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Voorwoord
‘Schiedam: maritieme hotspot met potentie’ was de titel van
een onderzoek dat wij in 2018 voor de gemeente Schiedam
uitvoerden. De aanwezigheid van een omvangrijke populatie
haven- en maritiem gerelateerde ingenieurs was een
eyeopener voor ons. De sterke offshore- en scheepsbouwsector werd aangevuld door een grote hoeveelheid
ingenieurs, met name actief voor de offshore-sector.
Schiedam kent daarmee een uniek profiel in het bredere
maritieme cluster in ons land als basis voor kennisintensieve
ontwerpdiensten. Belangrijk is voorts dat deze
kennisdiensten in Schiedam niet losgezien kunnen worden
van de maakindustrie en dat de haven van Schiedam—de
kaden en het diepe vaarwater met rechtstreekse toegang naar
zee—de complexe schepen ook kan faciliteren. Het is de
combinatie van Vijfsluizen met zijn hoogwaardige kantoren
enerzijds en de bedrijven die in de Wilton- en
Wilhelminahaven gevestigd zijn anderzijds.

Dit onderzoek bouwt voort op het onderzoek uit 2018.
Offshore Valley is een sterk en gespecialiseerd cluster. Maar
een kenmerk van veel van deze sterke clusters is dat ze na
verloop van tijd een lagere groeidynamiek kennen en soms
zelfs verdwijnen. Hoe sterk een cluster ook is, vernieuwing
is cruciaal. Deze vernieuwing moet idealiter gerelateerd zijn
aan de specialisatie en brengt een ‘gerelateerde variëteit’ in
het cluster. Uitgangspunt is het begrip skill-gerelateerdheid:
het vermogen van werknemers om van baan te wisselen,
zodat de vaardigheden ook bij een ander, gerelateerd bedrijf
kunnen worden benut. Een baan voor het leven bij de
verschillende bedrijven in Offshore Valley is de uitdaging.
Nieuwe markten waar Offshore Valley zich in wil
ontwikkelen moeten een hoge mate van skill-gerelateerdheid
bezitten. In dit onderzoek vormt deze skill-gerelateerdheid
het uitgangspunt en drie nieuwe markten zijn daarmee
potentieel aantrekkelijk:
(1) het ontwikkelen van scheepsbouw gerelateerd aan de
levenscyclus van een schip of vaartuig, sterk uitgaande
van circulaire principes.
(2) Defensie
(3) Onderhoud, vooral gericht op digitalisering, zoals
‘remote monitoring’.

In het onderzoek van 2018 werd de term ‘Offshore Valley’
al genoemd in een citaat van Coert van Zijll Langhout,
managing director Navingo Maritime & Offshore Media
Group: “‘Offshore Valley’ is het uithangbord dat de
dynamiek in Schiedam het beste weergeeft. Het is de
combinatie van digitale ontwerpprocessen samen met de
daadwerkelijke afbouw en het onderhoud van schepen voor
de offshore. De combinatie is cruciaal.” 1

De bouw van superjachten achten wij minder kansrijk omdat
deze markt minder goed aansluit op het DNA van Offshore
Valley. Maar even belangrijk is de versterking van de
hoogwaardige kern van Offshore Valley: hier kan gerichte
acquisitie plaats vinden. En het meest belangrijke van alles
is de transitie die Offshore Valley doormaakt van fossiel
naar duurzaam: daar liggen werkelijk grote kansen!

Inmiddels is er een website waarin de haven ‘Offshore
Valley. Port of Schiedam’ wordt genoemd. In dit onderzoek
gebruiken we de benamingen Offshore Valley en haven van
Schiedam door elkaar—zoals ook op de website wordt
gedaan, maar meestal hanteren wij Offshore Valley.
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1. Offshore Valley: het Regionale
DNA van de haven van Schiedam

Dit offshore-cluster overlapt in belangrijke mate met de
ingenieursdiensten. Het totale cluster staat inmiddels bekend
als ‘Offshore Valley’.

Schiedam: maritieme hotspot met potentie
Met haar maritieme cluster bezit de gemeente Schiedam een
unieke economische specialisatie. In onze rapportage
‘Schiedam: maritieme hotspot met potentie’ brachten wij
deze specialisatie in beeld.2 De kern van Schiedam als
maritieme hotspot is een omvangrijke hoeveelheid van zo’n
tweeduizend maritieme en havengerelateerde ingenieurs die
in de gemeente werkzaam is, met een duidelijk zwaartepunt
in het havengebied van Schiedam—de activiteiten op
Vijfsluizen en rond de Wiltonhaven—maar nadrukkelijk
ook werkzaam op andere locaties, zoals rond het station
(Tebodin, DCMR) en op de bedrijventerreinen ’s-Graveland
en Spaanse Polder.

In het onderzoek ‘Schiedam: maritieme hotspot met
potentie’ bleek het moeilijk te zijn om de kracht van de
haven van Schiedam op basis van de beschikbare statistische
bronnen vast te stellen.3 De Havenmonitor4—die wij zelf
samenstellen en waarin het economisch presteren van de
Nederlandse zeehavens wordt bijgehouden—neemt de
sector ‘advisering, onderzoek en overige specialistische
zakelijke dienstverlening’, waar ingenieursbureaus onder
vallen, niet mee. In het havengebied van Schiedam—
postcode 3115—werkten in 2015 917 werknemers in deze
sector, maar in vergelijking met andere gemeenten die met
Schiedam vergelijkbaar zijn—zoals Vlaardingen of
Zoetermeer—blijft het aandeel ‘advisering, onderzoek en
overige specialistische zakelijke dienstverlening’ toch
relatief achter als aandeel in de totale gemeentelijke
werkgelegenheid. Een belangrijk deel van deze diensten is
‘verstopt’ in de industriële werkgelegenheid in de haven.

Schiedams maritiem- en havengerelateerde engineeringcomplex
KH Engineering | RH Marine | Huisman Equipment | SBM
Offshore | GustoMSC | KCI The Engineers | Tebodin | SPIE
Controlec | DCMR | Hatenboer Water | Mammoet
Engineering | Jumbo | Smart Asset Integrity Solutions | Inrada
| enersea | Proton Ventures | twaalf kleinere bureaus.

In de statistieken is daarmee sprake is van een relatief
onzichtbare sector in Schiedam. De sector is zichtbaar
gemaakt door bottom-up onderzoek bij personeelsafdelingen
van de maritieme en havengerelateerde bedrijven in
Schiedam. En deze statistische onzichtbaarheid blijkt niet uit
de zichtbaarheid in Schiedam zelf: de logo’s van bedrijven
als Gusto, SBM Offshore, RH Marine zijn duidelijk
zichtbaar in haven (zie links). En ook DCMR en Tebodin
zijn niet te missen rond het stationsgebied.

Naast de werkgelegenheid bij ingenieursdiensten is sprake
van maritieme maakindustrie in de haven, vooral gericht op
de offshore met toonaangevende bedrijven als Jumbo,
Damen, Huisman, Mammoet, RH Marine, SBM Offshore,
HSM, Gusto en Wärtsilä.
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Potentie voor verdere groei is aanwezig
De haven van Schiedam laat een gestage groei van de
havengerelateerde werkgelegenheid zien van 2,6 duizend
naar 3,1 duizend werkzame personen in de periode 20022017, maar daarnaast is sprake van de groei van de
gespecialiseerde ingenieursbureaus die dus niet wordt
meegenomen in de Havenmonitor. In het reeds aangehaalde
onderzoek dat wij vorig jaar uitvoerden bleek dat vanaf
2015 sprake was van de komst van bedrijven die de huidige
specialisatie versterken als RH Marine en enersea naar de
haven, alsmede een aantal kleinere meer technisch
gespecialiseerde maritieme toeleveranciers en Navingo
Maritime & Offshore, een mediabedrijf actief in de
maritieme en offshore wereld. Ook in het afgelopen jaar
hebben zich weer nieuwe bedrijven in de sector in de haven
van Schiedam gevestigd, zoals Kuhlman Repko Shipping,
scheepsagent en onder andere dienstverlener aan
superjachten, DOCK90, een in de maritieme en offshoresector gespecialiseerd communicatiebureau (zie bladzijde
12), en Vryhof Anchors, innovatief bedrijf op het gebied van
ankers en ankerplaatsuitrustingen.







