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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt een scriptie die geschreven is in het kader van mijn afstudeerperiode van de opleiding
Ruimtelijke Ordening en Planologie. Deze opleiding heb ik de afgelopen 5 jaar (!) met veel interesse
gevolgd. Het leuke aan de opleiding is de grote diversiteit aan vraagstukken. Als planoloog zal je altijd
bereid moeten zijn om je te verdiepen in de belevingswereld van een opdrachtgever. Dit zorgt
telkens voor nieuwe, creatieve inzichten op het gebied van planontwikkeling. Daarnaast heeft de
opleiding mij de mogelijkheid gegeven om groot te denken. Ik heb tijdens de opleiding ideeën
kunnen opdoen om te gaan ondernemen in de toekomst. Ik kijk hierdoor terug op een zeer leerzame
en uitdagende periode.
Voor het schrijven van deze scriptie ben ik circa een half jaar lang bezig geweest aan een actueel
onderwerp. De ontwikkelingen binnen het Schiedamse havengebied volgen zich in rap tempo op. Dit
kan ervoor zorgen dat mijn scriptie snel ingehaald kan worden door de actualiteiten. De afgelopen
twee jaar is er door mij kennis opgedaan van de ontwikkelingen en actualiteiten rondom het
Nederlandse maritieme cluster. Eerst met een onderzoek naar het bedrijventerrein de Stormpolder,
vervolgens met dit onderzoek naar het Schiedamse havengebied.
Ik wil in dit voorwoord graag de kans nemen om een aantal personen te bedanken. Ten eerste wil ik
alle experts bedanken die betrokken zijn geweest bij deze scriptie. Van de gemeente Schiedam zijn
dit Bart Heinz en Rob Christiaanse geweest. Ik wil graag mijn stagebegeleider Bart Heinz bedanken
voor de kans die hij mij heeft gegeven binnen de gemeente Schiedam. Namens de bedrijven wil ik
graag Pieter Sneep van Ultra Internationaal en Wilrik Meijer van GustoMSC bedanken voor hun
input. Namens de kennisinstellingen wil ik graag Tom Daamen van de TU Delft, en Gert Joost Peek en
Michaël Meijer van de Hogeschool Rotterdam bedanken. Bij deze wil ik tot slot graag Michaël Meijer
bedanken die mij gedurende de afstudeerperiode heeft begeleid met het afstudeeronderzoek.
Deze scriptie is ten eerste bedoeld voor de mensen die werken aan het gebiedsontwikkelingsproces
namens de gemeente Schiedam. Daarnaast is deze scriptie bedoeld voor alle mensen die betrokken
zijn bij het gebiedsontwikkelingsproces namens de bedrijven en kennisinstellingen. Tot slot is deze
scriptie bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de planologie, gebiedsontwikkeling, het
Nederlandse maritieme cluster, economische transitie en innovatie.
Ik wens u veel plezier met het lezen van mijn scriptie,
De auteur,
Raphaël van der Veer
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Samenvatting
Het is voor de gemeente Schiedam van belang om te kunnen sturen op versterking van het
maritieme cluster. Het maritieme cluster is voor het Schiedamse havengebied van groot economisch
belang. De maritieme bedrijven hebben een groot aandeel in de werkgelegenheid en de
toegevoegde waarde van het gebied. Dit onderzoek is een zoektocht geweest naar hoe het
gebiedsontwikkelingsproces van het Schiedamse havengebied sterker kan bijdragen aan het
maritieme cluster.
De wereld is momenteel sterk in verandering door een aantal globale ontwikkelingen zoals
klimaatverandering, technologische innovaties en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoals
olie. Het Schiedamse maritieme cluster staat onder invloed van deze globale ontwikkelingen omdat
het dient als een innovatieve thuismarkt voor een globale waardeketen. Het zou een ramp zijn als
het Schiedamse havengebied te laat aansluit bij de economische, technologische en
maatschappelijke veranderingen die zich momenteel voordoen. Om in te spelen op deze
veranderingen zijn er in het gebied optimale samenwerkingen vereist tussen overheden,
kennisinstellingen en ondernemers. Binnen een integrale gebiedsontwikkeling kan er namelijk niet in
eilandjes worden gedacht. Gebiedsontwikkeling is bovenal mensenwerk waarbij mensen zich binden
door middel van relaties.
De triple helix betreft de intensieve en interactieve samenwerking waarbij overheid, ondernemers en
onderwijsinstellingen betrokken zijn (Leydesdorff, 2000). Het creëren van een innovatieve omgeving
is het maatschappelijke doel van de triple helix. Aan de hand van onder andere het triple helix
concept is er onderzoek gedaan naar de relaties tussen het Schiedamse maritieme cluster,
overheden en kennisinstellingen.
Het succes van de relaties is in dit onderzoek gemeten met de kwaliteit van de interactie. Deze
kwaliteit wordt bepaald door of de samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en
maritieme cluster verloopt zonder verstoringen, waarbij hulpbronnen van verschillende partijen
ervoor kunnen zorgen dat er van elkaar geleerd kan worden (Steeg, 2015).
De relaties kunnen versterkt worden door de kwaliteit van de interactie tussen bedrijven, overheden
en kennisinstellingen te optimaliseren. Dit zal moeten gebeuren door gezamenlijke belangen voorop
te stellen binnen het proces. Ook zal er transparante communicatie plaats moeten vinden waarbij
focus ligt op Joint-Fact-Finding.
Bedrijven zullen maatschappelijke doeleinden moeten internaliseren in hun bedrijfsstrategieën. Dit
vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, leiderschap en adaptief vermogen bij
bedrijven. Bij grote bedrijven kan dit vragen om een interne sociale innovatie in de vorm van
reorganisaties. De overheid zal bedrijven zakelijker moeten benaderen. Hiervoor zal de overheid
sterker moeten faciliteren en co creëren. Het Schiedamse gebiedsontwikkelingsproces loopt
voorspoedig. Tegelijkertijd vinden er disruptieve veranderingen plaats binnen het maritieme cluster
zoals digitalisering en het ontstaan van nieuwe markten met groeipotenties. Hierom is het van
belang om gezamenlijk toe te werken naar een nieuwe visie die hierop inspeelt.
De gemeente Schiedam zal de aankomende 10 jaar moeten aansturen op een innovatievere
omgeving die plek biedt voor de vestiging van kennisintensieve, maritieme MKB, start en scale ups.
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Het gebied zal bij voorkeur bestemd moeten worden voor maritieme bedrijven die zich richten op
ingenieursdiensten, smart maintenance voor schepen, additive manufacturing en renewables zoals
offshore wind. Het Schiedamse maritieme cluster zal zich hierdoor in de toekomst kunnen
positioneren als een innovatief servicecentrum voor de offshore. Branding en acquisitie zal hierbij
een belangrijke rol gaan vervullen. De regionale triple helix van het Schiedamse maritieme cluster
kan gebruikt worden als analytisch en strategisch hulpmiddel voor het gebiedsontwikkelingsproces.
Er zal draagvlak gecreëerd moeten worden onder betrokken stakeholders uit de triple helix waardoor
de gezamenlijke potentie benut kan worden.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
Gebiedsontwikkeling is een term, die gebruikt wordt in de ruimtelijke ordening. Deze term staat voor
de ontwikkeling van een aangewezen gebied en al haar aspecten. Hiervoor zullen verschillende
belangen, van verschillende partijen op één lijn gebracht moeten worden. Bij dit proces werken
overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om te komen tot de gewenste ontwikkeling. Dit
onderzoek gaat over het gebiedsontwikkelingsproces van het Schiedamse havengebied.
Het is voor de gemeente Schiedam van belang om te kunnen sturen op versterking van het
maritieme cluster. Dit is de aanleiding voor het opzetten van dit onderzoek. In 2014 is het
gebiedsontwikkelingsproces van het havengebied Schiedam opgezet. Dit gebeurde naar aanleiding
van een onderzoek en toekomstverkenning van de Vereniging van Wiltonhavengebruikers (VWG)
(Schiedam-havens, 2016). De VWG is het samenwerkingsorgaan van drie grote maritieme bedrijven
uit het gebied: Damen Shiprepair, Mammoet en Huisman.
De gemeente Schiedam, de VWG, de ondernemersvereniging Vijfsluizen, het Havenbedrijf Rotterdam
(HbR), de provincie Zuid-Holland en de GGD hebben het initiatief genomen om nieuwe plannen te
maken. Hiervoor zijn themabijeenkomsten georganiseerd met 150 deelnemers uit verschillende
disciplines. Onder deze deelnemers bevonden zich de betrokkenen van het gebied. Tijdens deze
bijeenkomsten is er draagvlak gecreëerd, kennis uitgewisseld en gezocht naar middelen om
gezamenlijk de ambitie van het gebied waar te maken. Op 29 oktober 2015 is er hiervoor een
intentieverklaring ondertekend door de initiatiefnemers waarin zij verklaren om gezamenlijk te
werken aan de planvorming (Schiedam-havens, 2016). Binnen de gebiedsontwikkeling wordt er aan
de hand van 6 thema’s samengewerkt: Verkeer en mobiliteit, milieu, duurzaamheid, openbaar
gebied, branding, kennis en innovatie. Deze thema’s zijn destijds samengebracht in de ambitiekaart.
Deze ambitiekaart is te vinden in de bijlage van dit onderzoek (zie bijlage 9).
Het maritieme cluster is voor het Schiedamse havengebied van groot economisch belang. De
maritieme bedrijven hebben een groot aandeel in de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde
van het gebied. Een sterk maritiem cluster zal moeten bijdragen aan een betere aansluiting van het
havengebied met de stad. Hiervoor is er een herontdekking nodig van het maritieme cluster als
samenhangend geheel. Voorafgaand aan dit onderzoek is er een eerdere publicatie verschenen over
dit onderwerp. Dit is de scriptie van mijn stagebegeleider Bart Heinz: Oude zeehavens in kleine
steden: van vergeten zones naar nieuwe assets (Heinz, 2015)? Binnen dit onderzoek is er kennis
verzameld over locatiesynergie in havengebieden en sturingsmodellen. Er zal verder gegaan worden
op het werk van Bart Heinz door in dit onderzoek dieper in te gaan op het maritieme cluster van
Schiedam als samenhangend geheel. Het onderzoek is een zoektocht naar hoe het
gebiedsontwikkelingsproces van de Schiedamse haven sterker kan bijdragen aan het maritieme
cluster.

1.2 Probleemstelling
Het Schiedamse havengebied kan gezien worden als een gebied met veel potentie. Toch wordt deze
potentie nog niet optimaal benut. De relatie tussen haven en stad is nog niet optimaal. Dit geldt met
name op het gebied van kennis, innovatie, onderwijs, werkgelegenheid, verkeer en beleving. Voor
het Schiedamse havengebied zijn het momenteel roerige tijden.
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De wereld is momenteel sterk in verandering door een aantal globale ontwikkelingen zoals
klimaatverandering, technologische innovaties en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoals
olie. Het Schiedamse maritieme cluster staat onder invloed van deze globale ontwikkelingen omdat
het dient als een thuismarkt voor een globale waardeketen. Het zou een ramp zijn als het
Schiedamse havengebied te laat aansluit bij de economische, technologische en maatschappelijke
veranderingen die zich momenteel voordoen. Om in te spelen op deze veranderingen zijn er in het
gebied optimale samenwerkingen vereist tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers.
Binnen een integrale gebiedsontwikkeling kan er namelijk niet in eilandjes worden gedacht.
Gebiedsontwikkeling is bovenal mensenwerk waarbij mensen zich binden door middel van relaties.
De problematiek vraagt om een versterking van het gebiedsontwikkelingsproces zodat er gewerkt
kan worden naar een duurzame toekomst toegeruste haven met een sterk maritiem cluster. Hiervoor
is er een integraal en actueel beeld nodig van het maritieme cluster. Er zal onderzoek gedaan worden
naar het maritieme cluster als geheel en hoe dit cluster in relatie staat tot aangesloten
kennisinstellingen en overheden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd:

Op welke manier kunnen de relaties tussen het maritieme cluster, overheden
en kennisinstellingen versterkt worden?
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld. Deze deelvragen kunnen
onderverdeeld worden in twee fasen van het onderzoek. In de eerste fase vormen de eerste twee
deelvragen het theoretisch kader. Hierin worden de wetenschappelijke theorieën synergie, triple
helix en clusters gedefinieerd. In de tweede fase van het onderzoek wordt het theoretisch kader
toepasbaar gemaakt door een praktijkonderzoek naar het havengebied. Hierin wordt er een
planologisch onderzoek gedaan naar het maritieme cluster van Schiedam. Voor de beantwoording
van de hoofdvraag zijn er de volgende deelvragen opgesteld:
1.
2.
3.
4.

Wat is synergie binnen de gebiedsontwikkeling?
Wat is de regionale triple helix van het Schiedamse havengebied?
Wat zijn clusters?
Wat is het maritieme cluster van Schiedam?

1.3 Doelstelling
Het is voor de gemeente Schiedam van belang om te kunnen sturen op de versterking van het
maritieme cluster. De Schiedamse haven heeft de potentie om uit te groeien tot een
kennisintensievere maritieme cluster waarbij de toegevoegde waarde toeneemt (Heinz, 2015). Voor
de benutting van deze potentie is een sterke integrale samenwerking cruciaal. Het is hiervoor van
groot belang dat de gemeente inzicht krijgt in de onderlinge relaties tussen het maritieme cluster,
overheden en kennisinstellingen. Het onderzoek zal een integraal en actueel beeld moeten geven
van het maritieme cluster. Er zal inzicht gegeven worden op hoe overheden en kennisinstellingen
aansluiten op het maritieme cluster. Het doel van het onderzoek is om een aanbeveling te kunnen
doen aan de gemeente Schiedam waarmee het gebiedsontwikkelingsproces versterkt kan worden.
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1.4 Afbakening
Het maritieme cluster van Schiedam is niet een alleenstaand maritiem cluster. Het maritieme cluster
maakt deel uit van een aantal netwerken.
Zowel economisch als geografisch gezien maakt het Schiedamse havengebied deel uit van het
Rotterdamse havencomplex. Regionaal gezien maakt het maritieme cluster deel uit van de
metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH). Landelijk gezien maakt het havengebied deel uit van
het Nederlandse maritieme cluster. Er zal in het onderzoek eerst een definitie gemaakt worden van
het Nederlandse maritieme cluster met al zijn aspecten. Van hieruit zal er ingezoomd worden naar
het Schiedamse maritieme cluster. De scope van dit onderzoek ligt op regionaal niveau. Aansluitende
kennisinstellingen en innovatienetwerken liggen namelijk verspreidt over de regio.

1.5 Aanpak en methode
Het onderzoek is in twee fasen opgezet. De eerste fase is het literatuuronderzoek naar de
wetenschappelijke theorieën synergie en triple helix en clusters. Dit onderzoek zal beschrijven wat
precies synergie, triple helix en clusters inhouden.
Binnen het praktijkonderzoek zal er uitgebreid onderzoek gedaan worden naar het maritieme cluster
van Schiedam. Dit zal zowel met literatuuronderzoek als met interviews gebeuren. Ten eerste zal er
onderzoek gedaan worden naar het maritieme cluster zelf. Eerst zal aandacht besteed worden aan
het Nederlandse maritieme cluster en al zijn aspecten. Het Schiedamse maritieme cluster maakt hier
namelijk deel van uit. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: de economische waarde, de
offshore crisis, innovatie, field labs, geografische ligging, branding en acquisitie en transitie.
Vervolgens zal er ingezoomd worden op het Schiedamse maritieme cluster. Hierin is aandacht
besteed aan de volgende onderwerpen: een historische beschrijving, bedrijven, milieu en
duurzaamheid en de Unique Selling Proposition (USP).
Er zijn vervolgens in dit onderzoek 5 experts geïnterviewd die direct betrokken zijn bij het
gebiedsontwikkelingsproces. Het doel van de interviews is om kwalitatieve informatie te verkrijgen
over de onderlinge relaties tussen het maritieme cluster, overheden en kennisinstellingen. De
kwalitatieve dataverzameling van het praktijkonderzoek zal vervolgens getoetst worden aan het
theorieonderzoek. Van hieruit zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
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Hoofdstuk 2 Synergie, Triple Helix & Clusters
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de theorieën achter de begrippen ‘synergie’ en ’triple helix en ‘clusters.’ De
begrippen zullen aan de hand van meerdere bronnen en modellen uit de literatuur gedefinieerd
worden. De meest relevante definities zullen gekozen worden om kaders te stellen voor het
praktijkonderzoek.

2.2. Synergie
2.2.1 Inleiding
Synergie stamt af van het Griekse woord ’synergos (Peek, 2006).’ Synergos duidt op een
samenwerking waarbij er een gemeenschappelijk doel bereikt kan worden. Synergie zorgt ervoor dat
het geheel meer is dan de som der delen. Dit wordt ook wel aangeduid met het sommetje 1+1=3.
Oftewel: ‘’synergie is de individueel ervaren bijdrage van meerwaarde die voortkomt uit op
samenhang gerichte samenwerking (Peek, 2006).’’ Volgens Peek kan synergie gezien worden als een
algemeen begrip. Het begrip kan binnen verschillende wetenschapsgebieden geplaatst worden in
een andere context. Zo is synergie binnen de managementwetenschap anders dan synergie binnen
de stedenbouw (Peek, 2006). Synergie is niet makkelijk te realiseren in de praktijk (Peek, 2006).
Zonder dat er voorop is aangestuurd kan synergie ontstaan uit serendipiteit (Peek, 2006). Peek gaat
ervan uit dat het mogelijk is om op het ontstaan van synergie te sturen. Hiervoor zal er sprake
moeten zijn van een beeld vooraf van wat de kernbegrippen bijdrage, meerwaarde, samenhang en
samenwerking inhouden (Peek, 2006).
Kolkman en Visser omschrijven synergie als een effect dat het gevolg is van een profijtelijke
samenwerking tussen twee of meer ‘’ingrediënten (Visser, 2007)’’ Kolkman en Visser splitst dit
voordeel conceptueel in twee delen in hun onderzoek naar de synergie tussen de mainports Schiphol
en de Rottedamse haven. Het voordeel van de één plus het voordeel van de ander wordt het
combinatievoordeel genoemd (Visser, 2007). Het extra voordeel dat ontstaat bovenop het
combinatievoordeel als gevolg van wisselwerking tussen de mainports wordt het interactievoordeel
genoemd (Visser, 2007). Binnen het onderzoek van Joost Kolkman en Johan Visser staan drie
onderwerpen rond synergie centraal: Verwevenheid, economisch voordeel en economische betekenis.
2.2.2 Locatiesynergie
Volgens Peek wordt het kernbegrip meerwaarde uitgedrukt in de meervoudigheid van het gebruik,
de uniciteit en complementariteit van de locatie (Peek, 2006). De meerwaarde ontstaat uit een
samenhang in het programma en in de situering van de functies (Peek, 2006). Er worden door
stedenbouwkundigen twee soorten van synergie onderscheiden volgens Drewe: Functiesynergie en
locatiesynergie (Drewe, 1998). Er is sprake van functiesynergie als een gebruiker van de locatie een
bezoek brengt aan één of meerdere functies (Drewe, 1998). Hierop kan gestuurd worden door het
creëren van samenhang in functiemix. Locatiesynergie ontstaat als een locatie iets heeft wat andere
locaties niet hebben (Drewe, 1998). Door deze uniciteit ontstaat er een schaarse vergeleken met
andere bestaande of geplande locaties (Peek, 2006). Hiervoor moet samenhang gecreëerd worden
tussen locaties op een hoger ruimtelijk schaalniveau. Het realiseren van functie- en locatiesynergie
vergt samenwerking tussen publieke en private partijen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.
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Daarnaast dient deze samenwerking gericht te zijn op een bijdrage aan het functioneren van de stad
als geheel (Peek, 2006). Peek definieert locatiesynergie als volgt: ‘’Locatiesynergie is de bijdrage van
meerwaarde uit het gebruik van de locatie aan doelen van duurzaam betrokken partijen die voorkomt
uit, op samenhang binnen locatie en netwerk gerichte, samenwerking tussen deze partijen (Peek,
2006).’’
Heinz heeft in zijn onderzoek de definitie locatiesynergie uitgewerkt in meetbare criteria om de
synergie tussen haven en stad in casestudies te kunnen toetsen (Heinz, 2015). Dit heeft Heinz gedaan
aan de hand van drie afzonderlijke bronnen. Voor de opstelling van deze criteria is er ten eerste
aansluiting gezocht met de criteria voor smart-ports van Jacobs (Jacobs, 2012) en ten tweede de
havenvisie van Amsterdam (Amsterdam, 2008). Ten derde is er aansluiting gevonden met de criteria
voor ´´port- city’’ synergie volgens Merk (Merk, 2013). Dit is een set van sturingscriteria voor synergie
tussen haven en stad volgens de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
De zeven meetbare locatiesynergie criteria volgens Heinz zijn verder toegelicht in tabel 1.
‘’Locatiesynergie criterium

Score

1.

Samenhang tussen activiteiten
in het gebied:

Aantal havengebonden bedrijven in het havengebied dat de activiteiten
blijkens de bedrijfswebsites richt op kadegebonden bedrijvigheid.

2.

Verknoping met hoogwaardige
stedelijke functies:

Aantal Advanced Maritime Producer Services (AMPS) in het havengebied.

3.

Milieusituatie:

De mate waarin wettelijke streefwaarden (25 μg/m3) voor stikstofdioxide
(NOx) en fijnstof (PM10) in het havengebied worden overschreden.
Aantal omliggende woningen dat als gevolg van de havenactiviteiten niet
aan de wettelijke streefwaarden voldoet van 50 dB(A).

4.

Duurzaamheidmaatregelen:

Aantallen duurzaamheidinitiatieven in het havengebied gekoppeld aan een
maturity level

5.

Bereikbaarheid en congestie:

Percentage van het havengebied dat goed bereikbaar is per OV, conform de
normen van het CROW.
Aantal keren dat er verkeerscongestie op de toegangswegen is geconstateerd
op 42 meetmomenten

6.

Innovatie en
kennisuitwisseling:

Aantal maritieme bedrijfsopleidingen binnen het havengebied
Aantal opleidingsinstituten
Aantal formele kennisnetwerken (organen).

7.

Overlegstructuren:

Frequentie en structuur van overleg tussen havenautoriteiten en
stadsbestuur ten aanzien van het havengebied.’’

Tabel 1 De zeven meetbare locatiesynergie criteria volgens Bart Heinz . Advanced
Maritime Producer Services (AMPS) zijn geavanceerde diensten die steeds meer deel
uitmaken van omvangrijke netwerken, waaronder strategische
samenwerkingsverbanden, joint ventures die ook op internationaal niveau opereren
(Heinz, 2015)
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De zeven meetbare locatiesynergie criteria zijn in het onderzoek van Heinz toegepast op de
casestudie Schiedam. Dit heeft een aantal conclusies opgeleverd over het havengebied. Zo is er veel
samenhang tussen hoogwaardige maritieme dienstverleners, kade gebonden bedrijven en haven
gebonden bedrijven in het gebied (Heinz, 2015). Deze samenhang is zonder sturing van boven af tot
stand gekomen (Heinz, 2015). De gemeente Schiedam heeft passief kunnen sturen op interne
maritieme samenhang van de Wilhelminahaven door middel van het erfpachtinstrument (Heinz,
2015). Hiermee kregen niet-maritieme en/of arbeidsintensieve initiatieven geen medewerking vanuit
de gemeente. Tot slot scoort Schiedam slecht op milieuoverlast, de bereikbaarheid via het openbaar
vervoer, de verkeersafwikkeling en formele overlegstructuren.
De analyse van het Schiedamse havengebied is in de studie van Heinz weergegeven in de
synergiekaart. Dit is een plattegrond van de haven waarin alle bedrijven uit het maritieme cluster zijn
weergeven. De bedrijven in deze kaart zijn ingedeeld volgens de volgende categorieën: kadegebonden bedrijven, haven-gebonden bedrijven, niet haven-gebonden bedrijven en overige functies
(Heinz, 2015). De kade-gebonden en haven-gebonden bedrijven worden hierbij ook per cluster
ingedeeld. Dit kan zijn Chemie, maritieme industrie of overige clusters die aanwezig zijn in het
gebied. Deze kaart geeft in één oogopslag de locatiesynergie weer van het Schiedamse havengebied.
Het Schiedamse havengebied is echter een zeer dynamisch gebied waarbij er jaarlijks bedrijven
bijkomen en vertrekken. Hierdoor is de synergiekaart van Heinz is hierdoor inmiddels verouderd.
2.2.3 Conclusie
In dit paragraaf is het theoretische concept synergie toegelicht op basis van verschillende
wetenschappelijke bronnen. Er zijn verschillende soorten en opvattingen van synergie te vinden die
betrekking hebben tot de gebiedsontwikkeling volgens onder andere Peek, Drewe, Kolkman & Visser
en Heinz. Het is van belang dat deze vormen van synergie zijn toegelicht in dit paragraaf. Deze
theoretische concepten komen namelijk meermaals terug in het verdere onderzoek. Over
locatiesynergie in Schiedam is er inmiddels veel bekend geworden door de studie van Heinz. Het
onderzoek wat volgt draagt bij aan de actualisatie op het gebied van locatiesynergie van de
Schiedamse haven. Dit doel staat echter niet centraal binnen dit onderzoek. Binnen dit onderzoek
wordt er gefocust op de relaties tussen het maritieme cluster, gemeente en kennisinstellingen.
Toch zal het verdere praktijkonderzoek bijdragen aan de actualiteit van locatiesynergie in de
Schiedamse haven. Er zal in het praktijkonderzoek een actualisatie gemaakt worden van de
verouderde synergiekaart. De afgelopen jaren zijn er een aantal bedrijven vertrokken en zijn er een
aantal bedrijven bijgekomen. Deze verandering wordt in één oogsopslag weergeven door de
geactualiseerde synergiekaart in paragraaf 4.2. Daarnaast zal er een toelichting gegeven worden van
deze verandering.

2.3 Triple helix
2.3.1 Inleiding
De triple helix betreft de intensieve en interactieve samenwerking waarbij drie sectoren betrokken
zijn: Overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen (de drie o’s) (Leydesdorff, 2000). Het
samenwerkingsmodel beschrijft welk pad er gekozen kan worden om tot innovatie en economische
groei te komen. De triple helix hypothese is dat verwacht kan worden dat systemen in eindeloze
transitie kunnen blijven. Het samenwerkingsmodel biedt de kans om deze transitie te analyseren en
om verwachtingen te scheppen voor de toekomst (Leydesdorff, 2000).
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Binnen de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling kan de triple helix ingezet worden als analytisch en
strategisch hulpmiddel voor integrale gebiedsontwikkeling. Zo is de triple helix succesvol toegepast
bij het procesmanagement rondom de realisatie van de RDM-campus. Hierbij zijn de drie betrokken
sectoren gestimuleerd en betrokken om het voormalig droogdok te transformeren naar een fysieke
plek waar geëxperimenteerd kan worden met The Next Economy (Peek, 2015).
2.3.2 Triple helix modellen
Het eerste model wordt door Etzkowitz & Leydesdorff beschreven als Triple Helix I, ook wel het
´´statist’’ model genoemd (zie figuur 2) (Leydesdorff, 2000). Dit is een specifiek historisch model
waarbij de overheid de relaties beheerst tussen onderwijsinstellingen en ondernemers. Deze vorm
van leidende staat is terug te vinden in de voormalige Sovjet-Unie. Volgens Etzkowitz & Leydesdorff
wordt innovatie binnen dit model eerder ontmoedigd in plaats van gestimuleerd (Leydesdorff, 2000).
Deze historische configuratie speelt in dit onderzoek geen verdere rol van betekenis. Toch is deze
configuratie aangehaald om aan te geven van waaruit de triple helix zich heeft ontwikkeld.
Triple Helix I ‘’Statist model’’

Overheid

Ondernemers

Onderwijsinstellingen

Figuur 2 Triple Helix I, ‘’statist’’ model (Leydesdorff, 2000)
Een tweede configuratie van de triple helix is de Triple Helix II, ook wel het ´´laissez-faire´´ model
genoemd (zie figuur 3) (Leydesdorff, 2000). Binnen deze configuratie zijn er duidelijk grenzen tussen
de drie sectoren. De drie sectoren opereren binnen dit model onafhankelijk van elkaar. Om tot
innovatie en economische groei te komen zoeken de sectoren elkaar afzonderlijk op. De drie
sectoren behouden bij deze samenwerking ieder hun traditionele rol. Binnen dit model is de
overheid faciliterend, zijn ondernemers producerend en zijn onderwijsinstelling onderzoekend.
Hiermee zijn vooral de ondernemers de drijvende motor achter de onderlinge interactie wat moet
leiden tot innovatie en economische voortspoedt. Volgens Etzkowitz & Leydesdorff is deze
configuratie ontstaan als een reactie op Triple Helix I. Binnen Triple Helix II neemt de macht van de
overheid af waardoor er zodoende meer ruimte ontstaat voor ‘’bottom up’’ initiatieven (Leydesdorff,
2000). Het laissez-faire model kan gezien worden als de configuratie die basis heeft gelegd voor
samenwerkingen in de hedendaage economie.
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Triple Helix II ‘’Laissez-faire model’’

Overheid

Ondernemers

Onderwijsinstellingen

Figuur 3 Triple Helix II ‘’laissez faire’’ model (Leydesdorff, 2000)
De derde configuratie van de triple helix volgens Etzkowitz & Leydesdorff is de Triple Helix III (TH3)
(zie figuur 4). Van de drie beschreven modellen kan deze configuratie als gewenst gezien worden
voor de hedendaagse economie. Binnen dit model overlappen sectoren elkaar met hybride
organisaties en trilaterale samenwerkingsverbanden (Leydesdorff, 2000). De verwevenheid van deze
sectoren is erop gericht om aan te sturen op de kenniseconomie. Dit betekent dat de drie sectoren
vanuit de rollen en belangen van elkaar denken en ieders bronnen ter beschikking stellen voor
samenwerking. Het maatschappelijk doel hiervan is om een innovatieve omgeving te creëren die
bestaat uit universitaire spin-off bedrijven, trilaterale initiatieven, strategische allianties,
overheidslaboratoria en academische onderzoeksgroepen (Leydesdorff, 2000). Volgens Etzkowitz &
Leydesdorff moet dit gebeuren tussen grote en kleine bedrijven, die actief zijn in verschillende
gebieden, met verschillende niveaus van technologie (Leydesdorff, 2000). Deze regelingen worden
vaak aangemoedigd maar zelden gecontroleerd door de overheid (Leydesdorff, 2000). Binnen TH3
ontstaan er nieuwe actoren in de vorm van stichtingen die direct of indirect financiële bijstand
kunnen bieden aan betrokken hybride organisaties en trilaterale samenwerkingsverbanden
(Leydesdorff, 2000).

Figuur 4 Triple Helix III(TH3) (Leydesdorff, 2000)
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Sinds de introductie van de TH3 is het samenwerkingsmodel geëvalueerd. Deze evaluatie is
noodzakelijk om de triple helix te begrijpen binnen de context van globale veranderingen. Volgens
Lawton Smith & Leydesdorff kunnen relevante gebeurtenissen binnen de hedendaagse
kenniseconomie gepositioneerd worden binnen een driedimensionale TH3 (Smith, 2014).
Gebeurtenissen binnen de TH3 kunnen circuleren waardoor er neveneffecten verwacht kunnen
worden tussen sectoren en functies (zie figuur 4). Zo kan bijvoorbeeld een versterking of verzwakking
van de kenniseconomie door onderwijsinstellingen een neveneffect hebben op kennis, innovatie en
economie. Bij deze interactie is het van belang om te weten hoe de drie sectoren hierbij synergetisch
functioneren. Kan het maritieme cluster van Schiedam bijvoorbeeld profiteren van
onderwijsinstellingen in de regio en vice versa? Volgens Lawton Smith & Leydesdorff kan deze vorm
van synergie verwacht worden door middel van een levenscyclus (Smith, 2014). In de initiatie fase
van deze levenscyclus is ‘creatieve destructie’ van relevante elementen uit de oude arrangementen
de drijvende kracht voor synergie (Smith, 2014). De synergetische werking binnen de triple helix
moet anders opgevat worden als de synergetische werking van synergie zoals beschreven is in
paragraaf 2.2. De synergetische werking binnen de triple helix gaat uit van een meerwaarde voor alle
drie de o’s door middel van samenwerking.
Creatieve destructie is een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van
nieuwe technieken de oude vernietigen. De verwachting hierbij is dat nieuwkomers (wetenschappers
en ondernemers) zich bij voorkeur sterker verbinden aan nieuwe ontwikkelingen (Smith, 2014).
Nieuwe technologieën kunnen hierdoor nieuwe, dynamische trajecten teweegbrengen in alle drie de
richtingen van de TH3. Volgens Lawton Smith & Leydesdorff zijn de volgende drie domeinen van
belang voor deze verandering: De economische potentie, de politieke potentie en de sociaalcognitieve
potentie. Mocht de potentie van deze drie domeinen sterk zijn, dan ligt een versterking van de
kenniseconomie door middel van samenwerking voor handen.

Figuur 4 Driedimensionale TH3 met de kenniseconomie en omliggende interactieve
domeinen (Etzkowitz, 2002)
Binnen de literatuur wordt er ook gesproken van een ‘quadruple helix.’ Bij de quadruple helix wordt
er een vierde helix toegevoegd aan de triple helix; de betrokken gebruikers. Binnen dit onderzoek
volstaat de triple helix omdat de gebruikers van het Schiedamse havengebied met name andere
bedrijven zijn en geen particuliere consumenten.
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Het triple helix concept is in verschillende landen gebruikt als een operationeel strategisch middel
voor regionale ontwikkeling en versterking van de kenniseconomie. Zoals eerder genoemd is de triple
helix succesvol toegepast bij het procesmanagement rondom de realisatie van de RDM-campus
(Peek, 2015). In Brazilië is de triple helix uitgegroeid tot een alternatief om incubators te ontwikkelen
voor universitaire startups (Smith, 2014).
Uit een onderzoek in Noorwegen is gebleken dat directe, buitenlandse investeringen (DBI) in de
offshore (marine en maritiem) een grotere bron van synergie voor de kennisindustrie bleek te zijn
dan de universiteiten rondom Trondheim en Oslo (Strand, 2013). De grootste industriële bedrijven In
Noorwegen worden gedomineerd door buitenlandse multinationals uit de olie- en gassector zoals
Total, Esso en Exxon Mobil (Strand, 2013). Maritieme offshore projecten worden gekarakteriseerd
door de hoge mate van maatwerk waarbij sterke coöperatie nodig is van klanten en toeleveranciers.
Zowel klanten als toeleveranciers maken hierbij deel uit van een globale waardeketen. Dit leidt tot
Spillovers van globale kennisbronnen naar alle participanten van de projecten. Daarnaast worden er
veel maatwerk trainingen en roterende banen toegevoegd aan deze diffusie van kennis (Strand,
2013). Projectmatige samenwerkingen binnen de offshore kunnen dus leiden tot een versterking van
de kenniseconomie.
Lawton Smith & Leydesdorff concluderen dat medium-tech industrie belangrijker is voor synergie
dan high-tech industrie (Smith, 2014). Daarnaast concluderen Lawton Smith & Loet Leydesdorff dat
de kennisintensieve dienstensector de neiging heeft om zich te ontkoppelen van zijn geografische
locatie. Dit komt doordat de kennisintensieve service veelzijdig is en beperkt gebonden aan een
locatie (Smith, 2014).
2.3.3 Triple Helix indicatoren
De TH3 zal gebruikt worden voor het praktijkonderzoek naar het maritieme cluster van Schiedam. De
TH3 geeft praktisch en concreet aan wanneer er sprake is van relaties tussen overheden,
ondernemers en onderwijsinstellingen. Deze relaties bestaan volgens Etzkowitz & Leydesdorff uit de
overlapping van de drie sectoren waarbij hybride organisaties en trilaterale
samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze vorm van innovatieve omgeving valt te toetsen aan het
maritieme cluster van Schiedam. Voor deze toetsing zijn er praktische indicatoren nodig van de
relaties tussen de drie o’s. Praktische indicatoren van de TH3 kunnen volgens Etzkowitz &
Leydesdorff bestaan uit de aanwezigheid van universitaire spin-off bedrijven, trilaterale initiatieven,
strategische allianties, overheidslaboratoria en academische onderzoeksgroepen in het gebied.
Volgens Etzkowitz & Leydesdorff moet de samenwerking tussen de 3 sectoren gebeuren tussen grote
en kleine bedrijven, die actief zijn in verschillende gebieden, met verschillende niveaus van
technologie. Hiermee kan gesteld worden dat de TH3 gebied overstijgend is aan het havengebied.
Om de TH3 te toetsen aan het maritieme cluster van Schiedam zal er dus gekeken moeten worden
op regionaal niveau. Praktische indicatoren van de TH3 zullen in het praktijkonderzoek
geïnventariseerd, geanalyseerd en gevisualiseerd worden.
Zo kan bijvoorbeeld het offshorebedrijf Ampelmann gezien worden als een praktische indicatie van
een succesvolle TH3 in de regio. Ampelmann werd in 2008 op de markt gebracht als universitaire
spin-off van de TU Delft (partners, 2017). Dit gebeurde met financiële ondersteuning van Het
Ministerie van Economische Zaken, een groot aantal Nederlandse bedrijven en door de incubator
YES!Delft (Delft, 2017).
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De bedenkers van Ampelmann kwamen op het idee dat het overzetten van personeel en materialen
van een bewegend schip naar boorplatform of windturbine net zo makkelijk zou moeten zijn als het
oversteken van de straat. Hiervoor werd er een technisch hoogstaand en efficiënt systeem op de
markt gebracht die inmiddels breed omarmd wordt binnen de offshore. Inmiddels heeft het bedrijf
naast een hoofdkantoor in Delft, een vestiging in Rotterdam en zes internationale vestigingen
(partners, 2017).
Naast de praktische indicatoren zal er in het praktijkonderzoek ingegaan worden op de synergetische
werking van de driedimensionale TH3. Zoals eerder is genoemd kan deze vorm verwacht worden
door middel van een levenscyclus. Waar ‘creatieve destructie’ zich voordoet van relevante
elementen uit de oude arrangementen, daar bevindt zich de drijvende kracht voor synergie volgens
Lawton Smith & Leydesdorff. Om de drijvende kracht voor synergie te vinden binnen het maritieme
cluster zal er in dit onderzoek dus aandacht besteed moeten worden aan het onderwerp innovatie.
Er zal in het praktijkonderzoek gezocht worden naar de aanwezigheid van nieuwe technologieën die
dynamische trajecten teweeg kunnen brengen naar alle drie de richtingen van de TH3. Innovatieve
wetenschappers en ondernemers zullen zich naar verwachting sterker binden aan nieuwe
ontwikkelingen binnen het havengebied.
Deze hypothese van Etzkowitz & Leydesdorff sluit aan bij de nieuwe strategie van het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR). De Rotterdamse haven is de afgelopen decennia sterk gegroeid waarbij de haven
zich steeds meer naar de zee heeft bewogen. Hierdoor zijn er havengebieden ontstaan die
aanmerking zijn gekomen voor transformatie. Dit ontwikkeltraject staat bekend onder de naam
Stadshavens Rotterdam. Enerzijds zien we dat voormalige havengebieden zich getransformeerd
hebben tot hoogwaardig stedelijk gebied zoals de Kop van Zuid en Katendrecht. Anderzijds zien we
dat oude havengebieden opnieuw interessant zijn geworden voor de ontwikkeling van de haven. Op
deze manier zal het ontwikkeltraject van het HbR, gemeente Rotterdam en marktpartijen moeten
leiden tot een economische structuurversterking van zowel de haven en stad.
•

Het HbR heeft als topprioriteit om een klimaat te creëren voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe
concepten voor hun klanten (Havenbedrijf, 2016). De aangewezen locaties in Rotterdam voor dit
innovatieve klimaat zijn het RDM-terrein en het Merwe-Vierhaven (M4H) gebied. Beide gebieden
kunnen aantrekkelijk zijn voor versterking van het maritieme cluster van Schiedam. Geografisch
gezien liggen de gebieden op steenworp afstand van het zeehavengebied. Op sociaaleconomisch
gebied kunnen de gebieden een toevoeging zijn op het innovatieve klimaat van het maritieme
cluster.
2.3.4 Triple helix succesfactoren
Volgens van de Steeg bestaat het succes van de triple helix uit drie niveaus die te onderscheiden zijn.
Dit zijn het niveau van de output, het niveau van de outcome en het niveau van het netwerk. De
output wordt door van de Steeg omschreven als concrete producten die voortkomen uit de
samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de Publiek-private Samenwerking (PPS). De PPS is
goed te meten als succesfactor doordat deze vorm van samenwerking zorgt voor materiële
resultaten en producten. Daarnaast is de PPS een samenwerking die eindig is. Bij de beëindiging van
projecten is het gewenste resultaat behaalt (Steeg, 2015). De outcome wordt door van de Steeg
omschreven als de effecten die uit de output voorkomen.

