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Voorwoord 
 

 Deze masterthesis is geschreven ter afsluiting van de studie Economische Geografie aan de 

Universiteit Utrecht. In opdracht van de Gemeente Rotterdam, afdeling Ruimtelijke Ordening, is 

onderzoek gedaan naar de evolutie van de scheepsbouwsector en de ruimtelijke consequenties 

daarvan. Graag wil ik op deze plaats een aantal mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd 

aan de totstandkoming van het onderzoek. 

 

 In de eerste plaats wil ik mijn stage begeleider Walter de Vries bedanken voor de mogelijkheid 

die hij mij geboden heeft om bij de Gemeente Rotterdam stage te lopen. Enkel het onderwerp 

‘scheepsbouw’ stond vast, maar voor de verdere invulling hiervan ben ik grotendeels vrij gelaten. De 

manier waarop het onderzoek ingevuld en uitgevoerd zou moeten worden heeft mij veel twijfel 

gebracht. Maar de ongedwongen manier van begeleiden en de welbespraaktheid en kritieken van 

Walter hebben mij erg geholpen om het onderzoek vorm te geven. Daarnaast wil ik Menno Huijs 

bedanken voor de wetenschappelijke kijk op mijn werk en het richting geven aan het theoretische deel 

van het onderzoek. Vervolgens wil ik José bedanken voor alle informatie, mailcontacten en nieuwtjes 

over het onderwerp. En heel belangrijk zijn alle personen geweest die tijd hebben vrij willen maken 

voor een interview. Ik zal niet alle personen hier bij naam noemen, maar het staat buiten kijf dat 

zonder deze medewerking het onderzoek niet tot stand heeft kunnen komen.  

 

 Het onderwerp van het onderzoek sprak mij meteen aan. Als Rotterdamse jongen ben ik 

opgegroeid met de haven. Al van jongs af aan raakte ik gefascineerd door de enorme schepen die in 

de havens lagen tussen Vlaardingen en Rotterdam. De combinatie tussen een mooie industriële, écht 

Rotterdamse sector, en het vakgebied van de economische geografie heeft voor mij tot een zeer 

boeiend onderwerp geleid. De bedrijfsbezoeken hebben mij een bijzondere kijk gegeven in een 

maakindustrie waar iedereen in Nederland trots op zou moeten zijn. De aanvliegroute voor het 

onderzoek is de evolutionaire economie. Deze stroming geeft naar mijn mening goede handvatten om 

op een realistische manier naar economische ontwikkelingen te kijken. De keuze voor deze 

benadering was hierdoor al snel gemaakt. 

 

 Vanuit de Universiteit heb ik veel te danken aan de opbouwende kritieken en motiverende 

woorden van Oedzge Atzema. Door middel van zijn feedback en gedachten heb ik meer structuur aan 

kunnen brengen en is het een goed leesbaar onderzoek geworden.  

 

 Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken voor het geloof en vertrouwen. Ook tijdens de 

verschillende omwegen die ik heb bewandeld om hier te komen hebben jullie mij altijd gesteund. Ook 

wil ik natuurlijk Ouyan bedanken voor het luisteren naar mijn verhalen en alle oppeppende woorden. 

En niet te vergeten Annelies, Els en Pim, vrienden en familie, dank jullie wel! Ik kijk terug op een lange 

en mooie studententijd, maar de tijd is wel gekomen om een nieuwe stap te gaan maken. 

 

Pieter Frits Moltzer 

Rotterdam, 25 januari 2013   
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1  Inleiding 

 
 

Dit onderzoek gaat in op de evolutie van de scheepsbouwbedrijven welke gevestigd zijn in de DelTri-

regio, het gehele gebied tussen de Rotterdamse haven en Gorinchem. Vanuit de Evolutionair 

Economische Geografie (EEG) wordt onderzocht op welke wijze de scheepsbouwsector is 

geëvolueerd en of deze evolutie invloed heeft op de regionale verankering van de 

scheepsbouwbedrijven die gevestigd zijn in de DelTri-regio. 