Belangrijk is dat er grote kansen zijn voor verdere groei van
de bedrijvigheid door een aantal trends dat gunstig uit kan
pakken voor Offshore Valley en de haven van Schiedam:
 de energietransitie van fossiel naar wind en zon; deze
transitie zal voor een belangrijk deel plaats vinden op
de Noordzee en zal het komende decennia verdubbelen
in omvang.5 Schiedam heeft als belangrijk voordeel de
aanwezigheid van diep vaarwater en geen bruggen of
sluizen richting Noordzee. De complexe transformatorstations die HSM Offshore bouwt om de offshorewindparken te verbinden met elektriciteits-netwerken
op land zijn een voorbeeld van de kansen in deze
markt—zie links een recent succes. Een ander
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voorbeeld is Vryhof Anchors, toeleverancier bij de
bouw van drijvende winmolens (zie ommezijde).
De zeespiegelstijging is nauw aan de
klimaatproblematiek gerelateerd en zal in de toekomst
vragen om grote investeringen in natte waterbouw. Veel
van deze projecten vragen geavanceerde vaartuigen. Dit
onderdeel van het maritieme cluster kent het
zwaartepunt in de Drechtsteden (Boskalis, IHC, Van
Oord) maar Schiedam kan hier mogelijk mee van
profiteren.
De digitalisering die in de maritieme sector plaats
vindt. Autonome scheepvaart en ‘remote monitoring’
(besturing van schepen op afstand aan de wal) zijn maar
twee voorbeelden van de grote veranderingen die de
komst van sensoren gerelateerd aan het Internet-ofThings en de daarbij samengaande 5G-netwerken zullen
betekenen. Daarnaast is cybersecurity een cruciaal
thema.
De maritieme toekomst in ons land is kennisintensief.
De in ons land gevestigde bedrijven kunnen de
internationale concurrentiekracht alleen winnen als ze
innoveren en op technologisch gebied aan de meest
hoogwaardige toepassingen werken. De nabijgelegen
TU Delft6 en het bredere haveninnovatie-ecosysteem
rondom Rotterdam als Maritime Capital—waar
Schiedam in participeert—zijn wat dit betreft
belangrijke sterkten om verdere groei te realiseren.
De defensiemarkt groeit. Na jarenlang bezuinigen en
‘uitkleden’ van de marine7 is sprake van een keerpunt,
door een veelheid van ontwikkelen waar het beleid van
de president van de VS één van is. Het in Schiedam
gevestigde Damen werkt8 samen met Saab aan het
ontwerp van een nieuwe onderzeeboot. Schiedam is in
de marine-infrastructuur in ons land sterk
gepositioneerd op de as Vlissingen-Den Haag-Den

Vryhof heft zich recentelijk in de haven van Schiedam gevestigd en levert de ankers die deze innovatieve drijvende windmolens op hun plaats houden.
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Helder, waarbij Schiedam nu al een ‘kritische massa’
aan ingenieursdiensten bezit met potentieel om verder
uit te bouwen.
De leisuremarkt—de markt voor cruiseschepen en
luxejachten—groeit. De markt voor het (groot)
onderhoud aan cruiseschepen zal nog wel enkele jaren
op slot zitten door de prioriteiten van de Nederlandse
arbeidsinspectie, maar mogelijk kan deze zich
stapsgewijs ontwikkelen door een focus op kleinere
cruiseschepen en het refitten en onderhoud van luxejachten. Ook deze schepen zullen moeten voldoen aan
nieuwe eisen wat betreft zwavel- en CO2-uitstoot. Voor
deze onderhoudsmarkt is Damen Schiedam uitstekend
gepositioneerd.

hoogwaardige en gespecialiseerde fysieke infrastructuur van
werven, droogdokken, scheepshellingen, complexe kranen
en overige productiefaciliteiten.
Maar een dergelijke specialisatie is kwetsbaar en kent
risico’s. Door een dergelijke specialisatie raken gebieden
‘opgesloten’—‘locked-in’ is de term die in de
wetenschappelijke literatuur10 wordt gebruikt—in een
langzaam afnemend economisch groeipad. Het klassieke
voorbeeld van een dergelijke neergang is Detroit; eens het
belangrijkste centrum wereldwijd van de auto-industrie, nu
geen schim meer van het verleden. Ook Schiedam heeft een
dergelijke neergang gekend met de teloorgang van de
scheepsnieuwbouw (Gusto, Wilton-Feyenoord) en
aanverwante metaalindustrie, resulterend in een groot verlies
van arbeidsplaatsen.11 Van Oort et al. wijzen er op dat ook
het krachtigste cluster dat de Nederlands economie op dit
moment bezit, Brainport Eindhoven met het bedrijf ASML,
een dergelijk risico op lock-in bezit door de sterke
specialisatie van deze regio.12

De haven van Schiedam/Offshore Valley laat voortgaande
groei zien en de belangrijke trends9 die op de haven
afkomen, hebben naar verwachting een positief effect op de
haven. Waarom dan zoeken naar nieuwe markten als de
bestaande potentie zo groot is? Gaat het gezegde
‘Schoenmaker houd je bij je leest’ niet op voor de haven van
Schiedam?

Een sterke specialisatie verkleint de kans op regionale
vernieuwing. Van Oort et al. stellen: “Naarmate een regio
gespecialiseerd raakt in een steeds kleiner aantal
economische activiteiten, neemt ook de kans op
kruisbestuiving tussen deze activiteiten af.” 13 In een
voortdurend innoverende regio nemen jonge groeisectoren
de taak als banenmotor over van krimpende volwassen
sectoren. Anderzijds staat een te grote diversiteit aan
economische activiteiten de focus in de weg die nodig is om
succesvol te kunnen concurreren op wereldmarkten. Er moet
tussen bepaalde economische activiteiten synergie bestaan
en door handig van deze synergie te profiteren kan een
gebied zowel specialisatie als diversiteit combineren.

Het risico van specialisatie
Offshore Valley/Haven Schiedam is een onderdeel van het
bredere maritieme cluster dat zich uitstrekt van de
Maasvlakte—waar het gezichtsbepalende bedrijf Sif,
bouwer van fundaties voor windmolens op zee, is
gevestigd—tot Gorcum, met de omvangrijke vestiging van
Damen. Dit cluster is gespecialiseerd en kent een sterke
basis van offshore, scheepsbouw, natte waterbouw en
hoogwaardige toeleveranciers, bezit een hoogwaardige en
gespecialiseerde arbeidsmarkt, heeft sterke relaties met de
TU Delft, kent een sterke institutionele structuur met
brancheorganisaties en lobbygroepen en kent daarnaast een
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Figuur 1: Elementen van een ondernemend ecosysteem

Bron figuur1 en 2: Berenschot & Birch (2018).

Figuur 2: Drieluik regionaal DNA: context ondernemend
ecosysteem
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Van Oort et al. halen het begrip ‘gerelateerde variëteit’ aan:
bedrijven die niet tot dezelfde maar tot gerelateerde
bedrijfstakken behoren laten de meeste kennisoverdracht
zien. 14

Dat betekent dat een kern van bestaande activiteiten het
uitgangspunt is voor de noodzakelijke variëteit. In dit
onderzoek staat de vraag centraal welke nieuwe activiteiten
die gerelateerd zijn aan de bestaande sterkten potentie
hebben om als nieuwe groeisectoren te dienen en zo de groei
van de haven ook in de toekomst te voorzien. Voordat we
ingaan op deze nieuwe activiteiten en de markten die daarbij
in beeld komen, gaan we dieper in op het uitgangspunt: de
bestaande activiteiten, en dan vooral de bestaande
vaardigheden of skills die aanwezig zijn in Offshore Valley.
Dit omdat menselijk kapitaal de belangrijkste
productiefactor van een regio is: “De werknemers in een
regio zijn uiteindelijk de dragers van de kennis en
vaardigheden die in een regio aangeboord kunnen
worden.”15

Regio’s trekken het gemakkelijkst nieuwe bedrijfstakken
aan als die gerelateerd zijn aan reeds aanwezige
bedrijfstakken.

De haven van Schiedam heeft zich met Offshore
Valley opnieuw uitgevonden
Schiedam is een goed voorbeeld van een regio die in staat is
gebleken door het aantrekken van vooral aan de maritieme
maakindustrie gerelateerde bedrijvigheid in de offshore een
nieuwe specialisatie in de haven te ontwikkelen die de
verdwenen scheepsbouw heeft vervangen. Dit
vernieuwingsproces werd vanaf de jaren tachtig van de
vorige eeuw ingezet met de komst van kranenbouwer
Huisman en later volgenden Mammoet, SBM Offshore,
GustoMSC, en Jumbo Shipping met zijn hoofdkantoor
(2013). Dit niet uitputtende overzicht maakt duidelijk dat
vanuit de scheepsbouw als basis, de bouw en het ontwerp
voor offshore-activiteiten een vernieuwing van de bestaande
maritieme specialisatie in Schiedam werd. Overigens, nog
steeds is scheepsbouw/reparatie met de aanwezigheid van
Damen een belangrijke activiteit in Schiedam.

Het Regionale DNA van Offshore Valley
Het uitgangspunt dat regio’s een bepaalde ‘eigen’ regionale
identiteit hebben heeft de belangstelling voor het begrip
‘Regionaal DNA’ doen ontstaan. Berenschot en Birch16
hebben dit concept uitgewerkt in een ‘Ondersteuningspakket
Regionaal DNA’ waarmee regio’s hun ontwikkelingsagenda
kunnen vormgeven. De kern van hun benadering is de mate
van ‘productief ondernemerschap’ in een regio. De
aanwezigheid van ambitieuze bedrijvigheid en ondernemend
gedrag stimuleert innovatie, concurrentie en stimuleert de
circulatie van kennis. Het vertrekpunt van de benadering is
het ‘ecosysteem voor ondernemerschap’ (figuur 1).

