er een redelijke instroom van buiten de sector naar binnen. Dit 
gegeven verdient nadere analyse, maar als het lukt een groter percentage vast te 
houden en de instroom van buiten gelijk te houden, kan dit mogelijk een behoorlijke 
bijdrage leveren in het invullen van vacatures. 
 

Aandachtspunten voor wat betreft monitoring.  
Hoewel de betrokken partijen blij zijn met een methodiek die niet langer drijft op 
enquêtering, maar primair werkt met data van het CBS blijven er aandachtspunten. 
Enerzijds gaat het om gewenste extra indicatoren, anderzijds om het beter maken van 
bestaande indicatoren. Voor het optimaliseren van bestaande indicatoren zitten er op 
dit moment vooral beperkingen in het uitgesproken internationale en flexibele karakter 
van het maritiem cluster. Het CBS meet veelal informatie over Nederlanders of burgers 
waarvoor in Nederland sociale premies worden afgedragen. Voor sectoren waar 
traditioneel al veel gewerkt wordt met ‘global staffing’ (zeevaart, trawlervisserij) of in 
toenemende mate (binnenvaart, constructies met Luxemburgs werkgeverschap) zijn 
statistieken vertekend. Ook de flexibele schil in bijvoorbeeld scheepsbouw of offshore 
wordt vaak niet goed gezien door het CBS. Veelal ‘verdwijnt’ deze werkgelegenheid in de 
brede SBI-categorie “arbeidsbemiddeling”12.  
 
Samen met de maritieme branches is eveneens vastgesteld dat een voltijds werkweek in 
sommige maritieme sectoren ‘op zee’ op een manier geregistreerd wordt die in de CBS-
statistieken niet overeenkomt met andere sectoren. Werkgevers lijken verschillende 
manieren van registreren te hanteren.  
 

Nieuwe indicatoren 
Gewenste extra indicatoren liggen vooral op het vlak van vacatures en de vervulling van 
vacatures. Door het onderzoeksteam is gekeken naar de haalbaarheid van een dergelijke 
indicator op het niveau van het maritiem cluster. Hoewel het CBS de vacaturegraad naar 
bedrijfstak meet is het maritiem cluster geen afgebakende bedrijfstak. De bedrijfstakken 
“industrie” of “vervoer en opslag” bestrijken een deel van het cluster, maar kennen ook 
veel niet-maritieme bedrijvigheid. Voor verjonging in de sector is instroom in relevante 
opleidingen belangrijk. Deze instroom is met behulp van data van DUO te volgen. Ook de 
bestemming van afgestudeerden is relevant. Het kunnen volgen van afstudeerders en 
werknemers tijdens hun carrière behoort tot de wensen en mogelijkheden, maar vereist 
langjarige en arbeidsintensieve monitoring.   
  

 
12 SBI-categorie 78 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. 
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Bijlage I: Gecontacteerde personen 
 
Tabel 3 Lijst met gecontacteerde personen 

Achternaam Voornaam Bedrijf/organisatie 

Ohms Verena Stichting Nederland Maritiem Land (NML) 

Maas Leon Stichting Nederland Maritiem Land (NML) 

Nipius-ter Reegen Nathalie Stichting Nederland Maritiem Land (NML) 

Uytendaal Arjen Stichting Nederland Maritiem Land (NML) 

Hatzmann Riekus  Koninklijke Marine 

van Tilborg Arjen Havenbedrijf Rotterdam 

Hollaar Guido KVNR 

Terluin Marcel Vereniging van Waterbouwers 

van Oord Herbert  HISWA-Recron 

van der Zwan Ment Branchevereniging visserij 

Opstal  Annette Netherlands Maritime Technology 

van Weert Frans Alle hens aan dek 

Struijk Bas  Koninklijke BLN-Schuttevaer 
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Bijlage II: Begrippenlijst 
 
Arbeidsrelatie - Indeling van banen op basis van de afspraken die in de 
arbeidsovereenkomst zijn gemaakt over het al dan niet flexibel zijn van de arbeidstijd. Er 
zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden, namelijk reguliere/vaste banen en flexibele 
banen. Bij vaste banen gaat het om reguliere werknemersbanen met een contract voor 
onbepaalde tijd; bij flexibele banen gaat het om reguliere werknemersbanen met een 
contract voor bepaalde tijd, uitzendbanen, oproepbanen en stagebanen13.  
 