18

Dit kunnen projecten zijn die bijdragen aan de strategische doelen van de triple helix. Volgens van de
Steeg is het succes van de outcome echter moeilijk te bewijzen en te definiëren in de praktijk (Steeg,
2015). Tot slot wordt het netwerk omschreven als de relaties binnen de samenwerking van de triple
helix. Volgens van de Steeg is het succes van de triple helix samenwerking te meten op het niveau
van het netwerk (Steeg, 2015). Dit succes kan opgevat worden als de kwaliteit van de interactie.
Volgens Mandell en Keast is het hierbij van belang om ‘’the true nature of the relationships’’ te
identificeren (Keast, 2008). Kaats stelt dat er veel afgeleid kan worden over de kans van slagen van
een duurzame samenwerking wanneer er gekeken wordt naar de verhoudingen en relaties in een
samenwerkingsverband (Kaats, 2013). Volgens Etzkowitz is de interactie net zo belangrijk als het
product van de interactie. Een analyse van de lopende sociale processen is hiervoor van belang
(Etzkowitz, 2002). De interacties zorgen ervoor dat er verschillende hulpbronnen bij elkaar komen
waarvan gezamenlijk geleerd kan worden. Deze synergetische werking leidt uiteindelijk tot nieuwe
innovatieve acties en heeft gevolgen voor andere niveaus (Keast, 2008).
Binnen het praktijkonderzoek zal het succes van de triple helix samenwerking gemeten worden met
de kwaliteit van de interactie. Deze kwaliteit wordt bepaald door of de samenwerking tussen
overheden, onderwijsinstellingen en maritieme cluster verloopt zonder verstoringen, waarbij
hulpbronnen van verschillende partijen ervoor kunnen zorgen dat er van elkaar geleerd kan worden
(Steeg, 2015). Er zal vastgesteld worden wat het succes is op het niveau van de output als gevolg van
de samenwerking. Hieraan kan gepeild worden of de 3 o’s in staat zijn om samen actie te faciliteren.
Om het succes van de interactie te meten zal er in het praktijkonderzoek gekeken worden naar de
aanwezigheid van ’zachte succesfactoren’ van de triple helix door middel van interviews. Van de
Steeg selecteert zes zachte succesfactoren uit eerder onderzochte PPS-literatuur en de
Urban/Regional Regimes theorie (Steeg, 2015):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urgentiebesef
Gelijkwaardigheid
Leiderschap
Heldere en gelijke verwachtingen
Vertrouwen
Afstemmen cultuur en waarden

(Steeg, 2015)

Figuur 5 relatie zachte succesfactoren en succes (Steeg, 2015)
Naast de zachte succesfactoren bestaan er ook ‘harde succesfactoren’ die de kwaliteit van de
interactie beïnvloeden.
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Deze harde succesfactoren bestaan voornamelijk uit concrete samenwerkingen met gebruik van
financiële middelen. Volgens van de Steeg zijn de volgende verwachtingen onttrokken aan de zachte
succesfactoren:
-

-

-

-

-

-

‘’Urgentiebesef: Indien de noodzaak van samenwerking door de partijen wordt erkend door
het besef dat er sprake is van een gezamenlijk probleem, dan wel van een aanlokkelijke kans
voor samenwerking, is de kans op een succesvolle samenwerking groter.
Gelijkwaardigheid: Indien de verschillende actoren het gevoel hebben dat hun inbreng er (in
gelijke mate) toe doet, is de kans op een succesvolle samenwerking groter. Daarbij geldt dat
duidelijk moet zijn wie tot de sleutelactoren behoren en wie tot de randactoren en de wider
stakeholders behoren.
Leiderschap: Indien er sprake is van een leidende partij die initiatief nemend is, die zich richt
op de processen en die zorg draagt voor het balanceren van de inbreng van ieders belangen,
is de kans op een succesvolle samenwerking groter. Dit betekent nadrukkelijk een gegund
leiderschap.
Heldere en gelijke verwachtingen: Indien de verwachtingen over het gezamenlijke doel, de
eigen ambities en belangen en de rollen helder zijn, is de kans op een succesvolle
samenwerking groter.
Vertrouwen: Indien de verschillende actoren het geloof hebben in de competenties en
intenties van de andere partijen, in de werking van de institutionele arrangementen (de
structuur van het verband) en in de daarbij behorende informele en formele regels die de
gang van zaken bepalen, is de kans op een succesvolle samenwerking groter.
Afstemmen cultuur en waarden: Indien de actoren uit de verschillende sectoren zich niet te
veel door de eigen cultuur en waarden en de vooroordelen over de andere sectoren laten
leiden en de waardepatronen op elkaar afstemmen, is de kans op een succesvolle
samenwerking groter.’’ (Steeg, 2015)

Elke sector onttrekt zijn eigen verwachtingen aan deze zachte succesfactoren. Deze verwachtingen
kunnen door sectoren gecreëerd worden vanuit eigenbelang. Er vinden op deze manier dus
verstoringen plaats waar verwachtingen en belangen van elkaar verschillen binnen de samenwerking.
Waar verstoringen plaatsvinden kunnen samenwerkingen verbeterd worden.
2.3.5 Conclusie
In paragraaf 2.3 is de triple helix uitgebreid toegelicht aan de hand van verschillende bronnen. Er zijn
een aantal triple helix modellen beschreven waarbij er sprake is van relaties tussen de drie o’s. Het
eerste model, ‘de statist’ is niet relevant voor het verdere onderzoek. Dit model geeft echter wel aan
vanuit welke gebreken het tweede model is ontstaan, het ‘laissez faire’ model. Dit model is de
grondlegger geweest voor samenwerkingen binnen de hedendaagse economie. Hiermee kan
geconcludeerd worden dat dit model zonder twijfel terug te vinden is in de hedendaagse praktijk. Er
zal binnen het praktijkonderzoek getoetst worden op de aanwezigheid van het derde triple helix
model. Dit is het ‘TH3’ model waarbij de drie o’s elkaar overlappen. Dit triple helix model is het
meest gewenste model op het gebied van samenwerkingen en relaties binnen de hedendaagse
economie. De relaties en samenwerkingen binnen de overlappende sectoren leiden tot een
versterking van de kenniseconomie.
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De aanwezigheid van de TH3 binnen de regio zal in het praktijkonderzoek aangetoond worden door
de regio te toetsen op de aanwezigheid van TH3 indicatoren. De aanwezigheid van deze indicatoren
in het gebied is te vinden in paragraaf 5.1. Volgens de literatuur zorgt de levenscyclus van innovatie
tot een synergetische werking binnen de triple helix. In het praktijkonderzoek zal er dus aandacht
besteed worden aan innovatie. Nieuwe trends en technologieën die betrekking hebben tot het
maritieme cluster zijn beschreven in paragraaf 3.1. Volgens de literatuur is het succes van de
samenwerkingen binnen de triple helix te toetsen door de kwaliteit van de interactie tussen de drie
o’s te onderzoeken. Het succes van de triple helix is in drie niveaus te onderscheiden. Dit zijn het
niveau van de output, het niveau van de outcome en het niveau van het netwerk. De outcome is in de
praktijk moeilijk te definiëren. De output en het netwerk zijn in het praktijkonderzoek onderzocht
aan de hand van half gestructureerde interviews. De interviews bieden een genuanceerd inzicht van
de lopende sociale processen vanuit het oogpunt van alle drie de o’s. Met deze interviews kan er
gesteld worden of er binnen de triple helix van successen gesproken kan worden. De interviews zijn
afgenomen bij directe betrokkenen van het gebiedsontwikkelingsproces. De uitkomsten van de
interviews zijn te vinden in paragraaf 5.3 en 5.4. De volledige interviews zijn terug te lezen in de
bijlagen van dit onderzoek.

2.4 Clusters
Er is veel theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar clusters. Toch is er geen eenduidige
definitie van wat een cluster precies inhoud omdat er verschillende inzichten bestaan van clusters.
Volgens Porter staat clusteren voor het stimuleren van lokale specialisatie in een aantal verwante
sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere
organisaties (Porter M. E., 1998). Binnen clusters is er dus sprake van een samenwerking tussen de 3
o’s. Dit duidt op de aanwezigheid van de triple helix binnen een locatie, regio of land. Volgens Porter
bepaalt de locatie van een cluster een groot deel van het succes. Als voorbeeld noemt Porter o.a.
Hollywood en zuid Duitsland. In Hollywood is de kans groot dat je er de beste entertainment zult
vinden. In zuid Duitsland is de kans groot dat je er de beste high-performance autobedrijven zult
vinden. Dit heeft volgens Porter te maken met de clusters die zijn ontstaan rondom lokale
industrieën (Porter M. E., 1998). Volgens Porter zijn clusters niet uniek en is het succes van een
cluster een paradox. Porter stelt dat binnen de globale economie, de blijvende
concurrentievoordelen steeds meer komen te liggen in lokale kennis, relaties en motivaties (Porter
M. E., 1998). Rivalen van verre locaties kunnen volgens Porter niet tippen aan deze vorm van
blijvende concurrentievoordelen (Porter M. E., 1998). Dit betekent dat zowel overheid als
bedrijfsleven een belangrijke verantwoordelijkheid dragen bij het versterken van hun
concurrentiekracht.
In paragraaf 2.3.2 wordt er geconcludeerd door Lawton Smith & Leydesdorff dat de kennisintensieve
dienstensector de neiging heeft om zich te ontkoppelen van zijn geografische locatie. Dit lijkt het
blijvende concurrentievoordeel van lokale kennis volgens Porter tegen te spreken. Porter spreekt
echter over lokale kennis binnen een internationaal concurrerend cluster. Lawton Smith &
Leydesdorff spreken over de kennisintensieve dienstensector binnen een triple helix waarbij deze
sector minder sterk gebonden is aan de geografische locatie als de andere twee sectoren. Dit is ook
terug te zien in het havengebied van Schiedam. Er bevinden zich in Schiedam kennisintensieve
ingenieursbureau die wel behoren tot het maritieme cluster maar niet zijn gevestigd in het
havengebied.
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Deze ingenieursbureaus hebben de geografische vestigingsvoorwaarden van een havengebied niet
nodig maar maken wel onderdeel uit van het concurrentievoordeel die het maritieme cluster biedt
op het gebied van kennis. Door de digitalisering van kennis wordt ook informatie steeds minder
plaatsgebonden. De nabijheid van informatie wordt steeds meer relatief. Dit wordt ook wel de ‘death
of distance’ genoemd. De maritieme sector in Nederland bevindt zich grotendeels binnen een straal
van 100 kilometer. Dit is voldoende om te spreken in de nabijheidstermen van een cluster
(Wortelboer-van Donselaar, 2014).
Er bestaat veel discussie over hoe goed functionerende clusters gecreëerd en ondersteund kunnen
worden. Over een aantal aspecten bestaat er hierover een overeenstemming. Volgens Ebbekink en
Lagendijk zijn dit de volgende aspecten:
-

-

‘’Een goed functionerend cluster bestaat doorgaans uit een groep clusterstakeholders en
ondersteunende organisaties die gezamenlijk optrekken en een reactie vormen op externe
kansen en bedreigingen. Daaronder vallen overheidsinstanties, bedrijven, kennisproducenten,
onderwijsinstellingen, geldverstrekkers – inclusief ‘venture capitalists’, ‘angel networks’ en
banken – clusterorganisaties, Kamers van Koophandel, handels- en ondernemersorganisaties,
vakbonden, dienstverleners en werkgelegenheidsinstanties.
Clusters kennen een goede balans tussen openheid en bescherming en tussen lokale en
globale oriëntatie.
De stakeholders bezitten een collectief vermogen om risico’s goed in te schatten en te delen,
en breed te investeren in gezamenlijke voordelen die niet gemakkelijk weglekken (Ebbekink,
2015).’’

Op landelijk niveau zijn al deze aspecten terug te vinden binnen het Nederlandse maritieme cluster.
Binnen de hedendaagse economie ontstaat een lange waardeketen die zich over vele regio’s, landen
en continenten kunnen uitspreiden (Ebbekink, 2015). Deze nieuwe, complexe keten van productie
kan ook wel de ontwikkeling van de ‘’netwerkeconomie’’ genoemd worden. Deze ontwikkeling stelt
hoge eisen aan coördinatie, kwaliteitsmonitoring en logistiek (Ebbekink, 2015). Daarnaast doet zich
dezelfde trend voor bij innovatie. Innovatieketens zijn tegenwoordig uitgegroeid tot ecosystemen
waarbij vele actoren betrokken zijn (Ebbekink, 2015). Clusters vormen het antwoord op de noodzaak
tot meer coördinatie, kwaliteitsmonitoring, visievorming en aanpassingen op het niveau van
ecosystemen (Ebbekink, 2015). Hiermee vormen regio’s dus nog steeds de basis van economische
sterkte en concurrentiekracht van delen van de waardeketen. Deze conclusie sluit aan bij de eerder
beschreven paradox van Porter.
2.4.1 Stedelijk- en regionaal-economisch beleid
In het verleden verkregen steden en regio’s hun deel van sector- en bedrijvengroei door activiteiten
naar zich toe te trekken. Er werd ingezet op een goed productiemilieu, regiomarketing, directe lobby
en bedrijfsacquisities (Ebbekink, 2015). Hiermee was het regionaal-economisch beleid erop gericht
om een evenwichtige regionale verdeling van economische activiteiten te realiseren door middel van
investeringen in infrastructuur en vestigings-subsidies (Ebbekink, 2015). Door de opkomst van de
netwerkeconomie en het toenemend belang van ecosystemen is dit beleid veranderd. Het huidige
beleid op regionaal-economisch niveau is er meer op gericht om ruimte te bieden en vorm te geven
aan de ontwikkeling van netwerken en ecosystemen. Daarnaast is het top-downbeleid op regionale
herverdeling onder druk van bezuinigingen veranderd in ‘’regio’s op eigen kracht’’ (Ebbekink, 2015).
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Hierbij is de lokale welvaart verschoven van internationale en nationale investeringsprojecten naar
stedelijke en regionale groeimotoren (Ebbekink, 2015). Clustering is hierdoor uitgegroeid tot een
belangrijk instrument van stedelijk- en regionaal-economisch beleid.
Een voorbeeld van overheid en bedrijfsleven die gezamenlijk sturen op versterking van
communicatie- en netwerkcapaciteiten en gemeenschappelijke visievorming is het
topsectorenbeleid. Het maritieme cluster valt binnen dit topsectorenbeleid onder de topsector
water. Met het topsectorenbeleid probeert het Rijk onder andere aansluiting te vinden bij het
Europese Horizon 2020 programma. Dit is het programma van de Europese Commissie om onderzoek
en innovatie te stimuleren (Rijk, 2014). Tussen 2014 en 2018 trekt de Europese commissie bijna € 80
miljard uit voor het stimuleren van innovatie (Rijk, 2015). Hierbij is duurzaam en efficiënt transport
een van de thema’s. Dit betekend dat er een mogelijkheid is voor het Nederlands maritieme cluster
om te profiteren van cofinanciering uit Europa. Hiervoor is een gemeenschappelijke en
gecombineerde vraagarticulatie door betrokken partijen uit het maritieme cluster nodig (Rijk, 2015).
Hierbij heeft het maritieme cluster een behoefte aan hoogwaardige en goed samenwerkende
kennisinstituten.
Een praktisch voorbeeld van een regionale groeimotor is de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
(MRDH). De MRDH is een samenwerkingsverband van de volgende 23 gemeenten: Albrandswaard,
Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, PijnackerNootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland,
Westvoorne en Zoetermeer. Deze gemeenten bundelen hun krachten samen om het economische
vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van het gebied te versterken. Het Schiedamse havengebied is
opgenomen in het regionale investeringsprogramma van de MRDH. Dit investeringsprogramma is
gezamenlijk vastgesteld door de MRDH, de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad
Zuidvleugel (EPZ), de regio Drechtsteden en de regio Holland-Rijnland (Schiedam, 2016). Om de
MRDH te versterken moeten er op vier benaderingen vernieuwd worden: het vernieuwen van de
economie, het vernieuwen van energiegebruik, vernieuwing van verbindingen en vernieuwing van
stad en omgeving (Investeringsprogramma, 2017). Hiervoor is een top 25 aan focusgebieden
aangewezen. Het regionale investeringsprogramma is afgesteld door middel van
projectontwikkelingen binnen deze gebieden. Doordat het Schiedamse havengebied is opgenomen in
dit regionale investeringsprogramma komt het in aanmerking voor financiële middelen uit het rijk
voor de gebiedsontwikkeling. De MRDH ontvangt jaarlijks circa 600 miljoen direct van het rijk om
subsidies aan gemeenten te verlenen ter versterking van het economische vestigingsklimaat en voor
diverse verkeer- en vervoersprojecten (MRDH, 2017). Volgens het investeringsprogramma van de
MRDH wordt dit project benoemd als het Maritiem Service District Schiedam.
2.4.2 Industrieel district
Het Schiedamse havengebied wordt benoemd als een district. Het Schiedamse havengebied is
namelijk een locatie die ruimte biedt voor bedrijven uit het maritieme cluster. Hiermee maakt het
Schiedamse havengebied deel uit van het Nederlandse maritieme cluster. Zie paragraaf 3.1.1 voor de
definiëring van het Nederlandse maritieme cluster. In de literatuur lijkt de term cluster van Porter
nauw verbonden met de term industrieel district van Marshall (Garcia, 2016). Marshall omschrijft het
begrip industrieel district als een concentratie van bedrijven die nauw met elkaar verbonden zijn in
een afgebakende geografische zone.
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De bedrijven binnen een industrieel district staan in verbondenheid met gespecialiseerde
dienstverleners in verwante industrieën en bijbehorende instellingen. Hieruit moeten vervolgens
voor het district competitieve voordelen uit ontstaan zoals gezamenlijke en gespecialiseerde
productie (Garcia, 2016). Zoals eerder is benoemd is er geen eenduidige betekenis van wat precies
een cluster inhoud. Volgens Marshall zijn er een aantal kenmerken waaraan een district moet
voldoen (Alberti, 2016). Deze kenmerken zijn weergeven in de tabel hieronder. Hierin is aangegeven
of het Schiedamse havengebied voldoet aan deze kenmerken.
‘’Marshallian Industrial District

Toepassing op Schiedamse havengebied

Business structure dominated by small, locally owned firms

Nee

Scale economies relatively low

Nee

Substantial intra-district trade among buyers and suppliers

Ja

Key investment decisions made locally

Ja

Long-term contracts and commitments between local buyers and
suppliers

Ja

Low degrees of co-operation or linkage with firms external to the
district

Nee

Labour market internal to the district, highly flexible

Nee

Workers committed to district, rather than to firms

Nee

High rates of labour in-migration, lower levels of out-migration

Nee

Evolution of unique local cultural identity, bonds

Ja

Specialised sources of finance, technical expertise, business services
available in district outside of firms

Ja

Existence of ‘patient capital’ within district

Ja

Turmoil, but good long-term prospects for growth and employment’’

Ja

Tabel 2 Voornaamste kenmerken industrieel district volgens Marshall (Alberti, 2016) In de tweede
kolom van de tabel staat ja of nee weergeven. Ja betekend dat de kenmerken van toepassing zijn op
het Schiedamse havengebied. Nee betekend dat deze kenmerken niet van toepassing zijn op het
Schiedamse havengebied.
Zoals te zien is in tabel 2 beschikt het Schiedamse havengebied over een aantal kenmerken van een
industrieel district. Een aantal kenmerken van een industrieel district zijn echter niet van toepassing
op het Schiedamse havengebied. Volgens de kenmerken van een industrieel district volgens
Marshall zijn de bedrijven en de arbeidsmarkt binnen een district voornamelijk lokaal georiënteerd.
Het aanwezige maritieme cluster binnen het Schiedamse havengebied is echter sterk internationaal
georiënteerd. Het Schiedamse havengebied kan gezien worden als een onderdeel van de
Nederlandse maritieme cluster die bezit over een aantal kenmerken van een industrieel district.
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2.5.3 Conclusie
Volgens Porter staat clusteren voor het stimuleren van lokale specialisatie in een aantal verwante
sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere
organisaties (Porter M. E., 1998). Binnen clusters is er dus sprake van een samenwerking tussen de 3
o’s. De locatie van het cluster bepaalt volgens Porter hierbij een groot deel van het succes. Porter
stelt dat binnen de globale economie, de blijvende concurrentievoordelen steeds meer komen te
liggen in lokale kennis, relaties en motivaties (Porter M. E., 1998). Voor het Schiedamse maritieme
cluster is het dus van belang dat deze blijvende concurrentievoordelen versterkt zullen worden.
Volgens de eerder onderzochte triple helix literatuur kan het versterken van samenwerkingen en
relaties tussen de 3 o’s leiden tot een versterking van de kenniseconomie. Een optimalisering van de
triple helix draagt dus bij aan het versterken van de kenniseconomie en de blijvende
concurrentievoordelen van een cluster.
Volgens Ebbekink en Lagendijk zijn er een aantal aspecten waaraan een goed functionerend cluster
aan moet voldoen. Al deze aspecten zijn op landelijk niveau terug te vinden in het Nederlandse
maritieme cluster. Niet alle aspecten zijn terug te vinden op het niveau van het Schiedamse
maritieme cluster. Lokale kennis en informatie van een cluster is volgens de literatuur steeds minder
gebonden aan de geografische locatie. Dit kan voor Schiedam gezien worden als een kans.
Kennisintensieve maritieme bedrijven kunnen zich ontkoppelen van havengebieden zoals het
Schiedamse havengebied. Dit betekent dat de vestiging van kennisintensieve maritieme bedrijven
zich ook in de stad kunnen vestigen. De vestiging van kennisintensieve bedrijven in de stad kan
mogelijk zorgen voor een versterking van de relatie tussen stad en haven. Zowel kennisintensieve als
arbeidsintensieve maritieme bedrijven maken deel uit van dezelfde globale waardeketen waarbij het
netwerk op deze manier verspreid kan worden over stad en haven.
Volgens Ebbekink werd er in het verleden door de overheid op het gebied van clusteren voornamelijk
ingezet op een goed productiemilieu, regiomarketing, directe lobby en bedrijfsacquisities. Het
huidige beleid op regionaal-economisch niveau is er meer op gericht om ruimte te bieden en vorm te
geven aan de ontwikkeling van netwerken en ecosystemen. Het nieuwe beleid vraagt dus om een
andere rol van de overheid. Binnen de gebiedsontwikkeling van het Schiedamse havengebied zie je
dat de overheid deze nieuwe rol eigen maakt door meer te faciliteren en te verbinden in plaats van
te dicteren en te controleren. De overheid komt hiermee bedrijven en kennisinstellingen tegemoet.
Het is dus van belang dat bedrijven en kennisinstellingen ook meegaan met deze ontwikkeling van
sociale innovatie. Dit kan bereikt worden door het versterken van de onderlinge relaties en
samenwerkingen binnen de triple helix. Het Schiedamse havengebied is opgenomen in het regionale
investeringsprogramma van de MRDH. Volgens het investeringsprogramma van de MRDH wordt dit
project benoemd als het Maritiem Service District Schiedam. Volgens de literatuur kan het
Schiedamse havengebied gezien worden als een onderdeel van de Nederlandse maritieme cluster die
bezit over een aantal kenmerken van een industrieel district. In hoofdstuk 3 worden alle aspecten
van het Nederlandse maritieme cluster behandeld. Hierbij wordt er in paragraaf 3.2 wordt er
ingezoomd op het Schiedamse havengebied.
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Hoofdstuk 3 Het maritieme cluster
3.1 Het Nederlandse maritieme cluster
3.1.1 Inleiding
Het Nederlandse maritieme cluster is een samenhangend geheel en verzamelnaam voor alle
maritieme sectoren. Hiertoe behoren de varende sectoren: zeevaart, binnenvaart, marine, offshore,
waterbouw en visserij. Daarnaast behoort ook de maritieme maakindustrie tot het maritieme cluster:
scheepsbouw, jachtbouw en maritieme toeleveranciers. Tot slot behoren ook dienstverlenende
sectoren tot het maritieme cluster: zeehavens, maritieme diensten en kennisinstellingen
(Werkprogramma, 2016). In figuur 6 is de definitie van het Nederlands maritieme cluster weergeven
met sectoren en deelsectoren.

Figuur 6: Definitie van het Nederlands maritieme cluster (Werkprogramma, 2016).
Door de eeuwen heen heeft Nederland zich sterk weten te specialiseren in de maritieme industrie.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de maritieme sector al eeuwenlang wordt gezien als een topsector. De
maritieme bedrijven hebben zich geclusterd in havengebieden. Dit komt door de gunstige
vestigingsvoorwaarden die deze gebieden bieden voor de maritieme industrie. De voornaamste
vestigingsvoorwaarden voor de clustering zijn de nabijheid en toegankelijkheid tot het water
geweest. Dit geldt met name voor scheepsbouwers en varende sectoren die het water expliciet nodig
hebben voor hun bedrijfsactiviteiten. Daarnaast hebben zich ook haven gerelateerde- en maritieme
dienstverleners en maritieme toeleveranciers zich geclusterd binnen deze havengebieden. Haven
gerelateerde- en maritieme dienstverleners en maritieme toeleveranciers zijn hier gevestigd omdat
zij profiteren van de nabijheid en het netwerk van scheepsbouwers en varende sectoren. Deze
manier van clustering is grotendeels organisch tot stand gekomen zonder inmenging van de
overheid.
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Gemeente Schiedam heeft wel passief kunnen sturen op interne maritieme samenhang van de
Wilhelminahaven door middel van het erfpachtinstrument (Heinz, 2015). Hiermee kregen nietmaritieme en/of arbeidsintensieve initiatieven geen medewerking vanuit de gemeente.
Zoals eerder is gezegd is de onderliggende wens van overheid en bedrijfsleven om te clusteren, is dat
het cluster als geheel meer biedt dan de som der delen en een belangrijk middel is voor het
versterken van de concurrentiekracht. Volgens Wortelboer-van Donselaar en Visser zijn er twee
hoofdvormen van clusters die te herkennen zijn binnen het maritieme cluster:
-

-

‘’Een netwerkcluster heeft onderling sterke verticale en/of horizontale relaties tussen
bedrijven in een sector, maar is niet op een specifieke locatie gevestigd. Bedrijven in de
cluster profiteren dus niet van elkaars nabijheid. Binnen zo’n cluster zijn er wel andere
clustereffecten en eventueel profiteert de cluster van lokale locatiefactoren, van de locaties
waar de bedrijven in zo’n cluster zijn gevestigd. Bij een footloose sector als de zeevaartsector
kan dit spelen: locatie hoeft geen doorslaggevende factor te zijn. Bij een netwerkcluster kan
de relatie bestaan uit financiële handelsrelaties, uit kennisspillovers of uit schaalvoordelen.
Een ruimtelijk cluster is wel op een specifieke locatie gevestigd. Naast de specifieke locatieen clustervoordelen spelen er nabijheidsvoordelen en kunnen netwerkclustereffecten in
versterkte mate optreden wanneer een bedrijf zich vestigt op of nabij een knooppunt. In het
geval van de maritieme cluster is bijvoorbeeld de mainport Rotterdam zo’n knooppunt waar
locatie-, agglomeratie- en netwerkvoordelen samenvallen. Vanuit dit ruimtelijke perspectief
kijken we naar de vervoersrelatie van de Nederlandse zeevaartsector met Nederlandse
havens, naar de vestigingslocatie van reders en naar het belang van de aanwezigheid van
zeevaartondernemingen (dus niet zeevaart als vervoersdienst) op een bepaalde locatie.
(Wortelboer-van Donselaar, 2014).’’

3.1.2 Economische waarde
Het maritieme cluster van Nederland beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van
duurzame en innovatieve maritieme oplossingen die waarde toevoegen voor de klant. Hiermee
neemt Nederland een wereld leidende concurrentiepositie binnen de internationale maritieme
maakindustrie. De vooraanstaande positie van Nederland heeft het te danken aan de sterke
specialisatie in het ontwerpen en bouwen van schepen en offshore dienstverlening. De bedrijven die
zich hierin specialiseren zijn van groot belang voor zowel de nationale als de regionale economie. De
kennis en kunde van Nederlandse maritieme bedrijven zorgt ervoor dat het cluster hier
internationaal van profiteert. Een innovatieve thuismarkt zorgt hierbij voor een toegevoegde waarde
die op internationaal niveau gerealiseerd wordt (Werkprogramma, 2016). De innovatieve thuismarkt
is dus van groot belang voor Nederland om internationaal te blijven concurreren. Zoals Porter stelt is
dit de blijvende vorm van concurrentievoordelen voor clusters waarbij de nadruk ligt op lokale
kennis, relaties en motivaties.
De maritieme monitor geeft jaarlijks aan hoe het maritieme cluster er economisch voor staat. De
meest recente cijfers van het maritieme cluster komen uit het oogstjaar 2015. Volgens de maritieme
monitor 2016 bedraagt de directe en indirecte productiewaarde van het maritieme cluster in 2015
ongeveer € 55 miljard (van den Bossche, 2016). Direct genereerde het cluster voor Nederland in dit
jaar een toegevoegde waarde van ruim € 18,7 miljard. Indirect kwam hier € 5 miljard bij (van den
Bossche, 2016).
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Het maritieme cluster zorgt hiermee dat het verantwoordelijk is voor 3,5% van het bruto binnenlands
product (bbp) van Nederland (van den Bossche, 2016). De totale toegevoegde waarde van het
maritieme cluster steeg 3,9% procent sneller dan het bbp van Nederland (+2%). Dit komt grotendeels
doordat de toegevoegde waarde binnen de zeevaart is gestegen met 38%. Hoogstwaarschijnlijke
reden hiervoor zijn de dalende brandstofprijzen. Het maritieme cluster biedt in 2015
werkgelegenheid aan 265.000 personen waarvan 165.000 directe werkgelegenheid betreft. Het
aantal werkzame personen in het maritieme cluster is hiermee 3,0% van de Nederlandse
werkgelegenheid (van den Bossche, 2016). In 2015 deed de arbeidsmarkt van het maritieme cluster
het slechter dan de Nederlandse economie. Het aantal werkzame personen steeg in Nederland met
1,0% terwijl de werkgelegenheid in het maritieme cluster met 0,5% daalde (van den Bossche, 2016).
3.1.3 Offshore crisis
De constant lage olieprijs heeft een sterke invloed op het maritieme cluster. Het zorgt voor
uiteenlopende effecten binnen verschillende maritieme sectoren. De lage olieprijs heeft het een
negatief effect op de offshore sector. De offshore sector kampt met verminderde opdrachten van
klanten uit de olie- en gassector zoals Exxonmobile en Shell. Bedrijven uit de olie- en gassector
investeren fors minder in de winning van olie. Momenteel schommelt de olieprijs rond de € 60 euro
per vat. Bedrijven uit de olie- en gassector investeren liever in gespecialiseerde schepen bij minstens
€ 70, en liever € 80 of € 90 euro per vat om de kosten te dekken (Roelse, 2015). Voor de Nederlandse
offshore sector betekent dit dat de concurrentie op scheepsbouw uit lagere loonlanden toeneemt.
Om de tegenvallende omstandigheden in de offshore- en oliesector te compenseren zijn er grote
reorganisaties nodig binnen scheepsbouwers. Deze reorganisaties hebben inmiddels geleid tot de
schrapping van duizenden banen zowel lokaal als internationaal (Fransen, 2016). De Schiedamse
bedrijven SBM offshore, Huisman en Damen Shipyards hebben eveneens te maken met grote
reorganisaties. Binnen SBM offshore zijn er sinds 2014 duizenden banen verdwenen wereldwijd. In
augustus 2016 kondigde het bedrijf nog eens een verlies aan van 250 banen (Fransen, 2016). Binnen
maritiem dienstverlener Huisman verdwenen eind 2016 honderd vaste banen (Fransen, 2016).
Momenteel bevindt ook Damen Shipyards zich in een grote reorganisatie waarbij er 150 banen
worden geschrapt in Nederland (Lalkens, 2017). De lage olieprijs werkt als een domino-effect op het
maritieme cluster. Ook maritieme toeleveranciers worden negatief beïnvloedt doordat
scheepsbouwers minder opdrachten hebben.
Om de marktwerking binnen het maritieme cluster te begrijpen kan er gekeken worden naar de
onderlinge leveringen en investeringen in kapitaalgoederen per sector. De samenhang van het
maritieme cluster als netwerkcluster bestaat voor een groot deel uit onderlinge financiële
handelsrelaties (Wortelboer-van Donselaar, 2014). In figuur 7 zijn de onderlinge leveringen en
investeringen in kapitaalgoederen van de Nederlandse maritieme cluster in kaart gebracht. Er kan uit
figuur 7 geconcludeerd worden dat de offshore, de scheepsbouwsector en de maritieme
toeleveranciers in financiële zin de meest omvangrijke relaties hebben binnen de Nederlandse
maritieme cluster. Dit betekent dus dat het maritieme cluster een sterke financiële afhankelijkheid
heeft van drie sectoren die momenteel in zwaar weer verkeren door de lage olieprijs. Enerzijds zorgt
het netwerk binnen het maritieme cluster voor een sterke coördinatie, kwaliteitsmonitoring en
integrale visievorming. Anderzijds waarborgt dit netwerk niet altijd toekomstbestendigheid en
veerkrachtigheid in economisch mindere tijden. Dit komt door de sterke afhankelijkheid van olie en
de omvangrijke financiële handelsrelaties die hieromheen zijn ontstaan.
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Mocht de offshore-industrie weer aantrekken in de toekomst, dan zal het ongekend druk worden
voor de gekrompen industrie om aan de vraag te voldoen. De vooruitzichten bieden echter nog geen
zekerheden voor het grootschalig opbloeien van de offshore-industrie op termijn.
Voor andere sectoren uit het maritieme cluster heeft de lage olieprijs een positief effect. De lage
olieprijs zorgt voor lagere brandstofprijzen. Dit betekent dat de transportkosten voor de zeevaart,
binnenvaart en visserij afnemen (van den Bossche, 2016). Door het afnemen van de transportkosten
groeit de toegevoegde waarde binnen deze sectoren.

Figuur 7 Onderlinge leveringen en investeringen in kapitaalgoederen binnen de Nederlandse
maritieme cluster. Twee kanttekeningen: dit figuur betreft eenjarige cijfers van 2012. Het figuur geeft
daarnaast alleen een beeld van leveringen binnen Nederland (Wortelboer-van Donselaar, 2014).
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3.1.4 Innovatie
De kwaliteit van het maritieme cluster wordt niet alleen bepaald door de toegevoegde waarde en
werkgelegenheid die het biedt. Ook kennisontwikkeling bij het maritieme cluster draagt bij aan de
kracht van het cluster. Binnen het maritieme cluster zijn er drie mechanismen werkzaam die tot
innovatie kunnen leiden:
-

-

‘’Innovatie kan plaatsvinden doordat bedrijven binnen een cluster samenwerken;
Innovatie kan plaatsvinden doordat grote en dominante bedrijven binnen een cluster zelf
kennis ontwikkelen. Deze zorgen ervoor dat nieuwe ideeën binnen het bedrijf tot wasdom
komen, waar vervolgens de toeleveranciers en afnemers van profiteren. Hierdoor worden de
baten geïnternaliseerd, wat innovatie en groei stimuleert;
Volgens Porter (Porter, 1990) leidt juist concurrentie tussen bedrijven uit dezelfde sector tot
positieve effecten op de werkgelegenheid. Als voorbeeld noemt hij de clustering van de
diamantindustrie in Noord-Italië, waar honderden bedrijven elkaar beconcurreren. Door deze
concurrentie vindt juist innovatie plaats (Wortelboer-van Donselaar, 2014).’’