Het vernieuwingsproces dat Offshore Valley/de haven van
Schiedam heeft ondergaan is ook zichtbaar door de kantoren
in Vijfsluizen en de ingang van de Wilhelminahaven met
bijvoorbeeld de kenmerkende architectuur van de kantoren
van GustoMSC en Jumbo.

De basis van dit ecosysteem ligt in elementen die niet of
zeer moeilijk op korte termijn zijn te beïnvloeden: de
aanwezige regelgeving en instituties—waaronder de
kwaliteit van het openbaar bestuur—, de heersende
ondernemerscultuur, de fysieke infrastructuur en de omvang
van de marktvraag (tabel 1).
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Tabel 1: Ecosysteem voor ondernemerschap Offshore Valley/haven van Schiedam
Variabele
Randvoorwaarden
Formele instituties
Cultuur

Fysieke
infrastructuur
Vraag

Systeemelementen
Netwerken

Indicator

Uitwerking

Kwaliteit lokaal, provinciaal en nationaal
bestuur
Bedrijfsoprichtingen
Samenwerking tussen bedrijven

Gespecialiseerd onderzoek dat buiten deze opdracht valt. Gemeente wordt door ondervraagde
bedrijven zeer positief gewaardeerd in relatie tot Offshore Valley/haven van Schiedam
In Schiedam is het aantal bedrijven in industrie, energie, logistiek en zakelijke diensten in de
periode 2010-2019 toegenomen van 1520 naar 2245. Daarmee groeit het aantal bedrijven in
Schiedam jaarlijks gemiddeld met 4,4%, sterker dan in Vlaardingen (3,7%), Dordrecht (3,4%) of
Zoetermeer (3,8%). De branche ‘specialistische zakelijke diensten’ groeide jaarlijks zelfs
gemiddeld met 5,9%. Samenwerking is niet onderzocht in dit onderzoek: de geïnterviewden zien
hier verbeterpotentie. Anderzijds zijn het de samenwerkende bedrijven die samen met de gemeente
de impuls voor de ontwikkeling van de haven van Schiedam en Offshore Valley hebben gegeven.
Diep vaarwater, aanwezigheid kaden, geen barrières voor de scheepvaart, metroverbinding,
watertaxi, naast A4 gelegen, aantrekkelijk parkmanagement.

Bereikbaarheid zeevaart, goederen- en
personenverkeer, OV, kwaliteit
bedrijventerreinen
Vraag naar offshore & scheepsbouw

Productie, kennis en bestuurlijke
netwerken

Leiderschap

Leader firm-gedrag (Nijdam, 2010).1

Financiering
Talent

Toegang tot kapitaal
Nabijheid hoger onderwijs en
aanwezigheid infrastructuur voor
talentontwikkeling

Nieuwe kennis

WBSO-bedrijven, participatie in haveninnovatie ecosysteem

Intermediaire
diensten

Aanwezigheid bedrijven in dienstverlening

Offshore zit in moeilijke transitie van olie en gas naar wind en zon: lange termijn veel perspectief.
Scheepsbouw kent kansrijke vraag voor onderhoud; passagiersschepen moeilijk wegens
arbeidsinspectie, wel mogelijk niches.
Productienetwerken in maritiem cluster zijn zeer sterk ontwikkeld, met name ook door belangrijke
Leader fims. (Bron: Nijdam, 2010)
Kennis en bestuurlijke netwerken: zie tabel 2 (relatie Port of Rotterdam, River- en Maritime Board)
Leader firms hebben een vooraanstaande positie in innovatie en duurzaamheid, werken met
toeleveranciers en relaties naar de community; Huisman, Mammoet, Damen en Gusto zijn
voorbeelden van dergelijke bedrijven genoemd door Nijdam (2010).
Niet onderzocht. Investeerders zien steeds meer grote kansen op investeringen in duurzaamheid.
De bedrijven in Offshore Valley hebben sterke relaties met de kennisinfrastructuur in de regio. De
relatie met de TU Delft is hier bijzonder—denk aan Buccaneer Delft, initiatief van Joop
Roodenburg, oud topman van Huisman—maar ook Yes!Delft. Het Rotterdamse haveninnovatieecosysteem is daarnaast belangrijk, evenals gespecialiseerde HBO en MBO3/4 opleidingen.
Niet onderzocht. Het aantal bedrijven dat WBSO-steun krijgt, maar ook het aantal bedrijven dat
participeert in het haveninnovatie-ecosysteem, bijvoorbeeld door relaties met de TU Delft
(studenten, projecten, etc.). Dit laatste is een duidelijke sterkte van Offshore Valley/haven van
Schiedam. Ook een initiatief als MOIC is belangrijk.
Er is een grote aanwezigheid van ondersteunende dienstverlenende bedrijven aanwezig in
Schiedam.
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Tabel 2: Regionaal DNA: context ondernemend ecosysteem
Sectorstructuur
en clusters

--Offshore
--Ingenieursbureaus
--Scheepsbouw, maritieme
maakindustrie, reparatie

Regionale
identiteit

Historie
Ligging

Cultuur

Profiel

Ambitie

Skills Offshore Valley
--Hoogwaardige ingenieursdiensten: digitale ontwerp-skills
--Maritieme maakindustrie, gespecialiseerde constructies op basis van eigen ontwerp (kranen,
transformatorstations)
--Projectmanagement: zware ladingtransport
--Electrotechniek toeleverend aan offshore en maakindustrie
Scheepsnieuwbouw: omvangrijke werven (Gusto, Wilton-Feyenoord), jeneverbranderijen (Zwart
Nazareth)
--Onderdeel mainport Rotterdam en Maritiem Cluster Zuid-Holland.
--Aan diepvaarwater, geen belemmering naar zee, ligging aan snelwegen en OV-infrastructuur
--Nabij RDM/M4H en TU Delft: midden in haveninnovatie-ecosysteem
--Naast woonbebouwing Schiedam: beperkingen milieuruimte
--Nabij Rotterdam als aantrekkelijke stad gelegen
Bedrijfsleven gebundelde samenwerking met gemeente gericht op ontwikkeling havengebied en concept
Offshore Valley afkomstig uit bedrijfsleven.
Onderlinge samenwerking bedrijfsleven in Offshore Valley kan sterker
--Offshore Valley als hoogwaardig en kennisintensief centrum voor maritieme maakindustrie
--Offshore Valley is zowel een centrum voor de uitvoering van hoogwaardige ingenieursactiviteiten als
een locatie waar aan de kade omvangrijke schepen kunnen worden afgebouwd en waar faciliteiten
aanwezig zijn voor scheepsbouw/onderhoud. Aanwezigheid kaden, diep vaarwater en open verbinding
naar Noordzee belangrijk, maar ook representatieve kantoorlocaties Vijfsluizen.
--Offshore Valley heeft niet de kenmerken van een ‘Innovation District’ maar is nauw verbonden met
TU Delft, RDM en M4H. Start-ups en scale-ups uit deze gebieden vestigen hun operaties in Schiedam.
--Nauwe relaties met haveninnovatie-infrastructuur en aanwezigheid ingenieursbureaus zijn
onderscheidend kenmerk ten opzichte van het breder maritiem cluster in Zuid-Holland
--Offshore Valley: ambitieus profiel: hoogwaardig en kennisintensief centrum maritieme maakindustrie
- Versterken van de relatie tussen haven en stad Schiedam
--Verbanden:
*-samenwerkingsverband haven/gemeente Schiedam met Havenbedrijf Rotterdam, o.a. voor ‘branding’
*-MOIC (gemeente Schiedam, Innovation Quarter, Havenbedrijf Rotterdam, Damen Shipyards,
Huisman, RH-Marine, Navingo, Mammoet, TU Delft, STC en de RDM-campus)
--S’dam: uitgaan, evenementen, wonen en ondernemen: Distillers District, etc., Ketel 1, Gin City.
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Figuur 3: Diagram voor cluster Water- en Deltatechnologie in Zuid-Holland. Dit diagram laat het netwerk zien van de bedrijfstakken die sterk
skill-gerelateerd zijn aan één van de bedrijfstakken uit de kern van het cluster Water- en Deltatechnologie. De omvang en omranding van de
symbolen weerspiegelt de werkgelegenheid en inbedding van de bijbehorende bedrijfstakken in de provincie Zuid-Holland als geheel. De dikte
van de lijnen geeft de sterkte van de skill-gerelateerdheid. Sleutelpositie voor ingenieursdiensten. (bron: Neffke, Nedelkoska en van Oort (2015).
aan.
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Naast deze basiselementen is sprake van systeemelementen
die moeilijk, maar toch iets gemakkelijker te beïnvloeden
zijn: de aanwezige productienetwerken, de mate van
leiderschap in de regio, financieringsmogelijkheden, de
aanwezigheid van talent, beschikbare nieuwe kennis en
tenslotte de ondersteuning van de ondernemingen door de
aanwezigheid van intermediaire diensten. Deze
systeemelementen beschouwen Wesseling et al. (2018) als
‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden. 17 (tabel 1)