Dienstverband - Het soort dienstverband dat een werknemer heeft: 

• Voltijdbaan: baan van een werknemer waarbij het aantal overeengekomen te 
werken uren behoort bij een volledige dag- en weektaak (35 uur per week of 
meer). 

• Deeltijdbaan: baan van een werknemer waarbij het aantal overeengekomen 
uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een volledige dag- en weektaak. 

 
Opleidingsniveau - Het hoogst behaalde opleidingsniveau ingedeeld naar laag, 
middelbaar en hoog opleidingsniveau. Laag opleidingsniveau betreft basisonderwijs, 
vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw en mbo1. Middelbaar opleidingsniveau betreft de 
bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en 
de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4). Hoog opleidingsniveau omvat hbo 
(w.o. een associate degree), wo, postacademisch en doctoraat. 
 
Relatieve standaardfout - Ook wel bekend onder de naam variantiecoëfficiënt, is een 
relatieve maat voor de nauwkeurigheid of precisie van een geschatte uitkomst. Een 
lagere relatieve standaardfout duidt op een preciezere uitkomst, een hogere 
daarentegen op een minder precieze uitkomst. 
  

 
13 Zie ook https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-

werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur/vast-en-flexibel-werk-verschillen-in-uitkomsten. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur/vast-en-flexibel-werk-verschillen-in-uitkomsten
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur/vast-en-flexibel-werk-verschillen-in-uitkomsten
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Bijlage III: Beschrijving bronbestanden  
 
Basisregistratie Personen 
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en 
(sinds 2014)  de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over 
niet-ingezetenen worden bijgehouden door het Ministerie van BZK. Elke persoon die 
naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet 
ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden 
voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon 
ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland 
wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een 
uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht 
maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere 
ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, 
geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over 
de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland 
geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie 
over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp. 
 
Polisadministratie (Polis) 
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de 
loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over 
inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere 
inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in 
arbeidscontracten en loon van werknemers. 
 
Inkomen Personen (INPA) 
Het bestand bevat inkomensgegevens in een jaar van alle personen behorende tot de 
bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. 
 
Opleidingsniveaubestand (OPLN) 
"Het opleidingsniveaubestand vertegenwoordigt het hoogst behaalde en hoogst 
gevolgde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking op peilmoment (1 oktober van 
jaar JJJJ). Het bestand is gebaseerd op gegevens uit diverse registers (o.a. 
onderwijsregistraties) en de Enquête BeroepsBevolking (EBB). Door het gebruik van 
meerdere (jaargangen van) bronnen heeft het opleidingsniveaubestand een zeer hoge 
dekkingsgraad (2015: bijna 11 miljoen personen) die bovendien jaarlijks toeneemt. 
Alhoewel de dekkingsgraad hoog is, vertegenwoordigt het bestand niet de gehele 
doelpopulatie.  
 