1.1 Aanleiding 
 

De maakindustrie in Nederland verkeert in zwaar weer door enorme concurrentie van lage 

lonenlanden en een groot tekort aan mensen met een technische achtergrond. Sommige industriële 

bedrijfstakken zijn geheel van karakter veranderd. Zo is de scheepsbouw van nu niet de scheepsbouw 

van vroeger. De opkomst van Japan, gevolgd door Zuid Korea en China, hebben geleid tot een 

sanering en gedaanteverwisseling van de grote scheepsbouw in Europa, en ook in Nederland 

(Scholte, 1990a; Eich-born & Hassink, 2005). Aziatische werven zijn in staat gebleken goed op prijs te 

kunnen concurreren vanwege lage lonen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de Koreaanse overheid met 

financiële injecties en politieke beslissingen deze maritieme industrie overeind gehouden in de 

perioden van laagconjunctuur. Veel aansprekende werven in Nederland zijn verloren gegaan zoals 

Wilton Feijenoord, Van der Giessen de Noord en Rotterdam Droogdok Maatschappij (RDM). De bouw 

van grote standaard zeeschepen is bijna volledig uit Nederland verdwenen. De overgebleven 

bedrijven lijken zich echter aangepast te hebben aan de nieuwe concurrentieverhoudingen, 

marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen.  

Bij de scheepsbouw in Nederland zijn er twee belangrijke ontwikkelingen gaande. In de eerste 

plaats specialiseren werven zich. In bepaalde gespecialiseerde niches zoals baggerschepen, 

sleepboten en luxe jachten zijn Nederlandse werven toonaangevend gebleven met 

wereldmarktaandelen van respectievelijk 60%, 40% en 20%. In de tweede plaats concurreren 

bedrijven op kosten en worden bedrijfsonderdelen verplaatst naar lage lonen landen. De markt is 

continu aan verandering onderhevig, waardoor er verschuivingen optreden in de 

concurrentieverhoudingen. Bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Een goed 

voorbeeld is de bouw van casco’s voor nieuwbouwschepen welke nu veelal in lage lonen landen 

worden geproduceerd, waarna de schepen in Nederland worden afgebouwd en worden voorzien van 

alle technologische systemen en apparatuur. Deze ontwikkelingen illustreren dat de scheepsbouw in 

Nederland aan verandering onderhevig is.  

De evolutionaire economie gaat er van uit dat aanpassing de drijvende kracht is achter de 

evolutie van sectoren. Bedrijven moeten zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, 

technologieën en regelgevingen. Sommige sectoren overleven daarom in sommige gebieden beter 

dan in andere gebieden en specialiseren zich op andere activiteiten. Aanpassing heeft dus betrekking 

op bedrijfsinterne factoren. Bijvoorbeeld technologische ontwikkeling, nieuwe producten op de markt, 

internationalisering of bedrijfsstrategie (Atzema e.a., 2002). Sommige bedrijven zijn in staat zich aan 

te passen aan de veranderingen door specialisatie of innovaties, en andere bedrijven zijn hierin niet in 

staat en verdwijnen. Als gevolg hiervan vindt selectie plaats, waarin de sterke, aangepaste bedrijven 

overleven en niet aangepaste bedrijven van de markt verdwijnen. Daarnaast ontstaat ruimte voor 

nieuwe bedrijven. Er vindt bedrijfsdynamiek plaats in de populatie. De nieuwe bedrijven ontstaan vaak 

uit bestaande bedrijven en overerven de bestaande routines, competenties en kennis. De ontwikkeling 

van een regio, welke zich heeft gespecialiseerd in een bepaalde sector, kan zodoende in zekere mate 

padafhankelijk zijn. Vanuit deze evolutionaire benadering, met selectie, overerving en 

padafhankelijkheid als centrale begrippen, wordt in dit onderzoek de scheepsbouwsector in de DelTri-

regio geanalyseerd. Naast het aanpassingsgedrag van de bedrijven in deze sector, gaat de 

belangstelling vooral uit naar de vraag of de bedrijven in deze sector, als gevolg van een 
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veranderende samenstelling, andere aanspraken maken op de hulpbronnen in de regio en andere 

eisen stellen aan hun productiemilieu.  