In figuur 3 is de mate van skill-gerelateerdheid in het cluster
Water- en Deltatechnologie in Zuid-Holland weergegeven.18
Duidelijk blijkt enerzijds de verbinding met ingenieursbureaus binnen dit cluster en anderzijds de skill-gerelateerdheid van de scheepsbouw en de verschillende branches in de
metaalindustrie, alsmede de elektronische componenten. ITdienstverlening is een opvallend afwezige sector.
De aanwezigheid van dergelijke skill-gerelateerde
bedrijfstakken in een gebied heeft vier voordelen: 19
1. Bedrijven kunnen eenvoudiger personeel werven omdat
zij de arbeidsmarkt delen met een grotere groep
bedrijfstakken. De aanwezigheid van gerelateerde
bedrijfstakken is ook voor werknemers interessant: ze
zitten niet vast aan één werkgever en kunnen eenvoudig
van baan wisselen zonder daarvoor te verhuizen. “Dit
aanbod van passende werkgelegenheid maakt de regio
aantrekkelijker voor zulke werknemers die daardoor
eerder bereid zullen zijn naar de regio te verhuizen.” 20
Idealiter: de baan voor het leven bij één bedrijf behoort
tot het verleden, maar door de aanwezige variëteit aan
bedrijvigheid en skill-gerelateerdheid zou in Offshore
Valley/de haven van Schiedam als geheel wél een baan
voor het leven mogelijk zijn.
2. Economische tegenspoed in de ene bedrijfstak kan
gecompenseerd worden door groei in een skillgerelateerde bedrijfstak.
3. Kennis en vaardigheden van werknemers van
gerelateerde bedrijfstakken worden meegenomen
waardoor kruisbestuiving tussen bedrijfstakken plaats
vindt, die weer belangrijk is voor het
innovatiepotentieel van een regio.
4. Er zijn schaalvoordelen mogelijk met betrekking tot het
opleiden van werknemers. De TU-Delft is daarmee
vanwege de skill-gerelateerdheid aantrekkelijk voor de

Met het begrip Regionaal DNA kan het unieke,
onderscheidende profiel van een gebied in kaart worden
gebracht. Deze is echter in belangrijke mate context- en
sectorspecifiek. Daarom is het ‘Ondernemend ecosysteem’
ingekaderd in enerzijds de sectorstructuur en de aanwezige
clusters en anderzijds de regionale identiteit—het ‘eigene’
van een gebied.

Skill-gerelateerdheid heeft grote voordelen
Berenschot en Birch leggen bij de sectorbenadering een
relatie met het begrip ‘skill-gerelateerdheid’ van Van Oort et
al. (2015). Dit begrip draait om het vermogen van
werknemers om van baan te wisselen, zodat de verworven
vaardigheden waar door een werknemer (en werkgever)
vaak diepgaand in geïnvesteerd is, ook bij een andere
werkgever tot zijn recht komen. Dergelijke baanwisselingen
zijn vooral kansrijk tussen activiteiten die min of meer
dezelfde eisen aan het ‘menselijk kapitaal’ van een
werknemer stellen. Bedrijfstakken zijn met elkaar
verbonden als ze eenvoudig werknemers kunnen
uitwisselen. Naarmate de regionale economie meer uit skillgerelateerde bedrijfstakken bestaat, wordt de lokale
uitwisseling van personeel eenvoudiger.
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verschillende aanwezige sectoren in Offshore Valley en
ook een initiatief als het MOIC Schiedam (Maritiem
Opleidings- en Innovatie Centrum) kan gebruik maken
van schaalvoordelen voor verschillende skillgerelateerde bedrijfstakken.

Wat is de ambitie: welke opgaven stelt de regio zich en
naar welke onderliggende variabelen en verbanden
zoekt de regio in het eigen DNA om dit te realiseren?

Uitgangspunt van dit gebied is daarmee dat er wel degelijk
een vaste kern aanwezig is waar op voortgebouwd dient te
worden—het Schoenmaker-blijf-bij-je-leest-denken—en dat
‘radicale vernieuwing’22, waarbij alles ter discussie staat
misschien goed is voor bedrijven maar niet de juiste weg is
voor een regio. De aanwezige bedrijvigheid, de aanwezige
werknemers en de relatie met de omgeving en gemeente
Schiedam zijn essentiële elementen.

De thema’s ‘gerelateerde variëteit’ en ‘skill-gerelateerdheid’
zijn van groot belang voor de zoektocht naar nieuwe
markten voor Offshore Valley/de haven van Schiedam. Als
deze markten te ver van de kern van het ‘ondernemend
ecosysteem’ zijn verwijderd kan niet geprofiteerd worden
van de skill-gerelateerdheid.
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is daarmee nog steeds het
uitgangspunt, maar—in de geest van deze beeldspraak—
veel ambachtelijke schoenmakers richten zich ook op een
sleutelservice bijvoorbeeld: een activiteit die ook een zekere
ambachtelijke vaardigheid kent en daarmee gerelateerd is
aan de kern-skills van de schoenmaker.

In feite is het zoals het bekende onderscheid tussen
‘nature’—het aanwezige DNA—en ‘nurture’, de
eigenschappen van een individu zoals bepaald door
opvoeding en leefomgeving. De kennisontwikkeling van een
gebied, de komst van nieuwe bedrijven, de veranderingen in
institutionele structuur: dit alles maakt dat een gebied zich
ontwikkelt vanuit de basis: het regionale DNA.

Regionale identiteit: DNA-kern
Context Regionaal DNA Offshore Valley

De regionale identiteit is datgene wat een gebied het
‘eigene’ geeft. Dit heeft veel te maken met ook al in de
Randvoorwaarden in figuur 1 onderscheiden elementen:21
 De geschiedenis van een gebied: hoe is het gebied
ontstaan en wat zijn de van oudsher sterke sectoren.
 De ligging ten opzichte van de rest van Nederland en
Europa en de ontsluiting van de regio.
 De cultuur van de regio: wat zijn de aanwezige
omgangsvormen in het gebied?
 Het profiel: hoe kijkt de regio naar zichzelf en wil zich
positioneren ten opzicht van andere regio’s?

In tabel 1 en 2 geven wij weer hoe wij het Regionale DNA
van Offshore Valley/haven Schiedam beoordelen.
Offshore Valley kent drie dominante sectoren: (1) de
offshore, (2) de daar sterk aan gerelateerde ingenieursbureaus en de (3) scheepsbouw/maritieme maakindustrie,
waaronder scheepsreparatie. De daaraan gerelateerde skills
bestaan uit hoogwaardige ingenieursdiensten: digitale
ontwerp-skills, produceren van gespecialiseerde constructies
op basis van eigen ontwerp (kranen, transformatorstations),
projectmanagement: zware ladingtransport—het feit dat
Mammoet (zie links) de sarcofaag die de kernreactor van
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kernreactor van Tsjernobyl omhult heeft vervoerd is daar de
meest spectaculaire uitdrukking van—en elektrotechnische
toeleveranties aan offshore en scheepsbouw. Nieuwe
activiteiten die zich in Offshore Valley zouden willen
vestigen zouden aan deze skills gerelateerd moeten zijn.

een belangrijk onderscheidend kenmerk ten opzichte van het
breder maritiem cluster in Zuid-Holland. De relaties die de
gemeente Schiedam aangaat versterken dit profiel, zoals de
samenwerking met diverse hoogwaardige partijen in het
MOIC (tabel 2) en met het Havenbedrijf Rotterdam.

De regionale identiteit van Schiedam wordt gekenmerkt
door een glorieus verleden in de scheepsbouw, met werven
als Gusto en Wilton-Feyenoord, en het verleden als centrum
van jenever-distilleerders. DOCK90 heeft deze geschiedenis
voor Schiedam optimaal gevisualiseerd door Offshore
Valley in een jeneverfles te plaatsen! (zie hiernaast)
De huidige identiteit bouwt daarom voort: de stad Schiedam
ontwikkelt zich als S’dam en een hip imago gerelateerd aan
‘Gin City’. Het merk ‘Ketel 1’ van distilleerder Nolet is
wereldwijd befaamd.

Resultaat regionaal DNA Offshore Valley
Het resultaat van het ecosysteem voor ondernemerschap is
een aantal indicatoren dat ‘ambitieus ondernemerschap’
weergeeft, zoals het aantal startups, het aantal snelgroeiende
bedrijven en de aanwezigheid van ondernemende
werknemers (figuur 1). Deze indicatoren worden voor
Schiedam naar ons beste weten niet structureel bijgehouden.
Wel zijn er ondernemingen in Offhore Valley die een FD
Gazellen-award hebben gewonnen, een prijs voor de snelst
groeiende ondernemingen in omzet (en recentelijk ook in
winstgevendheid en werkgelegenheid), zoals Technotrading
Schiedam en A. de Jong Groep.