Onderwijsregistraties geven per schooljaar een integraal overzicht van de in dat jaar 
gevolgde en/of voltooide opleidingen. Het CBS beschikt sinds ruim tien jaar over deze 
bestanden. Dit betekent dat voor vrijwel alle jongeren het hoogst behaalde 
opleidingsniveau bekend is. Zo zijn er vanaf schooljaar 2004/2005 registraties van het 
MBO beschikbaar en al vanaf medio jaren 80 gegevens over het HBO en de universiteit. 

http://www.rvig.nl/brp
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestanden met opleidingsgeschiedenissen zoals 
opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERKbedrijf (personen die ingeschreven 
stonden in 2010 of later). Om het opleidingsniveau te bepalen van personen die voor die 
tijd zijn afgestudeerd, wordt vooral gebruik gemaakt van de EBB, maar ook het 
bronbestand van het UWV WERKBedrijf wordt daarvoor benut. De EBB wordt verder ook 
gebruikt voor niet door overheid bekostigd onderwijs, zoals particulier onderwijs, 
onderwijs in het buitenland en lange bedrijfsopleidingen en cursussen. De EBB is een 
steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen. In het 
opleidingsniveaubestand is gebruik gemaakt van EBB-informatie vanaf 2004. Deze bron 
wordt gebruikt om het opleidingsniveau van personen vast te stellen op 1 oktober 
2017." 
 
Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) 
"Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn 
gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Deze 
registers hebben betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals 
banen, uitkeringen, woningen en onderwijs. Het SSB bevat voorlopige en definitieve 
gegevens. Bij definitieve gegevens zijn registers en enquêtes onderling op elkaar 
afgestemd en consistent gemaakt. 
 
De doelpopulatie van het SSB bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, en 
personen die niet in Nederland wonen maar in Nederland werken of een uitkering dan 
wel pensioen vanuit Nederland ontvangen. Er staan in het SSB gegevens over banen, 
uitkeringen, personen, huishoudens en bedrijven."
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Bijlage IV: Overzicht van arbeidsmarktgegevens in 2019 
 
Tabel 4 Overzicht van arbeidsmarkt structuur gegevens in 2019 – percentages  

Arbeidsmarkt-
indicatoren 

Maritiem 
cluster 

Zeevaart 
Scheeps-

bouw 
Mar. Toe-

leveranciers 
Binnenvaart Visserij Havens Offshore Waterbouw 

Maritieme 
dienst- 

verlening 

Jachtbouw/ 
watersporti

ndustrie 
Marine 

Werkzame personen* 191.209 7.120 12.543 19.240 8.820 1.600 58.310 30.430 10.910 16.010 16.667 12.889 

DGA's 2 1 3 1 6 6 1 0 1 3 6 0 

werknemers 89 90 87 99 59 52 95 100 98 93 78 100 

Zelfstandigen 9 9 10 0 35 42 4 0 1 4 16  

             

Arbeidsrelatie             

vast 74 76 79 81 68 77 78 71 83 65 63 54 

tijdelijk 26 24 21 19 32 23 22 29 17 35 37 46 

             

Dienstverband             

voltijd 76 80 77 81 74 69 73 79 84 69 56 97 

deeltijd 24 20 23 19 26 31 27 21 16 31 44 3 

             

Opleidingsniveau             

laag 20 10 20 13 25 39 24 8 13 20 21 nnb 

midden 50 50 56 52 61 52 51 32 41 51 54 nnb 

hoog 29 39 24 35 13 9 25 60 46 29 24 nnb 

             

Leeftijdsopbouw             

18-25 jaar 10 10 9 8 14 10 9 7 7 9 15 19 

26-35 jaar 24 23 20 22 19 19 26 25 23 21 19 32 
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36-45 jaar 22 20 22 22 18 19 23 27 24 21 19 17 

46-55 jaar 25 24 27 30 23 26 25 25 27 25 26 20 

56-65 jaar 17 18 19 17 20 18 16 15 16 19 16 11 

66 jaar en ouder 3 4 3 1 7 8 2 1 1 4 5 0 

             

Geslacht             

man 79 82 88 83 75 83 75 81 88 74 71 87 

vrouw 21 18 12 17 25 17 25 19 12 26 29 13 

             