Zoals eerder is gezegd is de innovatieve thuismarkt medeverantwoordelijk voor de sterke positie van
de Nederlandse maritieme cluster in de wereld. De samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en
kennisinstellingen resulteren in het behoud en versterking van de Nederlandse marktpositie. Voor
Schiedam zijn met name innovaties op het gebied van offshore belangrijk. Schiedam neemt binnen
het maritieme cluster een sterke positie in door de aanwezigheid van een aantal grote leader-firms
en toeleveranciers uit deze sector. Het is van belang om inzicht te krijgen in de innovatiekracht van
het Schiedamse zeehavengebied. Volgens Wortelboer-van Donselaar zijn het relatieve niveau van
octrooiaanvragen binnen een cluster en de uitgaven aan Research & Development (R&D) meetbaar
ter indicatie van de innovatiekracht van ondernemingen binnen het cluster. Een verdere uitwerking
van een indicatie van de innovatiekracht is niet uitgewerkt binnen dit onderzoek. Dit kan een
onderzoek op zich zijn en valt hiermee buiten de scope van dit onderzoek.
3.1.6 Field labs
Binnen innovatienetwerken rondom sectoren en clusters zijn er field labs ontstaan als aanjager van
economische vernieuwing, cross‐over samenwerking en het aanpakken van maatschappelijke
vraagstukken. Janssens omschrijf field labs als: ‘’Praktijkomgevingen waarin bedrijven en
kennisinstellingen doelgericht smart (next economy) producten en technologieën (uit)ontwikkelen,
testen en implementeren (Janssens, 2016).’’
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Figuur 8 Overzicht van field labs in Nederland.
•

Vanuit de maritieme industrie is er een toenemende belangstelling voor additive manufacturing. De
Rotterdamse haven wil zich positioneren als ’3D metal spare parts hub’ waar defecte metalen
onderdelen in de maritieme industrie direct 3D-geprint kunnen worden (Janssens, 2016). Op het
RDM-terrein worden er hiervoor pilots ontwikkeld in het RAMLAB (Rotterdam additive
manufacturing lab) (Havenbedrijf, 2016). Een van de trekkers van dit field lab is het Schiedamse
bedrijf Huisman (Janssens, 2016).
3D-printing is één van de nieuwste productietechnologieën. Printbedrijven zijn momenteel nog
relatief klein. Toch wordt er steeds meer gebruik van gemaakt binnen verschillende sectoren. De 3Dprinters zijn namelijk goedkoper, duurzaam en flexibel (Daling, 2017). Binnen de scheepsbouw hoeft
er in de toekomst niet meer gewacht te worden op leveranciers uit Azië voor scheepsonderdelen.
Deze onderdelen kunnen in de toekomst zelf geprint worden in Nederland. Binnen het Maritime
Fieldlab wordt er door een aantal bedrijven gezamenlijk gewerkt aan s’ werelds eerste
geclassificeerde scheepsschroef die 3D geprint is (Daling, 2017). Deze samenwerking bestaat uit de
bedrijven Damen Shipyards, Promarin, Autodesk en Bureau Veritas. Damen Shipyards investeert
sinds een paar jaar in 3D-printing (Daling, 2017). Kees Custers, ingineur bij Damen Shipyards zegt
hierover: ‘’Als dit experiment slaagt, en als deze technologie zichzelf bewijst, dan gaan we ook andere
componenten met 3D-printtechnologie ontwikkelen. In de scheepsbouw lopen wij nu voorop, en we
willen die voorsprong graag uitbouwen. Onze reparatiewerven kunnen in de nabije toekomst dit soort
componenten ter plekke in kleien volumes maken en onmiddellijk hun klanten bedienen. Ze hoeven
niet meer te wachten op leveranciers uit China of Maleisie (Daling, 2017).’’
De ontwikkeling van de 3D-printtechnologie kan voor het Schiedamse maritieme cluster gezien
worden als een kans. Deze vorm van innovatie brengt in de toekomst niet alleen meer efficiency op
voor bedrijven. Geert Schouten is directeur van Shipbuilder, een producent van software voor de
scheepsbouw. Hij verwacht dat trendsetters zullen opstaan en dat digitale scheepsbouwers een
belangrijke rol zullen vervullen. Schouten zegt hierover het volgende: ‘’3D-printing is onderdeel van
het digitaliseringsproces en de printers zijn in feite robots. Om 3D-printing mogelijk te maken, moet je
digitaliseren. Digitalisering, robotisering en printing gaan hand in hand.
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Maar dat betekent dat je helemaal anders moet gaan denken en afstand moet nemen van de huidige
ontwerp-en bouwtechnieken. Je moet weer vanaf nul beginnen, en dan heeft 3D-printing grote
mogelijkheden. (Daling, 2017)’’ 3D-printing en digitalisering zullen er op de lange termijn voor zorgen
dat er nieuwe maritieme nichemarkten ontstaan. Het Schiedamse havengebied zou hierop kunnen
inspelen door ervoor te zorgen dat juist deze nieuwe bedrijven te faciliteren. Dit kunnen bijvoorbeeld
innovatieve startups zijn. Ook kunnen dit bestaande bedrijven uit deze nichemarkt zijn zoals
Shipbuilder of Promarin.
Naast het RAMLAB op het RDM is er nog een field lab wat zich richt op de maritieme sector. In 2016
is het field lab ‘SMASH’ opgericht: SMart Maintenance of SHips (Maintenance, 2016). Binnen SMASH
worden innovaties op het gebied van condition based monitoring, dataverwerking, data-analyse en
’smart maintenance’ getest, ontwikkeld en ingezet. Deze innovaties worden ontwikkeld voor de
categorieën voortstuwing, romp, navigatie & communicatie, composieten en radarsystemen
(Maintenance, 2016). De innovaties maken het mogelijk om maritiem onderhoud voorspelbaar en
optimaliseerbaar te maken. Hierdoor worden onderhoudskosten binnen de scheepvaart verlaagt en
kunnen schepen efficiënter ingezet worden (Janssens, 2016). Door de vorm van open innovatie doet
zich er binnen SMASH een vorm van synergie voor. Veelbelovende innovaties die bij één organisatie
worden getest worden binnen SMASH vervolgens bij meerdere organisaties toegepast (Janssens,
2016). Hierdoor vindt er een samenwerking plaats tussen ‘asset owners’ en toeleveranciers van
service, maintenance, dataverwerking en ‐analyse (Janssens, 2016). Tijdens bijeenkomsten van
SMASH worden zogenoemde ’living labs’ aangewezen. Dit zijn fysieke testlocaties voor het inzetten
van pilots en proof-of-concepts. Deze fysieke testlocaties kunnen plaatsvinden bij één van de
projectpartners van SMASH. Namens de Schiedamse haven zijn Wärtsilä en RH Marine
vertegenwoordigd als betrokkenen binnen het field lab (Maintenance, 2016).
3.1.5 Geografische ligging
Ruimtelijk gezien ligt het Nederlandse maritieme cluster verspreid over het land geconcentreerd aan
de kust en binnenwateren (zie figuur 8). Door de sterke internationale oriëntatie van het cluster
hebben maritieme leader-firms en toeleveranciers ook wereldwijd veel vestigingen. Het Nederlandse
maritieme cluster fungeert zoals thuismarkt voor een internationaal speelveld. Volgens de Langen
worden er vier ruimtelijke concentraties van maritieme clusters binnen Nederland onderscheiden:
Mainport Rotterdam, het Noordzeekanaal, het noorden van Nederland en Vlissingen (Langen, 2002).
Het havengebied van Schiedam valt binnen de ruimtelijke concentratie Mainport Rotterdam. Binnen
deze concentratie zijn er maritieme samenwerkingsverbanden die zich verspreiden over een groter
gebied zoals het samenwerkingsverband Maritime Delta. Maritime Delta is een overkoepelend
orgaan dat zich inzet voor betere samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in
het gebied vanaf de tweede Maasvlakte tot Gorinchem en Werkendam. Vanaf het Rotterdamse
havengebied tot Gorinchem en Werkendam liggen namelijk sterke concentraties van maritieme
industriegebieden. Dit zijn de maritieme gebieden in Rotterdam, Schiedam, Krimpen aan den IJssel,
Drechtsteden, Gorinchem en Werkendam.
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Figuur 9 concentratie van het maritieme cluster over Nederland. Rode rechthoek: Maritieme regio
Rotterdam – Drechtsteden. Rode omcirkeling: Schiedam. (Wortelboer-van Donselaar, 2014)
In figuur 9 is de hoge concentratie van maritieme ondernemingen in dit gebied te zien binnen de
rode rechthoek. Binnen de rode omcirkeling ligt het Schiedamse havengebied. Figuur 8 laat zien dat
Schiedam geografisch gezien een centrale positie inneemt binnen de Nederlandse maritieme cluster.
Schiedam profiteert hiermee van de nabijheid van de Rotterdamse haven. In de Rotterdamse haven
bevinden zich gas- en oliebedrijven die gebruik maken van de offshore diensten die het Schiedamse
havengebied aanbiedt. Niet alleen de concentratie en de nabijheid van bedrijven is hierbij van
belang. Ook de snelle fysieke verbinding over de Nieuwe Maas met de Noordzee is voor Schiedam
een geografisch concurrentievoordeel. Het achterland heeft zoals eerder benoemd sterke
concentraties van maritieme industriegebieden. Op de binnenvaart en watersport na zijn deze
gebieden economisch afhankelijk van maritieme activiteiten op zee. Schiedam heeft hierbij een
vooraanstaande positie doordat het een zeehavengebied is. Voor transport en logistiek van en naar
de Noordzee hoeven er tussen Schiedam geen bruggen en sluizen gepasseerd te worden. Dit geldt
echter wel voor de concentraties van maritieme industriegebieden in het verdere achterland. Het
Schiedamse havengebied profiteert van de locatie-, agglomeratie- en netwerkvoordelen die het
knooppunt mainport Rotterdam biedt. Dit geeft aan dat de Nederlandse maritieme cluster niet
alleen internationaal concurreert met andere maritieme regio’s. Ook binnen de Nederlandse
maritieme cluster wordt er onderling geconcurreerd tussen regio’s en maritieme industriegebieden.
De geografische concurrentievoordelen kunnen ook wel benoemd worden als Unique Selling Points.
Deze Unique Selling Points worden verder toegelicht in paragraaf 3.2.6.
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3.1.7 Branding en acquisitie
Volgens Porter leidt onderlinge concurrentie binnen een cluster, tussen bedrijven uit dezelfde sector,
tot positieve effecten op de werkgelegenheid. Onderlinge concurrentie tussen bedrijven uit dezelfde
sector kan namelijk leiden tot meer innovatie en specialisatie binnen een cluster. Met een open
markt, en de vele maritieme bedrijven geconcentreerd in maritieme industriegebieden, zal er altijd
sprake zijn van concurrentie. Je ziet dan ook dat niet alleen bedrijven met elkaar concurreren binnen
het cluster. Ook gebieden beconcurreren elkaar binnen het maritieme cluster door middel van
branding en acquisitie. Een voorbeeld hiervan is ‘Drecht Cities Maritime Delta.’ Dit is een
internationale brandingscampagne van de regio Drechtsteden. Hiermee wordt de regio gepromoot
als optimale vestigingsplaats voor bedrijven, in het bijzonder uit de maritieme en logistieke sector.
Het resultaat van deze campagne is een dynamische lijst met bedrijven die wensen te investeren in
de regio Drechtsteden (Bloem, 2017). Ook voor het havengebied van Schiedam kan een dergelijke
brandingscampagne een positief effect hebben op de werkgelegenheid. De gemeente Schiedam en
het HbR werken momenteel gezamenlijk aan een brandingsplan. In dit onderzoek zal in paragraaf
3.2.6 de Unique Selling Proposition (USP) van het Schiedamse havengebied benoemd worden. De
USP zijn kenmerken die het Schiedamse havengebied bezit die gebruikt kunnen worden voor
branding en acquisitie.
3.1.8 Transitie
De wereld is momenteel sterk in verandering door een aantal globale ontwikkelingen zoals
klimaatverandering, technologische innovaties en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoals
olie. Dit betekend dat de maatschappij voor de grote uitdaging staat om te anticiperen op deze
globale veranderingen. Om in te spelen op deze globale veranderingen is er een systeemverandering
nodig, een nieuwe manier waarop we onze samenleving organiseren (Rifkin, 2016).
Volgens de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin wordt deze transformatie omschreven als de ‘Derde
Industriële Revolutie.’ Rifkin beschrijft dat de ‘nieuwe economie’ (The Next Economy) gebaseerd is
op de het samensmelten van internet- en communicatietechnologie met nieuwe vormen van
decentrale energieopwekking. Deze decentralisatie heeft vergaande gevolgen op hoe de economie is
georganiseerd. Volgens Rifkin gaan we van een gecentraliseerde, verticaal georganiseerde economie
naar een laterale, decentrale en circulaire economie, gebaseerd op samenwerking. Dit betekend dat
ook onze fysieke infrastructuur aangepast moet worden om de nieuwe economie te realiseren.
Hiervoor heeft de MRDH met behulp van Rifkin De Roadmap Next Economy (RNE) geschreven. Dit is
een routekaart die aangeeft welke projecten de aankomende 10 a 20 jaar nodig zijn in de regio om
optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technische ontwikkelingen. Deze
regionale investeringsstrategie heeft ook invloed op de ontwikkeling van het maritieme cluster
binnen de regio. De kennis en industriële posities in het maritieme cluster wordt benoemd als één
van de sterke punten van de regio (Rifkin, 2016).
Eén van de dragende projecten binnen de RNE is het project ‘Port as Service.’ Dit project heeft onder
andere als doel om het RAMLAB op te schalen naar een digitale infrastructuur voor nieuwe
maakindustrie (Rifkin, 2016). Daarnaast stelt de RNE als doel om een campus op te zetten in de regio
voor Maritime & Smart Industry. Deze ontwikkelingen kunnen gezien worden als kansen voor het
Schiedamse havengebied waar momenteel al veel kennis ligt over maritieme bedrijvigheid.
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Het Schiedamse havengebied kan in de toekomst mogelijk ruimte bieden voor het opschalen van het
RAMLAB en het opzetten van een campus voor Maritime & Smart Industry. Momenteel vinden deze
ontwikkelingen plaats op het RDM-terrein.
Naast de gehele MRDH heeft ook de Rotterdamse haven expliciet te maken met een belangrijke
omslag. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus universiteit, is het
klimaatakkoord een ‘doodsteek’ voor de Rotterdamse haven. In het klimaatakkoord van Parijs is er in
2015 door 195 landen afgesproken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het juridisch
bindend akkoord heeft als concreet doel om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden
Celsius te houden.
De Rotterdamse haven is van oudsher een doorvoerhaven. Na de tweede wereldoorlog is de haven
enorm gegroeid. Dit komt grotendeels doordat de Rotterdamse haven zich de afgelopen decennia
sterk heeft ontwikkeld als doorvoerhaven voor fossiele grondstoffen. De Schiedamse haven heeft
hiervan mee kunnen profiteren door diensten te leveren aan petrochemische bedrijven op het
gebied van offshore. De bedrijven die fossiele grondstoffen gebruiken om brandstoffen en chemische
producten te maken stoten veel CO2 uit. De Rotterdamse haven is verantwoordelijk voor 18 procent
van de nationale CO2-uitstoot van Nederland (NRC, 2017). Met het klimaatakkoord van Parijs staat
Nederland voor de grote uitdaging om binnen 30 jaar de economie en samenleving klimaatneutraal
te maken. De bedrijven die momenteel veel CO2 uitstoten in de Rotterdamse haven hebben ook erg
veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie (HbR, 2017). Volgens
het HbR maakt de haven van Rotterdam zich geschikt om pionier te zijn in het ontwikkelen en
grootschalig toepassen van technieken om CO2-uitstoot van de industrie te reduceren. Met deze
koploperspositie kan het Rotterdamse havengebied een internationaal voorbeeld zijn voor de
energietransitie die vereist is. Volgens Rotmans gaat deze afbraak van de fossiele haven steeds
sneller. Rotmans gaat ervan uit dat er van de 5 raffinaderijen er minstens 4 sluiten de aankomende
10 jaar (Rotmans, 2017). Volgens Rotmans moet met name politiek nog om. Daarom pleit Rotmans
voor de groene economie als een ‘topprioriteit’ voor het nieuwe kabinet.
Bedrijven beginnen de transitie van fossiel naar onuitputbaar al meer serieus te nemen volgens
Rotmans. Zo zie je dat Shell zich richt om van ieder druppeltje olie de laatste molecuul te benutten.
Of het bedrijf Sif dat zich richt op stalen funderingen voor windmolens. Dit bedrijf groeide in
Roermond uit zijn voegen en heeft zich nu op de tweede Maasvlakte gevestigd. Ook het bedrijf Neste
werkt aan energietransitie door dierlijke vetten, raapzaadolie, frituurvet en slachtafval om te zetten
in hernieuwbare diesel. Rotterdam is volgens het HbR nu al de grootste biobased-cluster van de
wereld (HbR, 2017). Dit zijn volgens Rotmans allemaal tekenen en voorbeelden van de ‘nieuwe
haven’ en de ‘nieuwe economie.’ Rotmans erkend dat de energietransitie pijn gaat doen aan de
haven. De Rotterdamse haven staat namelijk al onder grote druk van Aziatische havens. Met het oog
op energietransitie zal de Rotterdamse haven nog sneller zakken op de lijst van wereldhavens. Toch
is het nodig om de haven duurzaam en toekomstbestendig te maken.
In de Rotterdamse haven doet er zich dus creatieve destructie voor van de relevante elementen van
de oude arrangementen. Dit betekent volgens de triple helix literatuur dat de energietransitie in de
Rotterdamse haven kan leiden tot nieuwe, dynamische trajecten naar alle drie de sectoren van de
triple helix. Het maritieme cluster van Schiedam zou theoretisch gezien kunnen meeprofiteren van
de initiatiefase van de innovatiecyclus waarin de Rotterdamse haven zich momenteel bevindt.
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Het HbR heeft een onderzoek laten uitvoeren door het Wuppertal Institute for Climate, Environment
and Energy. Hierin heeft het HbR gevraagd om toekomstscenario’s te schetsen voor de Rotterdamse
haven. Met deze toekomstscenario’s worden verschillende invalshoeken beschreven voor de
industriële toekomst van de Rotterdamse haven. Het Wuppertal instituut stelt dat er de volgende
nieuwe industrieën kunnen ontstaan in de Rotterdamse Haven:
-

-

-

-

‘’Offshore wind. Speelt nu al een rol en die zal aanzienlijk toenemen. Daarbij gaat het zowel
om productiefaciliteiten, het installeren van windparken op zee als het onderhoud.
Bio-based chemie. Hier is al een begin mee gemaakt en Rotterdam heeft een gunstige positie
om hierin een toonaangevende rol te spelen.
Flexibiliteit voor het elektriciteitsnet. Met de opkomst van wind en zon als nieuwe bronnen
van elektriciteit groeit de behoefte aan het flexibel inspelen op vraag en aanbod. Energieintensieve processen als elektrolyse voor de productie van waterstof en stoom voor de
procesindustrie zijn prima geschikt om die flexibiliteit te leveren en daarmee inkomsten te
genereren.
Transport en opslag van CO2. De haven kan leverancier worden van technologie en diensten
voor de opslag van CO2.
Productie van waterstof en synthetische brandstoffen. Gezien de bestaande infrastructuur
heeft Rotterdam een gunstige positie om een belangrijke producent te worden. Waterstof en
koolstof kunnen ook per schip worden aangevoerd voor verdere verwerking.
Afvalverwerking. Om de chemische industrie van koolstof te voorzien kan Rotterdam uit afval
synthetisch gas produceren dat dient als grondstof voor het bestaande petrochemische
cluster.
Staalproductie. In de toekomst zal die vooral gebeuren met waterstof en elektrisch
aangedreven. Gemakkelijke toevoer van ijzererts en de grootschalige beschikbaarheid van
waterstof en duurzame elektriciteit bepalen de meest gunstige productielocatie.’’ (Inginieur,
2017)

Voor de Schiedamse haven is het van belang om de opkomst van deze nieuwe industrieën
nauwlettend in de gaten te houden. Het Schiedamse havengebied profiteert momenteel van de
Rotterdamse haven doordat maritieme bedrijven klantenrelaties hebben binnen de petrochemische
wereld. Dit kan in de toekomst veranderen door de transitie die zich voor doet in de Rotterdamse
haven. Het is dus belangrijk dat de Schiedamse haven inspeelt op de kansen die er liggen binnen deze
nieuwe industrieën voor de maritieme industrie. De grootste kans voor het maritieme cluster ligt
mogelijk in de industrie offshore wind. Volgens het Wuppertal instituut is dit de industrie die op
korte termijn de grootste potentie heeft voor nieuwe economische activiteiten in de Rotterdamse
haven (zie figuur 10). Dit komt doordat offshore wind nu al een rol speelt binnen de Rotterdamse
haven.
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Figuur 10 De verwachte marktpotentie van mogelijke nieuwe economische activiteiten in tijd
(Lechtenböhmer, 2017)
Binnen de Schiedamse havengebied zijn er veel bedrijven gevestigd met hoogwaardige kennis van
offshore zoals Huisman Equipment, Damen Shipyards en HSM offshore. Deze bedrijven zijn van
oudsher sterk georiënteerd op de olie- en gasindustrie. Deze bedrijven oriënteren zich nu ook op
‘renewables’ om mee te kunnen gaan met de transitie. Renewables kunnen omschreven worden als
nieuwe manieren van energieopwekking. Het Wuppertal instituut toont aan dat er een grote
marktpotentie zit in offshore wind (Lechtenböhmer, 2017). Het HbR zal dus in de toekomst een
groter belang hechten aan de ontwikkeling van deze industrie. Dit groeiende belang is door het HbR
al kenbaar gemaakt aan de wereld. De Rotterdamse haven gaat ruimte creëren voor een offshore
center voor windenergie en de ontmanteling van olie- en gasplatforms op zee. Hiervoor wordt een
nieuw haventerrein ingericht van maximaal 70 hectare op de tweede Maasvlakte (HbR, 2017).
Volgens het HbR vraagt de groeimarkt offshore wind om een gespecialiseerd havengebied voor de
aanleg en onderhoud van offshore windparken (HbR, 2017). Dit gebied wordt het Offshore Center
Rotterdam (OCR) genoemd.
De nieuwe aanleg van een dergelijk havengebied kan dubieus opgevat worden door ontwikkelde
maritieme havengebieden zoals de Schiedamse haven. De Schiedamse haven heeft namelijk
vergelijkbare vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid zoals het OCR. Hier komt bij dat er
zich in het Schiedamse havengebied locatiesynergie voordoet. Dit is eerder aangetoond in het
onderzoek van Heinz: Oude zeehavens in kleine steden: van vergeten zones naar nieuwe assets?
(Heinz, 2015) Deze vorm van locatiesynergie zal op de Tweede Maasvlakte nog gecreëerd moeten
worden. Op de Maasvlakte ligt echter meer ruimte om nieuwe bedrijven grootschalig te faciliteren.
Daarnaast zorgt de schaalvergroting en intensivering van offshore wind op de Tweede Maasvlakte
voor de versterking van de blijvende concurrentievoordelen in de regio. Daarnaast zullen
kennisintensieve maritieme bedrijven zich hier niet snel vestigen. Dit betekend dat er samengewerkt
zal moeten worden tussen de aangewezen partijen binnen deze groeiende industrie ter bevordering
van synergie. Het Schiedamse havengebied heeft transparantie nodig van het HbR over welke rol het
in de toekomst kan gaan spelen ten opzichte van het OCR en vice versa.
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Dit betekend dat er op hoger bestuurlijk niveau afstemming en overeenstemming gevonden moet
worden op het gebied van beleid zodat er optimaal van elkaar geprofiteerd kan worden.
Het maritieme cluster kan ook meeprofiteren op het gebied van andere nieuwe industrieën zoals
transport en opslag van CO2 en staalproductie. De verwachting is echter dat potentiele nieuwe
economische activiteiten pas later gaan plaatsvinden vanaf circa 2030 en later. Hierop wordt niet
verder doorgegaan in dit onderzoek.
3.1.9 Conclusie
Het Nederlandse maritieme cluster heeft een leidende positie binnen de internationale maritieme
industrie. Het cluster fungeert als thuismarkt voor een globale waardenketen. Een innovatieve
thuismarkt zorgt hierbij voor een toegevoegde waarde die op internationaal niveau gerealiseerd
wordt (Werkprogramma, 2016). Zoals Porter stelt is dit de blijvende vorm van concurrentievoordelen
voor clusters waarbij de nadruk ligt op lokale kennis, relaties en motivaties.
Een constante lage olieprijs zorgt voor uiteenlopende effecten binnen verschillende maritieme
sectoren. De concurrentie op scheepsbouw uit lagere loonlanden neemt hierdoor steeds meer toe.
Om de tegenvallende omstandigheden in de offshore- en oliesector te compenseren zijn er grote
reorganisaties nodig binnen bedrijven uit deze sectoren. De Schiedamse bedrijven SBM offshore,
Huisman en Damen Shipyards hebben hierom mede te maken gehad met grote reorganisaties. De
lage olieprijs werkt bovendien als een domino-effect op het maritieme cluster. Ook maritieme
toeleveranciers worden negatief beïnvloedt doordat scheepsbouwers minder opdrachten hebben.
Het maritieme cluster heeft en sterke financiële afhankelijkheid van de sectoren (scheepsbouw,
offshore, maritieme toeleveranciers) die onder druk staan van de lage olieprijs.
De kwaliteit van het maritieme cluster wordt niet alleen bepaald door de toegevoegde waarde en
werkgelegenheid die het biedt. Ook kennisontwikkeling in het maritieme cluster draagt bij aan de
kracht van het cluster. Binnen innovatienetwerken rondom sectoren en clusters zijn er field labs
ontstaan als aanjager van economische vernieuwing, cross‐over samenwerking en het aanpakken van
maatschappelijke vraagstukken. Twee hiervan praktijkomgevingen voor de maritieme industrie:
RAMLAB en SMASH. De ontwikkeling van de 3D-printtechnologie kan voor het Schiedamse maritieme
cluster gezien worden als een kans. Deze vorm van innovatie brengt in de toekomst niet alleen meer
efficiency op voor bedrijven. 3D-printing en digitalisering zullen er op de lange termijn voor zorgen
dat er nieuwe maritieme nichemarkten ontstaan. Het Schiedamse havengebied zou hierop kunnen
inspelen door ervoor te zorgen dat juist deze nieuwe bedrijven te faciliteren. Dit kunnen bijvoorbeeld
innovatieve startups zijn. Door de vorm van open innovatie doet zich er binnen SMASH een vorm van
synergie voor. Veelbelovende innovaties die bij één organisatie worden getest worden binnen
SMASH vervolgens bij meerdere organisaties toegepast (Janssens, 2016). Hierdoor vindt er een
samenwerking plaats tussen ‘asset owners’ en toeleveranciers van service, maintenance,
dataverwerking en ‐analyse (Janssens, 2016).
Het havengebied van Schiedam valt binnen de ruimtelijke concentratie Mainport Rotterdam.
Schiedam neemt hiermee een centrale ligging in binnen het Nederlandse maritieme cluster. Dit zorgt
voor een aantal geografische concurrentievoordelen ook wel de Unique Selling Points genoemd. Het
Nederlandse maritieme cluster concurreert niet alleen op internationaal niveau maar ook wordt er
onderling geconcurreerd tussen regio’s met maritieme industriegebieden. Dit doen gebieden onder
andere door middel van branding en aquisitie.
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Het Schiedamse havengebied kan in de toekomst mogelijk ruimte bieden voor het opschalen van het
RAMLAB en het opzetten van een campus voor Maritime & Smart Industry. Momenteel vinden deze
ontwikkelingen plaats op het RDM-terrein. Het HbR heeft een onderzoek laten uitvoeren door het
Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Volgens dit onderzoek kunnen er een
aantal nieuwe industrieën ontstaan in de Rotterdamse haven. Het is dus belangrijk dat de
Schiedamse haven inspeelt op de kansen die er liggen binnen deze nieuwe industrieën voor de
maritieme industrie. De grootste kans voor het maritieme cluster ligt mogelijk in de industrie
offshore wind. Voor deze industrie heeft het HbR een nieuw haventerrein ingericht van maximaal 70
hectare op de tweede Maasvlakte (HbR, 2017). De nieuwe aanleg van een dergelijk havengebied kan
dubieus opgevat worden door ontwikkelde maritieme havengebieden zoals de Schiedamse haven. De
Schiedamse haven heeft namelijk vergelijkbare vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid
zoals het OCR. Dit betekend dat er samengewerkt zal moeten worden tussen de aangewezen partijen
binnen deze groeiende industrie ter bevordering van synergie. Het Schiedamse havengebied heeft
transparantie nodig van het HbR over welke rol het in de toekomst kan gaan spelen ten opzichte van
het OCR en vice versa. Dit betekend dat er op hoger bestuurlijk niveau afstemming en
overeenstemming gevonden moet worden op het gebied van beleid zodat er optimaal van elkaar
geprofiteerd kan worden.

3.2 Het Schiedamse havengebied
3.2.1 Inleiding
In dit paragraaf volgt een analyse van het Schiedamse havengebied. Er is als eerst een historische
introductie gemaakt van het gebied. Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van bedrijven en
vertegenwoordigde sectoren in het gebied. Ook is er aandacht besteed aan het onderwerp milieu en
duurzaamheid. Tot slot worden de Unique Selling Points van het havengebied benoemd. Deze
kunnen gezien worden als een aantal unieke eigenschappen waarover het havengebied beschikt.
3.2.2 Historische beschrijving
Schiedam is ontstaan toen er een dam werd aangelegd in de rivier de Schie omstreeks het jaar 1250.
Rondom deze dam vestigden zich handelaren, schippers en ambachtslieden. In 1275 kreeg Schiedam
stadsrechten (Zuid-Holland, 2017). De belangrijkste bedrijfstak tot ver in de zeventiende eeuw was
de haringvisserij. Vanaf de zeventiende eeuw zorgde de moutwijnindustrie in Schiedam voor de
economische voortspoedt. Rondom 1900 begon de neergang voor de jeneverindustrie (Zuid-Holland,
2017). Schiedam kreeg te maken met concurrentie van moderne gist- en spiritusfabrieken. Vanaf
deze tijd begon Schiedam zich meer te richten op de scheepsbouw.
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Figuur 11 Een historische foto uit de lucht van de Wilton-Fijenoord werf (Vlaggeschipmalde, 2017)
In 1905 vestigde zich het eerste maritieme bedrijf zich in Schiedam. Met de komst van
scheepsbouwer Gusto werd destijds de eerste scheepswerf aangelegd in het Schiedamse
havengebied (Heinz, 2015). Vervolgens vestigde in 1915 het Scheepsbouwbedrijf de NieuweWaterweg zich in het havengebied. Ook het scheepsreparatie bedrijf Wilton-Fijenoord vestigde zich
in 1916 in het Schiedamse havengebied (Heinz, 2015). Dit bedrijf groeide uit tot de grootste
werkgever van Schiedam met op het hoogtepunt circa 7.500 werknemers. Tussen 1914 en 1922
wordt de Wilhelminahaven gegraven en verlengd naar aanleiding van de vestiging van deze
maritieme bedrijven (Heinz, 2015). Na de realisatie van de Wilhelminahaven wordt in 1924 de
Wiltonhaven opgeleverd. De scheepsbouw beheerst de Schiedamse economie tot circa 1980. Na
deze tijd gingen de grote scheepsbouwbedrijven failliet door toedoen van buitenlandse concurrentie
uit opkomende, Aziatische lageloonlanden. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw heeft de olieindustrie een sterke groei doorgemaakt. Dit heeft voor het havengebied van Schiedam de vestiging
betekend van grote bedrijven uit de offshore.
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Figuur 12 Het huidige Schiedamse havengebied vanuit vogelvluchtperspectief (Schiedamhavens,
2017)
3.2.3 Bedrijven
De Schiedamse haven wordt gedomineerd door een aantal grote maritieme bedrijven: SBM offshore
(internationaal hoofdkantoor), Damen Shiprepair, Huisman Equipment (internationaal
hoofdkantoor), Mammoet (internationaal hoofdkantoor), HSM offshore (dochteronderneming van
SBM offshore), Wärtsilä, Jumbo (internationaal hoofdkantoor), ERS Saipem. Dit zijn grote,
internationale bedrijven die zich richten op de maritieme maakindustrie met een specialisering in
offshore. Deze multinationals worden ook wel leader firms genoemd.
’’Leader firms zijn bedrijven in een cluster, die, vanwege hun grootte, marktpositie, kennis en
ondernemersvaardigheden, het vermogen en incentive hebben om investeringen te doen met
positieve neveneffecten in het cluster (Nijdam, 2010)’’
Deze leader firms hebben volgens Nijdam een aantal gedragskenmerken:
-

‘’Leader firms coördineren de productienetwerken, met als gevolg dat het hele netwerk meer
concurrerend wordt.
Leader firms stimuleren de verspreiding van kennis in het cluster.
Leader firms versterken de arbeidsmarkt.
Leader firms profiteren het meest van een goed opgeleide arbeidsmarkt en investeren vaak in
opleidingsprojecten.
Leader firms versterken de organisatorische capaciteit van het cluster. Het Nederlandse
maritieme cluster is een goed georganiseerd cluster met ondernemersverenigingen per
vakgebied en een cluster-brede organisatie. Deze organisaties zijn belangrijk voor leader
firms om een breed netwerk in stand te houden. (Nijdam, 2010)’’
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De leader firms hebben zich zonder overheidssturing in het gebied gevestigd (Heinz, 2015). Klanten
van deze grote bedrijven bevinden zich over de hele wereld. Hiervoor hebben deze bedrijven veel
internationale vestigingen. Een aantal internationale hoofdkantoren zijn gevestigd in het Schiedamse
havengebied. Het Schiedamse havengebied wordt hiermee gezien als een belangrijke plek binnen het
netwerk van deze bedrijven. Niet alle bedrijven die gezien kunnen worden als leader firms tonen de
gedragskenmerken van een leader firm. Een kleiner bedrijf kan bijvoorbeeld leader firm gedrag tonen
terwijl een groot bedrijf dit kan nalaten. Grote bedrijven stimuleren bijvoorbeeld niet altijd de
verspreiding van kennis binnen een cluster. Kleinen bedrijven zijn afhankelijker van netwerken en
samenwerkingen waardoor zij juist wel waarde kunnen hechten aan de verspreiding van kennis.
Naast de grote maritieme bedrijven bevinden er zich ook middelgrote en kleine maritieme bedrijven
in het gebied. Dit zijn voornamelijk maritieme toeleveranciers die aan de grotere maritieme
bedrijven diensten of kapitaalgoederen leveren. Daarnaast opereren ook deze maritieme
toeleveranciers veelal op mondiaal niveau. Deze bedrijven zijn toeleveranciers op het gebied van
werktuigbouw, elektrotechniek en maritieme- en offshore dienstverlening. Voorbeelden van dit soort
bedrijven zijn onder andere: Palfinger Marine, True Marine en Global Alignment.
Ook bevinden er zich in het havengebied hoogwaardige maritieme ingenieursbureaus zoals
GustoMSC. Huisman Equipment, Damen Shiprepair, Jumbo en Wärtsilä hebben ook hun
ingenieursdiensten zitten in het Schiedamse havengebied (Heinz, 2015). De ingenieursbureaus zijn
verbonden tot de maritieme maakindustrie doordat zij ontwerpen maken voor hoogwaardige
staalconstructies en schepen. Ook buiten het Schiedamse havengebied bevinden er zich maritieme
ingenieursdiensten in Schiedam. De ingenieursdiensten zijn namelijk niet gebonden aan het
havengebied qua vestigingseisen. De bedrijven zijn bijvoorbeeld niet afhankelijk van de nabijheid en
toegang tot het water zoals bedrijven uit de maritieme maakindustrie. In paragraaf 3.2.2 wordt al
eerder aangegeven dat Lawton Smith & Loet Leydesdorff concluderen dat de kennisintensieve
dienstensector de neiging heeft om zich te ontkoppelen van zijn geografische locatie. Dit betekent
dat kennisintensieve maritieme bedrijven zich evenwel kunnen vestigen in het Schiedamse centrum
als in het havengebied.

42

RH Marine

Huisman

Huisman academy
Mission to seafearers
(maatschappelijk centrum voor zeelieden)

Trigion
Prorest Facilicom
Laurensgroep, personeelsdiensten,
procesindustrie, logistiek en scheepvaart
Hempel marine, verf en coating producten
voor scheepvaartindustrie

SBM Offshore

Hubel Marine Vessel
registration crew endorsements

RH Marine
KH Engineering
olie / gas offshore

Decoil,
Opslag en toelevering van olie en gas voor de maritieme industrie

Ludanflex bemiddeling en engeneering, piping, offshore,
scheepsbouw, olie en gas, civiel en engeneering

Huisman
Inrada
ingenieursbureau

SafeTmade, toeleverancier en engineering
in hijs-kranen met waterzakken

Prolance Marine Flooring, toeleverancier van
maritieme vloeren, panels en schepeninterieur

Gimas Ship Supply & Services, Scheepsonderdelen,
techniek / engineering, logistiek / vracht vervoer

SSG Shipping services, wereldwijde leverancies
van technische onderdelen voor schepen

HSM
Offshore
Novy
Itho Daalderop

EPG Goldman
hydraulische componenten voor de industrie

Lasbedrijf van Slobbe, plaat-en constructiewerk van roestvrij staal,
aluminium en staal voor o.a. klanten uit de offshore
FMJ Marine & Offshore, electronische en instrumentatie
projecten in de marine & offshore

Gusto MSC
offshore engineering

EVS-Multiservice (werkplaats), jachtbetimmeringen,
jachtonderhoud, jachtverbouwing
De Ligt Metaaltechniek,
allround toeleverancier van metaalproducten

Global alignment
roterende onderdelen voor industrie, scheepvaart

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

LKL Oceantrade Scheepsmakelaarssleepdiensten,
heavy lift, project carg. Chartering,verkoop en aankoop
van sleepboten, barges en drijvende kranen

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

WSR Rotterdam, scheepsreparaties en service,
toeleverancier van technische pare parts

Mammoet

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM
Maverick Valves
cilinders voor scheepsmotoren

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie
Rubaflex
HSR Hydraulics,
slangen, buizen,
appendages

van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

Motor Revisie Centrum (MRC),
machinebouw en reparatie fabriek

HSM
Offshore

Stream
metaalopleidingen

HSM
Offshore

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie
Decoil
Argas oil

Equilex, chemicals en petrochemicals
voor olie en offshore

Rada seals
oliekeerringen
hydroliek
dichtingen

Damen
Shiprepair

IPS onderdelen
voor de olieen gasindustrie

Goflex opleidingscentrum
technische opleidingen

Decoil
Argas oil

Navingo, mediabedrijf met het grootste bereik in de maritieme & offshore energy sector
met internationale evenementen, websites en printtitels
Kotug, sleepboten
Decoil
Argas oil
Gusto Msc,
ingenieursdiensten
scheepvaart
en offshore

Betonmortelbedrijven
Cementbouw b.v.