De identiteit van Offshore Valley is een hoogwaardig en
kennisintensief centrum voor maritieme maakindustrie, waar
zowel sprake is van de uitvoering van hoogwaardige
ingenieursactiviteiten als van een locatie waar aan de kade
omvangrijke schepen kunnen worden afgebouwd en waar
faciliteiten aanwezig zijn voor scheepsbouw/onderhoud. De
aanwezigheid van kaden, diep vaarwater en een open
verbinding naar Noordzee zijn daarmee belangrijk, maar
ook de aanwezigheid van representatieve kantoorlocaties
zoals in Vijfsluizen. Offshore Valley heeft niet de
kenmerken van een ‘Innovation District’ maar is nauw
verbonden met TU Delft, Buccaneer Delft, accelerator voor
jong techbedrijven in de sectoren offshore en energie, RDM
en M4H (figuur 4). Startups en scale-ups ontwikkelen zich
elders maar vestigen hun operaties in Schiedam als zij zich
in een hoogwaardige, kennisintensieve maritieme omgeving
willen vestigen. Nauwe relaties met de haveninnovatieinfrastructuur en de aanwezigheid ingenieursbureaus zijn

Daarnaast worden indicatoren voor waardecreatie
onderscheiden: productiviteit, inkomen, werkgelegenheid en
welzijn. In het onderzoek ‘Schiedam. Maritieme hotspot met
potentie’ is daar uitgebreid op ingegaan en—zo is hierboven
al eerder aangestipt—bleken er problemen met de meting
van de deze indicatoren. Momenteel wordt de Havenmonitor
met behulp van het CBS aangepast en geactualiseerd.
Bij de indicatoren die het welzijn van gemeenten meten
scoort Schiedam doorgaans slecht. In het onderzoek dat
Bureau Louter voor Elsevier uitvoert naar ‘Beste
gemeenten’ nam Schiedam de 334 plaats in van de 355
gemeenten in 2019. In de Leefbarometer van het CBS 23
scoort Schiedam sinds 2012 ‘voldoende’ (laatste meting
2016), maar is sprake van een sterke negatieve afwijking
met het Nederlandse gemiddelde.
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Figuur 4: positie van Schiedam temidden van Delft, RDM en M4H.

Kennis, innovatie
Buccaneer Delft, TNO
Yes!Delft, Etc.

SCHIEDAM
Hoogwaardig en innovatief maritiem offshore cluster

M4H

• Van strategisch belang voor haven en regio in de
ontwikkeling van hoogwaardige kennis en innovatie,
de verduurzaming (energietransitie, Roadmap Next
Economy) en de aantrekkelijkheid van het
Rotterdamse havengebied als geheel.

Creatief/startups

S’DAM
Engineering/offshore/
scheepsbouw/
-onderhoud
Huisman, SBM, Damen,
Gusto, KH, Mammoet
RH Marine, Etc.

R’dam Science Tower
ECE, Port XL, Studio
Roosegaarde
Design Dock
Etc.

• Ontwikkeling naar duurzame, innovatieve en
economisch gezonde haven in een gezonde
leefomgeving. En wel zodanig dat haven en stad elkaar
onderling versterken.

RDM
Innovation Dock/
offshore/onderwijs
Ampelmann, Franklin
Offshore, RAMLAB,
Hogeschool R’dam
Etc.
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RDM & MERWE-VIERHAVENS
Makers District
• Transformatie van verouderd havengebied
naar modern innovatief haven en stad
cluster.
• Innovatieve maakindustrie,
kennisinstellingen, scholing en stedelijke
functies.

2. Nieuwe markten voor Offshore
Valley



Regionaal DNA is uitgangspunt
In het voorgaande is uitgebreid stilgestaan bij het belang van
het Regionale DNA, en dan vooral de mate van skillgerelateerdheid tussen de verschillende activiteiten die in de
haven van Schiedam/Offshore Valley worden uitgevoerd.
Nieuwe activiteiten waar acquisitie op zou kunnen worden
gericht zouden dan ook moeten bijdragen aan de versterking
van deze skill-gerelateerdheid. Anderzijds werd ook
duidelijk dat het belangrijk is om te verbreden, gerelateerd
aan het Regionale DNA, om zo de ‘gerelateerde variëteit’ te
laten toenemen. Het is dus niet zinvol om een radicale
vernieuwingsslag uit te voeren in Schiedam en te trachten
geheel nieuwe activiteiten aan te trekken die losstaan van
het DNA van Offshore Valley, zoals bijvoorbeeld biobased
activiteiten of distributiecentra.



(zie figuur 3)—en die daarvoor de bestaande infrastructuur van bedrijfsrelaties benut heeft veel potentie.
Activiteiten die zich richten op duurzame marken en die
langetermijnpotentie uitstralen, zoals offshore wind en
zon, beoordelen wij als positief.
Activiteiten waar vooraf duidelijk is dat sprake is van
aanzienlijke barrières zijn weinig kansrijk.

Daarnaast hebben wij op basis van informatie van de
opdrachtgever, marktinformatie en literatuur een longlist
gemaakt met kansrijke nieuwe activiteiten. Deze activiteiten
hebben wij vervolgens op basis van onze eigen inzichten
gescoord op bovenstaande criteria. Daarbij zijn elf kansrijke
nieuwe markten naar voren gekomen, die geclusterd zijn in
vier thema’s (bijlage 1).
1. Markten gedreven door de ontwikkeling van nieuwe
technieken, zoals (a) autonome schepen en (b)
toeleveranciers werkend met nieuwe technologie, zoals
3D-printing en IT-gestuurde productie (Industrie 4.0).
2. Markten gerelateerd aan de scheepsbouw: verbreding en
verdieping van de scheepsbouw door (c) bouw en
onderhoud gedurende de gehele levenscyclus van het
schip en: (d) de luxe/superjachtenbouw.
3. Onderhoud aan- en dienstverlening voor schepen:
daarbij gaat het om een specialisatie voor (e) onderhoud
voor de cruisemarkt en voor (f) defensie, en het gaat om
(g) innovatief remote onderhoud en overige digitale
diensten en (h) gespecialiseerd onderhoud op zee.
4. Nieuwe activiteiten die toch een relatie hebben met
Offshore Valley, zoals (i) maritieme groothandel, (j)
een focus op circulaire economie en (k) versterken
elektrotechniek.
Deze inzichten zijn vervolgens voorgelegd aan een aantal
marktpartijen, die in overleg met de opdrachtgever zijn
geselecteerd (bijlage 2).

Aanpak: longlist nieuwe markten
Op basis van een literatuurverkenning is allereerst een aantal
criteria ontwikkeld waaraan de nieuwe markten voor
Offshore Valley/port of Schiedam moeten voldoen om als
kansrijk te morgen aangepast. Naast de aanknopingspunten
voor het Regionale DNA waar hiervoor uitgebreid op in is
gegaan denken wij daarbij aan:
 de omvang van de potentiële markt: een grote markt is
meer aantrekkelijk dan een nichemarkt—hoewel een
gerelateerde nichemarkt wel aantrekkelijk is.
 Groei van de potentiële markt; neergaande marken zijn
weinig aantrekkelijk voor een strategische verbreding.
 Potentie voor het bredere maritieme cluster in ZuidHolland; een activiteit die toepassingen kent in de
breedte van het cluster—zoals de ingenieursdiensten
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Van longlist naar shortlist

Huidige activiteiten Offshore Valley versterken

In de discussie met experts en marktpartijen kwam een
aantal sectoren naar voren dat als kansloos werd beoordeeld
en die wij daarom niet in detail hebben onderzocht. Daarbij
gaat het om:
 Autonoom varen; om te dienen als testlocatie voor deze
techniek concurreert Offshore Valley rechtstreeks met
RDM en het recentelijk geopende Researchlab
Autonomous Shipping (RAS) van de TU Delft.24
Offshore Valley is juist geen ‘innovation district’ maar
een locatie waar innovatieve bedrijven een eerste
vestiging openen gericht op verdere groei. Wel wordt
‘remote monitoring’ als een kans gezien, die wij bij het
thema onderhoud behandelen.
 Het fungeren als een locatie waar door de aanwezigheid
van geavanceerde machines voor derden mogelijkheden
ontstaan voor 3D-printen—een centrale productiefaciliteit voor andere partijen in het maritieme cluster—
wordt als weinig kansrijk beoordeeld omdat het
zwaartepunt van de scheepsbouw elders ligt
(Drechtsteden), omdat veel bedrijven zelf al actief zijn
met dergelijke technologie in meer of minder
vergevorderd stadium en ook omdat dit wegens het
experimentele karakter voorlopig beter op RDM zou
kunnen plaatsvinden.
 Groothandel past evenmin in het karakter van de haven
van Schiedam. Gespecialiseerde groothandel in de
maritieme sector of offshore vraagt enerzijds veel
ruimte en de komst van opslaglocaties gaat anderzijds
ten koste van mogelijkheden voor meer hoogwaardige
activiteiten die het huidige DNA versterken. Wärtsilä
heeft bijvoorbeeld een distributiecentrum in Kampen 25
van 37 duizend m2, dat beduidend meer van luchtvracht
dan van transport over zee gebruik maakt.