Regionalisering             

Groningen 3 17 4 4 2 3 1 2 1 3 2 0 

Friesland 4 9 11 1 6 6 1 1 2 3 16 0 

Drenthe 1 0 1 3 0 0 1 5 0 1 1 0 

Overijssel 2 1 5 2 4 1 2 3 2 0 4 0 

Flevoland 2 1 2 2 2 4 1 0 1 4 7 0 

Gelderland 5 0 5 15 5 3 6 2 4 3 11 1 

Utrecht 3 1 2 4 2 0 2 1 2 2 4 17 

Noord-Holland 18 19 12 2 13 23 15 12 6 13 20 67 

Zuid-Holland 40 47 41 52 42 18 38 59 58 63 22 8 

Zeeland 4 2 8 0 7 27 3 0 2 3 4 0 

Noord-Brabant 12 5 6 13 9 2 19 12 18 4 7 1 

Limburg 6 0 2 1 5 1 11 4 4 1 2 0 

Onbekend 1 1 2 0 3 13 0 0 0 0 0 0 

Buitenland            6 

* De werkzame personen zijn ontleend aan cijferreeksen Maritieme Monitor 2021. Het totaal aantal werkzame personen in het maritiem cluster is gecorrigeerd voor dubbeltellingen.  
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Bijlage V: Overzicht van arbeidsmarktgegevens in 2020 
 
Tabel 5 Overzicht van arbeidsmarkt structuur gegevens - percentages*** 

Arbeidsmarkt-
indicatoren 

Maritiem 
cluster 

Zeevaart 
Scheeps-

bouw 
Mar. Toe-

leveranciers 
Binnenvaart Visserij Havens Offshore Waterbouw 

Maritieme 
dienst- 

verlening 

Jachtbouw/ 
watersporti

ndustrie 
Marine 

Werkzame personen* 187.752 7.390 11.786 18.860 8.210 1.710 58.130 29.380 10.640 15.610 16.194 13.182 

DGA's 2 2 3 1 10 10 1 0 1 3 7 0 

Werknemers 98 98 97 99 90 90 99 100 99 97 93 100 

             

Arbeidsrelatie             

vast 82 81 84 86 78 76 83 79 87 75 70 54 

tijdelijk 18 19 16 14 22 24 17 21 13 25 30 46 

             

Dienstverband              

voltijd 74 74 77 80 74 66 73 80 86 69 57 97 

deeltijd 26 26 23 20 26 34 27 20 14 31 43 3 

             

Opleidingsniveau             

laag 21 11 20 14 27 38 23 10 14 21 21 nnb 

midden 50 51 53 51 61 48 51 35 42 52 55 nnb 

hoog 29 38 28 34 12 14 26 55 44 27 24 nnb 

             

Leeftijdsopbouw              

18-25 jaar 10 11 10 8 18 16 9 7 7 9 16 19 

26-35 jaar 24 25 20 22 21 19 26 25 22 21 22 32 

36-45 jaar 23 21 22 22 19 18 23 27 24 21 19 17 

46-55 jaar 25 23 26 29 22 26 24 25 28 25 25 20 
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56-65 jaar 17 18 20 18 16 16 16 16 18 20 15 11 

66 jaar en ouder 2 1 2 1 4 6 1 1 1 4 3 0 

             

Geslacht             

man 78 82 87 84 82 77 74 81 87 74 71 87 

vrouw 22 18 13 16 18 23 26 19 13 26 29 13 

             