Decoil
Argas oil
Tugpins,
ontwerper, producent en toeleverancier van towing pins, shark jaws, stoppers en sleephaken

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Ros Recycling
overslag Schiedam
zandoverslag

Damen
Shiprepair

Nofalab / Nofamarsac keuring van
voedsel / tankopslag van schepen, voor reparatie

Quality Marine Services b.v.,
rederij, zee- en kustvaart

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Dominio
staalharderij

In Axtion Uitzendbureau
voor de techniek
Krusing engineering fijnmechanische industrie,
frasen gecertificeerd lassen

Breadbox Shipping Lines
(rederij)
Damen
Shiprepair
van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

True Marine
scheepsmotoren

Damen
Shiprepair

Roeiers VIOS
vast- en losmaken van schepen,
sleepwerk, indokken van schepen

Muehlhan,
engineering in scaffolding, shipbuilding,construction, offshore
Kranendonk BV,
scheepsbetimmeringen en scheepsinterieur

Nofalab / Nofamarsac, keuring van
voedsel / tankopslag van schepen voor reparatie

Sita Ecoservices
recycling van afval

Hertel Technische Service,
olie, gas, proces, energie en offshore
Palfinger marine,
kranen, reddingsboten onderdelen
Mammoet

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

ERS
Zanddorp
zandoverslag groothandel

Mammoet

Damen
Shiprepair
ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore
Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen
Mannekes
overslag magnesium

Mannekes
overslag
magnesium

Mannekes
overslag
magnesium

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

MARITIEME CLUSTERKAART

Vopak agencies,
sales afdeling

HAVENGEBIED SCHIEDAM
Boskalis
sanering verontreinigde grond
Silo overslag graan

Scheepsbouw - nieuwbouw

Maritieme toeleverancier - werktuigbouw

Scheebsbouw - reparatie
Watersport - kleine jachtbouw

Maritieme toeleverancier - Elektrotechniek

Offshore - upstream
Offshore - toeleveranciers en dienstverlening
Havens - haven-gerelateerde dienstverlening

Maritieme dienstverlening
Waterbouw - baggeren

Jumbo Heavy Lift
shipping / offshore
transportation installation

Klasmann Deilmann
overslag potgrond voor de tuinbouw

Maatschappelijke- en kennisinstellingen van het maritieme cluster
Silo overslag graan

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Advanced Maritime Producer Services

Logistiek en transport - binnenvaart

bedrijfsopleidingen metaal / maritiem

Logistiek en transport - zee-scheepvaart

plangrens

Figuur 13 Maritieme clusterkaart havengebied Schiedam met de vertegenwoordigde maritieme
sectoren. Zie bijlage 3 voor een grote versie van een kaart
In paragraaf 3.1.1 zijn eerder alle sectoren van het maritieme cluster benoemd. Er zijn momenteel 57
bedrijven uit het Nederlandse maritieme cluster gevestigd in het Schiedamse havengebied. In de
maritieme clusterkaart figuur 13 kun je overzichtelijk zien waar deze bedrijven zijn gevestigd.
Daarnaast is er te zien welke sectoren uit het maritieme cluster worden vertegenwoordigd in het
gebied. In de bijlage is er een inventarisatie gemaakt van alle maritieme bedrijven, sectoren en
bedrijfsactiviteiten.
3.2.4 Milieu en duurzaamheid
Volgens de studie van Heinz scoort de Schiedamse haven slecht op het gebied van milieu. Het
maritieme cluster heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit van de omgeving. Daarnaast ervaren
omwonenden veel overlast door de generatoren van scheepsmotoren. Het geluid van schepen valt
echter niet onder de wettelijke normen van geluidshinder (Heinz, 2015). In het Schiedamse
havengebied is er geen walstroom aanwezig. Walstroom betekend dat een schip gebruikt maakt van
een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van de wal. Doordat er hier geen gebruik van gemaakt
kan worden, moeten aangemeerde schepen hun generatoren laten lopen. Dit heeft een
milieubelasting op het gebied van geluid en fijnstof als gevolg. In 2015 is er een onderzoek door de
gemeente uitgevoerd waarin de haalbaarheid van walstroom is onderzocht. De gemeente achtte dit
echter financieel onhaalbaar.
3.2.6 Unique Selling Proposition (USP)
Unique Selling Proposition staat voor een uniek verkoopargument. Er kunnen unieke
verkoopargumenten bestaan voor producten maar ook voor gebieden. Een gebied of locatie kunnen
unieke eigenschappen hebben. De USP kan gezien worden als deze eigenschappen. Hiermee vallen
de USP nauw samen met locatiesynergie. Locatiesynergie ontstaat namelijk als een locatie iets heeft
wat andere locaties niet hebben (Drewe, 1998). Ook het Schiedamse havengebied beschikt over
unieke eigenschappen.
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Stuk voor stuk zijn deze eigenschappen niet expliciet uniek voor een havengebied. Andere
havengebieden kunnen deze eigenschappen ook hebben. Toch kunnen de geografische
concurrentievoordelen gezamenlijk wel gezien worden als uniek. De gezamenlijke
concurrentievoordelen kunnen zorgen ervoor dat het Schiedamse havengebied zich kan
onderscheiden van andere havengebieden. Zoals in paragraaf 3.1.7 is aangegeven kan de USP
gebruikt worden ter branding en acquisitie van het havengebied. In de studie van Heinz zijn er in een
SWOT-analyse een aantal sterke punten opgenomen waarover het havengebied beschikt. Dit zijn de
sterke punten uit de studie van Heinz:
-

‘’Sterke samenhang tussen activiteiten in het havengebied
Veel hoogwaardige dienstverlening in het havengebied
Sterke inbedding maritieme cluster in gemeentelijk beleid
Goed georganiseerde en ambitieuze ondernemersvereniging’’ (Heinz, 2015)

Deze sterke punten gaan voornamelijk over de economische en organisatorische sterkte van het
havengebied. De sterke punten kunnen gezien worden als de Unique Selling Proposition op het
gebied organisatie en economie. Naast de economische en organisatorische sterktes kent het gebied
ook fysiek sterke punten. Dit zijn sterke punten die een toegevoegde waarde kunnen opleveren voor
nieuwe bedrijven mochten zij zich willen vestigen in het Schiedamse havengebied. Dit geldt natuurlijk
met name voor bedrijven uit het maritieme cluster. Het Schiedamse havengebied wil zich namelijk
positioneren als een duurzame en op de toekomst toegeruste Schiedamse zeehaven met een sterke
maritieme cluster. De geografische concurrentievoordelen die hieraan bijdragen zijn in de loop van
het onderzoek vastgesteld. In Tabel 3 is er een overzicht gemaakt van deze fysieke eigenschappen die
gebruikt kunnen worden ter branding en acquisitie
Geografisch concurrentievoordeel

Toelichting

Directe nabijheid Rotterdamse haven

Het Schiedamse havengebied profiteert van de locatie-, agglomeratie- en
netwerkvoordelen die het knooppunt mainport Rotterdam biedt.

Directe nabijheid stadscentra met
hoog stedelijke functies

Het havengebied is qua reistijd enkele minuten verwijderd van het
Schiedamse stadscentrum. Daarnaast bedraagt reistijd naar stadscentra met
hoog stedelijke functies (Den Haag en Rotterdam) ongeveer twintig minuten.

Directe nabijheid internationaal
vliegveld

Het havengebied is qua reistijd ongeveer een kwartier verwijderd van
Rotterdam – The Hague Airport

Aanwezigheid van leader firms en
MKB op het gebied van maritieme
maakindustrie en offshore

Het havengebied biedt een netwerk van 57 maritieme bedrijven waaronder
internationale leader firms en MKB. Van deze bedrijven zijn de meeste
bedrijven gespecialiseerd in offshore.

Afwezigheid van sluizen en bruggen
tussen het havengebied en de zee

Voor transport en logistiek van en naar de Noordzee hoeven er tussen
Schiedam geen bruggen en sluizen gepasseerd te worden.

Het havengebied ligt in een
innovatieve omgeving

Het havengebied ligt in een economisch vitale en innovatieve omgeving met
de nabijheid van het Rotterdam Innovation District en de relaties met
omliggende kennisinstellingen.

Tabel 3 fysieke Unique Selling Proposition havengebied Schiedam
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Tom Daamen, hoofddocent gebiedsontwikkeling van de TU Delft, heeft in een notitie over het
Schiedamse havengebied ook een SWOT-analyse gemaakt. Ook deze sterke punten kunnen bijdragen
aan de positionering van de Schiedamse haven:
-

‘’Vestiging in het gebied van clusterstakeholders overheid, bedrijven, onderwijsinstellingen,
ondernemersorganisaties en dienstverleners
Nabijheid en (startende) samenwerking tussen bedrijven en instellingen in het gebied
Nette uitstraling bedrijventerrein Vijfsluizen met diversiteit aan gebouwarchitectuur, groen
(o.a. getijdenpark) en goede openbare ruimte
Goede bereikbaarheid, met lopende verbeteringen aan infrastructuur, openbare ruimte en
gebouwen in het havengebied (Daamen, 2017).’’

3.2.5 Conclusie
Het Schiedame havengebied wordt gedomineerd door grote grote, internationale bedrijven die zich
richten op de maritieme maakindustrie met een specialisering in offshore. Deze leader firms hebben
zich zonder overheidssturing in het gebied gevestigd (Heinz, 2015). Klanten van deze grote bedrijven
bevinden zich over de hele wereld. Een aantal internationale hoofdkantoren zijn gevestigd in het
Schiedamse havengebied. Naast de grote maritieme bedrijven bevinden er zich ook middelgrote en
kleine maritieme bedrijven in het gebied. Deze bedrijven zijn toeleveranciers op het gebied van
werktuigbouw, elektrotechniek en maritieme- en offshore dienstverlening. Ook bevinden er zich in
het havengebied hoogwaardige maritieme ingenieursbureaus. Deze kennisintensieve bedrijven zijn in
minder mate gebonden aan het havengebied qua vestigingseisen. Dit betekent dat kennisintensieve
maritieme bedrijven zich evenwel kunnen vestigen in het Schiedamse centrum als in het
havengebied. In totaal zijn er momenteel 59 bedrijven uit het maritieme cluster gevestigd in
Schiedam.
Het Schiedamse havengebied bezit over een USP. De USP zijn eigenschappen die het gebied bezit
waarover andere locaties in mindere mate bezitten. Hiermee valt de USP nauw samen met
locatiesynergie. Het havengebied heeft de volgende unieke geografische concurrentievoordelen: De
nabijheid van de Rotterdamse haven. De nabijheid van stadscentra met hoog stedelijke functies. De
nabijheid van een internationaal vliegveld. De aanwezigheid van leader firms en MKB op het gebied
van maritieme maakindustrie en offshore. De afwezigheid van sluizen en bruggen tussen het
havengebied en de Noordzee. Tot slot ligt het havengebied in een innovatieve omgeving. Dit zijn
geografische concurrentievoordelen ten opzichte van andere locaties. De USP kan gebruikt worden
voor de positionering van de Schiedamse haven en kunnen hiermee bijdragen aan de branding en
acquisitie van het gebied. Daarnaast kunnen de sterktes uit voorgaande SWOT-analyses van het
gebied hier ook aan bijdragen.
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Hoofdstuk 4 Synergie
4.1 Inleiding
Er is in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan het wetenschappelijke concept synergie. Binnen dit
onderzoek is ervoor gekozen om de synergiekaart uit de studie van Heinz te actualiseren. Met deze
actualisatie is er aangetoond welke bedrijven er de afgelopen jaren zijn vertrokken en bijgekomen.
Hiermee zijn er nieuwe vormen van locatiesynergie aangeduid. De oude synergiekaart is in 2015
gemaakt. Deze synergiekaart geeft dus aan wat er in de afgelopen 2 jaar is veranderd in het gebied
qua vestiging van bedrijven.

4.2 Locatiesynergie

RH Marine

Huisman

Huisman academy
Mission to seafearers
(maatschappelijk centrum voor zeelieden)

Trigion
Prorest Facilicom
Rabobank

Laurensgroep, personeelsdiensten,
procesindustrie, logistiek en scheepvaart
Hempel marine, verf en coating producten
voor scheepvaartindustrie

SBM Offshore

Hubel Marine Vessel
registration crew endorsements

RH Marine
KH Engineering
olie / gas offshore

Viro ingenieursbureau, o.a. machinebouw, industrie, offshore, chemie

Globe Wireless Inmarsat,
maritime breedband / sateliet communicatie

VTS opleidingen,
nautisch verkeersleider

Ludanflex bemiddeling en engeneering, piping, offshore,
scheepsbouw, olie en gas, civiel en engeneering

Huisman

SafeTmade, toeleverancier en engineering
in hijs-kranen met waterzakken

de Vries / van der Wiel ingenieurs
baggeren / milieuoplossingen
voor o.a. offshore

Inrada
ingenieursbureau

Prolance Marine Flooring, toeleverancier van
maritieme vloeren, panels en schepeninterieur

Gimas Ship Supply & Services, Scheepsonderdelen,
techniek / engineering, logistiek / vracht vervoer

SSG Shipping services, wereldwijde leverancies
van technische onderdelen voor schepen

HSM
Offshore
Novy
Itho Daalderop

EPG Goldman
hydraulische componenten voor de industrie

Lasbedrijf van Slobbe, plaat-en constructiewerk van roestvrij staal,
aluminium en staal voor o.a. klanten uit de offshore
FMJ Marine & Offshore, electronische en instrumentatie
projecten in de marine & offshore

Global alignment
roterende onderdelen voor industrie, scheepvaart

GAMMA

LKL Oceantrade Scheepsmakelaarssleepdiensten,
heavy lift, project carg. Chartering,verkoop en aankoop
van sleepboten, barges en drijvende kranen

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Van Tiel
transport

WSR Rotterdam, scheepsreparaties en service,
toeleverancier van technische pare parts

Mammoet

Huisman

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Van Tiel
transport

EVS-Multiservice (werkplaats), jachtbetimmeringen,
jachtonderhoud, jachtverbouwing

Mavercik Valves
cilinders voor scheepsmotoren

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM
Zwembad zuid

van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

HSM
Offshore

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie
Rubaflex
HSR Hydraulics,
slangen, buizen,
appendages

SLC import
transport van auto’s
(niet kade gebonden)

Stream
metaalopleidingen

HSM
Offshore

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie
Decoil
Argas oil

Equilex, chemicals en petrochemicals
voor olie en offshore

Rada seals
oliekeerringen
hydroliek
dichtingen

Damen
Shiprepair

IPS onderdelen
voor de olieen gasindustrie

Goflex opleidingscentrum
technische opleidingen

Decoil
Argas oil

Navingo, mediabedrijf met het grootste bereik in de maritieme & offshore energy sector
met internationale evenementen, websites en printtitels

Decoil
Argas oil

Betonmortelbedrijven
Cementbouw b.v.

Decoil
Argas oil

Gusto Msc,
ingenieursdiensten
scheepvaart
en offshore

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Ros Recycling
overslag Schiedam
zandoverslag

Damen
Shiprepair
Nofalab / Nofamarsac keuring van
voedsel / tankopslag van schepen, voor reparatie

Herschbach tools

Quality Marine Services b.v.,
rederij, zee- en kustvaart

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

In Axtion Uitzendbureau
voor de techniek

Dominial
staalharderij
Krusing engineering fijnmechanische industrie,
frasen gecertificeerd lassen

Breadbox Shipping Lines
(rederij)
Damen
Shiprepair
van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

Ultro
reclame

True Marine
scheepsmotoren
Holland diving

Damen
Shiprepair

Roeiers VIOS
vast- en losmaken van schepen,
sleepwerk, indokken van schepen

Nofalab / Nofamarsac, keuring van
voedsel / tankopslag van schepen voor reparatie

Sita Ecoservices
recycling van afval

Hertel Technische Service,
olie, gas, proces, energie en offshore

Lindegas
groothandel in gas
(geen overslag)

Mammoet

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

ERS

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Zanddorp
zandoverslag groothandel

Mammoet

Damen
Shiprepair

Lindegas
groothandel in gas
(geen overslag)

Harding marine, bevoorrading
schepen, proviand, catering,
onderdelen etc.

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

Lindegas
groothandel in gas
(geen overslag)

Mannekes
overslag magnesium

Mannekes
overslag
magnesium

Mannekes
overslag
magnesium

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

SYNERGIEKAART
HAVENGEBIED SCHIEDAM
Boskalis
sanering verontreinigde grond
Silo overslag graan

maritieme cluster, kade gebonden

Advanced Maritime Producer Services

synergie met maritieme cluster, niet kade gebonden

bedrijfsopleidingen metaal / maritiem

Jumbo Heavy Lift
shipping / offshore
transportation installation

Klasmann Deilmann
overslag potgrond voor de tuinbouw

overslag goederen, kade gebonden
Silo overslag graan

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Sea and shore services
logistiek advies

overige bedrijvigheid, niet kade gebonden
detailhandel / directe levering aan consument
wonen
openbaar / nutsvoorziening
plangrens

Figuur 14 geactualiseerde synergiekaart. Zie bijlage 2 voor een grote versie van deze kaart
De actualisatie van de synergiekaart is uitgevoerd door middel van deskresearch en veldonderzoek.
Alle bedrijven in het gebied zijn digitaal en in het veld nagelopen. Hieruit zijn een aantal resultaten
naar voren gekomen. Er zijn de afgelopen 2 jaar 11 maritieme bedrijven bijgekomen in het
Schiedamse havengebied. Daarnaast is er één maritiem bedrijf vertrokken naar buurtgemeente
Vlaardingen. Dit is het bedrijf EP HVAC marine. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe
gevestigde bedrijven in tabel 4.
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Bedrijf

Omschrijving

Sector

RH Marine

Elektrotechniek en automatische
systemen

Maritieme toeleverancier elektrotechniek

Prolance marine flooring

Toeleverancier en bouwer van
maritieme vloeren, panels en
schepeninterieur

Scheepsbouw - nieuwbouw

EVS-multiservice

Jachtbetimmeringen,
jachtonderhoud, jachtverbouwing

Watersport – kleine jachtbouw

SafeTmade

Toeleverancier en engineering in
hijskranen met waterzakken

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

Gimas Ship Supply & services

Scheepsonderdelen, techniek,
engineering, logistiek en
vrachtvervoer

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

FMJ Marine

Elektronische instrumentatie
projecten voor marine en offshore

Maritieme toeleverancier elektrotechniek

Lasbedrijf van Slobbe

Plaat- en constructiewerk van
roestvrijstaal, aluminium staal voor
o.a. offshore

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

Navingo maritime & offshore

Mediabedrijf met het grootste bereik
in de maritieme en offshore sector
met internationale evenementen,
websites en printtitels

Maritieme dienstverlening dienstverlening

Tugpins

Ontwerper en producent van towing
pins, shark jaws, stoppers en
sleephaken

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

WSR Rotterdam

Scheepsreparaties en service,
toeleverancier van pare-parts

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

Holland Diving

Verwisselen van boegschroeven
onder water

Maritieme dienstverlening dienstverlening

Tabel 4 Nieuwe gevestigde maritieme bedrijven sinds 2015
Volgens Pieter Sneep, voormalig voorzitter ondernemersvereniging Vijfsluizen, heeft Navingo zich in
het gebied gevestigd omdat bijna alle klanten van dit bedrijf uit het havengebied komen. Het bedrijf
is momenteel in gesprek geraakt met de gemeente Schiedam. Navingo wil graag bijdragen aan een
brandingsplan voor het havengebied. Branding is namelijk één van de thema’s binnen het integrale
gebiedsproces. Hiermee toont het bedrijf de aantrekkingskracht van het cluster aan als plek voor
netwerken. Ook toont dit bedrijf direct maatschappelijke verantwoordelijkheid naar het gebied toe
doordat zij willen meedenken over de toekomst.
Er is met de actualisatie van de synergiekaart ook gekeken naar onderverhuurders van Damen
Shipyards. Op het terrein van Damen Shipyards zijn er namelijk dochterondernemingen en
alleenstaande ondernemers gevestigd. Deze ondernemingen zijn voornamelijk toeleveranciers van
Damen Shiprepair.
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Hieronder volgt een overzicht van maritieme bedrijven die zijn gevestigd op het Damen Shipyards
terrein in tabel 5. Dit zijn de ondernemingen die niet behoren tot Damen Shipyards zelf
(dochterondernemingen).
Bedrijf

Omschrijving

Sector

Motor revisie centrum (MRC)

Machine en reparatiefabriek

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

Kranendonk Schiedam

Scheepsbetimmeringen en
scheepsinterieur

Scheepsbouw - nieuwbouw

Meuhlhan

Scheepsbouw, staalconstructie

Scheepsbouw - nieuwbouw

Kotug

Sleepboten

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

Tabel 5 gevestigde alleenstaande maritieme ondernemingen Damen Shipyards terrein
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Hoofdstuk 5 Triple Helix
5.1 Inleiding
Volgens de triple helix literatuur kan er een synergetische werking ontstaan tussen de drie o’s daar
waar er zich een levenscyclus voordoet van innovatie. In de voorgaande hoofdstukken is het
onderwerp innovatie hierom uitgebreid aan bod gekomen. Binnen dit hoofdstuk wordt de
aanwezigheid van de triple helix getoetst in de praktijk aan de hand van indicatoren en
succesfactoren. De triple helix indicatoren zijn vastgesteld aan de hand van het literatuuronderzoek
en het praktijkonderzoek.
De harde en zachte succesfactoren zijn achterhaald aan de hand van vijf afgenomen interviews bij
experts die betrokken zijn bij het gebiedsontwikkelingsproces van Schiedam. Van elke sector binnen
de triple helix is er minstens één expert geïnterviewd. De interviews geven een inzicht in de sociale
processen die lopen tussen de drie sectoren. Elk interview licht een genuanceerd verhaal toe van het
gebiedsontwikkelingsproces vanuit de rol en positie van de geïnterviewde. De volgende experts zijn
geïnterviewd:
-

Bart Heinz,
Rob Christiaanse,
Tom Daamen,
Wilrik Meijer,
Pieter Sneep,

Gebiedsprocesmanager gemeente Schiedam
Programmamanager economie gemeente Schiedam
Hoofddocent gebiedsontwikkeling TU Delft
Ingenieur GustoMSC
Voormalig voorzitter ondernemersvereniging Vijfsluizen,
BIZ voorzitter en eigenaar van Ultra Internationaal

5.2 Regionale TH3 indicatoren
Het triple helix model wat getoetst wordt in de praktijk is het zogenoemde TH3 model. In dit model
overlappen de drie sectoren elkaar. De verwevenheid van deze sectoren is erop gericht om aan te
sturen op een versterking van de kenniseconomie. Dit betekent dat de drie sectoren vanuit de rollen
en belangen van elkaar denken en ieders bronnen ter beschikking stellen voor samenwerking. Het
maatschappelijk doel hiervan is om een innovatieve omgeving te creëren.
Deze innovatieve omgeving valt te toetsen op de triple helix indicatoren volgens Etzowitz en
Leydesdorff. In tabel 6 zijn deze indicatoren weergeven in de eerste kolom. De indicatoren zijn op
regionaal niveau getoetst in dit onderzoek. De triple helix van het Schiedamse maritieme cluster
overstijgt namelijk de geografische locatie van het havengebied zelf. Onderwijs- en kennisinstellingen
bedienen bijvoorbeeld niet alleen het havengebied maar ook de regio. In de tweede kolom van tabel
6 is de aanwezigheid aangegeven van deze indicatoren binnen de regio. De indicatoren worden
benoemd aan de hand van stakeholders die samenwerken met elkaar binnen de TH3.
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Triple helix indicatoren volgens Etzkowitz en Leydesdorff

Stakeholders

Universitaire spin-off bedrijven

Bedrijven binnen Erasmus center for entrepeneurship,
YES!Delft, Cambridge innovation center, PortXL

Trilaterale initiatieven

Field labs (RAMLAB, SMASH), MOIC, Technetkring, Goflex

Strategische allianties

Maritime Delta, Rotterdam maritime service community
(RMSC)

Overheidslaboratoria

TNO, RIVM

Academische onderzoeksgroepen

HRO, TU Delft, Deltares, MARIN

Stichtingen die direct of indirecte financiële bijstand
bieden

Innovationquarter, banken, KvK

Grote en kleine bedrijven, met verschillende niveaus van
technologie

Allen aanwezig binnen het Schiedamse maritieme cluster:
Leader Firms, toeleveranciers, AMPS

Tabel 6 Triple helix indicatoren in de regio benoemd per stakeholder
Alle stakeholders die zijn benoemd in tabel 6 denken vanuit elkaars belangen en rollen. De
samenwerkingen tussen deze stakeholders kunnen leiden tot een synergetische werking binnen de
triple helix. Er zijn geen indicatoren die er worden gemist in de regio. Hieruit kun je concluderen dat
het Schiedamse havengebied zich in een economisch vitale en innovatieve omgeving bevindt. Om de
kansen te vergroten op een synergetische werking kunnen de samenwerkingen en relaties tussen
stakeholders versterkt worden. De ingrediënten voor een versterking van de kenniseconomie liggen
namelijk voorhanden met de aanwezigheid van alle indicatoren in de regio.
Enerzijds kan de triple helix bijdragen aan het creëren van een innovatievere omgeving voor het
Schiedamse havengebied. Hiervoor kan de triple helix gebruikt worden als analytisch en strategisch
hulpmiddel. Ditzelfde is destijds is gebeurd rondom de transformatie van het RDM-terrein. Hierbij is
er draagvlak gecreëerd bij de juiste stakeholders om deel uit te maken van een fysieke locatie waarin
geëxperimenteerd kan worden met The Next Economy (RNE). Anderzijds kan juist het
gebiedsontwikkelingsproces bijdragen aan het versterken van de relaties en samenwerkingen binnen
de triple helix. Dit komt doordat er op integrale basis wordt toegewerkt naar een duurzame en
toekomst toegeruste haven. Het organisatorische vermogen van het dit netwerk kan ervoor zorgen
dat belangen van verschillende stakeholders aan elkaar worden gekoppeld. Met deze soorten
ontwikkelingen staan de drie o’s tot elkaar in dienst. Op het moment dat de drie sectoren een
gezamenlijke potentie zien in het gebied die aansluiten op elkaars belangen, dan kan er actie
gefaciliteerd worden. Het is dus interessant voor Schiedam om na te gaan wat de bovenstaande
stakeholders vanuit hun rol en belang aan potentie zien in het Schiedamse havengebied. Binnen het
gebiedsontwikkelingsproces is er door de overheid een sterke verbinding gemaakt met de gevestigde
bedrijven binnen het gebied. Om een synergetische werking binnen de triple helix op gang te kunnen
zetten zal er dus ook een sterkere verbinding gezocht moeten worden met andere indicatoren zoals
de triliterale initiatieven en universitaire spin-off bedrijven.
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5.3 Harde succesfactoren
Binnen deze paragraaf zijn de samenwerkingen en relaties geïnventariseerd die plaatsvinden tussen
het Schiedamse maritieme cluster, kennisinstellingen en overheden. Binnen de triple helix zijn er drie
relaties te onderscheiden tussen de sectoren: de relatie maritieme cluster – kennisinstellingen, de
relatie gemeente Schiedam – maritieme cluster en de relatie kennisinstellingen – maritieme cluster.
De harde succesfactoren kunnen geïnterpreteerd worden als de concrete samenwerkingen binnen
het netwerk waaruit projecten ontstaan. Deze projecten worden volgens van de Steeg benoemd als
de output. Daarnaast is er toegelicht op welke thema’s er wordt samengewerkt. Het netwerk, de
output en de thema’s per relatie zijn overzichtelijk toegelicht aan de hand van tabellen.

51

5.3.1 Relatie maritieme cluster – kennisinstellingen
Netwerk

Thema’s

Output

TU Delft, Yes!Delft, diverse
maritieme bedrijven waaronder
Huisman en GustoMSC

Technische innovatie,
werktuigbouw en
civiele techniek

De TU Delft werkt met meerdere maritieme bedrijven
samen op het gebied van technische innovatie, offshore
en engineering. Zo geeft GustoMSC bijvoorbeeld
gastcolleges op de TU. Damen Shiprepair heeft een
formele relatie met Yes!Delft op het gebied van
werktuigbouw en civiele techniek. Ook Huisman
Equipment heeft een relatie met de TU Delft.

MARIN, Diverse maritieme
bedrijven zoals GustoMSC,
Diverse universiteiten
waaronder de TU Delft

Technische innovatie,
testmodellen

MARIN werkt samen met verschillende maritieme
bedrijven op het gebied van R&D. Het testen van modellen
vindt plaats in Wageningen. MARIN werkt hierbij samen
met verschillende universiteiten. GustoMSC geeft aan
samen te werken met MARIN.

RDM/ RAMLAB, Damen
Shiprepair, Autodesk, Promarin,
Bureau Veritas

Technische innovatie,
3D printing

Het RAMLAB is een faciliteit waar defecte metalen
onderdelen in de maritieme industrie direct 3D-geprint
kunnen worden. Hiervoor worden op het RDM-terrein
pilots ontwikkeld.

R&D afdelingen /
bedrijfsopleidingen van onder
andere koninklijke Mammoet,
SBM offshore en Huisman
Equipment

Technische innovatie

Binnen de maritieme cluster zijn er verschillende bedrijven
die van huis uit kennis ontwikkelen binnen hun eigen R&Dafdelingen en bedrijfsopleidingen. Voorbeelden hiervan
zijn Damen Shipyards, Huisman Equipent, Koninklijke
Mammoet en SBM offshore.

Technetkring: gemeente
Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis, scholen uit deze
regio, diverse bedrijven

Arbeidsmarkt

De Technetkring is een samenwerking tussen bedrijven en
scholen op het gebied van technisch onderwijs. De
Technetkring levert geschoold personeel aan een aantal
maritieme bedrijven

Goflex, opdrachtgevers: diverse
bedrijven, ROC scholen

Arbeidsmarkt

Goflex is een opleidingsbedrijf voor banen binnen de
techniek. Levert geschoold personeel aan maritieme
bedrijven.

SMASH, diverse bedrijven
waaronder Wärtsilä en RH
Marine

Technische innovatie,
datasystemen

Binnen SMASH worden innovaties op het gebied van
condition based monitoring, dataverwerking, data-analyse
en ’smart maintenance’ getest, ontwikkeld en ingezet.
Deze innovaties worden ontwikkeld voor de categorieën
voortstuwing, romp, navigatie & communicatie,
composieten en radarsystemen

Deltares, diverse
ondernemingen,
kennisinstellingen,
universiteiten en overheden in
binnen en buitenland.

Technische innovatie,
testmodellen

Deltares werkt samen met verschillende maritieme
bedrijven op het gebied van R&D. Het testen van modellen
vindt plaats in Delft en Utrecht. Deltares werkt hierbij
samen met verschillende universiteiten. GustoMSC geeft
aan samen te werken met Deltares

Tabel 7 relatie maritieme cluster - kennisinstellingen
Toelichting op relatie:
Over het algemeen wordt er goed samengewerkt tussen maritieme bedrijven en kennisinstellingen.
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Er kan van successen gesproken op het gebied van technische innovatie, civiele techniek, en
werktuigbouw. Hiervoor wordt er samengewerkt tussen maritieme bedrijven en de TU Delft.
Bedrijven die onder andere samenwerken met de TU Delft zijn Damen Shiprepair, Huisman Equipent
en GustoMSC. Daarnaast wordt er op het gebied van onderzoek naar technische innovatie
samengewerkt met kennisinstellingen zoals MARIN en Deltares. Ook is er sprake van
kennisontwikkeling en onderwijs binnen de bedrijven zelf door middel van R&D. Volgens Sneep is de
aansluiting van het onderwijs op de praktijk echter een grote bron van zorgen. Er is een groeiend
tekort aan technisch personeel. Vooralsnog kan er hierom volgens Sneep nog niet gesproken worden
van successen op het thema arbeidsmarkt. Dit probleem wordt binnen het maritieme cluster breed
erkend. Toch is het volgens Sneep vaak een stap te ver voor bedrijven om zich vervolgens aan te
sluiten bij een vereniging die dit gezamenlijk wil aanpakken.
5.3.2 Relatie Gemeente Schiedam - maritieme cluster
Netwerk

Thema’s

Output

VWG, ondernemersvereniging
Vijfsluizen, MRDH, GGD, HbR,
gemeente Schiedam, Provincie,
Rijkswaterstaat,
verkeersonderneming

6 thema’s: Verkeer en
mobiliteit, milieu,
duurzaamheid,
openbaar gebied,
branding, kennis en
innovatie

Intentieovereenkomst: Met de intentieovereenkomst zijn
de gezamenlijke doelen en ambities van het Schiedamse
havengebied vastgelegd. Er is hiermee samen verklaard
om aan de toekomst te werken.

Navingo, Proton Ventures,
gemeente Schiedam

Duurzaamheid,
branding

Navingo en Proton Ventures werken samen met de
gemeente op de thema’s die zijn vastgelegd in de
intentieovereenkomst. Dit gebeurt op projectmatige
basis. Navingo op het gebied van branding. Proton
Ventures op het gebied van duurzaamheid.

HbR , gemeente Schiedam

Financiën

Het HbR en de gemeente Schiedam hebben besloten om
verder samen te werken op het gebied van financiële
beslissingen. Deze samenwerking zal plaats vinden op
MKBA/businesscaseniveau.

Damen Shipyards, Huisman
Equipent, gemeente Schiedam

Gebiedsontwikkeling,
verkaveling

De gemeente Schiedam werkt samen met Damen
Shiprepair en Huisman Equipment voor de ontwikkeling
van het Slibdepot.

Ondernemersvereniging
Vijsluizen, alle ondernemers op
het bedrijventerrein, gemeente
Schiedam

Omgevingskwaliteit

BIZ: In de BIZ wordt een deel van de lasten teruggeven
(WOZ-belasting) aan de beheerders van het gebied. Met
dit geld zijn er plannen gemaakt en uitgevoerd die de
omgevingskwaliteit van het gebied versterken op het
gebied van veiligheid, toezicht en bewegwijzering.

VWG, diverse bedrijven uit de
Wiltonhaven, gemeente
Schiedam

Omgevingskwaliteit

De gemeente Schiedam heeft overeenkomsten gesloten
met de VWG (Wiltonhaven) en verschillende bedrijven
(Wilhelminahaven) voor het op peil houden en het
baggeren van de havens.

Diverse bedrijven uit het
gebied, gemeente Schiedam

Grondbezit

Er zijn door de gemeente Schiedam privaatrechtelijke
contracten gesloten met het maritieme cluster wat te
maken heeft met het gebruik en uitgifte van gronden:
het erfpachtinstrument.

Tabel 8 relatie gemeente Schiedam – maritieme cluster
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Toelichting op relatie:
Binnen de relatie gemeente Schiedam – maritieme cluster kan er met zekerheid gesproken worden
van harde succesfactoren. De gemeente Schiedam is erin geslaagd om het gebied te transformeren
van een gebied met failliete scheepswerven naar een kennisintensieve en diverse haven met een
sterk maritiem cluster. Naast de marktwerking binnen het maritieme cluster heeft de gemeente
kunnen sturen op maritieme samenhang door middel van het erfpachtinstrument. Dit heeft volgens
Christiaanse uiteindelijk een aantrekkingskracht veroorzaakt voor nieuwe maritieme bedrijven.
Daarnaast is er een BIZ van kracht in het Schiedamse havengebied. Deze BIZ biedt een
gestructureerde vorm van organisatie. Dit geeft volgens Sneep de BIZ status en consistentie
waardoor de gemeente een serieuze gesprekspartner is geworden met bedrijven. De
intentieovereenkomst heeft ervoor gezorgd dat er gezamenlijke doelen en ambities zijn vastgelegd
tussen de gemeente en bedrijven. Deze doelen en ambities zijn volgens verschillende thema’s
benaderd. Het gebiedsontwikkelingsproces bevindt zich volgens Christiaanse in een nieuwe fase. Er
wordt door bedrijven inmiddels bijgedragen aan het maatschappelijke rendement van het gebied. Dit
is te herkennen aan de samenwerkingen die worden aangegaan met de bedrijven Proton Ventures
en Navingo. Proton Ventures heeft de gemeente aangeboden om het proces rondom het thema
duurzaamheid te organiseren. Dit betekent dat een bedrijf die hierin markt ziet, het gebied gaat
verduurzamen. Daarnaast wil het bedrijf Navingo samenwerken met de gemeente op het thema
branding. Tot slot is er besloten dat de gemeente Schiedam zijn samenwerking met het HbR gaat
voortzetten op het gebied van joint-fact-finding.
5.3.3 Relatie kennisinstellingen – gemeente Schiedam
Netwerk

Thema’s

Output

TU Delft, gemeente Schiedam

Onderzoek,
duurzaamheid,
gebiedsontwikkeling,
governance

De TU Delft voert samen met de gemeente Schiedam
onderzoek uit naar reduceringsmogelijkheden van
geluid- en stofhinder
De TU Delft brengt daarnaast wetenschappelijke
publicaties op het gebied van hybride havenontwikkeling
en governance. Deze publicaties worden gedaan door
Tom Daamen.

Hogeschool Rotterdam (HRO),
gemeente Schiedam

Onderzoek, planologie,
gebiedsontwikkeling

De HRO werkt samen met de gemeente op het gebied
van onderzoek naar de gebiedsontwikkeling van het
Schiedamse havengebied.

Damen Shipyards, Mammoet,
v.d. Tempel, Hatenboer-water,
Randstad, Gemeente
Schiedam, TU Delft, Erasmus
Universiteit, STC Group,
Zadkine college, Albeda
College

Onderzoek,
kennisoverdracht

Het MOIC is een project wat gaat over de versterking
van kennisoverdracht van bedrijven en
kennisinstellingen onderling. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door Bert Hooijer van de RDM en Liesbeth
Roeles van de gemeente Schiedam.

Erasmus universiteit,
gemeente Schiedam

Onderzoek, kennis,
innovatie

De Erasmus universiteit doet onderzoek naar het
maritieme cluster op het gebied van kennis en innovatie.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Bart Kuipers.

Tabel 9 relatie kennisinstellingen – gemeente Schiedam
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Toelichting op relatie:
Binnen de relatie kennisinstellingen – gemeente Schiedam kan er met zekerheid gesproken worden
van harde succesfactoren. Daamen werkt samen met de gemeente Schiedam op het gebied van
onderzoek naar governance in hybride havenontwikkelingen. Binnen deze samenwerking wordt er
van beide kanten kennis uitgewisseld. Daamen schrijft wetenschappelijke publicaties over hybride
havenontwikkelingen die gebruikt kunnen worden als bronnen voor beleid. Hiermee kijkt Daamen
naar de lange termijn belangen van de gemeente Schiedam. Volgens Daamen is de uitdaging van
bestuurders om besluiten te nemen die politiek gezien goed zijn en op de lange termijn een positief
effect kunnen hebben op het gebied. Heinz geeft kennis door aan Daamen over de praktijk binnen de
gemeente. Dit onderzoek wordt in opdracht gedaan namens de gemeente Schiedam door de
Hogeschool Rotterdam. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan deze relatie. Namens de Erasmus
universiteit brengt Bart Kuipers kennis in binnen de gemeente over het maritieme cluster. Kuipers
doet hierbij voornamelijk onderzoek op het gebied van kennis en innovatie. Tot slot wordt er
samengewerkt met de RDM-campus op het gebied van kennisoverdracht. Dit project wordt
gezamenlijk uitgevoerd door Liesbeth Roeles en Bert Hooijer.