In de gesprekken met experts werden geen fundamentele
andere activiteiten benoemd dan de door ons in bijlage 1
opgesomde, met uitzondering van digitale dienstverlening.
Wij behandelen digitale dienstverlening bij het thema
‘Dienstverlening voor maritieme activiteiten’.
Wel zou naast het zoeken naar gerelateerde activiteiten ook
vooral gekeken moeten worden om de bestaande krachtige
activiteiten verder te versterken door offshore bedrijvigheid
uit andere landen met een offshore-specialiteit te benaderen,
zoals Noorwegen of andere landen in Scandinavië, maar in
het bijzonder het Verenigd Koninkrijk. Brexit biedt wat dit
betreft grote kansen omdat veel bedrijven uit het VK toch
een locatie in Europa willen hebben. Schiedam ligt
aantrekkelijk ten opzicht van het VK. Deze buitenlandse
partijen kunnen voorts een nieuwe impuls geven aan het
ondernemerschap, brengen nieuwe kennis en vaardigheden
in en verbreden de toeleveringsinfrastructuur in het cluster.
Voorts hebben deze buitenlandse partijen vaak dezelfde
klanten als de nu al in Schiedam gevestigde bedrijven.
Dit versterken van de huidige activiteiten geldt zowel voor
de offshore-activiteiten als voor de ingenieursdiensten. Ook
de komst van buitenlandse ingenieursbureaus zijn
aantrekkelijk. Dit betekent dat Offshore Valley in zijn
acquisitie zich vooral moet focussen op de huidige sterkten,
de huidige skills en het hiervoor besproken Regionale DNA
met als sterke punten de relatie met de TU Delft, de
kenmerken van het gebied (diep vaarwater, open verbinding
zee, etc.), de goede bereikbaarheid van het gebied (OV), de
relatie met het bredere cluster en de nabijheid van
Rotterdam. De samenwerking met het Havenbedrijf
Rotterdam is belangrijk om de verdere acquisitie krachtig ter
hand te nemen.
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faciliteit concurreren met de nieuwe locatie van Oceanco—
overigens een producent die wel gebruik maakt van een
internationaal netwerk van toeleveranciers, die maar deels
gevestigd zijn in de Drechtsteden.

Bouw van superjachten
Het eerste voorbeeld van een nieuwe markt die Offshore
Valley zou kunnen bedienen is de bouw van superjachten.
Dit is interessant omdat deze jachten steeds langer worden
waardoor de werven op zoek zijn naar locaties waar men
geen last heeft van beperkingen in vaarwegen of brughoogten. De opening van een nieuw dok door Royal Van
Lent in het westelijk havengebied van Amsterdam is wat dit
betreft illustratief.26 In dit dok kunnen jachten tot 160 meter
gebouwd worden en de locatie wordt tevens gebruikt voor
refits van bestaande jachten. Ook het in Alblasserdam
gevestigde bedrijf Oceanco heeft een dergelijke stap
gemaakt door de aankoop van de werf van de Heerema
Fabrication Group in Zwijndrecht. Schiedam is een locatie
waar een dergelijke faciliteit eveneens gebouwd zou kunnen
worden. Nu al liggen er regelmatig superjachten in het
M4H-gebied om afgebouwd te worden (zie links). Daarnaast
zijn er in Rotterdam plannen voor de ontwikkeling van een
marina voor superjachten in de Rijnhaven, waardoor
synergie mogelijk is.

Omvang markt?
De jachtenbouw/watersportsector had in 2017 een omzet
van 2,4 miljard euro, een toegevoegde waarde van 1,0 het
gaat om een substantiële markt waarin Nederland een van de
topspelers in de wereld is.
Groeiende markt?
Of deze markt sterk zal groeien is de vraag—er is veel
onzekerheid in de markt en er is ook een tendens op het
huren van dergelijke jachten in plaats van het bezit.
Potentie voor bredere maritieme cluster
Schiedam zou misschien een gemeenschappelijke faciliteit
kunnen opzetten voor de bouw van casco’s. Dit is echter
geen zeer hoogwaardige activiteit, passend bij het DNA en
er is sprake van concurrentie met bestaande locaties.
Onderhoud en refitting zijn wel interessante aanknopingspunten, alsmede het testen van dergelijke schepen.

Versterkt Regionaal DNA?
De bouw van superjachten ligt te ver van het DNA van
Offshore Valley af—de naam Offshore Valley zegt dit
eigenlijk al. Het is een andere cultuur dan nu in de haven is
gevestigd; het vereist inzicht in de wensen van verwende
klanten en vraagt met meest hoogwaardige vakmanschap in
bewerking. Dit ecosysteem van toeleveranciers bevindt zich
niet in Offshore Valley, waar zich juist veel gespecialiseerde
toeleveranciers voor de offshore-sector bevinden. De
ontwerpvaardigheden zijn ook geheel anders,
gespecialiseerde scheepsarchitecten met een gevoel voor
stijl en design—een heel ander type ontwerpers dan voor de
offshore waar veel meer kennis van constructies en de
werking van de zeebodem is. Daarnaast zou een dergelijke

Score of duurzaamheid?
Hoogwaardige, arbeidsintensieve activiteit, die daarom goed
scoort op duurzaamheid.
Barrières of risico’s?
Met name de afwezigheid van een gespecialiseerd ecosysteem is een barrière in het DNA van Offshore Valley.
Conclusie
Geen kansrijke markt. Slechts onderhoud en reparatie is
beperkt kansrijk.
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Topside van Borssele Alpha substation op de barge geladen bij HSM Offshore in Schiedam. Foto: HSM Offshore
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Omvang markt?
Dit is een omvangrijke markt omdat uiteindelijk wordt
verwacht dat circulair ontwerp en levenscyclusmanagement
het uitgangspunt wordt voor het totale productiesysteem
wegens eindige voorraden grondstoffen. Het betekent dat de
nieuwbouwmarkt minder snel zal groeien omdat vaartuigen
zo ontworpen zijn dat ze veel lange meegaan en dat het
mogelijk is ze in te zetten voor nieuwe toepassingen.

Scheepsbouw: levenscyclus/circulaire economie
Het ontwerpen van schepen en die vervolgens ‘dumpen’ op
stranden van India en Bangladesh is niet (meer)
maatschappelijk aanvaardbaar. De Deense rederij Maersk
heeft zijn Triple E-klasse schepen circulair ontworpen en
gebuikt productpaspoorten om het staal te kunnen
hergebruiken.27 Wij zien een dergelijke aanpak, waarbij
schepen voor de offshore circulair zijn ontworpen en
gedurende hun hele levenscyclus terugkeren naar de haven
van Schiedam voor aanpassingen, vernieuwingen, reparaties
en uiteindelijk mogelijk elders in de haven (Damen
Roozenburg) worden ontmanteld en deels hergebruikt voor
nieuwbouw als een belangrijke toekomstige markt. In de
circulaire economie is onderhoud, reparatie, refurbising,
hergebruik, recycling en het voorkomen dat een product als
afval wordt gezien het uitgangspunt. Verlengen van het
productleven is het doel. Nu al keren offshore-schepen terug
om bijvoorbeeld een nieuwe kraan te laten plaatsen als de
markt vraagt om grotere of kleinere kranen. Ook de
complexe trafo’s die HSM bouwt kunnen mogelijk na
enkele jaren aangepast en hergebruikt worden.

Groeiende markt?
Deze markt zal sterk groeien, mede door regelgeving vanuit
overheden. De circulaire economie is een belangrijke
prioriteit, ook op EU-niveau. Door in een vroegtijdig
stadium circulaire ontwerp- en productie-skills te
ontwikkelen loopt Offshore Valley voor op andere centra
van scheepsbouw.
Potentie voor bredere maritieme cluster
Offshore Valley kan zich positioneren als hèt circulaire
ontwerpcentrum binnen het bredere maritieme cluster.
Investeren in kennisontwikkeling in het haveninnovatieecosysteem is een prioriteit, met name de TU Delft moet een
actieve rol spelen in de ontwikkeling van circulaire
ontwerpprincipes en materiaalpaspoorten.