Regionalisering             

Groningen 2 16 4 4 1 1 1 2 1 3 1 0 

Friesland 3 7 9 1 5 1 1 1 2 3 14 0 

Drenthe 1 0 1 3 0 0 1 4 0 1 0 0 

Overijssel 3 1 5 2 2 0 2 3 2 1 5 0 

Flevoland 1 0 1 2 1 4 1 0 1 3 8 0 

Gelderland 5 0 5 13 4 2 6 2 5 3 10 1 

Utrecht 2 1 2 4 2 0 2 1 2 2 4 17 

Noord-Holland 13 17 12 3 12 24 14 12 6 11 18 67 

Zuid-Holland 41 46 40 51 47 27 36 55 55 61 20 8 

Zeeland 4 3 8 1 6 31 3 0 2 3 3 0 

Noord-Brabant 13 5 7 12 8 1 19 9 18 4 8 1 

Limburg 6 0 2 1 3 1 11 4 4 1 2 0 

Onbekend 4 5 4 3 8 7 3 5 2 6 7 0 

Buitenland                      6 

* De werkzame personen zijn ontleend aan cijferreeksen Maritieme Monitor 2021. Het totaal aantal werkzame personen in het maritiem cluster is gecorrigeerd voor dubbeltellingen en overlap.  
** De arbeidsmarktgegevens voor 2020 zijn gebaseerd op een sample van DGA’s en werknemers. Informatie over zelfstandigen  over 2020 is op het moment van publicatie nog niet beschikbaar bij het CBS. 
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Bijlage VI: Sector bijlagen  
 

Zeevaart 
 

 
Figuur 12 – regionalisering van werkzame personen in zeevaart (in 2020) 

 
Figuur 13 – verdeling van schepen waarvoor enquête is ingevuld (verdeeld naar vlag) 

 

605
570

108
33

91 91

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2020

Schepen onder niet-EU
/ EER vlag

Schepen onder EU EER
vlag

Schepen onder NL vlag



 

36 
 

Tabel 6 Werkgelegenheid in de zeevaart naar functie* en nationaliteit aan boord van Nederlandse 
vlagschepen 2020 

 in aantallen in percentage 

 2019 2020 2019 2020 

Walpersoneel 1.978 2.294 9% 10% 

     

NL personeel aan boord** 4.478 4.592 19% 20% 

NL Kapiteins 1.427 1.462 6% 6% 

NL officieren 2.551 2.569 11% 11% 

NL gezellen 207 143 1% 1% 

NL-niet maritiem 0 157 0% 1% 

NL stagiairs*** 586 520 1% 1% 

     

Niet-Nederlands personeel aan boord 16.613 16.193 72% 70% 

EU kapiteins 141 263 1% 1% 

EU officieren 675 848 3% 4% 

EU gezellen 102 71 0% 0% 

EU niet-maritiem personeel 7 0 0% 0% 

EU stagiairs 65 49 0% 0% 

     

niet-EU kapiteins 791 892 3% 4% 

niet-EU officieren 5.923 6.091 26% 26% 

niet EU gezellen 8.386 7.942 36% 34% 

niet-EU niet-maritiem personeel 218 4 1% 0% 

niet-EU stagiairs 305 31 1% 0% 

     

Totaal werkgelegenheid 23.069 23.078 100% 100% 

*) De verdeling naar functie en naar Nederlands/ Niet-Nederlands personeel wordt geschat op basis weegfactoren 
die zijn berekend door Ecorys aan de hand van de Werkgeversenquête Zeevaart 2021. 
**) Het totaal van NL personeel aan boord is lager dan de som van de functies. Dit komt omdat bij de berekening 
van het  totaal NL personeel aan boord het aantal NL stagiairs is gewogen met 0,5. Deze weging voor het totaal is 
nodig omdat stages niet het gehele jaar, maar ongeveer een half jaar duren. Deze weegfactor is zowel in de 
weergave van absolute aantallen als de procentuele verdeling verwerkt.  
***) Het aantal Nederlandse stagiairs is gebaseerd op opgave in de werkgeversenquête zeevaart. 
Bron: Ecorys op basis van CBS-werkgelegenheidscijfers en de werkgeversenquête Zeevaart 2021. 