1.2 Beleidskader 

De Nationale Overheid heeft in 2011 het Top Sectoren beleid gelanceerd. In dit beleid worden 

tien topsectoren onderscheiden waarvan onderkend wordt dat zij internationaal uitblinken. Om deze 

sectoren sterker te maken werken overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten 

aan kennisontwikkeling en innovatie. Om dit te bereiken is voor elke topsector een zogenaamd 

innovatiecontract opgesteld, waarin de inhoudelijke en financiële afspraken zijn vastgelegd. Zo ook 

voor de sector ‘water’. Onder de sector water vallen de subsectoren maritiem, waterbouw en 

watertechnologie. Binnen het innovatiecontract ‘water’ wordt gewerkt aan elf thema’s, waarvan er drie 

vallen onder maritiem (Maritiem Nederland, 2011), namelijk:  

 Schone schepen: alternatieve brandstoffen, brandstofbesparing, reductie van emissie en 

geluid 

 Slimme schepen: veiliger schepen en platforms, reductie bemanning en onderhoudskosten, 

marine- en speciale schepen 

 Winnen op zee: duurzame grondstoffen- en energiewinning op zee 

 

 De in het beleidskader Topsectoren genoemde noodzaak tot innovatie, om de 

concurrentiekracht te versterken en de doelstelling van een verdubbeling van de toegevoegde waarde 

en export in 2020 te verwezenlijken, betekent een enorme uitdaging voor overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen. In de internationale literatuur, door overheid en door bedrijfsleven, wordt veel 

gesproken over de gouden driehoek, of ‘Triple helix’ om te komen tot innovatie. In de literatuur wordt 

tevens gesproken van innovatie als een lokaliserende factor, omdat innovatie vraagt om 

samenwerking waarbij sprake is van face-to-face contacten voor het overdragen van zogenaamde 

‘tacit knowledge’. Kennisdeling en innovatie vragen zodoende om een zekere geografische nabijheid 

tussen actoren. Of nabijheid tot toeleveranciers, afnemers en kennisinstellingen voor 

scheepsbouwbedrijven van belang is in verband met kennisdeling en productontwikkeling komt in dit 

onderzoek aan de orde.  

 In deze studie wordt de ontwikkeling van de scheepsbouw geanalyseerd vanuit de 

evolutionaire benadering. Kennis over de economische evolutie van de scheepsbouw moet inzicht 

geven in de manier waarop de scheepsbouw is veranderd. Technologieën worden complexer en de 

productieprocessen meer verweven. De vraag is wat dat betekent voor de manier waarop bedrijven in 

de scheepsbouw omgaan met hun hulpbonnen en op welke manier de waardeketen is georganiseerd. 

Hoe de relaties in de waardeketen lopen en op welk schaalniveau, biedt inzicht in de regionale 

verankering van bedrijven in de scheepsbouw van nu.  

1.3 Afbakening en schaalniveau 
 

Het ruimtelijk schaalniveau waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt, komt grotendeels overeen 

met de afbakening van de DelTri-regio. Enkele aanpassingen zijn gedaan omdat een aantal 

aangrenzende gemeenten een zeer belangrijk deel uitmaken van de scheepsbouwcluster. De DelTri-

regio is een uitvloeisel van een tripartiete samenwerking tussen Stadsregio Rotterdam, Drechtsteden 

en West-Brabant, met als doel om van het gebied een maritieme en logistieke topregio te maken. 

Figuur 5.1 (p.40) toont de gemeenten welke in dit onderzoek worden meegenomen. Wanneer in dit 

onderzoek wordt gesproken over de DelTri-regio of onderzoeksregio wordt gerefereerd naar de regio 

zoals in figuur 5.1 wordt weergegeven. Deze regio wijkt af van de DelTri-regio zoals door het DelTri-

platform wordt gehanteerd. In deze regio bevindt zich de belangrijkste scheepsbouwconcentratie van 

Nederland. Het betreft dan het aantal banen in de scheepsbouw en aantal banen bij de toeleverende 

bedrijven (Scheepsbouw Nederland, 2011).  
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1.4 Doelstelling 

De missie van het DelTri-platform is om inhoudelijk richting te geven aan bovenregionale 

ruimtelijk economische opgaven om te komen tot een maritieme en logistieke topregio. Rotterdam 

probeert haar sterke positie in de maritieme industrie te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Deze positie wordt bepaald door een samenhangend netwerk van havens, knooppunten in het 

achterland, consultancy bedrijven, kennisinstellingen en maritieme industrie. Kennisuitwisseling en 

samenwerking, op het regionale schaalniveau, is van belang om de sterke internationale positie te 

behouden of waar mogelijk te versterken.  