Versterkt Regionaal DNA?
Circulair ontwerp en het gebruik van productpaspoorten is
een belangrijke opgave voor het ontwerpcluster dat in
Offshore Valley is gevestigd. Het is een aanvullende
ontwerpactiviteit passend in maatschappelijke prioriteiten.
Offshore Valley is uitstekend gepositioneerd voor een
levenscyclus- en circulaire benadering wegens de variëteit
aan bedrijven, wegens de aanwezigheid van kaden en
dokken en wegens de aanwezige reparatiecapaciteit. Het is
daarmee een activiteit die past in het Regionale DNA van
Offshore Valley.

Score of duurzaamheid?
Scoort zeer sterk op duurzaamheid.
Barrières of risico’s?
Zonder regelgeving kan de circulaire economie zich veel
trager ontwikkelen dan voorzien.
Conclusie
Zeer kansrijke markt die sterk aansluit op het DNA van
Offshore Valley.
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Marinebouw zit in DNA haven Schiedam
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Groeiende markt?
Geopolitieke ontwikkelingen spelen zich in belangrijke mate
op zee af. Momenteel is er spanning in de Straat van
Hormuz en onderzoekt het kabinet of de Nederlandse
marine op missie gaat, maar ook de Middellandse zee staat
in de aandacht wegens de vluchtelingencrisis en de ZuidChinese zee en straat van Malakka zijn belangrijke
geopolitieke arena’s. Dit betekent dat investeren in marinecapaciteit ook op de lange termijn belangrijk zal zijn.

Defensie
De defensiemarkt groeit en als Damen en Saab de samenwerking in de ontwikkeling van een nieuwe onderzeeboot in
Offshore Valley zouden kunnen realiseren betekent dit een
impuls. De komst van dergelijke orders is echter onzeker.
De defensiemarkt wordt door de sector gezien als het meest
hoogwaardige deel van de markt vanwege toegepaste
technologie, eisen aan het product en maatwerk. Het is in
die zin verwant aan de markt voor superjachten waar de
meest extreme eisen worden gesteld aan luxe. Een sterkte
van Schiedam is de locatie op de as Den Helder-Den HaagVlissingen. In Den Helder en Vlissingen is werf-capaciteit
gevestigd, maar deze werven missen de schaal voor de
aanwezigheid van een omvangrijk engineeringscomplex,
zoals in Offshore Valley aanwezig. Naast nieuwbouw is de
onderhoudsmarkt een potentie, evenals diverse vormen van
zeer hoogwaardig onderhoud, zoals digitaal onderhoud aan
radarsystemen en IT-netwerken.

Potentie voor bredere maritieme cluster
De marine-markt is—als gesteld—belangrijk voor het
gehele maritieme cluster in Zuid-Holland. Veel
hoogwaardige toeleveranciers in het cluster hebben nu reeds
de marine als opdrachtgever en als er nieuwbouwactiviteit in
Schiedam plaats vindt heeft dit een belangrijke economische
uitstraling. Ook de ontwerpeisen zullen zeer hoogwaardig en
innovatief zijn, waardoor een dergelijke opdracht ook hier
zorgt voor vernieuwing in het engineeringscomplex.

Versterkt Regionaal DNA?
De defensiemarkt versterkt en verdiept het regionale DNA:
Schiedam heeft een belangrijke historie in de bouw van
schepen voor de marine (zie links). De aanwezigheid van
Damen is een zeer sterk punt, maar ook de aanwezigheid
van hoogwaardige en gespecialiseerde toeleveranciers in de
elektrotechniek is een sterk punt—denk aan RH Marine.
Ook als andere partijen als Damen de order krijgen is een
spin-off naar Offshore Valley te verwachten.

Score of duurzaamheid?
Niet de voornaamste insteek van de defensiemarkt.
Overheid wel launching customer.
Barrières of risico’s?
Risicovol wegens het onvoorspelbare karakter van de
gunning van deze overheidsopdrachten.
Conclusie
De komst van defensienieuwbouw zal een belangrijke
impuls geven aan Offshore Valley. Daarbij gaat het ook om
een verdere versterking van de ingenieursdiensten en
toeleveranciers. Ook het onderhoud is belangrijk. Dit is
echter een risicovolle markt wegens het gunningsproces van
de overheid.

Omvang markt?
Dit is een omvangrijke markt indien de orders in Schiedam
terechtkomen, zeker ook gegeven de markt voor het
onderhoud en voor aanpassingen en upgrades van systemen.
Daarnaast is het een bijzonder strategische markt wegens het
hoogwaardige karakter van de marktvraag.
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Versterkt Regionaal DNA?
Digitale dienstverlening is nu vrijwel niet ontwikkeld in
Offshore Valley en ook niet zichtbaar in de skills in het
cluster Water- en Deltatechnologie (figuur 3). Digitalisering
is echter een brede en onontkoombare markt die hoe dan
ook op Offshore Valley afkomt. Door nu een pro-actieve
benadering te volgen kunnen ‘first-mover’-voordelen
worden behaald en kan het regionaal DNA versterkt worden
door toevoeging van een belangrijke component. Wel lijkt
het verstandig om een focus op de sectoren die aanwezig
zijn in Offshore Valley na te streven: offshore en defensie.

Onderhoud: digitalisering/remote monitoring
Onderhoud is een belangrijke activiteit, de onderhoudswerf
van Damen is gezichtsbepalend in de haven van Schiedam
(zie links). Het stimuleren van onderhoud is vanuit drie
motieven belangrijk: het versterkt het huidige cluster—naast
het huidige onderhoudspakket van Damen kunnen cruiseschepen (onder voorbehoud van een verbeterende situatie
wat betreft arbeidsinspectie), luxejachten en defensieopdrachten deze markt verdiepen—, het past binnen
circulaire prioriteiten en het wordt steeds meer een digitale
markt. Deze digitale markt is een potentiële bron van
vernieuwing. Daarbij gaat het om remote monitoring,
waarbij schepen van afstand worden beheerst wat mogelijk
is door een grote hoeveelheid sensoren. In het algemeen gaat
het dan om het Internet-of-Things, waarbij centraal kan
worden bijgehouden of reparaties en onderhoud nodig is en
schepen daar niet door worden overvallen. Rederijen maken
tegenwoordig gebruik van ‘digital twins’ van schepen
waarbij advies gegeven wordt over de af te leggen routes en
over het manoeuvreren. Dit is ook een thema dat speelt bij
het loodswezen, waar ook expertise en kennis aanwezig is.
Daarnaast wordt in de toekomst verwacht dat bij de
ontwikkeling naar autonome scheepvaart 28 onshore controle
centra nodig zijn die een deel van de bemanning die nu nog
op schepen werkt overbodig maakt. Voorts vraagt de
ontwikkeling om de toepassing van data-analytics en
kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van de
bedrijfsvoering en kan gedacht worden aan de locatie van
een verkeerstoren om het scheepvaartverkeer op de
Noordzee na de bouw van grote windmolenparken te
ondersteunen—denk aan de casus rond de MSC Zoe.
Tenslotte ligt hier een link met hoogwaardige, digitale
dienstverlening voor defensie.

Omvang markt?
Dit is een omvangrijke markt omdat wij verwachten de
gehele offshore-vloot op den duur over gaat op dit model.
Groeiende markt?
Het is een sterk groeiende markt, uitgaande van de
belangrijke wereldwijde groei van Internet-of-Things, dataintelligence en toepassingen van kunstmatige intelligentie.
Potentie voor bredere maritieme cluster
Schiedam mogelijk een unieke positie binnen het cluster.
Score of duurzaamheid?
Versterkt duurzaamheid door meer controle.
Barrières of risico’s?
Zit niet in huidige DNA, is nieuw, vraagt om aangepaste
acquisitie, vestigingsmilieu niet bij voorbaat geschikt,
woonomgeving Schiedam niet aantrekkelijk voor IT-ers.
Conclusie
Kansrijke toevoeging, mogelijk versterking van DNA,
specialisatie op bestaande markten Offshore Valley.
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3. Conclusies
Toch achten wij ondanks deze kansen een verbreding van de
bestaande bedrijvigheid in Offshore Valley naar nieuwe
markten van groot belang om de haven toekomstbestendig te
maken. Daarbij speelt de versterking van het Regionale
DNA de hoofdrol.

Er bestaan grote kansen voor verdere groei van Offshore
Valley en Port of Schiedam door het optreden van een aantal
trends dat gunstig uit kan pakken voor de haven en waar de
bedrijven in de haven van kunnen profiteren. Daarbij gaat
het om:
 de energietransitie van fossiel naar wind en zon; deze
transitie zal voor een belangrijk deel plaats vinden op
de Noordzee en zal het komende decennia verdubbelen
in omvang.
 De zeespiegelstijging is nauw aan de
klimaatproblematiek gerelateerd en zal in de toekomst
vragen om grote investeringen in natte waterbouw.
 De digitalisering die in de maritieme sector plaats
vindt. Autonome scheepvaart en ‘remote monitoring’
(besturing van schepen op afstand aan de wal) zijn
voorbeelden.
 De maritieme toekomst in ons land is kennisintensief.
De in ons land gevestigde bedrijven kunnen de
internationale concurrentiekracht alleen winnen als ze
innoveren en op technologisch gebied aan de meest
hoogwaardige toepassingen werken.
 De defensiemarkt groeit. Na jarenlang bezuinigen en
‘uitkleden’ van de marine is sprake van een keerpunt.
 De leisuremarkt—de markt voor cruiseschepen en
luxejachten—groeit.