 
Tabel 7 Verdeling werkzame personen onder Nederlandse- en buitenlandse vlag 

 Nederlandse vlag Buitenlandse vlag 

 2019 2020 2019 2020 

NL personeel in dienst 33% 43% 0% 0% 

NL personeel ingehuurd 1% 1% 0% 0% 

EU/EER (niet NL) personeel in dienst 5% 9% 0% 1% 

EU/EER (niet NL) personeel ingehuurd 3% 3% 17% 1% 

niet-EU/EER personeel in dienst 54% 41% 38% 64% 

niet-EU/EER personeel ingehuurd 3% 4% 44% 33% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 8 Verdeling personeel (in dienst en ingehuurd) varend onder NL en buitenlandse vlag over functies en 
herkomst 

 Kapiteins Officieren Gezellen Overig niet 
nautisch 

personeel 

Walpersoneel Stagiairs 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Nederlands 51% 48% 23% 22% 5% 1% 7% . 91% 83% 53% 70% 
EU/EER  
(niet NL) 

12% 10% 15% 10% 9% 1% 7% . 9% 17% 11% 8% 

Niet-EU/EER 37% 42% 62% 68% 86% 98% 86% . 0% 0% 36% 23% 
             

* Sample is niet representatief 
 
Tabel 9 Verdeling praktijkervaringsplaatsen (stageplaatsen) 

 Aantal stageplaatsen Aantal stageplaatsen vervuld 

 2019 2020 2019 2020 

Zeevarenden     

Mbo niveau 2 (o.a. schipper / 
machinist beperkt werkgebied) 

1% 1% 0% 1% 

Mbo niveau 3 (o.a. stuurman / 
werktuigkundige schepen 
<3000GT/kW) 

13% 10% 12% 9% 

Mbo niveau 4 (o.a. stuurman / 
werktuigkundige alle schepen) 

45% 65% 44% 68% 

Hbo 40% 23% 41% 22% 

Universitair 2% 0% 2% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

     

Walpersoneel     

Vmbo 0% 5% 0% 6% 

Mbo niveau 1/2 0% 5% 0% 6% 

Mbo niveau 3/4 50% 36% 40% 29% 

Hbo 33% 36% 38% 47% 

Universitair 17% 18% 21% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
 

 

Figuur 14 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in zeevaart (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Scheepsbouw 
 

 
Figuur 15 – regionalisering van werkzame personen in scheepsbouw (in 2020) 

 

 

Figuur 16 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in scheepsbouw (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 

  



Rapportage Maritieme Arbeidsmarktmonitor 2021 

39 

Maritieme toeleveranciers 
 

 
Figuur 17 – regionalisering van werkzame personen in maritieme toeleveranciers (in 2020) 

 

 

Figuur 18 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in maritieme toeleveranciers (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Binnenvaart 
 

 
Figuur 19 – regionalisering van werkzame personen in binnenvaart (in 2020) 

 

 

Figuur 20 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in binnenvaart (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Visserij 
 

 
Figuur 21 – regionalisering van werkzame personen in visserij (in 2020) 

 

 

Figuur 22 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in visserij (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Havens 
 

 
Figuur 23 – regionalisering van werkzame personen in havens (in 2020) 

 

 

Figuur 24 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in havens (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Offshore 
 

 
Figuur 25 – regionalisering van werkzame personen in offshore (in 2020) 

 

 

Figuur 26 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in offshore (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Waterbouw 
 

 
Figuur 27 – regionalisering van werkzame personen in waterbouw (in 2020) 

 

 

Figuur 28 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in waterbouw (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Maritieme dienstverlening 
 

 
Figuur 29 – regionalisering van werkzame personen in maritieme dienstverlening (in 2020) 

 

 

Figuur 30 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in maritieme dienstverlening (2018 - 2019) (naar grootste 
herkomst/bestemmingen) 
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Jachtbouw / watersportindustrie  
 

 
Figuur 31 – regionalisering van werkzame personen in jachtbouw / watersportindustrie (in 2020) 

 

 
Figuur 32 – arbeidsmobiliteit van werkzame personen in jachtbouw / watersportindustrie (2018 - 2019) (naar 
grootste herkomst/bestemmingen) 
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Marine 
 

 
Figuur 33 – regionalisering van werkzame personen in marine (in 2020) 
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