De scheepsbouw is één van de sectoren die valt onder de term maritieme industrie. Het is een 

sector die sterk aan verandering onderhevig is. Door het Topsectorenbeleid staat de scheepsbouw 

weer op de kaart. Het betekent ook dat regionale overheden opnieuw aandacht vestigen op deze 

industriële sector. Verschillende partijen zien kansen voor scheepsbouw in de regio. Het is echter 

onduidelijk op welke terreinen beleid zou moeten worden gevoerd door de (regionale)overheid om de 

scheepsbouw te stimuleren. Belangrijk is om inzichtelijk te maken waar de groeikansen liggen voor de 

scheepsbouwsector en welke locatiefactoren voor de scheepsbouwbedrijven van belang zijn.  

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken op welke wijze de scheepsbouw de 

afgelopen twintig jaar is ontwikkeld, of de samenstelling van bedrijven in deze periode is veranderd en 

of, in verband met deze veranderende samenstelling, de bedrijven andere eisen stellen aan hun 

omgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de vraag naar type arbeid verandert, het belang van 

regionale kennisrelaties toe- of afneemt of dat er andere eisen gesteld worden aan de 

kennisinfrastructuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam, cluster 

stadsontwikkeling. De informatie uit het onderzoek dienst als ondersteuning voor het economisch 

beleid ten aanzien van de maritieme industrie in de regio.  

 Om de probleemstelling en onderzoeksvragen goed en helder te kunnen formuleren zal eerst 

ingegaan worden op de belangrijkste begrippen voor de evolutionaire ontwikkeling van bedrijven en 

sectoren (hoofdstuk 2) en de belangrijkste hulpbronnen voor bedrijven om zich te kunnen ontwikkelen 

(hoofdstuk 3). Vervolgens zal de probleemstelling in hoofdstuk 4 geformuleerd worden. Tevens 

worden hier de deelvragen, het conceptueel model en de hypothesen gepresenteerd. 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

Het DelTri-platform heeft als doel om van de regio Rotterdam – Noord Brabant een maritieme 

en logistieke topregio te maken. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over een belangrijk 

onderdeel van de maritieme industrie in het gebied. De sector is fysiek sterk aanwezig op terreinen 

langs de grote rivieren en binnenhavens en is belangrijk voor de regionale economie. De sector zorgt 

voor veel directe en indirecte werkgelegenheid in de regio. Als gevolg van 

internationaliseringprocessen en de opkomst van nieuwe landen in de scheepsbouwindustrie neemt 

de concurrentie toe. Veel eenvoudige productieprocessen in de sector, zoals de bouw van casco’s, 

komt nauwelijks meer in Nederland voor. Het is belangrijk dat de scheepsbouwsector voor de DelTri-

regio behouden blijft, omdat de sociaal-economische situatie in de regio zwak is (Tordoir, 2009). Dit 

onderzoek moet aan het licht brengen op welke wijze de sector beleidsmatig versterkt kan worden, en 

waar de economische kansen liggen voor de regio.  