Dit onderzoek heeft als centraal begrip het Regionale DNA
van een regio. Het begrip is uitgewerkt voor het aanwezige
ecosysteem voor ondernemerschap in Offshore Valley/de
haven van Schiedam, en de context van sectorstructuur en
clusters enerzijds en regionale identiteit anderzijds.
Het in dit onderzoek centraal staande begrip gerelateerd aan
Regionaal DNA is de skill-gerelateerdheid van activiteiten.
Uit het overzicht van de skill-gerelateerdheid dat de
onderzoeksgroep van Van Oort (figuur 3) presenteert voor
het cluster Water- en Deltatechnologie in Zuid-Holland
blijkt dat ingenieursbureaus een centrale positie innemen,
dat R&D-instellingen—met name de TU Delft—een
belangrijke link hebben en dat deze twee zijn verbonden met
een brede hoeveelheid maakindustrie, vooral rond
metaalproducten, metalen constructies en scheepsbouw,
alsmede recreatievaartuigen. Er liggen ook relaties met
scheepvaart en logistieke dienstverlening. Deze laatste zijn
voor Schiedam minder relevant, als centrum van
maakindustrie, met uitzondering van het zware
ladingtransport van bedrijven als Mammoet en Jumbo.
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Vernieuwing is belangrijk voor een gebied, om niet in een
situatie van lock-in te raken. Jonge groeisectoren nemen de
banenmotor over van krimpende volwassen sectoren.
Daarbij is het belangrijk om bedrijven die niet tot dezelfde
maar tot gerelateerde bedrijfstakken behoren aan te trekken.
Dit stimuleert de kennisoverdracht. Offshore Valley hoeft
zelf geen ‘innovatie hotspot’ te zijn, zoals RDM of M4H,
maar het is belangrijk dat jonge bedrijven uit deze hotspots
zich met hun eerste volwassen vestiging in Offshore Valley
daar vestigen—dit past uitstekend in het profiel voor
Offshore Valley/de haven van Schiedam.

andere ontwerpvaardigheden vraagt dan aanwezig in
Offshore Valley. Wel is onderhoud van grote
superjachten mogelijk kansrijk.

In het onderzoek is een aantal mogelijke nieuwe markten
bediscussieerd met marktpartijen. Uit deze consultatie bleek
dat Offshore Valley geen logische locatie is voor
experimenten met autonome scheepvaart, voor een centrum
van innovatieve productietechnologie of maritieme
groothandel.
Daarnaast werd benadrukt om zich als Offshore Valley niet
blind te staren op nieuwe activiteiten. Versterking van de
bestaande activiteiten—offshore maakindustrie en
onderhoud, ontwerp, scheepsreparatie— heeft veel potentie
(VK en Scandinavië) en kan Offshore Valley een impuls
geven door nieuwe dynamiek die de komst van dergelijke
buitenlandse bedrijven met zich mee brengt. Daarnaast is de
transitie naar offshore wind en zon een majeure
vernieuwing.
Ten aanzien van de overige onderscheiden potentiële
marktsegmenten werden de volgende conclusies getrokken.
1.

De markt voor de nieuwbouw van superjachten in
Schiedam zien wij niet als heel kansrijk, omdat deze
markt niet aansluit op het bestaande DNA en heel
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2.

Een productlevenscyclusbenadering, uitgaande van
circulair-economische principes achten wij zeer
kansrijk. Offshore vaartuigen keren regelmatig in hun
productleven terug naar Schiedam om daar
aanpassingen, upgrades of onderhoudsactiviteiten te
ondergaan. Deze aanpak is geworteld in circulair
ontwerp en het omgaan met materiaalpaspoorten. Dit
vraagt allereerst om een actieve kennisontwikkeling.

3.

De komst van defensienieuwbouw zal een belangrijke
impuls geven aan Offshore Valley. Daarbij gaat het ook
om een verdere versterking van de ingenieursdiensten
en toeleveranciers. Ook het onderhoud is belangrijk. Dit
is echter een risicovolle markt wegens het
gunningsproces van de overheid.

4.

Digitale dienstverlening is nu vrijwel niet ontwikkeld in
Offshore Valley. Digitalisering is echter een brede en
onontkoombare markt die hoe dan ook op Offshore
Valley afkomt. Men name in onderhoud en service—
remote monitoring—liggen perspectieven. Door nu een
proactieve benadering te volgen kunnen ‘first-mover’voordelen worden behaald en kan het regionaal DNA
versterkt worden door toevoeging van een belangrijke
component. Wel lijkt het verstandig om een focus op de
sectoren die aanwezig zijn in Offshore Valley na te
streven: offshore en defensie. Het vraagt investeringen
in kennisinfrastructuur en stedelijke ontwikkeling van
Schiedam.

Bijlage 1. Potentiële nieuwe markten
voor Offshore Valley (deskresearch)

Scheepsbouw

Ontwikkeling nieuwe
technieken

Nieuwe activiteit

Autonome
schepen

Standaard
toeleverancier
onderdelen

Toelichting
Bijvoorbeeld: geautomatiseerde
onderhoudsoplossingen als surface
vessels. Ontwikkelen in Delft,
testen in RDM, opschalen in
Schiedam.
3D geprinte onderdelen voor
offshore. Combinatie met
metaalprinters op RDM. Industrie
4.0

Scheepsbouwactiviteiten in
verschillende
fases

Schip ontwerpen; op zeker moment
terug voor bijvoorbeeld afmontage

Jachtenbouw

Bouw en onderhoud van luxe
jachten.

Omvang
markt

Past het
bij
DNA?
skills

Groeimarkt

Potentie
bredere
cluster

Duurzaam?
Lange
termijn/
CO2

Barrières: verplaatsingsrisico of geen
toeleveranciers

Totaalscore

+/-

+

++

++

+

Kennis nabij, relatief weinig concurrentie
in Nederland (wel in Scandinavië),
toeleveranciers aanwezig in het cluster

+

+

+

+

+

+

Hightech gebied, toeleveranciers in
Drechtsteden

+

++

++

+

++

+

Redelijk veel concurrentie, wel heel veel
specialistische kennis van bepaalde
schepen – denk aan offshore vaartuigen

+

+/-

Vaak onderhoud bij bouwlocaties;
zwaartepunt in Nederland in Friesland en
Noord-Holland, alleen Oceanco in
Drechtsteden uitzondering

0/+

+

0

+

+
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Onderhoud aan -en
dienstverlening voor schepen
Nieuwe activiteiten

Past het
bij
DNA?
skills

Groei
markt

Potentie
bredere
cluster

Duurzaam
/ Lange
termijn/
CO2

Barrières:
verplaatsingsrisico of geen
toeleveranciers

Totaalscore

+/-

++

+

+/-

Damen in Schiedam en
Rozenburg

+/-

Nieuwe activiteit

Toelichting

Omvang
markt

Reviseren motoren
cruiseschepen

Reparatie van en
onderhoud aan
cruiseschepen

+

Defensie

Digitaal onderhoud
schepen – denk aan radar,
IT systemen

+

++

++

+

++

Dienstverlening voor
maritieme activiteiten

Remote monitoring van
schepen en onderdelen

+

+/-

+

+/-

+

Offshore onderhoud
anno 2030

Scheepsonderhoud en reparatie + wind op zee

++

++

++

+

++

Groothandel

Distributiecentrum
onderdelen maritieme
industrie

+

-

+

+

+

Circulaire economie

Verlenging levensduur
producten

+/-

++

++

++

++

Elektrotechniek

Versterking activiteiten
van bedrijven als RH
Marine

+

+/-

+

++

0
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Kennisintensieve sector, hoog
risico op veroudering als niet
gebeurd, skills in Schiedamse
ingenieursbureaus
Ontwikkeling nieuwe skills
nodig
Concurrentie in Nederland en
buitenland, skills op ontwerp
schepen wel aanwezig, skills
op ontwerp en onderhoud
parken niet
Ruimte-extensief, mogelijk
gebrek aan ruimte om op grote
schaal te doen (wellicht
Zuidzijde Wilhelminahaven)
Kansrijk, positionering in
onderhoudsfase, meer
reparatie
Generiek, veel concurrentie

++

+/-

++

+/-

++

+

Bijlage 2:
Ondervraagde partijen
Ralph Dazert (Superyacht Times)
Jouke Goslinga (RDM)
Hugo Loudon (RH Marine)
Paul van Mechelen (MOIC Schiedam)
Marianne Monster (HbR)
Barry Stolp (DOCK90)
Martijn Troost (Gemeente Rotterdam)
Arjen Uytendaal (NML)
Twee anonieme directeuren/eigenaar.
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