5.4 Zachte succesfactoren
Het netwerk wordt omschreven als de relaties binnen de samenwerking van de triple helix. Het
succes van de triple helix samenwerking is volgens van de Steeg te meten op dit netwerk. Dit succes
wordt ook wel de kwaliteit van de interactie genoemd. De interacties zorgen er namelijk voor dat er
verschillende hulpbronnen bij elkaar komen waarvan geleerd kan worden. Deze synergetische
werking leidt uiteindelijk tot nieuwe innovatieve acties en heeft gevolgen voor andere niveaus
(Keast, 2008).
Om de interactie te meten tussen het maritieme cluster, kennisinstellingen en overheden is er
binnen de interviews gevraagd naar de zachte succesfactoren van de triple helix. De zachte
succesfactoren zijn: urgentie, leiderschap, heldere en gezamenlijke verwachtingen en afstemming
cultuur en waarden. Elke sector onttrekt zijn eigen verwachtingen aan deze zachte succesfactoren.
Deze verwachtingen kunnen door sectoren gecreëerd worden vanuit eigenbelang. Er vinden op deze
manier dus verstoringen plaats waar verwachtingen en belangen van elkaar verschillen binnen de
samenwerking. Waar verstoringen plaatsvinden kunnen samenwerkingen verbeterd worden. Er is
aan de betrokken van de interviews gevraagd of de zachte succesfactoren aanwezig zijn binnen het
gebiedsontwikkelingsproces. Hiermee is er gezocht naar overeenstemmingen en verstoringen in de
gegeven responsen. De verstoringen dienen aandacht te hebben ter verbetering van de
samenwerkingen.
5.4.1 Urgentie
Overheid:
Heinz spreekt liever van een gezamenlijke kans in plaats van een gezamenlijk probleem. Het
Schiedamse havengebied heeft een potentie die nog niet optimaal wordt benut. Zowel de stad
Schiedam als de Rotterdamse haven kunnen meeprofiteren van de gebiedsontwikkeling. De urgentie
is volgens Heinz eigenlijk ontstaan doordat de haven door middel van planontwikkeling steeds meer
herontdekt is. Sinds de intentieovereenkomst is het urgentiebesef volgens Heinz gegroeid. Er is besef
ontstaan dat haven en stad inmiddels niet meer zonder elkaar kunnen. Dit besef is inmiddels ook
doorgedrongen tot de politiek.
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Alle budgetten voor de ontwikkelingen van de haven zijn zonder discussie geaccordeerd volgens
Heinz. Volgens Christiaanse zou het een ramp zijn als het Schiedamse havengebied te laat aansluit bij
de economische, technologische en maatschappelijke veranderingen. Het urgentiebesef onder
bedrijven is volgens Christiaanse de afgelopen jaren gegroeid. In eerste instantie zagen bedrijven de
maatschappelijke urgenties van kennisontwikkeling, verduurzaming van het gebied en het
aantrekkelijk maken van het gebied als een aantasting van hun marktpropositie. De gemeente heeft
over de maatschappelijke urgenties kennis overgebracht naar bedrijven. Inmiddels nemen bepaalde
bedrijven juist sterkere marktproposities in op het gebied van duurzaamheid. Christiaanse vermeld
hierbij dat grote bedrijven als Mammoet en Huisman nog een slag te maken hebben op dit gebied.
Kennisinstelling:
De urgentie volgens Daamen bestaat uit het op peil houden van de werkgelegenheid. Volgens
Daamen is het hierbij van belang dat er binnen de gebiedsontwikkeling niet ‘in eilandjes’ wordt
gedacht. Het adaptieve vermogen wordt steeds belangrijker doordat veranderingen in de wereld
steeds sneller en disruptiever optreden. Het adaptieve vermogen wordt volgens de wetenschap
bereikt door samen te werken. Daamen vind hierbij dat het HbR een pro actievere rol mag spelen
binnen de samenwerking en op het gebied van onderzoek. Er is namelijk een wederzijds belang
tussen de gemeente en HbR om te investeren in het havengebied. Volgens Daamen kan een
verstoring plaats vinden binnen de triple helix door politieke ideologieën. Een faciliterende overheid
die het makkelijk maakt voor bedrijven is niet bij iedereen bekend. Er zijn partijen die liever
vasthouden aan het ’laissez faire’ triple helix model: een duidelijke scheiding tussen bedrijven en
overheden.
Bedrijven:
Volgens Meijer moet de gemeente zich binnen de gebiedsontwikkeling richten op de aanleg van
walstroom. Er is momenteel geen walstroom te vinden in de Schiedamse haven. Hierdoor
produceren aanmerende boten geluidshinder en luchtvervuiling. De gemeente heeft echter al
aangegeven dat de realisatie van walstroom financieel onhaalbaar is. Volgens Sneep is het urgent dat
er goed gekwalificeerd personeel instroomt binnen het maritieme cluster. Ook benoemt hij de mate
van betrokkenheid van ondernemers een probleem binnen het gebiedsontwikkelingsproces. Volgens
Sneep wordt er door ondernemers te weinig gedacht aan het profijt op de lange termijn.
Ondernemers zien volgens Sneep graag op korte termijn resultaten voor hun inzet. Er wordt
bijvoorbeeld bij bedrijven erkent dat zij worstelen met de aanvoer van goed, gekwalificeerd
personeel. Toch is het vaak een stap te ver voor bedrijven om zich vervolgens aan te sluiten bij een
vereniging die dit gezamenlijk wil aanpakken.
Verstoringen:
Volgens de interviews vraagt de urgentie om meer maatschappelijk ondernemerschap van bedrijven.
Zowel Christiaanse als Sneep geven dit aan in hun interviews. Daarnaast vindt Daamen dat het HbR
een pro actievere rol mag spelen op het gebied van onderzoek en samenwerking. Meijer is juist van
mening dat de overheid meer verantwoordelijkheid mag dragen over een maatschappelijk probleem
zoals de aanleg van walstroom. Op deze punten kan de relatie overheid – maritieme cluster
verbeterd worden.
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5.4.2 Leiderschap
Overheid:
Binnen de ondernemersverenigingen van Vijfsluizen, VWG en Wiltonhaven bevindt zich leiderschap.
Volgens Heinz neemt Pieter Sneep namens de bedrijven een prominente leiderschapsrol op zich. Op
bestuurlijk niveau is dit Nathalie Gouwenleeuw, wethouder van maritieme zaken en
bedrijventerreinen. Heinz zelf is projectleider en bekleed hiermee een leidende rol op het gebied van
coördinatie. Het HbR begint steeds meer leiderschap te tonen doordat het steeds meer het
strategische belang begint in te zien van de Schiedamse haven. Bedrijven die zich richten om de
gebiedsthema’s tonen ook leiderschap: Proton Ventures en Navingo. Volgens Christiaanse heb je
binnen de gebiedsontwikkeling personen nodig die verder kijken dan hun eigen bedrijf. Deze
personen moeten in staat zijn om ook thema’s te internaliseren die buiten hun bedrijf, markt en
belangen vallen. Volgens Christiaanse is dit leiderschap weinig terug te zien bij de grote bedrijven.
Kennisintensieve bedrijven als GusoMSC en Wärtsilä tonen volgens Christiaanse wel dit type
leiderschap. Door midden- en kleinbedrijven wordt Sneep gezien als een leider. Bij de grote bedrijven
gebeurt dit niet.
Kennisinstelling:
Verticaal bij de gemeente is er veel draagvlak voor de aanpak zoals die nu is. De verticale
samenwerking: De wethouder (Nathalie Gouwenleeuw), gemeentesecretaris, directeuren en de
projectleider (Heinz). Verticaal gezien is er draagvlak om manier van werken te organiseren: open,
procesmatig en veel interactie met partijen. Als een wethouder een plan niet ziet zitten dan gaat een
dergelijke gebiedsontwikkeling niet door. Qua leiderschap speelt Nathalie Gouwenleeuw dus een
belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkeling.
Bedrijven:
Sneep voelt zich gewaardeerd in het gebied. Hierbij denkt Sneep dat hij misschien wel meer
gewaardeerd wordt bij de overheid als bij de ondernemers zelf. Daarom vindt Sneep het ook van
belang om juist Heinz te steunen vanuit de ondernemersvereniging. Heinz kan namens de overheid
namelijk iets betekenen voor de ondernemers. Andersom geldt dit voor Sneep bij de overheid.
Volgens Meijer is Sneep geen voorzitter meer van de ondernemersvereniging. Dit is inmiddels Aad
Hersbach, CEO van Dominal Staal. Volgens Meijer is Sneep een nieuwe ondernemersvereniging
gestart. Meijer vind de versplintering op het bedrijventerrein geen goede zaak.
Verstoringen:
Volgens Christiaanse en Heinz vervult Sneep een prominente leiderschapsrol binnen het gebied.
Meijer geeft juist aan dat er een versplintering gaande is binnen het bedrijventerrein. Daarnaast
wordt er aangegeven door Christiaanse dat Sneep niet als leider wordt gezien bij grote bedrijven.
Ook wordt er weinig leiderschap getoond bij grote bedrijven volgens Christiaanse. Dit bevestigt de
uitspraak van Sneep. Sneep geeft aan zich wellicht meer gewaardeerd te voelen bij de overheid als
bij de ondernemers. De samenwerking tussen de overheid en maritieme cluster zal op dit punt
verbeterd moeten worden.
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5.4.3 Heldere en gezamenlijke verwachtingen
Overheid:
Er is inmiddels helder dat er gezamenlijk wordt gegaan voor de versterking van het maritieme
cluster. Tot 2015 was deze ambitie nog niet helder naar elkaar toe. De duidelijkheid over de nieuwe
verwachtingen is er nu wel. Hiervoor gaat de gemeente met het HbR een
samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de integrale gebiedsontwikkeling. In deze overeenkomst
komen afspraken over de governance, belangen, doelen en concrete projecten. Deze afspraken
moeten nog verder uitgewerkt worden in de samenwerkingsovereenkomst. Het kan dus nog
voorkomen dat er verschillen van meningen ontstaan. In ieder geval is er vertrouwen opdat de
partijen er gezamenlijk uitkomen. Beide partijen hebben namelijk een belang om in dit gebied te
investeren. Volgens Christiaanse hebben bedrijven de maatschappelijk belangen en urgenties
geïnternaliseerd in hun ambities. Hieruit blijkt dat er heldere en gezamenlijk verwachtingen zijn naar
elkaar toe.
Kennisinstelling:
Voor het binnenste netwerk van het proces zijn de gezamenlijke verwachtingen helder. Daarbuiten
kan dit snel veranderen. Wat voor en bedrijf de ene dag van belang is, kan de volgende dag totaal
anders zijn. Dit valt bedrijven ook niet te verwijten. Je hoeft ook niet altijd iets van elkaar terug te
verwachten in een samenwerking. Het is hierbij wel belangrijk om elkaar soms te herinneren aan het
gemeenschappelijk belang.
Bedrijven:
Volgens Sneep heeft de ambitiekaart hier sterk aan bijgedragen. Hiermee kun je per thema zien
waaraan gewerkt wordt binnen het havengebied. Dit geeft de mogelijkheid voor geïnteresseerde
partijen om per thema te kunnen participeren in het proces. Volgens Sneep is het goed dat het
proces in verschillende projectgroepen (verschillende thema’s) gedaan wordt. Mocht een partij
geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld het thema duurzaamheid, dan kunnen zij zich hiervoor inzetten.
Sneep noemt de splitsingen goed en efficiënt, mits het proces integraal bewaakt wordt. Volgens
Sneep is het onmogelijk om heel het proces plenair te bewaken. Dit is ook niet goed voor de
kwaliteit. Bedrijven moeten volgens Sneep enthousiast gemaakt worden doordat zij gespecialiseerd
zijn in een thema wat hun aanspreekt.
GustoMSC probeert subsidies aan te vragen bij het Rijk voor bepaalde ontwikkelingen. Volgens
Meijer is de onderlinge communicatie hierover voldoende. Meijer benoemt dat de overheid
GustoMSC weet te vinden wanneer zij het bedrijf nodig hebben voor maatschappelijke doeleinden.
Bij de Roparun had de gemeente bijvoorbeeld parkeerplaatsen nodig van het bedrijf. Hierop heeft
GustoMSC de parkeerplaats ter gelegenheid gezet. Ook bij dit onderzoek weet de overheid
GustoMSC te bereiken. Dit zijn volgens Meijer echter geen samenwerkingen waarbij er synergie
ontstaat binnen het gebied. Volgens Meijer kan dit wel gerealiseerd worden als de overheid
walstroom weet aan te leggen.
Verstoringen:
De verwachtingen zijn binnen het proces nog niet volledig helder en gezamenlijk. De heldere en
gezamenlijke verwachtingen hebben zich de afgelopen jaren naar elkaar toe wel verbeterd.
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Het is bij alle partijen inmiddels duidelijk dat er wordt ingezet op versterking van het maritieme
cluster. Toch weten de bedrijven en de gemeente elkaar soms nog moeilijk te vinden. Bedrijven
hebben het namelijk erg druk. Hiervoor is het belangrijk dat het gezamenlijk belang binnen de
gebiedsontwikkeling herhaaldelijk wordt herinnerd.
5.4.4 Vertrouwen
Overheid:
Heinz is tevreden over het onderlinge vertrouwen binnen de gebiedsontwikkeling. ‘Follow up’ is
hierbij van groot belang: afspraken maken en nakomen. Doordat bedrijven steeds meer kansen zien
in het gebied groeit het vertrouwen. Dit is te zien doordat er leader firm gedrag wordt vertoond door
onder andere het HbR, Proton Ventures en Navingo. Deze bedrijven willen zich actief inzetten voor
de gebiedsontwikkeling. Het kan zijn dat bedrijven afspraken niet nakomen door beslommeringen
binnen het eigen bedrijf. Er is bijvoorbeeld een crisis gaande binnen de offshore. Hierdoor zijn
bepaalde bedrijven meer bezig met overleven als met de gebiedsontwikkeling. Volgens Christiaanse
worden afspraken niet altijd nagekomen binnen de gebiedsontwikkeling. Als ontwikkelingen
dichterbij komen zoals de ontwikkeling van het slibdepot, dan wordt er ook ander gedrag gevraagd
van partijen. Ander gedrag wil zeggen professionaliteit, feitenkennis en een strategie waarmee
geacteerd kan worden. Op deze gebieden moet er vertrouwen bij elkaar gewonnen worden. Heinz
wint vertrouwen bij bedrijven door zijn manier van coördineren. Volgens Christiaanse vinden grote
bedrijven het nog erg moeilijk om professionele mensen af te vaardigen in het proces en mee te
laten denken over maatschappelijk urgenties. De kleinere bedrijven om de grote bedrijven heen
wekken meer vertrouwen bij de overheid doordat zij volgens Christiaanse betere mensen af
vaardigen naar het proces.
Kennisinstelling:
Vertrouwen is dat mensen verwacht gedrag vertonen. Als mensen dit herhaaldelijk vertonen, dan
weet je dat je op elkaar kunt rekenen. Bij de één werkt dit beter als bij de ander. De samenwerking in
de werkgroep met Peter Vervoorn (gebiedsmanager Schiedam namens het HbR) gaat bijvoorbeeld
goed. Dit is minder het geval bij zijn meerdere of collega’s van andere afdelingen. Dit komt omdat je
minder met elkaar te maken hebt.
Bedrijven:
Volgens Sneep wordt er goed gecommuniceerd tussen overheid en bedrijven. Bedrijven vechten
hierbij tegen een oud gevoel waarbij er minder vertrouwen was in de overheid. Volgens Sneep leren
bedrijven en overheden elkaar juist kennen door het proces. Hiermee groeit het onderlinge
vertrouwen. Volgens Meijer is er wederzijds vertrouwen, bijvoorbeeld in het licht van de Roparun.
Dit is echter geen onderling vertrouwen wat leidt tot synergie bij beide partijen. Volgens Meijer zou
de gemeente hieraan kunnen werken door walstroom in het gebied te realiseren.
Verstoringen:
Volgens de overheid is er voldoende onderling vertrouwen binnen het gebiedsontwikkelingsproces.
Grote bedrijven kunnen echter minder professionele mensen afvaardigen naar het proces. Het
gebiedsontwikkelingsproces staat namelijk niet voorop bij deze bedrijven.
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Kleine en middelgrote bedrijven daarentegen wekken meer vertrouwen doordat zij juist wel goede
mensen afvaardigen naar het proces. Volgens Sneep moeten bedrijven en de overheid elkaar leren
kennen door middel van het gebiedsontwikkelingsproces. Volgens Meijer verwachten bedrijven meer
van de overheid op het gebied van vertrouwen. Hierbij noemt Meijer de aanleg van walstroom in de
haven. Dit bleek in het verleden echter financieel onhaalbaar. Het is van belang dat overheden en
bedrijven geen onrealistische verwachtingen naar elkaar toekrijgen waardoor het onderlinge
vertrouwen kan stagneren. Dit betekend dus dat er hierover zo professioneel transparant mogelijk
gecommuniceerd moet worden.
5.4.5 Afstemming cultuur en waarden
Overheid:
Volgens Heinz is er enigszins sprake van vooringenomenheid. De overheid heeft in het verleden niet
altijd de juiste reputatie gehad bij bedrijven. De gemeente is bezig om zich te verbeteren als
gesprekspartner voor bedrijven. De cultuur van het HbR is ook verschillend als die van de gemeente.
Ook hier is er genoeg intentie om deze culturen te kunnen overbruggen. Het HbR is veel zakelijker als
de gemeente. De gemeente kijkt weer veel meer naar het maatschappelijk belang van de stad.
Hiervoor gaat de gemeente sterker samenwerken met het HbR op het gebied van Joint-Fact-Finding.
Joint-Fact-Finding is een werkwijze rond een bepaald thema waarbij in een interactief proces
meerdere partijen kennis en informatie ontvangen, bediscussiëren, aanvullen en opnieuw bespreken.
Volgens Christiaanse is er vooringenomenheid van beide kanten. Vooringenomenheid kunnen
stereotype beelden over en weer zijn die het proces van de gebiedsontwikkeling belasten. Bij
verschillende partijen binnen de stuurgroep kunnen er bevooroordeelde visies bestaan. Volgens
Christiaanse vindt dit niet plaats binnen het proces als geheel. Er zijn volgens Christiaanse binnen de
top van het bedrijfsleven toch bevooroordeelde beelden van hoe zij tegen de overheid aankijken.
Volgens hen dient de gemeente verantwoordelijkheid te dragen, dient de gemeente te acteren en
heeft de gemeente profijt van bedrijven. Andersom is het weer moeilijk voor de gemeente op de
perceptie van deze bedrijven eigen te maken.
Uiteindelijk draait het volgens Christiaanse allemaal om de ‘facts & figures’ en businesscases die er
gezamenlijk gemaakt moeten worden. De gemeente neemt immers een risico van circa 22 miljoen
voor investeringen binnen deze gebiedsontwikkeling. Het is echter nog onzeker of de 70 miljoen van
private partijen geleverd wordt in het proces. Deze investeringen zijn namelijk nog niet
gegarandeerd. Binnen het grotere plaatje blijven de investeringen van private partijen uit zicht.
Damen Shiprepair is momenteel bezig om al zijn assets te reorganiseren. Hiervan kun je zeggen dat
dit geen investeringen zijn in de gebiedsontwikkeling. Toch wordt de levensvatbaarheid van de werf
Schiedam in hoge mate bepaald door het herstructureren van assets binnen het concern. Binnen het
bedrijf investeren zij zelf in de duurzame economische ontwikkeling van het gebied. Dit soort
investeringen kun je niet direct toerekenen aan de gebiedsontwikkeling, maar indirect dus wel.
Kennisinstelling:
Daamen denkt dat vooringenomenheid één van de grootste problemen is binnen de algemene
gebiedsontwikkeling. Er zijn veel vooringenomen meningen en visies. De gemeente heeft op dit
gebied een hoop goed te maken naar bedrijven en vice versa.
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Bedrijven:
Meijer vind het jammer dat de kruispuntaanpassingen niet met de ondernemersvereniging is
afgestemd. Meijer geeft aan dat zij als bedrijven ook graag een mening hadden willen geven over hoe
dit kruispunt aangepast moest worden. De bedrijven hebben altijd geklaagd en hier is volgens Meijer
gehoor aan gegeven. Vervolgens heeft de gemeente de oplossing voorgelegd aan de bedrijven.
Meijer denkt dat zij als bedrijven meer inbreng konden geven aan de probleemoplossing omdat zij
immers de eindgebruikers zijn. Volgens Meijer zou de gemeente tot slot er goed aan doen om na te
denken over de scheepvaart en welke restricties zij hierbij kunnen geven.
Sneep vindt dat het tijd wordt dat alle angst en klachten vanuit de bedrijven naar
onderwijsinstellingen toe serieus genomen moet worden. Volgens Sneep moeten de
onderwijsinstellingen inzien dat er te weinig technische vakmensen worden opgeleid. Sneep vindt
het absurd dat er lassers uit Spanje gehaald moeten worden om te werken in het Schiedamse
maritieme cluster. Volgens Sneep moet dit ook gedaan kunnen worden door Nederlands personeel.
Daarnaast loopt de participatiewet niet lekker volgens Sneep. Dit is een wet om arbeidsongeschikten
te laten participeren in bedrijven. Bij 50 man in dienst moet je volgens deze wet één persoon
aannemen die arbeidsongeschikt is. De ondernemersvereniging heeft hierover goede ideeën.
Hierover heeft de ondernemersvereniging echter nog geen respons over ontvangen van de overheid.
Dit werkt volgens Sneep erg frustrerend bij bedrijven.
Verstoringen:
De gemeente beseft op dit onderwerp dat het iets heeft recht te zetten tegenover bedrijven. De
gemeente komt de bedrijven hiermee tegemoet door te faciliteren en te co-creëren. De focus binnen
de gebiedsontwikkeling moet gericht worden op de ‘facts & figures.’ Dit betekend dat er tussen
partijen samengewerkt moet worden op businesscase en MKBA-niveau door middel van Joint-FactFinding. Volgens Meijer is er met betrekking tot de kruispuntaanpassingen niet genoeg gevraagd naar
de inbreng van de eindgebruikers. Daarnaast zou de gemeente zich volgens Meijer nog beter kunnen
verdiepen in de kennis van scheepsbouw. Volgens Sneep vindt er een verstoring plaats binnen de
samenwerkingen met kennisinstellingen. De ernst van een tekort aan technisch personeel wordt
namelijk niet serieus genomen. Tot slot vindt Sneep dat de overheid en bedrijven elkaar totaal niet
vinden met de participatiewet. Volgens Sneep moet er gesproken worden over de verandering van
deze wet. Deze verandering valt echter ver buiten de scope van dit onderzoek.

5.5 Kwaliteit van de interactie
Door de triple helix te toetsen op de harde en zachte succesfactoren kan er een uitspraak gedaan
worden over de kwaliteit van de interactie. De overheid, kennisinstellingen en bedrijven zijn binnen
Schiedam gezamenlijk in staat om actie te faciliteren. De harde succesfactoren zijn hiervan getuige.
Er wordt op verschillende thema’s samengewerkt binnen de triple helix waardoor projecten met
financiële middelen worden opgezet en uitgevoerd.
De samenwerkingen binnen de triple helix lopen echter niet zonder verstoringen. Deze verstoringen
zijn geconstateerd in de interviews. De urgentie van het gebiedsontwikkelingsproces vraagt
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van bedrijven. Dit maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap is nog niet terug te vinden bij alle bedrijven in het gebied. Veel bedrijven vinden
dat de verantwoordelijkheid van de maatschappij nog strikt bij de overheid ligt.
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De bedrijven die wel maatschappelijk verantwoord ondernemerschap tonen nemen actiever deel aan
de gebiedsontwikkeling. Deze bedrijven kijken verder dan hun eigen markt, belangen en rollen en
streven iets na in het gebied. Vanuit de interviews is naar voren gekomen dat grote bedrijven dit
gedrag minder tonen als kleine en middelgrote bedrijven. Er wordt leader firm gedrag vertoond door
onder andere het HbR, Proton Ventures, Navingo, GustoMSC en Wärtsilä. Hiermee tonen deze
bedrijven leiderschap binnen het gebied. Dit is juist iets wat vanuit de overheid meer verwacht wordt
van grote bedrijven als Huisman Equipment en Damen Shipyards. De verwachtingen zijn binnen het
gebiedsontwikkelingsproces niet altijd gezamenlijk en helder naar elkaar toe. Hiervoor is het
belangrijk dat het gezamenlijk belang binnen de gebiedsontwikkeling herhaaldelijk wordt herinnerd.
Als ontwikkelingen binnen de gebiedsontwikkeling concreter worden, dan wordt er ander gedrag van
partijen gevraagd. Ander gedrag wil zeggen professionaliteit, feitenkennis en een strategie waarmee
geacteerd kan worden. Op deze gebieden moet er vertrouwen bij elkaar gewonnen worden. Grote
bedrijven vinden het soms nog moeilijk om hierbij goede, professionele mensen af te vaardigen naar
het proces. De kleinere bedrijven om de grote bedrijven heen wekken meer vertrouwen bij de
overheid doordat zij volgens Christiaanse betere mensen af vaardigen naar het proces. Het is van
belang dat er wederzijds vertrouwen versterkt wordt door middel van transparante communicatie.
Hiermee kunnen onrealistische verwachtingen van elkaar vermeden worden en verklein je de kans
op conflicten. De gemeente probeert zich af te stemmen op de cultuur en waarden van het
bedrijfsleven door te faciliteren en te co-creëren. Kennisinstellingen zullen tot slot het tekort aan
technisch personeel binnen het maritieme cluster meer serieus moeten nemen.
De kwaliteit van de interactie binnen de relaties van de triple helix is goed. Deze interactie kan
geoptimaliseerd worden als er verbeteringen komen op de verstoringen. De verstoringen binnen de
gebiedsontwikkeling kunnen onder andere verminderd worden door de focus in het proces te richten
op de financiële ‘facts & figures’ van projecten. Hiermee verbind je gezamenlijke belangen op een
professionele manier. Dit betekend dat er tussen partijen samengewerkt moet worden op
businesscase en MKBA-niveau door middel van Joint-Fact-Finding. Joint-fact-finding tussen bedrijven
en de gemeente zorgt ervoor dat bedrijven verder kijken dan hun eigen markt, belangen en rollen.
Hiermee kunnen bedrijven bijdragen aan het maatschappelijke rendement van het gebied. Andersom
kan de overheid leren van de markten en sectoren waarin bedrijven zich bevinden. Hiermee kan de
gemeente de perceptie van deze bedrijven eigen maken. Door deze focus kan de kenniseconomie
van twee kanten in het gebied versterkt worden. Dit gebeurt momenteel al binnen de
samenwerkingen tussen de gemeente, het HbR, Proton Ventures en Navingo. Hieraan kan gezien
worden dat het gebiedsontwikkelingsproces zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld waarbij er een
nieuwe fase wordt ingegaan. De ontwikkeling van deze samenwerkingen vraagt zoals eerder gezegd
ook leiderschap in het gebied. Dit wordt momenteel minder getoond door de grote bedrijven. Met
de ontwikkeling van het Slibdepot wordt er echter ook van deze bedrijven maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap en leiderschap gevraagd. Grote bedrijven hebben binnenshuis een
vorm van sociale innovatie nodig om hieraan te voldoen. Hier valt als overheid niet op te sturen. Dit
is ook niet een taak en verantwoordelijkheid van de overheid maar van de bedrijven zelf. De
bedrijven zullen namelijk zelf mee moeten meegaan met de economische en maatschappelijke
veranderingen die zich voor doen binnen het maritieme cluster. Zij zullen op de lange termijn
profiteren van dit groeiende adaptieve vermogen.
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Kleine en middelgrote kennisintensieve bedrijven tonen momenteel daarentegen meer het gewenste
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en leiderschap. Het is hierom wellicht niet
ondenkbaar om ook deze bedrijven te laten meedenken over de invulling van het Slibdepot en de
algehele gebiedsontwikkeling.
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
6.1.1 Conclusies clusters

1. Het Nederlandse maritieme cluster fungeert als een innovatieve thuismarkt
voor een globale waardenketen waarbij de blijvende concurrentievoordelen
steeds meer komen te liggen op lokale kennis, relaties en motivaties.
Volgens Porter staat clusteren voor het stimuleren van lokale specialisatie in een aantal verwante
sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere
organisaties (Porter M. E., 1998). Binnen clusters is er dus sprake van een samenwerking tussen de 3
o’s. De locatie van het cluster bepaalt volgens Porter hierbij een groot deel van het succes. Porter
stelt dat binnen de globale economie, de blijvende concurrentievoordelen steeds meer komen te
liggen in lokale kennis, relaties en motivaties (Porter M. E., 1998). Voor het Schiedamse maritieme
cluster is het dus van belang dat deze blijvende concurrentievoordelen versterkt zullen worden.

2. Het Nederlandse maritieme cluster heeft en sterke financiële afhankelijkheid
van de sectoren (scheepsbouw, offshore, maritieme toeleveranciers) die
onder druk staan door de lage olieprijs.
Het netwerkcluster bestaat voor een groot deel uit financiële handelsrelaties waarbij de offshore, de
scheepsbouwsector en de maritieme dienstverlening de meest omvangrijke financiële
handelsrelaties hebben. Dit betekent dat het maritieme cluster een sterke financiële afhankelijkheid
heeft van drie sectoren die momenteel in zwaar weer verkeren door de lage olieprijs. Enerzijds zorgt
het netwerk binnen het maritieme cluster voor een sterke coördinatie, kwaliteitsmonitoring en
integrale visievorming. Anderzijds waarborgt dit netwerk niet altijd toekomstbestendigheid en
veerkrachtigheid in economisch mindere tijden door de sterke afhankelijkheid van olie en de
omvangrijke financiële handelsrelaties die hieromheen zijn ontstaan. Van de Schiedamse bedrijven
bevinden zich SBM offshore, Huisman Equipment en Damen Shipyards zich in grote reorganisaties.
Deze grote bedrijven tonen met de reorganisaties veerkrachtigheid in economisch onzekere tijden.
Mocht de offshore-industrie weer aantrekken in de toekomst, dan zal het ongekend druk worden
voor de gekrompen industrie om aan de vraag te voldoen. De vooruitzichten bieden echter nog geen
zekerheden voor het opbloeien van de offshore-industrie op de korte termijn. Daarnaast werkt de
lage olieprijs als een ‘domino-effect’ op het cluster. Ook maritieme toeleveranciers merken dat er
minder opdrachten binnen komen in de maritieme maakindustrie. Maritieme toeleveranciers zijn
echter niet zo financieel veerkrachtig als grote scheepsbouwers en offshorebedrijven. Maritieme
toeleveranciers zullen dus sterker moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven.
Innovatie en adaptief vermogen wordt dus steeds belangrijker voor deze bedrijven. Grote bedrijven
als Huisman Equipment en Damen Shipyards kunnen na reorganisaties juist vasthouden aan oude
waarden.
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3. De field labs SMASH en RAMLAB bieden kansen voor het Schiedamse
maritieme cluster op het gebied van opschaling, nieuwe nichemarkten (3D
printing) en digitalisering.
Binnen innovatienetwerken rondom clusters zijn er ‘field labs’ ontstaan als aanjager van
economische vernieuwing, cross-over samenwerking en het aanpakken van maatschappelijke
vraagstukken. Dit zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht nieuwe
producten en technologieën ontwikkelen, testen en implementeren. Voor de maritieme industrie zijn
er twee field labs ontstaan. Op de RDM-campus worden pilots ontwikkeld in het RAMLAB. Het
Schiedamse bedrijf Huisman is een van de trekkers van dit field lab. Daarnaast is er in 2016 het field
lab ‘SMASH’ opgericht: SMart Maintenance of Ships. Namens de Schiedamse haven zijn Wärtsilä en
RH Marine vertegenwoordigd als betrokkenen binnen dit field lab.
Eén van de dragende projecten binnen de RNE is het project ‘Port as Service.’ Dit project heeft onder
andere als doel om het RAMLAB op te schalen naar een digitale infrastructuur voor nieuwe
maakindustrie (Rifkin, 2016). Daarnaast stelt de RNE als doel om een campus op te zetten in de regio
voor Maritime & Smart Industry. Deze ontwikkelingen kunnen gezien worden als kansen voor het
Schiedamse havengebied waar momenteel al veel kennis ligt over maritieme bedrijvigheid. Het
Schiedamse havengebied kan in de toekomst mogelijk ruimte bieden voor het opschalen van het
RAMLAB en het opzetten van een campus voor Maritime & Smart Industry. Momenteel vinden deze
ontwikkelingen plaats op het RDM-terrein.
De ontwikkeling van de 3D-printtechnologie kan voor het Schiedamse maritieme cluster gezien
worden als een kans. Deze vorm van innovatie brengt in de toekomst niet alleen meer efficiency op
voor bedrijven. 3D-printing en digitalisering zullen er op de lange termijn voor zorgen dat er nieuwe
maritieme nichemarkten ontstaan. Dit zorgt voor een groei van de werkgelegenheid op de lange
termijn.

4. Het Schiedamse maritieme cluster beschikt over een USP, die samen met de
sterktes van het gebied gebruikt kunnen worden ter branding en acquisitie.
Het Schiedamse havengebied bezit over een Unique Selling Proposition. De USP zijn eigenschappen
die het gebied bezit waarover andere locaties niet of in mindere mate beschikken. Hiermee valt de
USP nauw samen met locatiesynergie. Het havengebied heeft de volgende unieke geografische
concurrentievoordelen: De nabijheid van de Rotterdamse haven. De nabijheid van stadscentra met
hoog stedelijke functies. De nabijheid van een internationaal vliegveld. De aanwezigheid van leader
firms en MKB op het gebied van maritieme maakindustrie en offshore. De afwezigheid van sluizen en
bruggen tussen het havengebied en de Noordzee. Tot slot ligt het havengebied in een economisch
vitale en innovatieve omgeving. Dit zijn geografische concurrentievoordelen ten opzichte van andere
maritieme industriegebieden. De USP kan gebruikt worden voor de positionering van de Schiedamse
haven en kunnen hiermee bijdragen aan de branding en acquisitie van het gebied. Daarnaast kunnen
de sterktes uit voorgaande SWOT-analyses van het gebied hier ook aan bijdragen.

5. Het Schiedamse maritieme cluster kan inspelen op de kansen die er liggen in
een nieuwe opkomende industrie met een grote groeipotentie: offshore
wind.
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Voor de Schiedamse haven is het van belang om de opkomst van deze nieuwe industrieën
nauwlettend in de gaten te houden. Het Schiedamse havengebied profiteert momenteel van de
Rotterdamse haven doordat maritieme bedrijven klantenrelaties hebben binnen de petrochemische
wereld. Dit kan in de toekomst veranderen door de transitie die zich voor doet in de Rotterdamse
haven. Het is dus belangrijk dat de Schiedamse haven inspeelt op de kansen die er liggen binnen deze
nieuwe industrieën voor de maritieme industrie. De grootste kans voor het maritieme cluster ligt
mogelijk in de industrie offshore wind.
Volgens het Wuppertal instituut, is dit de industrie die op korte termijn de grootste potentie heeft,
voor nieuwe economische activiteiten in de Rotterdamse haven (Lechtenböhmer, 2017). Dit komt
doordat offshore wind nu al een rol speelt binnen de Rotterdamse haven.
Het HbR zal dus in de toekomst een groter belang hechten aan de ontwikkeling van deze industrie.
Dit groeiende belang is door het HbR al kenbaar gemaakt aan de wereld. De Rotterdamse haven gaat
ruimte creëren voor een offshore center voor windenergie en de ontmanteling van olie- en
gasplatforms op zee. Hiervoor wordt een nieuw haventerrein ingericht van maximaal 70 hectare op
de tweede Maasvlakte (HbR, 2017). Dit is het Offshore Center Rotterdam (OCR) De nieuwe aanleg
van een dergelijk havengebied kan dubieus opgevat worden door ontwikkelde maritieme
havengebieden zoals de Schiedamse haven. De Schiedamse haven heeft namelijk vergelijkbare
vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid zoals het OCR. Het Schiedamse havengebied heeft
transparantie nodig van het HbR over welke rol het in de toekomst kan gaan spelen ten opzichte van
het OCR en vice versa. Dit betekend dat er op hoger bestuurlijk niveau afstemming en
overeenstemming gevonden moet worden op het gebied van beleid zodat er optimaal van elkaar
geprofiteerd kan worden.
6.1.2 Conclusie synergie

6. De locatiesynergie binnen het Schiedamse cluster heeft zich de afgelopen
jaren versterkt door vestiging van nieuwe bedrijven en onderverhuurders van
Damen Shipyards.
Er zijn de afgelopen 2 jaar 10 maritieme bedrijven bijgekomen in het Schiedamse havengebied: RH
Marine, Prolance marine flooring, EVS-multiservice, SafeTmade, Gimas Ship Supply & Services, FMJ
Marine, Lasbedrijf van Slobbe, Navingo maritime & offshore, Tugpins en WSR Rotterdam. Daarnaast
is er één maritiem bedrijf vertrokken naar buurtgemeente Vlaardingen. Dit is het bedrijf EP HVAC
marine. Volgens Pieter Sneep, voormalig voorzitter ondernemersvereniging Vijfsluizen, heeft Navingo
zich in het gebied gevestigd omdat bijna alle klanten van dit bedrijf uit het havengebied komen. Een
ander bedrijventerrein had dit niet kunnen bieden. Dit wijst op locatiesynergie. Het bedrijf is
momenteel in gesprek geraakt met de gemeente Schiedam. Navingo wilt graag bijdragen aan een
brandingsplan voor het havengebied. Branding is namelijk één van de thema’s binnen het integrale
gebiedsproces. Hiermee toont het bedrijf de aantrekkingskracht van het cluster aan als plek voor
netwerken. Ook toont dit bedrijf direct maatschappelijke verantwoordelijkheid naar het gebied toe
doordat zij willen meedenken over de toekomst.
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6.1.3 Conclusies triple helix

7. De triple helix kan gebruikt worden als analytisch en strategisch hulpmiddel
voor het creëren van een innovatievere omgeving in het Schiedamse
havengebied.
De triple helix kan ingezet worden als strategisch hulpmiddel voor integrale gebiedsontwikkeling. De
triple helix is eerder succesvol toegepast bij het procesmanagement rondom de realisatie van de
RDM-campus. Hierbij zijn de betrokken sectoren gestimuleerd en betrokken om het voormalig
droogdok te transformeren naar een fysieke plek waar geëxperimenteerd kan worden met ‘The Next
Economy.’
De triple helix werd in dit geval dus gebruikt als een strategisch hulpmiddel voor het realiseren van
een fysieke innovatieve omgeving. Het creëren van een innovatieve omgeving is het
maatschappelijke doel van de triple helix.
Het HbR heeft als nieuwe topprioriteit om een klimaat te creëren voor innovatie en ontwikkeling van
nieuwe concepten voor hun klanten. Bij de realisatie van de RDM-campus heeft het HbR een
leidende rol gehad bij het behalen van dit maatschappelijke doel. Het HbR heeft destijds de
procesmanagent succesvol geleid door fors te investeren en de juiste stakeholders te betrekken.

8. Het gebiedsontwikkelingsproces kan bijdragen aan het versterken van de
relaties en samenwerkingen binnen de triple helix.
Het gebiedsontwikkelingsproces kan bijdragen aan het versterken van de relaties en
samenwerkingen binnen de triple helix. Dit komt doordat er op integrale basis wordt toegewerkt
naar een duurzame en toekomst toegeruste haven. Het organisatorische vermogen van het dit
netwerk kan ervoor zorgen dat belangen van verschillende stakeholders aan elkaar worden
gekoppeld. Met deze soorten ontwikkelingen staan de drie o’s tot elkaar in dienst. Op het moment
dat de drie sectoren een gezamenlijke potentie zien die aansluiten op elkaars belangen, dan kan er
actie gefaciliteerd worden. Het is dus interessant voor Schiedam om na te gaan wat de triple helix
stakeholders vanuit hun rol en belang aan potentie zien in het Schiedamse havengebied. Binnen het
gebiedsontwikkelingsproces is er door de overheid een sterke verbinding gemaakt met de gevestigde
bedrijven binnen het gebied. Om een synergetische werking binnen de triple helix op gang te kunnen
brengen zal er dus ook een sterkere verbinding gezocht moeten worden met andere indicatoren
zoals de trilaterale initiatieven en universitaire spin-off bedrijven (zie tabel 6).

9. Er kan binnen de triple helix relaties van het Schiedamse maritieme cluster
gesproken worden van harde succesfactoren.
De harde succesfactoren kunnen geïnterpreteerd worden als de concrete samenwerkingen binnen
het triple helix netwerk waaruit projecten ontstaan. Er lopen binnen de relaties van de triple helix
gezamenlijke projecten die kunnen leiden tot een synergetische werking. De synergetische werking
zorgt voor een meerwaarde bij de betrokken sectoren. Deze meerwaarde zorgt voor een versterking
van de kenniseconomie. Deze kenniseconomie wordt binnen de triple helix van het Schiedamse
havengebied vanuit alle drie de sectoren versterkt.
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Er vinden successen plaats in de samenwerkingen op het gebied van technische innovatie, civiele
techniek en werktuigbouw.
De TU Delft werkt hiervoor samen met maritieme bedrijven uit Schiedam zoals Huisman Equipment
en Damen Shiprepair. Daarnaast wordt er op het gebied van onderzoek naar technische innovatie
samengewerkt met kennisinstellingen zoals MARIN en Deltares. Er is binnen de grote bedrijven
sprake van interne kennisontwikkeling door middel van R&D.
Het gebruik van het erfpachtinstrument heeft volgens Christiaanse een aantrekkingskracht
veroorzaakt voor nieuwe maritieme bedrijven. Daarnaast is er een Bedrijven investerings Zone (BIZ)
van kracht in het Schiedamse havengebied. Deze BIZ biedt volgens Sneep een gestructureerde vorm
van organisatie. Ook worden de relaties versterkt met bedrijven die zich willen inzetten voor het
gebiedsontwikkelingsproces aan de hand van de thema’s.
Deze bedrijven tonen leiderschap en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Voorbeelden
van deze bedrijven zijn Proton Ventures, Navingo en het HbR.
Tot slot vindt er een wederkerende kennisoverdracht plaats tussen de gemeente Schiedam en de TU
Delft. Daamen schrijft wetenschappelijke publicaties over hybride havenontwikkelingen die gebruikt
kunnen worden als bronnen voor beleid. Hiermee kijkt Daamen naar de lange termijn belangen van
de gemeente Schiedam. Heinz geeft kennis door aan Daamen over de praktijk binnen de gemeente.
Ook dit onderzoek draagt bij aan een versterking van kennis binnen de gemeente. Namens de
Erasmus universiteit brengt Bart Kuipers kennis in binnen de gemeente over het maritieme cluster.
Kuipers doet hierbij voornamelijk onderzoek op het gebied van kennis en innovatie. Tot slot wordt er
samengewerkt met de RDM-campus op het gebied van kennisoverdracht. Dit project wordt
gezamenlijk uitgevoerd door Liesbeth Roeles en Bert Hooijer.