1.6 Wetenschappelijke relevantie  

De productlevenscyclus (PLC) is een goed modelmatig instrument om de evolutie van een 

industrie te beschrijven. Er zijn in de afgelopen jaren veel onderzoeken gedaan naar de evolutie van 

sectoren. Klepper (1997) benadrukt dat het model voor sommige sectoren en producten wel een goed 

model is, en voor andere sectoren niet. Daarnaast is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen de evolutie van sectoren en regionale verankering. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de 

wetenschappelijke kennis over de co-evolutie tussen sectoren en hun vestigingsregio.  
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1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de theoretische begrippen besproken. Er wordt in gegaan op de 

verschillende ontwikkelingstrajecten die bedrijven en sectoren kunnen doorlopen en er wordt een 

overzicht gegeven van de belangrijkste hulpbronnen voor het presteren van bedrijven in hoofdstuk 3. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de probleemstelling, onderzoeksvragen en het conceptueel model 

gepresenteerd. Achtergrondinformatie over de algemene ontwikkelingen in de scheepsbouw en de 

werking van de waardeketen worden behandeld in hoofdstuk 5. De verantwoording voor de gemaakte 

keuzes en de methode van onderzoek worden in hoofdstuk 6 uiteengezet. In de volgende twee 

hoofdstukken wordt de ontwikkeling van bedrijvenpopulatie behandeld. In de eerste plaats wordt 

ingegaan op de bedrijfsdynamiek binnen de populatie (hoofdstuk 7) en vervolgens wordt de 

samenstelling van de bedrijven geanalyseerd (hoofdstuk 8). Hoofdstuk 9 gaat in op de eisen die de 

scheepsbouwbedrijven stellen aan hun omgeving. Hoofdstuk 10 sluit af met een conclusie en 

aanbevelingen. 
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2 Evolutionaire ontwikkeling 

 
 

In dit onderzoek staat de evolutie van de scheepsbouw centraal. Naar de evolutie van sectoren is 

vanuit meerdere disciplines onderzoek gedaan, waaronder economie en economische geografie. In dit 

hoofdstuk worden eerst de belangrijke begrippen uit de evolutionaire economie, padafhankelijkheid en 

lock-in besproken. Daarna wordt ingegaan op de verschillende ontwikkelingstrajecten die sectoren 

kunnen bewandelen en de determinanten van evolutie die de bedrijfsdynamiek kunnen bepalen 

binnen populaties. Hierbij komen ook de processen aan bod die een regionale lock-in kunnen 

voorkomen of tegengaan.  

2.1 Evolutionaire economie 

Nelson en Winter worden gezien als de grondleggers van de evolutionaire economie. Hun 

boek ‘an evolutionairy theory of economic change’ uit 1982 is een standaard werk geworden voor 

evolutionair economen. De stroming ontstond in de jaren ’70 van de vorige eeuw, doordat enkele 

economen kritisch stonden tegenover de beperkte aandacht die technologie kreeg in de neoklassieke 

denkbeelden over economische groei (Heertje, 1977). Technologische ontwikkeling en innovatie 

werden in hun ogen onvoldoende gezien als motor achter economische groei. Frenken (2011) ziet 

twee redenen voor de late opkomst van de evolutionaire economie. In de eerste plaats ging men er 

lang van uit dat technologische ontwikkeling een autonoom proces zou zijn, waardoor het gezien werd 

als een exogene variabele welke zich onafhankelijk gedraagt van economische processen. In de 

tweede plaats was het voor economen moeilijk om de processen van innovatie te implementeren in 

economische theorieën. In economische modellen is het de ‘homo economicus’, de rationeel 

handelende mens, die keuzes maakt naar aanleiding van een kosten baten analyse. Baten, uit 

investeringen ten behoeve van innovatie, zijn niet van te voren vast te stellen, waardoor innovatie 

moeilijk in theorieën te implementeren is.  

De evolutionaire economie verschilt op een aantal punten van de neoklassieke theorie. 

Neoklassieke theorieën maken gebruik van enkele aannames welke loodrecht tegenover de 

denkbeelden uit de evolutionaire economie staan. De neoklassieke theorie gaat uit van de rationeel 

handelende mens en een situatie waarbij de buitenwereld geen invloed heeft op de bedrijfsprocessen. 

De evolutionaire theorie gaat juist uit van onevenwichtigheden, die onder andere gecreëerd worden 

door technologie en innovatie. De evolutionaire economie gebruikt metaforen uit de biologie om de 

groei en ontwikkeling van sectoren en economieën te beschrijven. Evolutionair economen 

benadrukken de voortdurende verandering en aanpassing aan de economische structuur. Mackinnon 

e.a. (2009) onderscheiden binnen de evolutionaire economie drie stromingen. De eerste stroming 

heeft betrekking op het gedachtegoed van Schumpeter en gaat in op technologische vernieuwing en 

innovatie. De tweede stroming van onderzoek focust zich op het fenomeen ‘padafhankelijkheid’ en is 

gebaseerd op het werk van Arthur en David. De derde stroming heeft betrekking op het werk van 

Nelson en Winter. Zij benadrukken het bestaan van routines binnen bedrijven en routinematig gedrag.  

De belangrijkste begrippen in de evolutionaire economie zijn padafhankelijkheid en lock-in 

(MacKinnon e.a., 2009). In de volgende paragraaf wordt op deze begrippen ingegaan. Daarbij komen 

ook de begrippen ‘routines’ en ‘routinematig gedrag’ aan de orde welke van invloed zijn op de 

fenomenen ‘padafhankelijkheid’ en ‘lock-in’.  

2.1.1 Padafhankelijkheid 

In de vorige paragraaf werd al duidelijk gemaakt dat een belangrijk verschil tussen de (neo)-

klassieke theorie en de evolutionaire economische theorie is gelegen in het uitgangspunt van 

evenwicht versus verandering. Een tweede zeer belangrijk onderscheid kan gemaakt worden door het 

begrip omkeerbaarheid. De neoklassieke theorie gaat ervan uit dat een beginsituatie altijd weer 

bereikt kan worden, omdat men verondersteld dat processen ook in tegengestelde richting plaats 
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kunnen vinden. Klassieke economen veronderstellen dat bedrijven nieuwe kapitaalintensieve 

productietechnieken gaan gebruiken wanneer de lonen stijgen, om zo de kosten te drukken. Wanneer 

de lonen vervolgens weer dalen zullen zij terugkeren naar de oude situatie, waarbij zij de duurdere 

productietechnieken vervangen voor de goedkope arbeid. Evolutionair economen gaan er van uit dat 

gebeurtenissen uit het verleden niet omkeerbaar zijn en niet ongedaan gemaakt kunnen worden en 

zodoende altijd invloed hebben op de economische ontwikkeling. In het voorbeeld van de stijgende 

lonen, zullen bedrijven nieuwe technologieën gaan gebruiken om de dure arbeidskrachten te 

vervangen. Door gebruik van deze nieuwe technologieën treden leerprocessen en verbeteringen op, 

waadoor ook de efficiëntie toeneemt en de nieuwe technologie goedkoper wordt in gebruik. Om deze 

reden is het een gegeven dat bedrijven niet terugkeren naar de beginsituatie. De routines worden 

continu aangepast en verbeterd (Boschma e.a., 2002).  

David (1985) stelde heel duidelijk dat ‘history matters’. Hij introduceerde het begrip 

padafhankelijkheid na zijn onderzoek naar het qwertytoetsenbord. Het is een goed voorbeeld van 

padafhankelijkheid en onomkeerbaarheid. Het qwertytoetsenbord is ontwikkeld zodat er niet snel mee 

getypt kon worden op klassieke typemachines, zodat deze niet vastliepen. Tegenwoordig bestaan er 

meerdere toetsenborden, waar sneller mee getypt kan worden, maar het qwertytoetsenbord is nog 

steeds het dominante ontwerp.  

Boschma e.a. (2002) stellen dat er ook van een padafhankelijk proces sprake is in het gedrag 

van bedrijven. Nelson en Winter (1982) zien routines als competenties of vaardigheden. Ze 

onderscheiden drie soorten routines. In de eerste plaats bestaan deze vaardigheden uit routinematig 

gedrag, welke ontstaat door het vastleggen van procedures en beslissingen. In de tweede plaats 

onderscheiden ze routines welke invloed hebben op de groei en verlies van bedrijven. Door het 

herhalen van handelingen, ook wel ‘learning-by-doing genoemd (Arrow, 1962) kunnen bedrijven een 

technologie, welke het lange tijd gebruikt, steeds efficiënter in zetten. In dit proces worden technologie 

en organisatie steeds beter op elkaar afgestemd (Frenken, 2011). Aan de andere kant kunnen 

routines ook belemmerend werken, omdat bedrijven moeilijk in staat zijn om routines aan te passen 