10. Het gebiedsontwikkelingsproces vraagt om maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap, leiderschap en adaptief vermogen van bedrijven. Dit is
momenteel meer terug te vinden bij kleine en middelgrote bedrijven als bij
de grote bedrijven.
De gemeente neemt binnen het gebiedsontwikkelingsproces een nieuwe rol aan. Waar er in het
verleden voornamelijk gedicteerd en gecontroleerd werd door de overheid, wordt er nu
gefaciliteerd. De overheid komt bedrijven steeds meer tegemoet waarbij het maatschappelijke
verantwoordelijkheden overdraagt aan van bedrijven. De gebiedsontwikkeling kent een aantal
thema’s die moeten bijdragen het maatschappelijke rendement van het gebied. De gedachte van het
proces is om ervoor te zorgen dat deze thema’s geïnternaliseerd worden door de bedrijven. Dit
vraagt bedrijven om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, leiderschap en adaptief
vermogen. Bedrijven die actief deelnemen aan de gebiedsontwikkeling zullen verder moeten kijken
dan hun eigen bedrijf, markt, rollen en belangen. Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat dit
gedrag bij grote bedrijven minder wordt getoond als bij middelgrote en kleine bedrijven. Uit de
interviews is gebleken (zie paragraaf 5.4) dat dit gedrag juist werd verwacht van grote bedrijven. De
grote bedrijven beschikken over goede innovatienetwerken. Technische innovatie is voor hun een
bekend verhaal. Toch houden deze bedrijven volgens Christiaanse eerder vast aan oude waarden en
normen.
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Grote bedrijven kunnen in economisch mindere tijden ook sterker vasthouden aan hun status quo
door te reorganiseren. Middelgrote bedrijven en kleine bedrijven zijn sneller genoodzaakt om te
veranderen. Dit komt door de aard van hun diensten en producten die zij leveren.
Vervolgens zie je dat grote bedrijven het moeilijker vinden om de juiste, professionele mensen af te
vaardigen naar het gebiedsontwikkelingsproces. Aan de andere kant zie je dat kleinere bedrijven
thema’s oppakken en actiever deelnemen aan de gebiedsontwikkeling.
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6.2 Aanbeveling
Binnen deze paragraaf is er een aanbeveling gedaan aan de gemeente Schiedam. Hiervoor is er in
deze scriptie een grondig literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de
wetenschappelijke concepten synergie, triple helix en clusters is er objectief en integer gekeken naar
de gebiedsontwikkeling van het Schiedamse havengebied. Deze scriptie is een zoektocht geweest
naar hoe het gebiedsontwikkelingsproces kan bijdragen aan het versterken van het maritieme
cluster. De zoektocht heeft in het vorige paragraaf een aantal conclusies opgeleverd. Aan de hand
van het onderzoek en deze conclusies is er de volgende aanbeveling geformuleerd:

De gemeente Schiedam zal de aankomende 10 jaar moeten aansturen op een
innovatievere omgeving die plek biedt voor de vestiging van kennisintensieve,
maritieme MKB, start en scale ups. Het gebied zal bij voorkeur bestemd moeten
worden voor maritieme bedrijven die zich richten op ingenieursdiensten, smart
maintenance voor schepen, additive manufacturing en renewables zoals offshore
wind. Het Schiedamse maritieme cluster zal zich hierdoor in de toekomst kunnen
positioneren als een innovatief servicecentrum voor de offshore. Branding en
acquisitie zal hierbij een belangrijke rol gaan vervullen. De regionale triple helix van
het Schiedamse maritieme cluster kan gebruikt worden als analytisch en strategisch
hulpmiddel. Er zal draagvlak gecreëerd moeten worden onder betrokken stakeholders
uit de triple helix waardoor de potentie gezamenlijke benut kan worden. De kwaliteit
van de interactie zal geoptimaliseerd moeten worden door middel van transparante
communicatie met de focus op joint-fact-finding.
De aanbeveling biedt een visie voor het Schiedamse havengebied. Met behulp van het
gebiedsontwikkelingsproces, kan er op een pragmatische wijze, naar deze visie toegewerkt worden.
De aanbeveling past binnen de visie van het havengebied waarin er toegewerkt wordt naar een
duurzame, toekomst toegeruste haven. De bovenstaande visie is echter van een lager
abstractieniveau. Hiermee is de aanbeveling een reactie op het huidige beleid. Het benoemd een
concreet wensbeeld wat past binnen de beleidsagenda’s en bedrijfsstrategieën die gericht zijn op
duurzaamheid en innovatie. Economische structuurversterking en een versterking van de
concurrentiepositie waarvan alle drie de sectoren van kunnen profiteren staat centraal binnen deze
aanbeveling. Deze aanbeveling is in hoofdstuk 7 visueel gemaakt door middel van een kansenkaart
en een moodboard.
Aansturen op innovatievere omgeving
Grote Schiedamse bedrijven werken samen met de TU Delft op het gebied van technische innovatie,
civiele techniek en werktuigbouw. Daarnaast hebben diverse grote maritieme bedrijven toegang tot
maritieme field labs in de regio. Ook vind er binnen de grote bedrijven kennisontwikkeling plaats
door middel van R&D. De grote bedrijven zouden dus in principe moeten bijdragen aan de
synergetische werking waarvan alle drie de sectoren kunnen profiteren. Het onderzoek toont aan (zie
paragraaf 5.4) dat het gebiedsontwikkelingsproces baat heeft bij bedrijven die maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap, leiderschap en adaptief vermogen tonen.
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Toch blijkt het voor de grote bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de meest geavanceerde
innovaties, moeilijk om mee te denken over de maatschappelijke toekomst van het gebied. Dit wordt
meermaals in het onderzoek geconstateerd. Er vindt op regionaal niveau maritieme innovatie plaats
waarbij Schiedamse bedrijven betrokken zijn.
Het Schiedamse havengebied kan echter nog niet gezien worden als een fysieke plek waar innovaties
plaatsvinden. Dit is een gemiste kans met het oog op branding en acquisitie. Met name omdat er
binnen het Schiedamse havengebied juist veel kennis geconcentreerd is op een plek. Het realiseren
van een innovatievere omgeving zal bijdragen aan een opener karakter van het gebied. Dit kan
bereikt worden door diffusie van kennis binnen het gebied te stimuleren.
Ingenieursdiensten, smart maintenance, additive manufacturing en offshore wind
Het Schiedamse havengebied werkt naar een toekomst waarin er ruimte komt voor nieuwe
bedrijvigheid. Met de ontwikkeling van het Slibdepot zal er nieuwe ruimte ontstaan waar nieuwe
maritieme bedrijven zich kunnen vestigen. De Schiedamse haven heeft de wens om toe te werken
naar een kennisintensievere haven. Het gebied zal zich hierom moeten richten op de vestiging van
maritieme diensten en toeleveranciers van de toekomst: ingenieursbureaus, smart maintenance,
additive manufacturing en offshore wind.
Volgens Lawton Smith & Loet Leydesdorff heeft de kennisintensieve dienstensector de neiging om
zich te ontkoppelen van zijn geografische locatie. Kennisintensieve maritieme bedrijven kunnen zich
in de toekomst net zo goed vestigen op locaties met een sterkere functionele structuur zoals
centrumgebieden. Deze bedrijven zijn namelijk niet gebonden aan het havengebied qua
vestigingseisen zoals de nabijheid van water. Dit kan gezien worden als een bedreiging voor
kennisintensieve havengebieden zoals die van Schiedam. Dit is echter geen bedreiging als deze
bedrijven zich vestigen in het centrum van Schiedam. Een locatie wat ligt op een steenworp afstand
van het havengebied. Hiermee zal de relatie tussen stad en haven juist versterkt worden. Om
kennisintensieve maritieme bedrijven aan te trekken zal de haven deels zijn functionele structuur
moeten versterken. De hybride structuur van de haven kan versterkt worden door functies te
realiseren die voor zowel bedrijven als voor omwonenden van belang zijn.
Er bevinden zich in Schiedam al een aantal kennisintensieve, hoogwaardige ingenieursbureaus. Deze
ingenieursbureaus worden in het onderzoek benoemd als de zogenoemde AMPS. Deze bedrijven
bieden verknopingen met hoogwaardige stedelijke functies. Daarnaast tonen dit soort bedrijven
volgens het onderzoek leader firm gedrag door zich actief op te stellen binnen het
gebiedsontwikkelingsproces. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven is het dus van belang dat juist
deze bedrijven gefaciliteerd kunnen blijven worden in het gebied.
Van oudsher zijn de Schiedamse offshorebedrijven sterk gericht op het leveren van diensten aan
klanten uit de olie- en gasindustrie. Deze klanten komen voornamelijk uit de Rotterdamse haven. De
Rotterdamse haven zal zich in de toekomst steeds meer gaan richten op energietransitie. Het
Wuppertal instituut stelt dat de nieuwe industrie offshore wind aanzienlijk zal toenemen. Het
Schiedamse havengebied zal moeten inspelen op deze groeipotentie. Het gebied heeft een sterke
specialisering in offshore. Het HbR heeft voor deze nieuwe opkomende industrie een nieuw offshore
center (OCR) ingericht voor grootschalige productiefaciliteiten op de tweede Maasvlakte.
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Kennisintensieve bedrijven die zich richten op offshore wind zullen zich naar verwachting niet snel
vestigen op de tweede Maasvlakte. Zoals eerder is benoemd, ontkoppelen deze kennisintensieve
bedrijven zich van hun geografische locatie. De gemeente Schiedam zal met het HbR moeten
communiceren over welke rol het Schiedamse havengebied vervult tegenover het OCR en vice versa.
Het Schiedamse havengebied zou kunnen profiteren van het OCR door toeleveranciers en
diensterlening aan te bieden op het gebied van offshore wind. Bedrijven die zich richten op het
maken van ontwerpen, het toeleveren van goederen en het verlenen van diensten aan offshore
wind, verdienen hierom de voorkeur voor toekomstige vestiging in het gebied. Deze bedrijven tonen
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, leiderschap en adaptief vermogen.
Creatieve destructie is binnen de triple helix de drijvende kracht achter synergie. De energietransitie
die zich voordoet in de Rotterdamse haven kan gezien worden als een initiatiefase van creatieve
destructie. De energiewereld stapt langzamerhand over van het gebruik van fossiele energiebronnen
naar het gebruik van onuitputbare, duurzame energiebronnen. Fossiele energiebronnen zullen nog
decennialang de overhand hebben zolang de maatschappij hierop afgesteld is. Toch zie je dat er
steeds meer initiatieven en trajecten teweeg worden gebracht die disruptieve veranderingen
aanbrengen in het proces van voortdurende innovatie. Een gebiedsontwikkelingsproces is een proces
wat over een lange termijn moet bepalen waar een gebied heen gaat. Het is hierom juist van belang
dat er zich bedrijven vestigen, die op de lange termijn kunnen zorgen voor een groei van de
werkgelegenheid in Schiedam. Nieuwe technieken in de maritieme industrie zullen het maritieme
cluster doen veranderen. De field labs SMASH en RAMLAB zijn erop gericht om pilots te ontwikkelen
voor nieuwe maritieme technieken. Deze field labs hebben alles te maken met de digitalisering en
robotisering die het maritieme cluster gaan veranderen.
Het RAMLAB op het RDM-terrein richt zich op additive manufacturing. Er is een toenemende
belangstelling vanuit de maritieme industrie voor deze nieuwe vorm van productietechnologie. Uit
het onderzoek is naar voren gekomen dat de grote bedrijven Huisman Equipment en Damen
Shipyards trekkers zijn van dit field lab. Damen Shiyards werkt momenteel binnen dit field lab aan s’
werelds eerste geclassificeerde scheepsschroef die 3D geprint is. In het onderzoek is naar voren
gekomen dat Rotterdam zich wil positioneren als het 3D metal spare parts hub waar defecte metalen
onderdelen in de maritieme industrie direct 3D-geprint kunnen worden. Volgens het RNE is het de
bedoeling dat het RAMLAB wordt opgeschaald naar een digitale infrastructuur voor nieuwe
maakindustrie. Dit moet volgens het RNE gebeuren in de regio. Daarnaast stelt de RNE als doel om
een campus op te zetten in de regio voor Maritime & Smart Industry. De gemeente Schiedam,
Huisman Equipment en Damen Shipyards zullen draagvlak moeten creëren om deze ontwikkelingen
te faciliteren in het Schiedamse havengebied. Het Schiedamse havengebied is de meest logische
locatie voor deze ontwikkelingen. Damen Shipyards en Huisman Equipment zullen naar verwachting
additive manufacturing in de praktijk brengen zodra het verdienmodel hiervan winstgevender is dan
het oude verdienmodel van scheepsonderdelen-productie. Dit zal een grote invloed hebben op
toeleveranciers van deze grote bedrijven. In dit toekomstperspectief worden onder andere lassers
vervangen door digitale scheepsbouwers.
Ook het field lab SMASH richt zich op digitalisering van de scheepsbouw. Binnen SMASH worden
innovaties op het gebied van condition-based monitoring, dataverwerking, data- analyse en ’smart
maintenance’ getest, ontwikkeld en ingezet. Voor pilots binnen dit field labs worden er living labs
aangewezen. Dit zijn fysieke testlocaties bij één van de partners van SMASH.
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Deze living labs kunnen plaatsvinden bij de Schiedamse bedrijven Wärtsilä en RH Marine. Deze
bedrijven zijn namelijk betrokken bij dit field lab.
Digitalisering en 3D-printing kan ervoor zorgen dat er nieuwe nichemarkten ontstaan. Op de lange
termijn zorgt dit voor een groei van de werkgelegenheid. Hoe je het went of keert, de digitalisering
en 3D-printing zal vroeg of laat zoden aan de dijk zetten binnen het maritieme cluster. Dit kan
gebeuren binnen 5, 10 of 20 jaar. Gebieden als het Schiedamse havengebied zullen hierop moeten
anticiperen. De grote bedrijven binnen het Schiedamse maritieme cluster lopen ver voor op het
gebied van innovatie door miljoeneninvesteringen in R&D. Deze visie gaat ervan uit het gebied
innovatiever wordt zodat het minder hoeft te adapteren zodra grote veranderingen zich zullen
voordoen. De voorkeur voor ingenieursdiensten, smart maintenance, additive manufacturing en
offshore wind bedrijven betekent echter geen uitsluitsel voor maritieme bedrijven uit andere
sectoren. Het slechts om aan te geven dat deze bedrijven passen binnen de doelstellingen en
toekomst van het gebied.
Branding en acquisitie
In het onderzoek is naar voren gekomen dat branding en acquisitie van belang is om het Schiedamse
havengebied in de markt te zetten. Niet alleen maritieme bedrijven concurreren namelijk met elkaar.
Ook maritieme industriegebieden beconcurreren elkaar op regionaal niveau door middel van
branding en acquisitie. Een voorbeeld hiervan is de regio Drechtsteden die zich internationaal
positioneert als de optimale vestigingsplaats voor bedrijven, in het bijzonder uit de maritieme en
logistieke sector. Het Schiedamse maritieme cluster is niet uniek in zijn soort. Er zijn meerdere regio’s
en gebieden met dezelfde soort vestigingseisen. Toch wordt er in dit onderzoek een Unique Selling
Proposition(USP) genoemd die kan bijdragen aan de positionering van het Schiedamse havengebied.
Dit zijn geografische concurrentievoordelen waarover het havengebied beschikt. Het advies is om
deze USP mee te nemen in een brandingsplan. Daarnaast kunnen de sterktes van het gebied, die zijn
benoemd in eerdere onderzoek, ook bijdragen aan de positionering van het gebied. In deze
aanbeveling wordt er beredeneerd waarom de gemeente Schiedam moet aansturen op de realisering
van een innovatievere omgeving. De grote bedrijven uit het Schiedamse havengebied zijn
verantwoordelijk voor veel innovatie. Dit innovatieve klimaat komt echter nog niet sterk naar voren
door het gesloten karakter van het cluster. Een gezamenlijke inzet op een innovatiever klimaat kan
gebruikt worden ter branding en acquisitie. Innovatieve bedrijven en trajecten kunnen zo
aantoonbaar gemaakt worden naar de buitenwereld. Dit zorgt vervolgens voor een
aantrekkingskracht van de gewenste kennisintensieve, maritieme MKB, start- en scale ups. Hiermee
kan het Schiedamse havengebied zich in de toekomst positioneren als een innovatief servicecentrum
voor de offshore.
Triple helix als analytisch en strategisch hulpmiddel gebruiken
In het onderzoek wordt benoemd dat het triple helix model als analytische en strategisch hulpmiddel
is gebruikt bij de transformatie van het RDM-terrein. Ook binnen dit gebiedsontwikkelingsproces kan
de triple helix gebruikt worden als analytisch en strategisch hulpmiddel. Het triple helix model maakt
inzichtelijk welke stakeholders allemaal bijdragen aan de synergetische werking. De stakeholders
binnen de triple helix denken in elkaars belangen en rollen. Het is voor de gemeente Schiedam
interessant om te peilen wat deze stakeholders aan potentie zien in het Schiedamse havengebied.
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Er kan door de drie sectoren actie gefaciliteerd worden zodra er een gezamenlijke potentie wordt
gezien die aansluit op elkaars belangen. Deze visie kan voorgelegd worden aan verschillende
stakeholders van de triple helix. Door transparante communicatie over doelstellingen kan er
draagvlak gecreëerd worden bij stakeholders om zich aan te sluiten bij deze visie. Op deze manier
worden belangen aan elkaar verbonden en kan de gezamenlijke potentie benut worden.
Optimalisering van de kwaliteit van de interactie binnen relaties
De relaties binnen de triple helix lopen niet zonder verstoringen. Met name de relaties tussen de
gemeente en grote bedrijven verdient aandacht. Het blijkt voor deze bedrijven nog moeilijk om
maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen in een gebied. In het onderzoek wordt gesteld dat
grote bedrijven minder actief deelnemen aan het gebiedsontwikkelingsproces als een aantal
middelgrote- en kleine bedrijven (zie paragraaf 5.4). Een aantal middelgrote bedrijven vertonen meer
leader firm gedrag als de grote bedrijven. De gemeente kan grote bedrijven op een zakelijkere
manier benaderen om mee te denken over het maatschappelijke rendement van het gebied. Dit kan
gebeuren door bijvoorbeeld te peilen welke ontwikkelingen zij graag nog zien gebeuren in het
gebied. Ook een visie als deze kan voorgelegd worden om te kijken of zij hier kansen in zien.
De verstoringen kunnen uiteindelijke verminderd worden door de focus in het proces weer te richten
op de financiële facts & figures van projecten. Dit is waar de samenwerkingen het meest consistent
blijven. De gemeente zal de relatie met het HbR voortzetten aan de hand van Joint-Fact-Finding.
Joint-Fact-Finding is een werkwijze rond een bepaald thema waarbij in een interactief proces
meerdere partijen kennis en informatie ontvangen, bediscussiëren, aanvullen en opnieuw bespreken.
Met de ontwikkeling van het Slibdepot zal er ook volgens deze manier gezamenlijk met grote
bedrijven verder gewerkt moeten worden. Samenwerkingen met grote bedrijven zullen volgens dit
concept moeten plaatsvinden.
6.2.1 Maatregelen
Diffusie van kennis stimuleren in het gebied door een local buzz te creëren
De gemeente kan zelf geen diffusie van kennis realiseren in het gebied. Wel kan de gemeente dit
stimuleren door een local buzz te creëren in het gebied. Local buzz refereert aan een
informatiespreiding via circulatie van nieuws, inzichten, roddels maar soms ook toevallig ergens waar
mensen elkaar ontmoeten (Romein, 2017). Een local buzz kan gefaciliteerd worden door aangename
en inspirerende ontmoetingsplekken te realiseren in het gebied. Mensen zullen elkaar hierdoor niet
zomaar aanspreken. De drempel om elkaar aan te spreken zal verlaagd moeten worden door
opvallende objecten te plaatsen in het gebied: triangulation objecten (Romein, 2017). Dit kunnen
opvallende objecten zijn in de openbare ruimte zoals kunst. Volgens Whyte is trangulation een
proces waarbij externe prikkels ervoor zorgen dat mensen zich verbonden voelen. Vreemden kunnen
op deze manier met elkaar praten alsof het vrienden zijn (Whyte, 1980). Hiervoor zal je in het gebied
een opvallend object moeten plaatsen. Door het opvallende object kan er interactie ontstaan tussen
mensen. De mensen in dit geval zijn kenniswerkers van kennisintensieve en innovatieve maritieme
bedrijven.
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Hybride structuur versterken door functies te realiseren die zowel voor bedrijven als voor
omwonenden van belang zijn
Er zullen functies gerealiseerd moeten worden zodat kennisintensieve, maritieme bedrijven het
aantrekkelijk blijven vinden om zich in het havengebied te vestigen. Kennisintensieve, maritieme
bedrijven zoals hoogwaardige ingenieursbureaus ontkoppelen zich steeds vaker van havengebieden.
Een maritiem ingenieursbureau is in principe een kantoor die zich op elke locatie kan vestigen. Het is
voor kantoorlocaties aantrekkelijk om voorzieningen te hebben in de directe omgeving zoals een
supermarkt of een koffiezaak. Deze functies mist het Schiedamse havengebied momenteel. De
realisatie van deze voorzieningen kan een versterking zijn van de concurrentiepositie van het gebied.
Kennisintensieve bedrijven vestigen zich op deze manier vlakbij voorzieningen. Daarnaast vestigen
deze bedrijven zich tegelijkertijd in de nabijheid van andere maritieme bedrijven. Ook kan het
toevoegen van voorzieningen een versterking zijn op de relatie tussen stad en haven. Dezelfde
voorzieningen kunnen door omwonenden gebruikt worden voor dagelijkse behoeften zoals in dit
geval boodschappen doen of koffiedrinken. Dit betekent dat de aangewezen locatie voor het
realiseren van deze voorzieningen op de grens moet komen te liggen van woonomgeving en
havengebied (zie figuur 15 in hoofdstuk 7). De vastgoedontwikkeling van de voorzieningen en
kantoorruimten voor kennisintensieve maritieme bedrijven kunnen ontwikkeld worden op dezelfde
locatie. Deze vastgoedontwikkeling zal de hybride structuur van het havengebied versterken. Ook zal
de functiesynergie versterkt worden binnen het Schiedamse havengebied.
Gezamenlijk met Damen Shipyards en Huisman Equipment draagvlak creëren bij HbR voor
opschaling van het RAMLAB in Schiedam
In het onderzoek wordt aangegeven dat het opschalen van het RAMLAB één van de doelen is van het
RNE-project port as service. Het field lab zal volgens het RNE opgeschaald moeten worden als een
digitale infrastructuur voor nieuwe maakindustrie. Het Schiedamse havengebied lijkt hiervoor een
logische plek. Damen Shipyards en Huisman Equipment zijn onder andere de trekkers van dit field
lab. Deze grote bedrijven investeren binnen dit field lab in 3D-printtechnologie voor
scheepsonderdelen. Naar verwachting zullen deze bedrijven de 3D-printtechnologie in de praktijk
brengen zodra er een winstgevend genoeg verdienmodel is. De activiteiten van het RAMLAB vinden
momenteel plaats op het RDM-terrein. Met de opschaling van het field lab in Schiedam, zorg je
ervoor dat de grote bedrijven investeren in innovatie in hun eigen directe omgeving. Op deze manier
kunnen de grote bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, leiderschap en adaptief
vermogen tonen naar het gebied toe. Dit werkt stimulerend voor het gebiedsontwikkelingsproces.
Er zal door de gemeente samengewerkt moeten worden met Huisman Equipment, Damen Shipyards
en het HbR. Het HbR is namelijk de initiatiefnemer van dit field lab. Deze partij geeft aan om eruit te
stappen zodra 3D metaal printen een algemeen toegepaste techniek is. (HbR, 2017). Het RAMLAB is
momenteel een accelerator. Accelerator staat letterlijk voor versneller of gaspedaal. Het field lab wil
de adoptie van 3D printtechnologie versnellen onder bedrijven (RAMLAB, 2017). Het HbR, Damen
Shipyards en Huisman Equipment kunnen met hun betrokkenheid peilen hoe snel die field lab zich
ontwikkeld. De gemeente zou hierop kunnen inspelen door aan te geven aan deze partijen dat er in
de toekomst plek zal zijn voor additive manufacturing in het Schiedamse havengebied. Op deze
manier zal de gemeente vroegtijdig kunnen co-creëren en faciliteren.
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Gezamenlijk met Wärtsilä en RH Marine draagvlak creëren bij SMASH om living labs te laten
plaatsvinden in Schiedam
Binnen field lab SMASH doet er zich open innovatie voor waarbij verschillende bedrijven van
profiteren. Hiervoor worden er zogenoemde living labs aangewezen bij partners van het field lab. Dit
zijn fysieke testlocaties voor het inzetten van pilots en proof-of-concepts. Wärtsilä en RH Marine zijn
namens de Schiedamse haven betrokken bij dit field lab. De gemeente Schiedam zal deze bedrijven
erop kunnen wijzen dat er genoeg ruimte is binnen het Schiedamse havengebied voor deze living
labs. Living labs kunnen plaatsvinden binnen Schiedamse bedrijven. Mocht dit gebeuren dan kan er
in het havengebied gesproken worden van aantoonbare, open innovatie. Er zal door de gemeente
met deze partijen samengewerkt moeten worden. Het faciliteren van living labs in het gebied draagt
namelijk bij aan het creëren van een innovatiever klimaat in het gebied. De bewustwording van dit
doel kan bereikt worden door sterker samen te werken met Wärtsilä en RH Marine. Er kan door de
gemeente gebruik gemaakt worden van mediakanalen voor het aantoonbaar maken van de living
labs. De plaatselijke krant of social-media kunnen hiervoor ingeschakeld worden.
Afstemming en overeenstemming vinden met het HbR over de rol van het Schiedamse
havengebied tegenover het OCR en vice versa
De gemeente Schiedam en het HbR zullen hun samenwerking de aankomende jaren voortzetten. Er
zal binnen deze samenwerking niet alleen gekeken moeten worden naar het gebied, maar ook naar
de regio. Het HbR heeft op de tweede Maasvlakte een gebied ingericht die vergelijkbare
vestigingseisen stelt aan bedrijven als het Schiedamse havengebied: het OCR. Op regionaal niveau
wordt de offshore sector dus versterkt door middel van schaalvergroting. Daarnaast kan de inrichting
van het OCR zorgen voor meer concurrentie op regionaal niveau. Er zal gezamenlijk met het HbR
afstemming en overeenstemming gezocht moeten worden op welke wijze het OCR en het
Schiedamse havengebied van elkaar kunnen profiteren. Dit kan de gemeente doen door dit
onderwerp aan te kaarten als aandachtspunt binnen de samenwerking. Het HbR is toekomstig
investeerder in het Schiedamse havengebied. Hierdoor heeft het HbR een belang in de ontwikkeling
van beide gebieden die zich richten op offshore. Ook Tom Daamen kan bijdragen aan deze
afstemming en overeenstemming door zijn brede kennis van hybride havengebieden. Daamen kan
een wetenschappelijke publicatie maken waarin regionale concurrentie tussen twee havengebieden
centraal staat.
Sterktes van het havengebied uit voorgaande onderzoeken en Unique Selling Proposition (USP)
gebruiken voor het brandingsplan
De gemeente Schiedam zal met Navingo gaan samenwerken aan een brandingsplan. Het
havengebied is niet uniek. Er zijn meerdere havengebieden met maritieme clusters in de regio. Toch
zorgen een aantal geografische concurrentievoordelen ervoor dat het gebied onderscheidend is. Dit
is de Unique Selling Proposition (USP) (zie paragraaf 3.2.6.). Ook zijn er sterke punten naar voren
gekomen in voorgaande onderzoeken. De USP en de sterke punten zullen gebruikt moeten worden in
het brandingsplan. Hierover zal er gecommuniceerd moeten worden met Navingo.

76

Triple helix model gebruiken als analytisch en strategisch hulpmiddel: stakeholder analyse
Het triple helix model zal gebruikt moeten worden als analytisch en strategisch hulpmiddel om een
innovatievere omgeving te creëren in het Schiedamse havengebied. Ditzelfde is gebeurd rondom de
transformatie van het RDM-terrein. Hiervoor zal de gemeente Schiedam een uitgebreide stakeholder
analyse laten uitvoeren. Deze stakeholder analyse is deels door middel van dit onderzoek al
uitgevoerd (zie paragraaf 4.4). Er kan in een uitgebreidere stakeholder analyse uitgezocht worden
wat deze regionale stakeholders daadwerkelijk aan potentie zien in het Schiedamse havengebied. De
regionale stakeholders (zie tabel 6) denken immers in elkaars belangen en rollen. Vanuit deze
synergetische werking kan de kenniseconomie van het Schiedamse havengebied versterkt worden
waarvan de regio kan profiteren. De gemeente Schiedam zal dit onderzoek moeten uitbesteden aan
de MRDH. De MRDH is namelijk verantwoordelijk voor het beleid wat gericht is op regionale
economische vernieuwing.

6.3 Beantwoording hoofd- en deelvragen
In deze paragraaf worden de hoofd- en deelvragen kort en bondig beantwoord.

Op welke manier kunnen de relaties tussen het maritieme cluster, overheden
en kennisinstellingen versterkt worden?
De relaties kunnen versterkt worden door de kwaliteit van de interactie tussen bedrijven, overheden
en kennisinstellingen te verbeteren. Dit zal moeten gebeuren door gezamenlijke belangen voorop te
stellen binnen het gebiedsontwikkelingsproces. Bedrijven zullen hiervoor maatschappelijke
doeleinden moeten internaliseren in hun bedrijfsstrategieën. Dit vraagt om maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap, leiderschap en adaptief vermogen bij bedrijven. Bij grote bedrijven
kan dit vragen om een interne sociale innovatie in de vorm van reorganisaties. De overheid zal
bedrijven zakelijker moeten benaderen moeten benaderen. Hiervoor zal de overheid meer moeten
faciliteren en co creëren. De focus van het proces zal teruggebracht moeten worden naar Joint-FactFinding waarbij er transparant met elkaar gecommuniceerd wordt over belangen en ambities. Het
gebiedsontwikkelingsproces loopt voorspoedig. Tegelijkertijd vinden er disruptieve veranderingen
plaats binnen het maritieme cluster zoals digitalisering en het ontstaan van nieuwe markten met
groeipotenties. Hierom is het van belang om gezamenlijk toe te werken naar een nieuwe visie. Een
innovatiever klimaat binnen het Schiedamse havengebied zal de relaties tussen alle drie de sectoren
versterken.
Wat is synergie binnen de gebiedsontwikkeling?
Er zijn binnen de literatuur verschillende vormen van synergie die betrekking hebben tot de
gebiedsontwikkeling. Er wordt gesproken van functiesynergie wanneer een gebruiker van een locatie
een bezoek brengt aan één of meerdere functies bezoekt (Drewe, 1998). Dit kan simpelweg versterkt
worden door meerdere functies in een gebied te realiseren voor eenzelfde doelgroep. Binnen het
Schiedamse havengebied kan dit bereikt worden door voorzieningen te realiseren zoals een
supermarkt of koffiezaak. Locatiesynergie ontstaat als een locatie heeft wat andere locaties niet
hebben (Drewe, 1998). Om deze reden is heeft het offshorebedrijf Navingo zich in het gebied
gevestigd. Het merendeel van de klanten van dit bedrijf zijn gevestigd in het havengebied. Dit is de
reden geweest voor de vestiging van dit bedrijf.
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Een ander gebeid had dit niet kunnen bieden aan dit offshorebedrijf. Het Schiedamse havengebied
biedt een groot netwerk van bedrijven die zijn gespecialiseerd in de offshore. Ook vindt er een
synergetische werking plaats binnen de triple helix. Synergie binnen de triple helix verwacht worden
door middel van een innovatie levenscyclus waarbij er creatieve destructie zich voordoet (Smith,
2014). Deze vorm van synergie gaat uit van een meerwaarde voor alle drie de sectoren. Binnen de
regionale innovatienetwerken doet er zich dus synergie voor waarvan het Schiedamse havengebied
kan profiteren.
Wat is de regionale triple helix van het Schiedamse havengebied?
De regionale triple helix bestaat uit universitaire spin-off bedrijven, trilaterale initiatieven,
strategische allianties, overheidslaboratoria en academische onderzoeksgroepen (Leydesdorff, 2000).
Deze indicatoren zijn verspreid te vinden in de regio (zie tabel 6). De triple helix kan gezien worden
als een regionaal innovatienetwerk waarbij alle stakeholders in elkaars belangen en rollen denken.
De regionale triple helix van het Schiedamse havengebied bestaat uit de gevestigde bedrijven die
relaties hebben met aansluitende overheden en kennisinstellingen. Met name de grote maritieme
bedrijven bezitten over omvangrijke innovatienetwerken.
Wat zijn clusters?
Volgens Porter staat clusteren voor het stimuleren van lokale specialisatie in een aantal verwante
sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere
organisaties (Porter M. E., 1998). Een cluster bestaat doorgaans uit een groep clusterstakeholders en
ondersteunende organisaties die gezamenlijk optrekken en een reactie vormen op externe kansen en
bedreigingen (Ebbekink, 2015).
Wat is het maritieme cluster van Schiedam?
Het Nederlands maritieme cluster is een samenhangend geheel en verzamelnaam voor alle
maritieme sectoren. Hiertoe behoren de varende sectoren: zeevaart, binnenvaart, marine, offshore,
waterbouw en visserij. Daarnaast behoort ook de maritieme maakindustrie tot het maritieme cluster:
scheepsbouw, jachtbouw en maritieme toeleveranciers. Volgens de literatuur kan het Schiedamse
havengebied gezien worden als een onderdeel van het Nederlandse maritieme cluster die bezit over
een aantal kenmerken van een industrieel district. Er is in de bijlage een inventarisatie gemaakt van
alle Schiedamse maritieme bedrijven, sectoren en activiteiten (zij bijlage 1).
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6.4 Discussie
De onderzoeksresultaten komen enigszins overeen met de verwachtingen. In een voorgaande stage
heb ik stagegelopen binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. Tijdens deze stage is er een
vergelijkbaar planologisch onderzoek gedaan naar een maritiem bedrijventerrein. Dit is het
bedrijventerrein de Stormpolder. Tijdens deze voorgaande stage is de basis gelegd voor kennis van
maritieme bedrijvigheid in havengebieden. Dit onderzoek geeft echter een veel complexer verhaal
weer.
Het maritieme cluster is een sector die sterk in transitie is. Tegelijkertijd is deze sector ook enigszins
conservatief. Er heerst nu eenmaal een cultuur van trots op oude waarden binnen de sector. Het
Nederlandse maritieme cluster is een sector, die aantoont dat een klein land ergens groot in kan zijn.
Gedreven met deze trots en sterk ondernemerschap heeft de sector ervoor gezorgd dat Nederland
een internationale toppositie inneemt binnen de globale maritieme waardeketen. Wereldwijde
multinationals uit de olie- en gassector vragen al decennialang met smart naar de diensten en
kapitaalgoederen van Nederlandse maritieme bedrijven. De sector staat voor kennis,
hoogwaardigheid en toegevoegde waarde. Toch zijn er steeds disruptievere economische, technische
en maatschappelijke veranderingen in de wereld die vragen om een nieuwe aanpak. De
gebiedsontwikkeling is er namelijk op gericht om de werkgelegenheid in stand te houden en te
vergroten. Hierbij wordt er gekeken naar de nieuwe economie die in het verschiet ligt.
Het is logisch dat lassers en offshorebedrijven met argusogen kijken naar ontwikkelingen zoals
duurzame energiewinning en 3D-printing. Het is namelijk ook maar de vraag hoe snel transities echt
doorzetten. In de visie is er een toekomstperspectief geschetst waarin het gebied zich de
aankomende 10 jaar richt op de nieuwe economie. Kijkend naar de historie van Schiedam zie je dat
de gemeente het economisch gezien zwaar te verduren heeft gehad ten aanzien van transities. De
visserij, de jeneverindustrie en de scheepsbouw zijn achtereenvolgend allemaal weggeconcurreerd in
het verleden. Het Schiedamse havengebied, met haar sterke specialisatie in offshore, kan en mag
niet ditzelfde scenario ondergaan.
In het onderzoek is naar voren gekomen dat grote bedrijven in mindere mate maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap tonen binnen het gebied. Dit kan ook gezien worden als een
discutabel punt. Want in hoeverre is dit waar? Zoals Christiaanse in zijn interview aangeeft investeert
Damen Shipyards in zijn eigen assets. Hiermee wordt de levensvatbaarheid van de werf in Schiedam
versterkt. Dit soort investeringen kun je niet direct toerekenen aan de gebiedsontwikkeling, maar
indirect dus wel.
Volgens Daamen vinden er verstoringen plaats binnen de triple helix door politieke ideologieën.
Politiek is naar mijn mening een verdeler binnen de gebiedsontwikkeling. Opportunistisch gedrag van
een bedrijf toont liberalisme. Een overheid die faciliteert en co creëert is een teken van socialisme.
Liberalisme en socialisme zijn twee werelden die qua gedachtengoed tegen elkaar in gaan. Binnen
relaties leiden deze verschillende ideologieën tot verstoringen. Hier is uiteindelijk niet verder op
ingegaan in het onderzoek omdat dit buiten de scope van het onderzoek valt. Sneep benoemde de
participatiewet als een obstakel voor ondernemers waaraan de overheid geen gehoor lijkt te geven.
Ook dit is een verstoring voor de samenwerking met een politieke achtergrond. De overheid wordt
erop aangekeken waar bedrijven ontevreden zijn over wetgeving en regels. De gemeente Schiedam
kan echter geen wetten wijzigen. Dit is een taak van de rijksoverheid.
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De interviews uit dit onderzoek kunnen door alle partijen gezien worden als bron voor discussie. Een
voorbeeld is de mate van professionaliteit in het proces die ter discussie gesteld kan worden. Er kan
getwijfeld worden binnen de relaties aan elkaars intenties en competenties. Dit is een onderlinge
vertrouwenskwestie die naar mijn mening ook een achterliggende reden kan zijn in de verstoring van
relaties. Het is logisch dat dit niet door iedereen wordt uitgesproken. Er kunnen hierdoor onnodige
conflicten ontstaan waardoor relaties verslechten. Juist hierom moet de samenwerkingen gericht zijn
op financiële facts & figures.
Tot slot wordt er benoemd in het onderzoek dat het relatieve niveau van octrooiaanvragen binnen
een cluster en de uitgaven aan R&D meetbaar zijn ter indicatie van de innovatiekracht van
ondernemingen binnen een cluster (Wortelboer-van Donselaar, 2014)(zie paragraaf 3.1.5.). Dit
onderzoek naar octrooiaanvragen en R&D uitgaven viel buiten de scope van dit onderzoek. Een
dergelijk onderzoek kan voor het Schiedamse havengebied van waarde zijn. Hiermee kan het
Schiedamse maritieme cluster concreet in cijfers aantonen hoe innovatief het daadwerkelijk is. Ik
raad dit tot slot aan om door de gemeente Schiedam te laten uitvoeren als een vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 7 Een toekomstperspectief
In dit hoofdstuk is de visie gevisualiseerd aan de hand van een kansenkaart en een moodboard.

Figuur 15 kansenkaart innovatief servicecenter voor de offshore
In figuur 15 is de kansenkaart weergeven. Het rode gebied is het potentiegebied voor nieuwe
ontwikkelingen. Dit gebied ligt op de grens van haven en stad. Dit is een strategische locatie waar
voorzieningen gerealiseerd kunnen worden waar zowel de stad als de haven van kunnen profiteren.
De terreinen van Huisman Equipment en Damen Shipyards zullen bij de ontwikkeling van het
Slibdepot gedeeltelijk naar het zuiden verschuiven (zie ambitiekaart in bijlage 9). Hierdoor ontstaat
er op deze plek ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. De gele stipjes zijn opvallende
objecten die gerealiseerd moeten worden zodat er een local buzz kan ontstaan in het gebied. De
grijze pijlen geven de gebieden aan waarmee het havengebied een sterkere economische
verwevenheid zal krijgen. In figuur 16 is een moodboard weergeven. Dit moodboard brengt de
nieuwe activiteiten van het Schiedamse havengebied in beeld. Hiermee geeft het een impressie van
het toekomstige havengebied.
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Figuur 16 Moodboard innovatief servicecenter voor de offshore
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Hoofdstuk 9 Bijlagen
Bijlage 1 Inventarisatie maritieme bedrijven
Bedrijf

Omschrijving

Sector

1

Damen Shiprepair

Scheepreparaties

Scheepsbouw - scheepsreparatie

2

Huisman Equipment

Design en bouw van schepen, kranen,
pijpleidingen, boorsystemen

Offshore - upstream

3

Mammoet

Lifting, transporting, installing, and
decommissioning heavy large structures

Offshore – upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

4

SBM offshore

Offshore engineering, procurement,
construction, installation, operation

Offshore – upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

5

HSM offshore

Staalconstructies voor de offshore

Offshore – upstream

6

ERS Saipem

Apparatuur onderdelen voor de offshore

Offshore - upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

7

Wärtsilä

Vervaardiging van motoren en turbines voor
schepen

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

8

RH Marine

Elektrotechniek en automatische systemen

Maritieme toeleverancier elektrotechniek

9

Jumbo heavy lifting

Shipping, offshore, transportation,
installation

Offshore - upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

10

Vopak agencies

Sales afdeling

Havens – haven-gerelateerde
dienstverlening

11

Breadbox

Rederij

Havens – haven-gerelateerde
dienstverlening

12

Quality marine services

Rederij- zee en kustvaart

Logistiek en transport –
zeescheepvaart

13

Palfinger marine

Kranen, reddingsboot onderdelen

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

14

Mannekes

Overslag magnesium

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

15

Sita ecoservices

Recycling van afval

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

16

Zanddorp zandoverslag

Zandoverslag groothandel

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

17

Piet van der kooij

Recycling van dakgrind/grindhandel

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

18

Boskalis

Sanering verontreinigde grond

Waterbouw – baggeren, natte
aannemerij
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19

Klassmann Dellmann

Overslag potgrond tuinbouw

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

20

Mark van schaick

Krukassen en andere onderdelen voor
scheepsmotoren

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

21

Tru Marine

Scheepsmotoren

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

22

Betonmortelbedrijven
cementbouw b.v.

Verkopen, produceren en afleveren van
betonmortel

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

23

Decoil Argos oil

Opslag

Offshore - upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

24

Ros recycling

Overslag van zand

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

25

Global alignment

Roterende onderdelen voor industrie en
scheepvaart

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

26

EVS multiservice

Jachtbetimmeringen, jachtonderhoud,
jachtverbouwing

Watersport – kleine jachtbouw

27

EPG Goldman

Hydraulische componenten voor de industrie

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

28

Prolance marine
flooring

Toeleverancier en bouwer van maritieme
vloeren, panels en schepeninterieur

Scheepsbouw - Nieuwbouw

29

S.S.G. shipping services
b.v.

Wereldwijde leverancier van technische
onderdelen van schepen

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

30

De Ligt Metaalfabriek

Allround toeleverancier van
metaalproducten

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

31

Motor Revisie Centrum
(MRC)

Machine en reparatiefabriek

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

32

Muehlhan

Engineering in scaffolding, shipbuilding,
construction & offshore

Scheepsbouw - Nieuwbouw

33

Kranendonk

Scheepsbetimmeringen en scheepsinterieur

Scheepsbouw - Nieuwbouw

34

Laurensgroep

Personeelsdiensten procesindustrie, logistiek
en scheepvaart

Maritieme dienstverlening dienstverlening

35

Hempel marine

Verf en coatingproducten voor de
scheepvaart

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

36

Hubel marine

Vessel registration crew endorsements

Maritieme dienstverlening dienstverlening

37

Decoil international

Opslag en toelevering van olie en gas voor de
maritieme industrie

Offshore – toeleveranciers en
dienstverlening

38

KH engineering

Olie / gas offshore

Offshore – upstream,
toeleveranciers en dienstverleners
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39

Ludanflex

Bemiddeling en engineering in olie, gas
offshor en scheepsbouw

Maritieme dienstverlening dienstverlening

40

SafeTmade

Toeleverancier en engineering in hijskranen
met waterzakken

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

41

LKL oceantrade

Heavy lift. Project carg. Chartering, verkoop
en aankop van sleepboten, barges en
drijvende kranen

Maritieme dienstverlening dienstverlening

42

Gimas ship supply &
services

Scheepsonderdelen, techniek, engineering,
logistiek en vrachtvervoer

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

43

Lasbedrijf van Slobbe

Plaat- en constructiewerk van roestvrij staal,
aluminium staalvoor o.a. offshore

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

44

FMJ marine en offshore

Elektronische intrumentatie projecten voor
marine en offshore

Maritieme toeleverancier elektrotechniek

45

WSR Rotterdam

Scheepsreparaties en service, toeleverancier
van pare parts

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

46

IPS

Onderdelen voor olie- en gasindustrie

Offshore – toeleveranciers en
dienstverlening

47

Rubaflex HSR hydraulics

Toeleverancier van langen, buizen,
appendages

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

48

Rada Seals

Toeleverancier van oliekeerringen,
hydrauliek dichtingen

Offshore – upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

49

Gusto Msc

Ingenieursdiensten scheepvaart en offshore

Offshore – upstream,
toeleveranciers en dienstverleners

50

Dominio

Staalharderij

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

51

Tugpins

Ontwerper en producent van towing pins,
shark jaws, stoppers en sleephaken

Maritieme toeleverancier werktuigbouw

52

Navingo

Mediabedrijf met het grootste bereik in de
maritieme en offshore sector met
internationale evenementen, websites en
printtitels

Maritieme dienstverlening dienstverlening

53

Kotug

Sleepboten

Logistiek en transport –
zeescheepvaart, binnenvaart

54

Equilex

Chemicals en petrochemicals voor de olie en
offshore

Offshore – toeleveranciers en
dienstverleners

55

Novalab / Nofamarsac

Keuring van voedsel, tankopslag van
schepen, voor reparatie

Maritieme dienstverlening dienstverlening
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56

Hertel Technische
Service

Olie, gas, proces, energie en offshore

Offshore – toeleveranciers en
dienstverleners

57

In Axtion

Uitzendbureau voor techniek

Maritieme dienstverlening dienstverlening

58

Muehlhan

Scheepsbouwer

Scheepsbouw nieuwbouw

59

Holland Diving

Boegschroef wisselingen onder water

Maritieme dienstverlening dienstverlening
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Bijlage 2 Geactualiseerde synergiekaart

Mammoet

Rabobank

SBM Offshore

Mammoet

Rada seals
oliekeerringen
hydroliek
dichtingen

Dominial
staalharderij

Gusto Msc,
ingenieursdiensten
scheepvaart
en offshore

Mammoet

Trigion
Prorest Facilicom

RH Marine

Huisman

Laurensgroep, personeelsdiensten,
procesindustrie, logistiek en scheepvaart
Hempel marine, verf en coating producten
voor scheepvaartindustrie
Hubel Marine Vessel
registration crew endorsements

Mavercik Valves
cilinders voor scheepsmotoren

LKL Oceantrade Scheepsmakelaarssleepdiensten,
heavy lift, project carg. Chartering,verkoop en aankoop
van sleepboten, barges en drijvende kranen

Huisman academy

Damen
Shiprepair

Damen
Shiprepair

Damen
Shiprepair

Novy
Itho Daalderop

Decoil
Argas oil

Damen
Shiprepair

Decoil
Argas oil

Van Tiel
transport

van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

Herschbach tools

Ros Recycling
overslag Schiedam
zandoverslag

Decoil
Argas oil

Decoil
Argas oil

SLC import
transport van auto’s
(niet kade gebonden)

van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

Van Tiel
transport

HSM
Offshore

Global alignment
roterende onderdelen voor industrie, scheepvaart

Inrada
ingenieursbureau

VTS opleidingen,
nautisch verkeersleider

Viro ingenieursbureau, o.a. machinebouw, industrie, offshore, chemie

GAMMA

de Vries / van der Wiel ingenieurs
baggeren / milieuoplossingen
voor o.a. offshore

Damen
Shiprepair

EVS-Multiservice (werkplaats), jachtbetimmeringen,
jachtonderhoud, jachtverbouwing

Huisman

EPG Goldman
hydraulische componenten voor de industrie

SSG Shipping services, wereldwijde leverancies
van technische onderdelen voor schepen

Prolance Marine Flooring, toeleverancier van
maritieme vloeren, panels en schepeninterieur

Huisman

Mission to seafearers
(maatschappelijk centrum voor zeelieden)

Navingo, mediabedrijf met het grootste bereik in de maritieme & offshore energy sector
met internationale evenementen, websites en printtitels

Equilex, chemicals en petrochemicals
voor olie en offshore

Stream
metaalopleidingen

FMJ Marine & Offshore, electronische en instrumentatie
projecten in de marine & offshore

Lasbedrijf van Slobbe, plaat-en constructiewerk van roestvrij staal,
aluminium en staal voor o.a. klanten uit de offshore

Gimas Ship Supply & Services, Scheepsonderdelen,
techniek / engineering, logistiek / vracht vervoer

SafeTmade, toeleverancier en engineering
in hijs-kranen met waterzakken

Globe Wireless Inmarsat,
maritime breedband / sateliet communicatie

Ludanflex bemiddeling en engeneering, piping, offshore,
scheepsbouw, olie en gas, civiel en engeneering

RH Marine
KH Engineering
olie / gas offshore

WSR Rotterdam, scheepsreparaties en service,
toeleverancier van technische pare parts

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie

IPS onderdelen
voor de olieen gasindustrie

Nofalab / Nofamarsac keuring van
voedsel / tankopslag van schepen, voor reparatie

Krusing engineering fijnmechanische industrie,
frasen gecertificeerd lassen

Nofalab / Nofamarsac, keuring van
voedsel / tankopslag van schepen voor reparatie

Hertel Technische Service,
olie, gas, proces, energie en offshore

Advanced Maritime Producer Services

Ultro
reclame

Rubaflex
HSR Hydraulics,
slangen, buizen,
appendages

Goflex opleidingscentrum
technische opleidingen

SYNERGIEKAART
maritieme cluster, kade gebonden

bedrijfsopleidingen metaal / maritiem

HAVENGEBIED SCHIEDAM
synergie met maritieme cluster, niet kade gebonden

detailhandel / directe levering aan consument

overige bedrijvigheid, niet kade gebonden

overslag goederen, kade gebonden

wonen
openbaar / nutsvoorziening
plangrens

Betonmortelbedrijven
Cementbouw b.v.

True Marine
scheepsmotoren

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Sita Ecoservices
recycling van afval

ERS

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Zanddorp
zandoverslag groothandel

Mannekes
overslag
magnesium

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Mannekes
overslag magnesium

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

HSM
Offshore

HSM
Offshore

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

Boskalis
sanering verontreinigde grond

Klasmann Deilmann
overslag potgrond voor de tuinbouw

Mannekes
overslag
magnesium

Zwembad zuid

Silo overslag graan

Silo overslag graan

Quality Marine Services b.v.,
rederij, zee- en kustvaart

In Axtion Uitzendbureau
voor de techniek

Holland diving

Breadbox Shipping Lines
(rederij)

Roeiers VIOS
vast- en losmaken van schepen,
sleepwerk, indokken van schepen

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Harding marine, bevoorrading
schepen, proviand, catering,
onderdelen etc.

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Lindegas
groothandel in gas
(geen overslag)

Lindegas
groothandel in gas
(geen overslag)

Lindegas
groothandel in gas
(geen overslag)

Jumbo Heavy Lift
shipping / offshore
transportation installation

Sea and shore services
logistiek advies
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Bijlage 3 Maritieme cluster kaart

Mammoet

SBM Offshore

Gusto MSC
offshore engineering

Mammoet

Rada seals
oliekeerringen
hydroliek
dichtingen

Gusto Msc,
ingenieursdiensten
scheepvaart
en offshore

Dominio
staalharderij

Mammoet

Trigion
Prorest Facilicom

RH Marine

Huisman

Laurensgroep, personeelsdiensten,
procesindustrie, logistiek en scheepvaart
Hempel marine, verf en coating producten
voor scheepvaartindustrie
Hubel Marine Vessel
registration crew endorsements
Decoil,
Opslag en toelevering van olie en gas voor de maritieme industrie

Ludanflex bemiddeling en engeneering, piping, offshore,
scheepsbouw, olie en gas, civiel en engeneering

RH Marine
KH Engineering
olie / gas offshore

SafeTmade, toeleverancier en engineering
in hijs-kranen met waterzakken
Gimas Ship Supply & Services, Scheepsonderdelen,
techniek / engineering, logistiek / vracht vervoer

Maverick Valves
cilinders voor scheepsmotoren

LKL Oceantrade Scheepsmakelaarssleepdiensten,
heavy lift, project carg. Chartering,verkoop en aankoop
van sleepboten, barges en drijvende kranen

Huisman academy
Mission to seafearers
(maatschappelijk centrum voor zeelieden)

Huisman

SSG Shipping services, wereldwijde leverancies
van technische onderdelen voor schepen

Prolance Marine Flooring, toeleverancier van
maritieme vloeren, panels en schepeninterieur

plangrens

Damen
Shiprepair

Inrada
ingenieursbureau

Novy
Itho Daalderop

Decoil
Argas oil

van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

Ros Recycling
overslag Schiedam
zandoverslag

Decoil
Argas oil

Decoil
Argas oil

van Schaik
krukassen voor
scheepsmotoren

HSM
Offshore

Global alignment
roterende onderdelen voor industrie, scheepvaart

EVS-Multiservice (werkplaats), jachtbetimmeringen,
jachtonderhoud, jachtverbouwing

Decoil
Argas oil

Damen
Shiprepair

Betonmortelbedrijven
Cementbouw b.v.

True Marine
scheepsmotoren

Kranendonk BV,
scheepsbetimmeringen en scheepsinterieur

Muehlhan,
engineering in scaffolding, shipbuilding,construction, offshore

bedrijfsopleidingen metaal / maritiem

Advanced Maritime Producer Services

Maatschappelijke- en kennisinstellingen van het maritieme cluster

Damen
Shiprepair

EPG Goldman
hydraulische componenten voor de industrie

De Ligt Metaaltechniek,
allround toeleverancier van metaalproducten

Damen
Shiprepair

Damen
Shiprepair

Motor Revisie Centrum (MRC),
machinebouw en reparatie fabriek

Navingo, mediabedrijf met het grootste bereik in de maritieme & offshore energy sector
met internationale evenementen, websites en printtitels

Equilex, chemicals en petrochemicals
voor olie en offshore

Stream
metaalopleidingen

FMJ Marine & Offshore, electronische en instrumentatie
projecten in de marine & offshore

Lasbedrijf van Slobbe, plaat-en constructiewerk van roestvrij staal,
aluminium en staal voor o.a. klanten uit de offshore

IPS onderdelen
voor de olieen gasindustrie

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie

IPS onderdelen voor de
olie- en gasindustrie

WSR Rotterdam, scheepsreparaties en service,
toeleverancier van technische pare parts

Rubaflex
HSR Hydraulics,
slangen, buizen,
appendages

Goflex opleidingscentrum
technische opleidingen

Kotug, sleepboten

Tugpins,
ontwerper, producent en toeleverancier van towing pins, shark jaws, stoppers en sleephaken
Nofalab / Nofamarsac keuring van
voedsel / tankopslag van schepen, voor reparatie

Krusing engineering fijnmechanische industrie,
frasen gecertificeerd lassen

Nofalab / Nofamarsac, keuring van
voedsel / tankopslag van schepen voor reparatie

Hertel Technische Service,
olie, gas, proces, energie en offshore

Maritieme toeleverancier - werktuigbouw

MARITIEME CLUSTERKAART
Scheepsbouw - nieuwbouw

HAVENGEBIED SCHIEDAM

Maritieme dienstverlening
Waterbouw - baggeren

Maritieme toeleverancier - Elektrotechniek

Logistiek en transport - zee-scheepvaart

Scheebsbouw - reparatie
Watersport - kleine jachtbouw
Offshore - upstream

Logistiek en transport - binnenvaart
Offshore - toeleveranciers en dienstverlening
Havens - haven-gerelateerde dienstverlening

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Sita Ecoservices
recycling van afval

ERS

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Piet van der Kooij
recycling van dakgrind / grindhandel

Zanddorp
zandoverslag groothandel

Mannekes
overslag
magnesium

HSM Offshore
werkmaatschappij
van SBM

Mannekes
overslag magnesium

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

HSM
Offshore

HSM
Offshore

ERS apparatuur
onderdelen voor
de offshore

Boskalis
sanering verontreinigde grond

Klasmann Deilmann
overslag potgrond voor de tuinbouw

Mannekes
overslag
magnesium

Silo overslag graan

Silo overslag graan

Quality Marine Services b.v.,
rederij, zee- en kustvaart

Breadbox Shipping Lines
(rederij)

In Axtion Uitzendbureau
voor de techniek

Roeiers VIOS
vast- en losmaken van schepen,
sleepwerk, indokken van schepen

Palfinger marine,
kranen, reddingsboten onderdelen

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Wartsila
vervaardiging van motoren
en turbines voor schepen

Vopak agencies,
sales afdeling

Jumbo Heavy Lift
shipping / offshore
transportation installation
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Bijlage 4 Interview Bart Heinz, gemeente Schiedam
Naam:

Bart Heinz

Functie:

Gebiedsprocesmanager havengebied Schiedam

Heinz over zijn rol en verantwoordelijkheden
Heinz coördineert de integrale gebiedsontwikkeling van het Schiedamse havengebied. Het versterken
van het maritieme cluster en het versterken van de relatie tussen haven en stad staat centraal
binnen deze gebiedsontwikkeling. De gemeente Schiedam werkt hiervoor samen met het HbR,
bedrijven uit en het gebied en een aantal regionale kennisinstellingen. Heinz coördineert het hele
proces om te komen tot de gebiedsontwikkeling.
Harde Succesfactoren
Gemeente Schiedam – maritieme cluster:
In oktober 2015 is er een intentieverklaring getekend door de gemeente Schiedam, HbR en een
aantal ondernemersverenigingen. Hierin is er verklaard dat er samengewerkt zou worden in de
gebiedsontwikkeling. Er is afgesproken dat er op de volgende zestal thema’s samengewerkt zou
worden: Verkeer en mobiliteit, milieu, duurzaamheid, openbaar gebied, branding, kennis en
innovatie. Deze thema’s zijn uitgewerkt in een investeringspakket. Dit is een investeringspakket van
in totaal 92 miljoen euro. 70 miljoen hiervan komt voor de rekening van private partijen met
betrekking tot investeringen in harde haveninfrastructuur: kades en nieuwe havengebieden. Circa 22
miljoen komt voor de rekening van de publieke partijen. De gemeente Schiedam neemt hierbij een
belangrijk deel voor zijn rekening. Ook de MRDH, de provincie en het rijk nemen een deel voor hun
rekening. Deze investeringen worden momenteel in gang gezet waarbij er samengewerkt wordt op
de thema’s met verschillende bedrijven. Bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid beoogt de
gemeente de duurzaamheid in het gebied te versterken op het gebied van energie. Hiervoor wordt
samengewerkt met een aantal bedrijven.
De gemeente is op zoek naar bedrijven die wat hebben met het betreffende thema hebben. Deze
bedrijven moeten ook wat nastreven in het gebied naast hun eigenbelang. Zij moeten zich inzetten
om het gebied te versterken op basis van het thema. Op het thema duurzaamheid is er een
samenwerking met het bedrijf Proton Ventures. Dit bedrijf neemt een coördinerende rol op zich
binnen het thema duurzaamheid. Voor het thema branding is de gemeente uitgekomen op het
bedrijf Navingo. Er lopen momenteel gesprekken met dit bedrijf voor een verdere samenwerking op
dit thema. Navingo is een uitgever van maritieme publicaties die in Schiedam gevestigd is. Dit bedrijf
heeft ook ideeën over het Schiedamse maritieme cluster. Zij willen de gemeente hier graag verder
mee helpen.
De gemeente Schiedam en het HbR hebben op 6 juli besloten om een verdere samenwerking aan te
gaan. Het HbR zal met de gemeente Schiedam gaan samenwerken op het gebied van financiële
zaken. Met de grote bedrijven wordt er samengewerkt ten aanzien van de ontwikkeling van het
Slibdepot. Dit gaat volgens Heinz ook de goede kant op. Zo zijn er verschillende bedrijven binnen het
havengebied waarmee op verschillende thema’s wordt samengewerkt. Ook wordt er met een
mobiliteitsbedrijf afzonderlijk mobiliteitsplannen gemaakt. Zo zijn er verschillende trajecten die in
gang zijn gezet in kader van de gebiedsontwikkeling.
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Gemeente Schiedam – Kennisinstellingen:
Er zijn volgens Heinz een aantal samenwerkingen tussen de gemeente Schiedam en
kennisinstellingen. Ten eerste werkt de gemeente Schiedam samen met de Hogeschool Rotterdam.
Er lopen studenten stage binnen de gemeente waarbij zij onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek maakt
momenteel deel uit van zo’n traject.
Ook wordt er samengewerkt met de TU Delft. Tom Daamen adviseert de gemeente over de
governance van hybride havenontwikkelingen. Hybride havenontwikkelingen zijn ontwikkelingen
waarbij de haven voor zowel de haven als stad belangrijke functies ontwikkeld. Daamen adviseert de
gemeente op hoe zij hierop moeten sturen waarbij de belangen van beide gebieden elkaar
versterken. Dit doet Daamen door wetenschappelijke publicaties te maken over dit onderwerp. Ook
van de gebiedsontwikkeling zelf heeft Daamen wetenschappelijke publicaties gemaakt. Enerzijds
heeft Daamen baat bij deze publicaties, anderzijds heeft de gemeente baat bij deze publicaties. De
gemeente vergt hiermee naamsbekendheid.
Er zijn goede relaties met de Erasmus universiteit. Bart Kuipers doet namens de Erasmus universiteit
onderzoek naar het maritieme cluster, kennis en innovatie. Hiervoor heeft hij onder andere een
toekomstperspectief geschetst voor de ontwikkeling van het Schiedamse maritieme cluster.
Voorderest wordt er samengewerkt met de RDM-campus. Bert Hooijer is door de gemeente
ingehuurd om de kennisoverdracht tussen bedrijven onderling en kennisinstellingen te versterken.
Hiermee werkt hij samen met Liesbeth Roeles van de gemeente Schiedam. Dit project wordt het
Maritieme Onderwijs en Innovatiecentrum (MOIC) genoemd.
Zachte succesfactoren
Urgentie:
Volgens Heinz kun je beter spreken van een gezamenlijke kans in plaats van een gezamenlijk
probleem. Volgens Heinz heeft het havengebied een grote potentie die nog niet optimaal wordt
benut. Dit geldt enerzijds voor de stad Schiedam. De relatie tussen stad en haven is nog niet
optimaal. Dit geldt met name op het gebied van kennis, innovatie, onderwijs, werkgelegenheid,
verkeer en beleving. Op deze onderwerpen vallen nog veel winsten te behalen. Ook heeft de
Schiedamse haven veel potentie voor het havencluster als geheel. Mocht de Schiedamse haven er in
slagen om gezamenlijk het gebied op te waarderen, dan profiteert de Rotterdamse haven hier ook
van. De urgentie is eigenlijk ontstaan doordat het gebied door middel van planontwikkeling steeds
meer herontdekt wordt. Er worden steeds meer gesprekken gevoerd met bedrijven waardoor er
ontdekt wordt hoe ‘hightech’ en waardevol deze bedrijven zijn.
Het urgentiebesef in het gebied is volgens Heinz sterker geworden sinds de intentieovereenkomst.
Als haven en stad is er in het verleden met de ruggen naar elkaar gestaan. Ontwikkelingen van beide
gebieden liepen niet hand in hand met elkaar. Dit is destijds ontstaan doordat industrie en stad als
functies gescheiden werden. Nu begint het besef door te dringen dat haven en stad niet zonder
elkaar kunnen. Dit geld met name voor kennisintensieve havens zoals het Schiedamse havengebied.
De haven is voor de stad ook waardevol voor economische ‘spin-offs.’ Dit besef begint volgens Heinz
nu ook sterker door te dringen tot de politiek. Dit besef was er in het verleden niet en werd eigenlijk
door de politiek genegeerd.
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Uiteindelijk komt het besef tot uitdrukking in onderhoudsbudgetten voor openbaar gebied en
verkeersoplossingen. Doordat het besef meer is doorgedrongen ontstaat er nu meer draagvlak bij
B&W en de regio om in het gebied als overheid verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekend dat er
kansen worden gezien in dit gebied voor de stad. Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest met de
gemeenteraad en het college in het havengebied. Alle extra budgetten voor de ontwikkeling van de
haven zijn door de gemeente unaniem geaccordeerd in de gemeentebegroting. Hierover is geen eens
discussie over geweest binnen de gemeente.
Leiderschap:
Heinz noemt het leiderschap gedeeltelijk een gelukkige samenloop van omstandigheden. Er zijn
verschillende mensen die een leiderschapsrol vervullen. Er is volgens Heinz niet echt één leider die
aanwijsbaar is. Op verschillende niveaus is er leiderschap nodig. Je hebt een aantal
ondernemersverenigingen: ondernemersvereniging Vijfsluizen, de VWG en de vereniging voor de
Wilhelminahaven. Pieter Sneep neemt volgens Heinz een leidende rol naar de bedrijven toe. Op
bestuurlijk niveau neemt Nathalie Gouwenleeuw als wethouder maritieme zaken en
bedrijventerreinen een leiderschapsrol op zich. Heinz zelf is projectleider van het havengebied en
probeert mensen met elkaar te verbinden. Ook bij het HbR begin je leiderschap te herkennen. Het
HbR begint namelijk steeds meer het strategische belang in te zien van het Schiedamse havengebied.
Er ontstaan dus verschillende leiderschapspatronen binnen de gebiedsontwikkeling. Ook lokale
bedrijven beginnen individueel leiderschap te tonen op bepaalde thema’s. Deze bedrijven zijn eerder
benoemt in dit interview: Proton Ventures en Navingo. Het is zaak om goed te kunnen
communiceren en samen te werken met verschillende leiders.
Heldere en gezamenlijke verwachtingen:
Er is momenteel helder dat er gezamenlijk wordt gegaan voor het versterken van het maritieme
cluster. Tot 2014/2015 was dit nog niet gezamenlijk besloten met elkaar. Sterker nog, tot 2015 was
er in dit gebied een plan voor woningbouw. De duidelijkheid over de nieuwe verwachtingen is er nu
wel. Hiervoor gaat de gemeente met het HbR een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de
integrale gebiedsontwikkeling. Hierin komen afspraken over de governance, belangen, doelen en
concrete projecten. Dit moeten nog verder uitgewerkt worden in de samenwerkingsovereenkomst.
Er kan dus nog voorkomen dat er verschillen van meningen ontstaan. In ieder geval is er vertrouwen
dat de partijen er gezamenlijk uitkomen. Beide partijen hebben namelijk een belang om in dit gebied
te investeren.
Vertrouwen:
Heinz is best tevreden over het onderlinge vertrouwen binnen de gebiedsontwikkeling. Vertrouwen
is van belang omdat er eerlijk en transparant geacteerd moet worden over de agenda en intenties
van elkaar. Dat zit volgens Heinz wel goed. ‘Follow up’ is volgens Heinz ook van groot belang:
afspraken maken en nakomen. Het is een afbreukrisico van vertrouwen om afspraken te maken en ze
niet na te komen. Heinz heeft de indruk dat veel bedrijven veel kansen zien en deze pakken. Zij
zetten zich erg positief in voor de gebiedsontwikkeling. Dit kan verschillen per persoon, per bedrijf of
zelfs per fase. Je hebt een aantal bedrijven die echt leader firm gedrag vertonen. Deze bedrijven
willen zich actief inzetten voor de gebiedsontwikkeling. Volgens Heinz is Pieter Sneep hierin
belangrijk maar ook het HbR. Soms wil het nog weleens schortten in het maken van afspraken.
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Bedrijven hebben namelijk intern zelf ook beslommeringen. Zo is er bijvoorbeeld een crisis gaande
binnen de offshore. Er zijn een aantal bedrijven momenteel vooral bezig met hoe zij zo’n crisis
moeten overleven.
Afstemming cultuur en waarden:
Volgens Heinz is er enigszins sprake van vooringenomenheid. De overheid heeft in het verleden niet
altijd de juiste reputatie gehad bij bedrijven. De gemeente is bezig om zich te verbeteren als
gesprekspartner voor bedrijven. Hiervoor maakt de gemeente goede afspraken met bedrijven. De
gemeente betrekt bedrijven vooraf in een vroeg stadium bij de planontwikkeling op gelijkwaardige
basis. De gemeente informeert hiermee de bedrijven zo goed mogelijk over zaken die spelen binnen
het gebied.
De bedrijven zagen in het verleden dat de gemeente bezig was met woningbouwplannen. Dit was
destijds voor de bedrijven geen goede basis om samen te werken. De cultuur bij het HbR is ook
verschillend als die bij de gemeente. Ook hier is genoeg intentie om deze culturen te kunnen
overbruggen. Het HbR is veel zakelijker als de gemeente. De gemeente kijkt weer veel meer naar het
maatschappelijk belang van de stad. Het HbR is voornamelijk bezig met de invulling van de
businesscases. De gemeente voornamelijk bezig met de invulling van de maatschappelijke kosten en
baten (MKBA). De gemeente en HbR naar elkaar toe zodat zij meer kijken naar de MKBA en de
gemeente meer zal kijken naar de businesscases.

Bijlage 5 Interview Rob Christiaanse, gemeente Schiedam
Naam:

Rob Christiaanse

Functie:

Programmamanager economie

Christiaanse over zijn rol, verantwoordelijkheden en het havengebied:
Het programmamanagement kun je volgens Christiaanse op verschillende manieren inrichten.
Christiaanse zit hierbij op de regiefunctie van het programmanagement. Dit betekend dat
Christiaanse verantwoordelijk is voor de samenhang en uitvoering van het programma. Hierbij
dragen de projectleiders zelf verantwoordelijkheid voor diverse activiteiten en projecten. Het
uitvoeringsprogramma economie heeft als doel om een substantiële bijdrage te leveren aan de
vernieuwing van de Schiedamse economie. Dit betekent het versterken van het lokale
vestigingsklimaat en de daarbij horende concurrentiepositie. Het Schiedamse havengebied wordt
hierin meegenomen. Volgens Christiaanse heeft het havengebied een aantal sterke punten. Het
havengebied ligt centraal in een economisch vitale regio.
Hiermee bedient de Schiedamse haven ten eerste het havengebied als geheel. Schiedam is niet echt
een havengebied. Volgens Christiaanse is het vooral een ‘nat’ bedrijventerrein met veel
kennisintensieve bedrijven. Van deze kennisintensieve bedrijven zijn er maar een beperkt aantal
kade gebonden. Daarnaast vindt er heel beperkt overslag plaats in het Schiedamse havengebied.
Ten tweede dient het havengebied ook de economie van de stad en de regio. Dit heeft ervoor
gezorgd dat de Schiedamse economie, in economisch slechte tijden weerbaarder is geweest. De
keerzijde hiervan is dat de haven door de transities en lage olieprijzen ook kwetsbaarder is gebleken.
De haven kent namelijk een behoorlijke offshore cluster.
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De veerkrachtigheid van het cluster zelf zal nog moeten blijken volgens Christiaanse. In de jaren 80
en 90 van de vorige eeuw is de hele scheepsbouwsector gesaneerd. De directe werking hiervan is dat
de 4 scheepswerven in Schiedam failliet gingen. Dit betekende dat circa 10.000 mensen in Schiedam
van de beroepsbevolking zonder werk kwamen te zitten. Dit is een sociaaleconomische ramp
geweest die zijn weerga niet heeft gekend in deze regio. Het Schiedamse havengebied heeft deze
ramp gelukkig overleefd.
Er is momenteel een duidelijk cluster gevestigd in Schiedam rond de offshore sector. Dit cluster is
ontzettend divers in kennis en diensten. Hiermee is het cluster weerbaarder geworden om de
transitie in te zetten. De toekomst van het Schiedamse havengebied zit volgens Christiaanse
gedeeltelijk in de grote bedrijven. Deze bedrijven moeten echter nog wel een echte transformatie
doorgaan. Midden- en kleinbedrijven (MKB) zijn door de aard van hun dienstverlening sterker gericht
op verandering. Hierdoor zullen deze bedrijven volgens Christiaanse sneller de gewenste
transformatie doorgaan als de grote bedrijven.
Christiaanse noemt de ontsluitingsstructuur van de haven en stad ‘hypermobiel.’ Dit maakt het voor
bedrijven interessant om zich te vestigen in Schiedam. In termen van reisminuten met de auto ben je
binnen een kwartier op een internationaal vliegveld: Rotterdam The Hague Airport. Daarnaast ben je
binnen ongeveer dezelfde tijd in stadscentra van Den Haag en Rotterdam. De bereikbaarheid van het
havengebied is volgens Christiaanse een interessante kwaliteit. Ook is er een structuur van havens,
bedrijventerreinen, centrumlocaties en historische binnenstad die een behoorlijke mate van
verwevenheid kent. Deze verwevenheid vindt plaats in termen van functies, vestigingseisen en
bedrijven die de structuur als geheel sterk maken.
Harde Succesfactoren
Gemeente Schiedam – maritieme cluster
Er zijn tientallen of honderden privaatrechtelijke contracten tussen de gemeente en bedrijven. Dit
gaat over het gebruik en uitgifte van gronden: het erfpachtinstrument. Christiaanse noemt het
erfpachtinstrument een succesfactor op zichzelf. Met de uitgifte van gronden zijn de gemeente en
bedrijven erin geslaagd om de transformatie in te zetten van de failliete scheepswerven naar een
gemengde bedrijventerreinen. Het erfpachtinstrument is volgens Christiaanse een belangrijk middel
geweest om het gebied te revitaliseren. De functionele structuur van de haven is dusdanig sterk dat
het havengebied voor een deel is getransformeerd. Zo waren bedrijventerreinen Vijfsluizen en
Nieuwe Maas voorheen scheepswerven. Daarnaast is er een behoorlijke massa van het gebied
functioneel intact gebleven. Ook dit is gebeurd met behulp van het erfpachtinstrument. Bedrijven
kwamen volgens Christiaanse op deze manier naar het Schiedamse havengebied. Dit heeft
uiteindelijk weer een aantrekkingskracht veroorzaakt voor andere nieuwe bedrijven.
Het tweede contract zit wat meer in de collectieve sfeer. Met de ondernemersvereniging Vijfsluizen
is er een Bedrijfs-investeringszone (BIZ) contract gesloten. De ondernemersvereniging heeft meer als
de helft van de gevestigde ondernemers bereidheid moeten laten verklaren opdat zij zullen
deelnemen aan de BIZ. Hierbij komt een deel van de WOZ-aanslag onder beheer van de BIZ. De
gemeente heeft hier verder geen aandeel in.
Met dit geld zijn er plannen en projecten opgezet en uitgevoerd waarmee de omgevingskwaliteit,
veiligheid, toezicht en bewegwijzering van Vijfsluizen is verbeterd.
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Christiaanse meent dat in Engeland een BIZ een stap verder gaat: het TRUST-model. Deze TRUST
genereert ook daadwerkelijk investeringen. In Nederland ligt de nadruk voornamelijk op de beheer
en samenwerking binnen een gebied. Hiermee is een BIZ in zijn aard vrij beperkt. De
omgevingskwaliteit, veiligheid, toezicht en bewegwijzering zijn allemaal zaken waarin een
ondernemer normaliter niet in zou investeren. Met de Engelse TRUST is er volgens Christiaanse veel
meer een verdienmodel met investeringen opgelegd. Hierbij zijn de ondernemers aandeelhouders.
Deze vorm van samenwerking zou volgens Christiaanse wellicht een toekomst kunnen hebben in
Nederland.
Het belang van collectiviteiten wordt steeds groter volgens Christiaanse. Dit heeft te maken met de
transitie van de economie en de nieuwe technieken die hierbij komen kijken. Bedrijven zullen meer
gaan samenwerken op het gebied van productie en distributie om efficiency- en synergievoordelen
te behalen: crossovers.
Er is een overeenkomst tussen de gemeente Schiedam en het maritieme cluster wat te maken heeft
met het baggeren en het op peil houden van de havens. Ten eerste wordt hiervoor samengewerkt
met de VWG. Dit betreft het op peil houden van de Wiltonhaven. De VWG heeft hiervoor een
contract met Schiedam wat door het HbR wordt uitgevoerd. Voor de Wilhelminahaven zijn het
afzonderlijke bedrijven die een contract hierover hebben met de gemeente.
Tot slot zijn er nog een aantal contracten die zijn gesloten tussen bedrijven en de gemeente
Schiedam. Deze contracten zijn gesloten in het kader van de gebiedsontwikkeling. Ten eerste is dit de
intentieovereenkomst. Het tweede contract wat op het punt staat om te sluiten is een overeenkomst
tussen de gemeente en het bedrijf Proton Ventures. Er zijn een aantal zaken binnen de
gebiedsontwikkeling op het gebied van duurzaamheid wat opgelost moet worden. Proton Ventures
heeft de gemeente aangeboden om dit proces te gaan organiseren. Dit betekent dat een bedrijf die
hierin markt ziet, het gebied gaat verduurzamen. Hiervoor gaat dit bedrijf samenwerken met andere
bedrijven in het gebied. Christiaanse benoemt deze samenwerking als een nieuwe fase van de
gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat de gemeente geen adviesbureau of eigen mensen inschakelt
om een maatschappelijk probleem op te lossen. Proton Ventures zal dus gaan bijdragen aan het
maatschappelijke rendement van het havengebied. Tot slot zijn er nog een aantal samenwerkingen
die de gemeente aangaat met bedrijven ter ontwikkeling van het gebied. Deze samenwerkingen zijn
momenteel nog allemaal in de maak. Dit valt binnen dezelfde orde als de samenwerking van de
gemeente en Proton Ventures. Deze samenwerkingen zijn allemaal klussen die gelegitimeerd zijn
door de gemeenteraad. Deze klussen moeten vervolgens uitgevoerd worden. Hiervoor is de
gemeente in gesprek geraakt met bedrijven om deze klussen op te pakken.
Gemeente Schiedam - kennisinstellingen
Wegens de tijd is dit onderwerp bij dit interview geschrapt. Hierover is echter genoeg gezegd in de
interviews met Tom Daamen en Bart Heinz.
Zachte succesfactoren
Urgentie:
Volgens Christiaanse zou het een ramp zijn als het Schiedamse havengebied te laat aansluit bij de
economische, technologische en maatschappelijke veranderingen.
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In 2014 hebben de bedrijven de gemeente benaderd om regie te nemen over de
gebiedsontwikkeling. Hiermee heeft de gemeente destijds ingestemd. De gemeente realiseerde zich
destijds dat de gewenste ontwikkelingen vanuit de bedrijven niet voldoende waren. Volgens de
bedrijven moesten voornamelijk de kades hersteld worden en zaken rondom het verkeer opgelost
worden. Volgens Christiaanse was dit ongeveer de vraag vanuit de bedrijven destijds. De gemeente
Schiedam heeft hierbij een aantal maatschappelijke doelen aan toegevoegd. Dit had als doel de groei
van kennisontwikkeling, de verduurzaming van het gebied, en het realiseren van een
omgevingskwaliteit die ook aantrekkelijk is voor de stad. Voor bedrijven waren deze zaken destijds
echter niet urgent. De urgentie voor de gebiedsontwikkeling werd volgens Christiaanse dus
uiteindelijk versterkt door de inbreng van de gemeente. Uit de samenwerking is gebleken dat de
kennisinbreng van de overheid ervoor heeft gezorgd dat ook bedrijven deze urgentie zijn gaan inzien.
Doordat bedrijven deze maatschappelijke problematiek zijn gaan inzien, hebben zij ook naderhand
hun ambities hierop aangepast. De urgentie is dus niet iets wat bij voorhand op tafel ligt en duidelijk
is bij alle partijen. Vaak zie je dat de urgentie slechts bij één partij duidelijk is. Deze partij moet hier
vervolgens kennis over inbrengen bij andere partijen. Als voorbeeld hiervan noemt Chritiaanse het
verduurzamen van het gebied. Bedrijven zagen dit in het begin als een aantasting van hun
marktpropositie. De bedrijven voorzagen vooral extra regels, normen en kosten. Uiteindelijk wordt er
een ander inzicht gevormd bij deze bedrijven door een goeie duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen.
Dit helpt de bedrijven juist aan een sterkere marktpropositie op het gebied van duurzaamheid.
Leader-firms zoals Huisman en Mammoet beschikken over goede innovatienetwerken. Volgens
Christiaanse zie je dat dit soort bedrijven nog de slag moeten maken om anders te kijken naar de
markt. Dit heeft te maken met de producten en diensten die zij leveren en de samenwerking die
hiervoor wordt gevraagd. Niet alleen in de keten van klanten maar ook in de keten van
toeleveranciers, hun omgeving en kennis. Technische innovatie is bij deze grote bedrijven een
bekend fenomeen. Toch zie je dat grote bedrijven eerder vasthouden aan oude normen en waarden.
Leiderschap:
Bij leiderschap binnen een economisch gebied zoals de haven, kun je kijken naar de huidige
kwaliteiten van leiderschap. Ook kun je kijken naar welke typen leiderschap er juist nodig zijn in een
gebied. Binnen de gebiedsontwikkeling heb je mensen nodig die verder kijken dan hun bedrijf, hun
markt en directe belangen. Deze mensen moeten in staat zijn ook andere thema’s te internaliseren
die buiten hun bedrijf, markt en belangen vallen. In het havengebied wordt er volgens Christiaanse
door de leader-firms weinig van dit soort leiderschap getoond. Er wordt met name beredeneerd
vanuit het eigenbelang en de ‘quick wins.’ Het gewenste leiderschap komt momenteel met name van
een aantal kennisintensieve ondernemingen zoals GustoMSC, Wärtsilä en vanuit de
ondernemersvereniging. Pieter Sneep is volgens Christiaanse een persoon die je zou kunnen
kwalificeren als een ‘civil entrepeneur.’ Sneep ervaart vanuit zijn ondernemersvereniging een soort
maatschappelijk verantwoordelijkheid. Vanuit deze collectieve rol wil hij volgens Christiaanse ook
acteren. Voor MKB binnen het havengebied kan Sneep gezien worden als een leider. Voor de grote
bedrijven geldt dit echter niet. Deze bedrijven zijn juist verenigd in de VWG. Er zijn ook bedrijven in
het havengebied die je niet ziet en hoort binnen de gebiedsontwikkeling. Dit zijn bedrijven als
Facilicom en SBM offshore. Dit soort bedrijven acteren van huis uit altijd ‘low key’ in hun directe
omgeving. Deze bedrijven zijn eigenlijk alleen maar gericht op hun productontwikkeling.
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De grote bedrijven zijn de vragers geweest van de gebiedsontwikkeling en zijn hierdoor al een tijd
geformaliseerd in de intentieovereenkomst. Een groot bedrijf al Saipem is wel betrokken maar deze
betrokkenheid loopt bijvoorbeeld via de lijn van de ondernemersvereniging.
Vertrouwen:
Afspraken worden binnen de gebiedsontwikkeling niet altijd nagekomen. Gebiedsontwikkeling is
mensenwerk, en mensen binden zich als er conflicten zijn doorgelopen volgens Christiaanse. Volgens
Christiaanse vallen afspraken wel samen op een groter abstractieniveau. Dit is ook wel te zien op de
themakaart van Heinz. Deze thema’s zijn echter ook nog diffuus. Maar als ontwikkelingen dichterbij
komen zoals de ontwikkeling van het slibdepot, dan wordt er ook ander gedrag gevraagd van
partijen. Ander gedrag wil zeggen professionaliteit, feitenkennis en een strategie waarmee geacteerd
kan worden. Op deze momenten gaat het ‘schuren’ tussen verschillende partijen. Als je kijkt naar
professionaliteit dan kun je stellen dat de gemeente op het gebied van regie zich professioneel
opstelt. Heinz wint vertrouwen bij bedrijven door zijn manier van acteren binnen de
gebiedsontwikkeling. De procescompetenties zijn goed als het gaat om materie, ruimtelijke ordening,
financiële en milieutechnische aspecten. Toch is er wellicht een tekort aan kwaliteiten en
capaciteiten van mensen op bepaalde thema’s. Dit is echter niet alleen iets wat voor de gemeente
geld. Ook grote bedrijven vinden het erg moeilijk om professionele mensen af te vaardigen in het
proces en mee te laten denken over maatschappelijke urgenties. Hierbij zie je dat MKB om de grote
bedrijven heen betere mensen af vaardigen naar de gebiedsontwikkeling. Ook vanuit het HbR wordt
er professioneel gedrag vertoond.
Heldere en gezamenlijke verwachtingen:
Je ziet dat bedrijven maatschappelijke belangen en urgenties hebben geïnternaliseerd in hun
ambities. Vervolgens modeleren deze bedrijven dit ook naar hun eigenbelang. De verwachtingen
ontstaan en komen ook naar elkaar toe. Toch moeten deze verwachtingen allemaal nog
geformaliseerd en belegd worden.
Afstemming cultuur en waarden:
Er is volgens Christiaanse zeker sprake van vooringenomenheid van beide kanten. Christiaanse stelt
dat hoe groter het bedrijf is, hoe dominanter een bedrijf zich gedraagt. Hoe dominanter het bedrijf
zich gedraagt, hoe lager de doordringbaarheid van invloeden van buitenaf komen te liggen. Dit soort
bedrijven zijn dus moeilijker te bewegen dan kleinere, minder dominante bedrijven.
Vooringenomenheid kunnen stereotype beelden over en weer zijn die het proces van de
gebiedsontwikkeling belasten. Bij verschillende partijen binnen de stuurgroep kunnen er
bevooroordeelde visies bestaan. Volgens Christiaanse vindt dit niet plaats binnen het proces als
geheel. Er wordt inmiddels stevig achter de ambitie van Heinz gestaan door alle partijen volgens
Christiaanse. Maar als er wordt gekeken naar de inbreng van CEO’s van de grote bedrijven dan is dat
toch wel enigszins te herkennen. Er zijn volgens Christiaanse binnen de top van het bedrijfsleven toch
bevooroordeelde beelden van hoe zij tegen de overheid aankijken. Volgens hen dient de gemeente
verantwoordelijkheid te dragen, dient de gemeente te acteren en heeft de gemeente profijt van
bedrijven. Andersom is het weer moeilijk voor de gemeente op de perceptie van deze bedrijven
eigen te maken. Dit moet elkaar beter aangeleerd worden zodat er beter afgestemd kan worden
tussen elkaars cultuur en waarden.
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Uiteindelijk draait het volgens Christiaanse allemaal om de ‘facts & figures’ en businesscases die er
gezamenlijk gemaakt moeten worden. Uiteindelijk moet er op deze punten sterker geleerd worden.
De verschillende partijen moeten binnen een relatie beter in staat zijn om zich te houden aan de
feiten. Hierbij moet de financiële kant van de feiten goed georganiseerd worden. Deze moeten
sterker verbonden worden aan alle belangen die in het geding zijn. Geven en nemen is hierbij van
belang met een pragmatischere aanpak voor de langere termijn. De gemeente neemt immers een
risico van circa 22 miljoen voor investeringen binnen deze gebiedsontwikkeling. Dit is een
samenstelling van publieke geldstromen: Gemeente, Rijk, provincie en MRDH. Deze geldstromen
hebben tot doel om een aantal publieke zaken te verbeteren. Aangezien de opgave, is dit dus een
reëel bedrag. Het is echter nog onzeker of de 70 miljoen van private partijen geleverd wordt in het
proces. Deze investeringen zijn namelijk nog niet gegarandeerd. Uiteindelijk hangt dit weer af van de
potentie die het gebied heeft.
Binnen het grotere plaatje blijven de investeringen van private partijen uit zicht. Als voorbeeld noemt
Christiaanse het bedrijf Damen Shiprepair. Dit bedrijf is momenteel bezig om al zijn assets te
reorganiseren. Zo heeft het bedrijf in Curaçao onlangs een droogdok gekocht. Gedeeltelijk haalt het
bedrijf hun concurrenten daarmee weg. Dit gebeurt juist nu de markt verzwakt is door de lage
olieprijs. De werven worden hierdoor beduidend lager aangeboden. Ook zie je dat Damen nieuwe
proposities innemen in de markt. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van Keppel Verolme in de
Rotterdamse haven. Hiermee kunnen zij vervolgens proposities maken op de cruisemarkt. Een deel
van die mensen en infrastructuur wordt overgebracht naar Schiedam. Hiervan kun je zeggen dat het
geen investering is in de gebiedsontwikkeling. Toch wordt de levensvatbaarheid van de werf
Schiedam in hoge mate bepaalt door het herstructureren van assets binnen het concern. Binnen het
bedrijf investeren zij zelf in de duurzame economische ontwikkeling van het gebied. Dit soort
investeringen kun je niet direct toerekenen aan de gebiedsontwikkeling, maar indirect dus wel.

Bijlage 6 Interview Tom Daamen, TU Delft
Naam:

Tom Daamen

Functie:

universitair hoofddocent gebiedsontwikkeling, faculteit bouwkunde

Daamen over zijn rol en verantwoordelijkheden
Daamen heeft diverse verantwoordelijkheden. De belangrijkste is onderwijs en onderzoek op het
gebied van gebiedsontwikkeling. Vanuit zijn proefschrift is Daamen verder geïnteresseerd geraakt in
de ontwikkeling van waterfrontgebieden. Sindsdien heeft Daamen naar dit soort terreinen onderzoek
gedaan. Sinds 2015 doet Daamen onderzoek naar de governance van de gebiedsontwikkeling van het
Schiedamse havengebied.
Harde Succesfactoren
TU Delft – maritieme cluster:
Daamen weet vanuit zijn onderzoek een aantal relaties die er te vinden zijn tussen de TU Delft en het
maritieme cluster. Zelf is Daamen niet betrokken bij deze samenwerkingen. Volgens Daamen heeft
Damen Shipyards een formele relatie met de TU Delft. Zij werken waarschijnlijk gezamenlijk aan
nieuwe technologieën voor de civiele techniek. Ook Huisman Equipment heeft een relatie met de TU
Delft. Oud CEO en alumni Joop Rodenburg werkt samen met Yes!Delft.
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TU Delft – gemeente Schiedam
De TU Delft en de gemeente Schiedam hebben samengewerkt op het gebied van onderzoek. Er is een
gezamenlijk onderzoek geweest naar oplossingen voor fijnstof- en geluidshinder uit de Schiedamse
haven. Daamen noemt dit geen echte samenwerking.
Volgens Daamen worden samenwerkingen gekenmerkt door wederkerigheid. Er is binnen het
onderzoeksproject van Daamen sprake van wederkerigheid. Binnen dit project wordt er van beide
kanten kennis uitgewisseld. Heinz weet hoe het in de praktijk werkt binnen de gemeente. Hierbij
heeft Heinz kennis en verstand van problemen en oplossingen. Deze kennis wordt doorgegeven aan
Daamen voor zijn governance onderzoek. Daamen brengt om zijn beurt wetenschappelijke kennis in
over hybride havengebieden aan de gemeente. Daamen noemt zijn rol impliciet en indirect. Hij
schrijft geen beleidsstukken voor de gemeente. Wel schrijft Daamen wetenschappelijke publicaties
die gebruikt kunnen worden als bronnen voor beleid. Dit doet hij op een integere wijze op basis van
theoretische bronnen. Beleid maken is politiek waarbij de wetenschappelijke feiten niet altijd
relevant zijn. Het gaat er bij beleid om wat de mensen willen. Wat politici doen met beleid moet dus
gesteund worden door hun achterban. Soms zijn er zaken die je wetenschappelijk gezien niet moet
doen. Deze zaken kunnen echter politiek gezien wel verstandig zijn omdat mensen het willen. Op
deze manier is de wetenschappelijke realiteit anders dan de politieke realiteit. Daamen kijk
voornamelijk naar de lange termijn belangen van de gemeente Schiedam. Politiek dient meestal
kortetermijnbelangen. Binnen vier jaar moeten er resultaten geboekt worden. Gebiedsontwikkeling
gaat qua tijd altijd over deze politieke termijnen heen. De uitdaging voor bestuurders is volgens
Daamen om besluiten te nemen die politiek gezien goed zijn en op de lange termijn een positief
effect kunnen hebben op het gebied.
Zachte succesfactoren
Urgentie:
Volgens Daamen is Schiedam een gemeente die het best moeilijk heeft. Er is veel sociale
problematiek, tegelijkertijd is het een jonge gemeente met veel potentie. Het is van belang om de
werkgelegenheid in de gemeente op peil te houden en te verhogen. Het havengebied is voor
Schiedam erg belangrijk omdat er veel werkgelegenheid is te vinden. De hypothese is dat deze
bedrijven erover kortweg 30 jaar niet meer zijn. Wellicht behouden deze bedrijven hun naam maar
zijn hun activiteiten sterk veranderd door de economische transitie. Het is dus zaak voor de
gemeente en kennisinstellingen om deze bedrijven te helpen zodat zij zich kunnen aanpassen aan
deze transitie. Dit kan alleen gebeuren door goed samen te werken.
Volgens Daamen is het belangrijk dat er in dit proces niet ‘in eilandjes’ wordt gedacht. Daamen is het
ermee oneens dat het een verantwoordelijkheid is van de bedrijven en mensen zelf om zichzelf te
helpen. Dit toont onderzoek aan volgens Daamen. De veranderingen volgen zichzelf in een rap tempo
op in de wereld. Er zijn veranderingen die hele sectoren en markten raken momenteel. Het adaptieve
vermogen wordt dus steeds belangrijker. Volgens onderzoek wordt adaptief vermogen bereikt door
samenwerkingen te bewerkstelligen. Dit is volgens Daamen een hele generieke uitspraak. Er moet
dus uitgezocht worden naar wat deze bedrijven doen en in welke markten deze bedrijven zich
bevinden. Van daaruit kan gekeken worden naar welke soort samenwerkingen deze bedrijven nodig
hebben met kennisinstellingen en overheden. In dit onderzoek moet naar voren komen wat er
speciaal voor Schiedam nodig is qua versterking van samenwerkingen.
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Daamen benoemt bijvoorbeeld de rol van het HbR. Het HbR heeft feitelijk de regio in hun
‘achtertuin.’ Elders in Nederland en in de wereld heeft het HbR ook havengebieden. Toch is deze
regio geografisch gezien hun thuisbasis. Als je gezamenlijk nadenkt over de economische toekomst
van de regio (maritieme activiteiten) dan zul je volgens Daamen als HbR een leidende rol hierin
moeten spelen op het gebied van onderzoek. Dit moet gedaan worden met bedrijven samen.
Er is over de urgentie van de gebiedsontwikkeling niet altijd overeenstemming tussen de
verschillende sectoren. Dit heeft deels te maken met politieke ideologieën. Liberalen hebben als
ideologie dat markt het moet doen. Het idee dat de overheid faciliteert en het bedrijven makkelijk
maakt is niet bij iedereen bekend. Voor mensen en bedrijven die hier ervaring mee hebben geld dit
wel. Toch zijn er mensen die vinden dat overheid en bedrijfsleven juist zo veel mogelijk gescheiden
moet blijven.
Er zijn in Schiedam hele sterke partijen vertegenwoordigd. Maar juist de kleinere partijen zijn volgens
Daamen interessant voor de gebiedsontwikkeling. Volgens Daamen zou het HbR een actievere rol
hierin kunnen spelen. Er is tussen de gemeente en het HbR een duidelijk wederzijds belang. Van het
HbR zijn de kennis, competenties en investeringen nodig. De gemeente wil werkgelegenheid, en
onderwijsaanbod creëren. Daarnaast moeten de lege en onbenutte plekken benut worden. Die
belangen zijn allemaal helder naar elkaar toe.
Leiderschap:
Verticaal bij de gemeente is er veel draagvlak voor de aanpak zoals die nu is. De verticale
samenwerking: De wethouder (Nathalie Gouwenleeuw), gemeentesecretaris, directeuren en de
projectleider (Heinz). Verticaal gezien is er draagvlak om manier van werken te organiseren: open,
procesmatig en veel interactie met partijen. Als een wethouder een plan niet ziet zitten dan gaat een
dergelijke gebiedsontwikkeling niet door. Qua leiderschap speelt Nathalie Gouwenleeuw dus een
belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkeling. Het is volgens Daamen interessant om te kunnen
ontdekken of de aanpak van de Schiedamse haven kopieerbaar is voor andere processen.
Heldere en gezamenlijke verwachtingen:
Voor het binnenste netwerk van de gebiedsontwikkeling zijn de gezamenlijke verwachtingen helder.
Deze zaken zijn volgens Daamen erg ‘vloeibaar.’ Wat vandaag belangrijk is kan morgen weer heel
anders zijn. Vooral voor het bedrijfsleven wisselen deze zaken sneller. Het ene moment belt een
bedrijf de gemeente bijvoorbeeld plat omdat zij iets nodig hebben van de gemeente. Vervolgens kan
het voorkomen dat de overheid een week later geen afspraak meer kan maken met dit bedrijf. Dit
valt een bedrijf ook niet te verwijten. Je hoeft ook niet altijd iets van elkaar terug te verwachten in
een samenwerking. Het is hierbij wel belangrijk om elkaar soms te herinneren aan het
gemeenschappelijk belang.
Vertrouwen:
Vertrouwen is dat mensen verwacht gedrag vertonen. Als mensen dit herhaaldelijk vertonen, dan
weet je dat je op elkaar kunt rekenen. Bij de één werkt dit beter als met de ander. De samenwerking
in de werkgroep met Peter Vervoorn (gebiedsmanager Schiedam namens het HbR) gaat het
bijvoorbeeld goed. Dit is bijvoorbeeld minder het geval bij zijn meerdere of collega’s van andere
afdelingen. Dit komt omdat je minder met elkaar te maken hebt in dit geval.
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Afstemming cultuur en waarden:
Daamen denkt dat vooringenomenheid één van de grootste problemen is binnen de algemene
gebiedsontwikkeling. Er zijn veel vooringenomen meningen. Dit heeft volgens Daamen ook weer met
verwacht gedrag te maken. De gemeente heeft op dit gebied een hoop goed te maken. Omgekeerd
geldt dit ook.

Bijlage 7 Interview Wilrik Meijer, GustoMSC
Naam:

Wilrik Meijer

Functie:

Ingenieur, Senior Designer

Harde Succesfactoren
GustoMSC – maritieme cluster:
GustoMSC heeft een samenwerking met Huisman Equipment op het gebied van mobiele offshore,
kranen en trailingen equipment. Ook is er een samenwerking tussen GustoMSC en Dominial staal.
Deze samenwerking vindt plaats op het gebied van staalverharding. Meijer geeft aan dat er
voorderest geen andere samenwerkingen zijn met andere bedrijven uit het maritieme cluster. Dit
komt doordat GustoMSC een nichemarkt bedient binnen de globale offshore sector. Een nichemarkt
betekend een zeer kleine markt op globaal niveau. Volgens Meijer zijn er namelijk wereldwijd gezien
weinig werven die boor- en windmolenplatformen maken. GustoMSC ontwerpt voor bedrijven booren windmolenplatformen die bijvoorbeeld op werven in China worden gemaakt. Dit soort werven
kopen daar zelf hun staal in en lassen vervolgens de ontwerpen zelf in elkaar. Bepaalde
hoogwaardige onderdelen worden wel in Nederland gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een kraan zijn bij
Huisman Equipment. Dit is dan de aanleiding voor een samenwerking binnen het Schiedamse
maritieme cluster. GustoMSC heeft Huisman Equipment geïntegreerd in hun ontwerpen. Dit
betekent dat GustoMSC voor Huisman tekeningen, berekeningen en modellen maakt voor dit bedrijf.
Volgens Meijer zijn er verder geen samenwerkingen gewenst omdat het goed gaat met het bedrijf.
Het zou wel mogelijk zijn om in de toekomst meer samen te gaan werken met Dominial Staal om
meer staal te gaan harden.
GustoMSC – kennisinstellingen:
GustoMSC werkt samen met de TU Delft op het gebied van maritiem en offshore engineering. Ook
geeft GustMSC gastcolleges op de TU Delft. Daarnaast heeft GustoMSC joint industry projecten met
de kennisinstellingen MARIN en Deltaris. MARIN maakt modellen waarmee testen gedaan kunnen
worden in zee. Dit vindt plaats in Wageningen. MARIN werkt volgens Meijer veel samen met de
technische universiteiten. GustoMSC beschikt over R&D en biedt hierbij afstudeerplekken aan voor
technische studenten. Het komt weleens voor dat technische studenten hierdoor een werkplek
weten te bemachtigen binnen GustoMSC.
GustoMSC – overheid:
Vraag is niet aan bod gekomen in het interview. Meijer spreekt hierover bij heldere en gezamenlijke
verwachtingen.
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Zachte succesfactoren
Urgentie:
Meijer ziet een probleem in de haven wat de gemeente, omwonenden en de bedrijven aangaat. Er is
geen walstroom aanwezig in de Schiedamse haven. Dit betekent dat alle boten hun dieselmotoren
moeten laten lopen wanneer zij in de haven komen. Hiermee vervuilen de boten de omgeving
enorm. Daarnaast produceren de boten ook veel geluidshinder. Meijer vermoedt dat dit komt omdat
de gemeente dit niet wil aanleggen. Meijer vindt juist dat de gemeente verantwoordelijk is voor de
oplossing van dit maatschappelijke probleem.
Leiderschap:
Volgens Meijer is Pieter Sneep (voorzitter ondernemersvereniging Vijfsluizen) een tijdje gestopt met
zijn functie als voorzitter. Volgens Meijer is Sneep zijn eigen vereniging begonnen met een aantal
andere bedrijven. Er vindt volgens Meijer een versplintering plaats van bedrijven binnen het
bedrijventerrein Vijfsluizen. Volgens Meijer is de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging
Aad Hersbach. Aad Hersbach is de CEO van Dominial Staal. Meijer vind de versplintering op het
bedrijventerrein geen goede zaak. Het is volgens hem te merken aan de recepties die gehouden
worden in het havengebied. Voorheen werden alle bedrijven uitgenodigd voor een receptie binnen
één van de Schiedamse bedrijven. Hierbij was de gemeente Schiedam ook aanwezig. Over het
leiderschap binnen de gebiedsontwikkeling heeft Meijer geen uitgesproken mening.
Heldere en gezamenlijke verwachtingen:
De rollen binnen GustoMSC zijn volgens Meijer heel duidelijk. GustoMSC probeert subsidies aan te
vragen bij het Rijk voor bepaalde ontwikkelingen. Volgens Meijer is de onderlinge communicatie
hierover voldoende. Meijer noemt als voorbeeld dit interview waarbij de overheid GustoMSC weet te
vinden. Ook haalt Meijer de Roparun aan waarbij de gemeente parkeerplaatsen nodig had van
GustoMSC. GustoMSC heeft destijds de slagbomen omhoog gedaan zodat de parkeerplaatsen
gebruikt konden worden voor de Roparun. Andersom heeft GustoMSC een keer een aanvraag
gedaan voor het realiseren van bankjes buiten het kantoor. Dit werd door de gemeente destijds
goedgekeurd. De ondernemersvereniging heeft dit echter tegen gehouden omdat zij bang waren
voor mogelijke hangjongeren.
Vertrouwen:
Volgens Meijer is er wederzijds vertrouwen, bijvoorbeeld in het licht van de Roparun. Dit is echter
geen onderling vertrouwen wat leidt tot synergie bij beide partijen. Volgens Meijer zou de gemeente
hieraan kunnen werken door walstroom in het gebied te realiseren.
Afstemming cultuur en waarden:
Meijer vind het jammer dat de kruispuntaanpassingen niet met de ondernemersvereniging is
afgestemd. Meijer geeft aan dat zij als bedrijven ook graag een mening hadden willen geven over hoe
dit kruispunt aangepast moest worden. De bedrijven hebben altijd geklaagd en hier is volgens Meijer
gehoor aan gegeven. Vervolgens heeft de gemeente de oplossing voorgelegd aan de bedrijven.
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Meijer denkt dat zij als bedrijven meer inbreng konden geven aan de probleemoplossing omdat zij
immers de eindgebruikers zijn. Volgens Meijer zou de gemeente tot slot er goed aan doen om na te
denken over de scheepvaart en welke restricties zij hierbij kunnen geven.

Bijlage 8 Interview Pieter Sneep, ondernemerskring Vijfsluizen
Naam:

Pieter Sneep

Functie:

voormalig voorzitter ondernemerskring Schiedam havens, voorzitter van de BIZ en
eigenaar Ultra Internationaal

Pieter Sneep over zijn rol, verantwoordelijkheden en het gebied:
Sneep heeft zich binnen de gebiedsontwikkeling voornamelijk beziggehouden met de
ondernemersvereniging Vijfsluizen. Op 1 december 2016 is er door Sneep een nieuwe
ondernemersvereniging opgericht. Dit is de ondernemersvereniging Schiedam havens. In de statuten
van deze ondernemersvereniging staat er dat er meer synergie tussen stad en haven moet komen.
Sneep zelf is geen maritieme ondernemer en heeft slechts één klant in Schiedam. Ultra
internationaal levert alles op het gebied van signing, routing, bewegwijzering. Dit leveren zij aan
dealers binnen de Benelux. Sneep heeft hiermee weinig tot geen economisch belang in de stad. Dit
zorgt ervoor dat Sneep een neutrale rol kan vervullen als voorzitter van de ondernemersvereniging
en de BIZ.
Er wordt momenteel veel gestuurd op de vestiging van maritieme ondernemers. Volgens Sneep is het
geen probleem dat er in het gebied ondernemers te vinden zijn uit andere sectoren. Toch kan dit
volgens Sneep te ver gaan in bepaalde gevallen. Sneep noemt bijvoorbeeld het fitnesscenter Fit For
Free. Het zou misschien beter zijn voor het bedrijventerrein als er hier zich een sterke maritieme
ondernemer had gevestigd. Sneep heeft geen duidelijk beeld van in hoeverre de overheid invloed
heeft op de vestiging van bedrijven. Hierbij vraagt hij zich af of het beter zou gaan als de overheid
hier meer invloed op zou hebben. De gebiedsontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er een
toestroom op gang is gebracht van maritieme ondernemers. Volgens Sneep brand de Schiedamse
haven zich automatisch doordat er bekende maritieme bedrijven zijn gevestigd zoals Huisman
Equipment en Damen Shiprepair. Volgens Sneep bepaalt uiteindelijk de markt welke bedrijven er zich
vestigen. Maritieme bedrijven willen zich momenteel graag vestigen in Schiedam om op deze manier
deel uit te maken van een sterk maritiem cluster.
Binnen Vijfsluizen heb je een ondernemersvereniging en een Bedrijfsinvesterings-zone (BIZ). De BIZ
van Vijfsluizen was de eerste in Nederland. Sneep is zowel voorzitter van de ondernemersvereniging
als van de BIZ. De BIZ is een pot met geld waaruit projecten opgezet en gerealiseerd worden. De
gemeente is hierbij betrokken als serieuze gesprekspartner. De BIZ biedt namelijk een
gestructureerde vorm van organisatie. Er komt veel geld binnen via een BIZ wat volgens duidelijke
regels besteed moet worden. Dit geeft de BIZ status en consistentie. Een ondernemersvereniging kan
namelijk uit elkaar vallen of passief gedrag vertonen. Binnen een BIZ moeten alle betrokken
bedrijven participeren.
Volgens Sneep wordt er momenteel gepraat met ondernemersverenigingen van drie gemeenten
(Schiedam, Maassluis, Vlaardingen) over gezamenlijke visievorming van bedrijventerreinen. Er moet
volgens Sneep meer gestuurd worden op economische succesfactoren in de regio.
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Hiervoor moet er meer samengewerkt worden, zodat er een duidelijk orgaan ontstaat dat zich richt
op een gezamenlijke visie. Rotterdam zorgt op internationaal niveau voor een sterk netwerk door
middel van marketing. Voor Schiedam is het van belang om te kunnen meeprofiteren van dit
netwerk. Het Schiedamse havengebied is van belang voor de Rotterdamse haven omdat er
hoogwaardige maritieme bedrijven zijn gevestigd. Deze bedrijven leveren diensten aan klanten uit de
Rotterdamse haven.
Relaties en innovatie bedrijven onderling:
Volgens Sneep is innovatie van alle tijden. Bij de transitie van de hedendaagse economie hoort
momenteel veel innovatie. Sneep vindt dat innovatie momenteel enigszins wordt overdreven.
Volgens Sneep is er te laat begonnen met de transitie van fossiele energiebronnen naar alternatieve
energiebronnen. Daarnaast is het voor bedrijven nu moeilijk om te overleven door de lage olieprijs.
Sneep zet zich met de ondernemersvereniging niet in voor diffusie van innovatie binnen het cluster.
Netwerken op het gebied van innovatie staat niet op de agenda van de ondernemersvereniging.
Mocht er binnen het cluster naar elkaar gevraagd worden dan brengt Sneep de juiste mensen in
contact. Als voorbeeld noemt Sneep het nieuwe bedrijf Navingo. Dit bedrijf heeft zich gevestigd in
Schiedam omdat zij veel klanten hebben in het havengebied. Huisman Equipment, Damen Shiprepair
en Mammoet hebben gezamenlijk een Verenging van eigenaren (VVE). Dit is de vereniging
Wiltonhaven gebruikers (VWG). Sneep vind dat je deze samenwerkingen niet te veel moet
structureren. Dit soort samenwerkingen zijn volgens hem niet te stroomlijnen. Sneep ziet daarom
niks in netwerkbijeenkomsten waarbij er wordt ‘gegraaid’ naar elkaars kennis en diensten om
vervolgens van elkaar te profiteren. Volgens Sneep komen netwerken vanzelf tot stand door samen
te werken.
Harde Succesfactoren
Ondernemersvereniging – gemeente Schiedam:
Sneep en Heinz werken samen binnen de gebiedsontwikkeling op het gebied van coördinatie. Ze
brengen bedrijven en overheden in contact daar waar nodig is. Deze samenwerking vindt plaats op
basis van de verschillende thema’s. Sneep noemt de aanpak en samenwerking tussen het maritieme
cluster en de gemeente uniek. Volgens Sneep is de samenwerking een voorbeeld van de nieuwe
overheid die voornamelijk faciliteert. Er is volgens Sneep voldoende draagvlak voor de
gebiedsontwikkeling omdat er vooraf aan de gebruikers is gevraagd wat zij graag aan ontwikkelingen
zien in het gebied. Op deze wijze is de ambitiekaart tot stand gekomen. Volgens Sneep zal de
overheid niet meer vervallen in oude gewoontes waarbij het zaken merendeels dicteert in plaats van
faciliteert. Om deze reden is Sneep gemotiveerd om samen te werken met de overheid. Er zal
gezamenlijk vorm gegeven worden aan de toekomst.
Ondernemersvereniging – kennisinstellingen:
Sneep noemt het MOIC-project van Liesbeth Roeles en Bert Hooijer. Daarnaast heb je in het
havengebied een samenwerking tussen het maritieme cluster en de Technetkring. De Technetkring is
een ondernemersinitiatief. Dit initiatief wordt gedragen door een aantal grote technische bedrijven.
Het initiatief is van belang omdat er gezamenlijk wordt ingezien dat er een gigantisch tekort is aan
technisch personeel. Ook is er een onderwijsinstelling gevestigd in het gebied: Goflex.
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Het onderwijs is volgens Sneep een grote bron van zorgen. Het lesprogramma sluit volgens Sneep
beslist niet aan op wat er gevraagd wordt in de praktijk. De aansluiting tussen technisch onderwijs en
het maritieme cluster noemt Sneep rampzalig. Ook voor de overheid is dit een bron van zorgen
omdat er volgens Sneep schoolverlaters thuis komen te zitten, die vervolgens uitkeringen nodig
hebben. Daarnaast kunnen bedrijven niet groeien door een tekort aan personeel. Volgens Sneep is
het moeilijk om als cluster invloed te krijgen op een aansluitend lesprogramma. Er wordt veel over
dit onderwerp veel gepraat. Vooralsnog kan er volgens Sneep nog niet gesproken worden van
successen.
Zachte succesfactoren
Urgentie:
Sneep benoemt als gezamenlijk probleem de mogelijkheid om goed, gekwalificeerd personeel te
krijgen binnen het maritieme cluster. Ook benoemt hij de mate van betrokkenheid van ondernemers
bij het gebiedsontwikkelingsproces. Iedereen ziet volgens Sneep de problematiek maar er wordt
weinig daadkracht getoond om dit gezamenlijk op te lossen. Enerzijds is dit logisch omdat de
bedrijven het druk hebben met hun eigen personeel, belasting, innovatie etc. Daarnaast komt bij dat
de markt de afgelopen jaren drastisch is veranderd. Bedrijven hebben dus voornamelijk hun handen
vol aan eigen problematiek. De betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling is volgens Sneep te gering.
Hierbij vraagt Sneep zich af of de betrokken groep in staat is om de samenwerking vol te houden. De
mens is volgens Sneep helaas niet altijd een diepte investeerder. Ondernemers zien graag op korte
termijn resultaten voor hun inzet. Er wordt bijvoorbeeld bij bedrijven erkent dat zij worstelen met de
aanvoer van goed, gekwalificeerd personeel. Toch is het vaak een stap te ver voor bedrijven om zich
vervolgens aan te sluiten bij een vereniging die dit gezamenlijk wil aanpakken. Een BIZ wordt
bijvoorbeeld bij bedrijven gezien als wéér een laste bezwaring. Dit klopt ook enerzijds. Anderzijds
meent Sneep dat dit juist van belang is om de omgevingskwaliteit op peil te houden van een gebied.
Als het gebied gaat verloederen dan wordt het volgens Sneep een hele moeilijke opgave om zo’n
gebied weer aantrekkelijk te maken. Dit scenario kan beter voorkomen worden volgens Sneep. Juist
daarom moet er volgens Sneep een gezamenlijke diepte-investering gedaan worden zoals de BIZ.
Leiderschap:
Er wordt volgens Sneep door verschillende partijen gebruik gemaakt van leiders die opstaan in het
gebied. Je kan in het havengebied met relatief weinig papieren een aardige leiderschapsrol bekleden.
Dit komt omdat er weinig leiders opstaan in het gebied meent Sneep. Als één iemand iets doet, dan
vindt een ander dit snel goed omdat diegene niets doet. Sneep zet zich naast zijn bedrijf in voor het
gebied door zijn voorzittersrol. In deze leiderschapsrol voelt Sneep zich in het algemeen gewaardeerd
in het gebied. In het gebied wordt het daarnaast gewaardeerd dat je hart voor de zaak hebt en dat je
je hiervoor bovenmatig inzet. Sneep heeft met het oog op samenwerkingen zijn vizier wijdt open en
zegt altijd wat hij denkt. Hierbij heeft hij niet het gevoel dat anderen dit niet waarderen. Wel denkt
Sneep dat hij misschien meer gewaardeerd wordt bij de overheid als bij de ondernemers zelf.
Daarom vindt Sneep het ook van belang om juist Heinz te steunen vanuit de ondernemersvereniging.
Heinz kan namens de overheid namelijk iets betekenen voor de ondernemers. Andersom geldt dit
voor Sneep bij de overheid. Niet alle ondernemers weten waarbij welke samenwerkingen Sneep
precies betrokken is. Daarom is het misschien voor ondernemers moeilijker om zijn leidende rol
waarderen.
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Vertrouwen:
Er zijn volgens Sneep altijd zaken die sneller en beter kunnen. Over het algemeen is het vertrouwen
wederzijds tussen overheid en ondernemers. Dit vertrouwen heeft van ver moeten komen volgens
Sneep. Er zijn tot voor kort zelfs plannen geweest voor woningbouwplannen in de haven. Er wordt
tussen de bedrijven en de overheid goed gecommuniceerd. Bedrijven vechten hierbij tegen een oud
gevoel waarbij er minder vertrouwen was in de overheid. De mentaliteit in Schiedam is momenteel
heel goed volgens Sneep. Door het integrale gebiedsontwikkelingsproces leer je elkaar ook kennen.
Dit zorgt voor een ‘positieve vibe’ in Schiedam.
Heldere en gezamenlijke verwachtingen:
Volgens Sneep heeft de ambitiekaart hier sterk aan bijgedragen. Deze kaart laat zien welke processen
er lopen in het gebied. Hiermee kun je per thema zien waaraan gewerkt wordt binnen het
havengebied. Dit geeft de mogelijkheid voor geïnteresseerde partijen om per thema te kunnen
participeren in het proces. Volgens Sneep is het goed dat het proces in verschillende projectgroepen
(verschillende thema’s) gedaan wordt. Mocht een partij geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld het
thema duurzaamheid, dan kunnen zij zich hiervoor inzetten. Sneep noemt de splitsingen goed en
efficiënt, mits het proces integraal bewaakt wordt. Volgens Sneep is het onmogelijk om heel het
proces plenair te bewaken. Dit is ook niet goed voor de kwaliteit. Mensen moeten volgens Sneep
enthousiast gemaakt worden doordat zij gespecialiseerd zijn in een thema wat hun aanspreekt.
Afstemming cultuur en waarden:
Sneep vindt dat het tijd wordt dat alle angst en klachten vanuit de bedrijven naar
onderwijsinstellingen toe serieus genomen moet worden. Volgens Sneep moeten de
onderwijsinstellingen inzien dat er te weinig technische vakmensen worden opgeleid. Sneep vindt
het absurd dat er lassers uit Spanje gehaald moeten worden om te werken in het Schiedamse
maritieme cluster. Volgens Sneep moet dit ook gedaan kunnen worden door Nederlands personeel.
Daarnaast loopt de participatiewet niet lekker volgens Sneep. Dit is een wet om arbeidsongeschikten
te laten participeren in bedrijcen. Bij 50 man in dienst moet je volgens deze wet één persoon
aannemen die arbeidsongeschikt is. De ondernemersvereniging heeft hierover goede ideeën.
Hierover heeft de ondernemersvereniging echter nog geen respons over ontvangen van de overheid.
Dit werkt volgens Sneep erg frustrerend bij bedrijven.
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Bijlage 9 Ambitiekaart Schiedam
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