(Boschma e.a., 2002). In de derde plaats onderscheiden ze kennis welke moeilijk communiceerbaar 

is. Deze kennis moeten werknemers op elkaar overbrengen tijdens werk, omdat deze niet op schrift is 

vast te leggen. Juist deze ‘tacit’ kennis is een belangrijke competentie van werknemers, en vormen 

een belangrijk onderdeel van de routines van bedrijven, welke enkel door fysieke nabijheid kan 

worden overgedragen. Padafhankelijke processen en gebeurtenissen in het verleden hebben invloed 

op het routinematige gedrag van bedrijven. Leerprocessen of besluiten in het verleden beïnvloeden de 

manier waarop nieuwe leerprocessen plaatsvinden en de mate waarop bestaande routines kunnen 

worden aangepast aan nieuwe omstandigheden. Een bedrijf zal niet snel overstappen op een volledig 

nieuwe technologie, omdat een dergelijke verandering bijvoorbeeld veel kosten met zich meebrengt 

en er weinig kennis over aanwezig is.  

Onomkeerbaarheid heeft tevens betrekking op het begrip co-evolutie. Boschma e.a. (2002) 

zien twee belangrijke fenomenen van co-evolutie. In de eerste plaats gaan bedrijven relaties aan met 

andere bedrijven of instellingen. Wanneer een bedrijf een innovatie ontwikkelt, neemt het andere 

bedrijf dit over. Zo verspreiden aanpassingen en innovaties zich door de bedrijfskolom. Bedrijven 

zullen soms in moeten spelen op veranderingen voorwaarts of achterwaarts in de keten. Op deze 

wijze hebben aanpassingen binnen het ene bedrijf invloed op het andere bedrijf en soms op een hele 

keten welke niet omkeerbaar zijn. Dergelijke processen kunnen ook horizontaal plaatsvinden. 

Boschma e.a. (2002) spreken over de auto- en vliegtuigindustrie welke elkaar beïnvloeden op het 

gebied van technologieën en materialen.  

De begrippen onomkeerbaarheid en padafhankelijkheid vormen belangrijke elementen in dit 

onderzoek. De technologische en economische evolutie van de scheepsbouw wordt gevormd door 

besluiten, innovaties en gebeurtenissen uit het verleden. Het is belangrijk om de historische 

achtergrond van de scheepsbouw in Nederland en de Deltri-regio in kaart te brengen, om de evolutie 

van de bedrijfstak te kunnen begrijpen en analyseren.  
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2.1.2 Lock-in 

 

Economische agenten zijn volgens evolutionair economen nooit volledig geïnformeerd. 

Daarnaast vertonen bedrijven vaak risicomijdend en conservatief (routinematig) gedrag. Hierdoor 

houden bedrijven vaak gedrag uit het verleden vast. Kansen op de markt worden gemist en is er 

sprake van suboptimaal gedrag. Dit kan ook worden veroorzaakt door het padafhankelijk proces van 

routinematig gedrag. Eenmaal ontwikkelde routines kunnen niet zomaar worden aangepast. Dit zou 

een drempel kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling van een bedrijf. Bedrijven kennen zo een 

zekere gedragsbeperking en een beperkt aanpassingsvermogen. Wanneer ondernemingen raken 

ingesloten in hun eigen routines is er sprake van lock-in (Boschma, 2002, p.45).  

 

Boschma e.a. (2002) en Martin en Sunley (2006) bespreken drie processen die kunnen leiden 

tot een lock-in: technologische lock-in, lock-in als gevolg van toenemende meeropbrengsten en 

institutionele hysteresis.  

Technologische lock-in betekent een insluiting in een bepaalde technologie. Hierbij kan het 

onderzoek van David (1985) naar de ontwikkeling van het Qwertytoetsenbord weer worden 

aangehaald. Het toetsenbord werd dominant ten tijde van de typemachine, en omdat men geleerd 

heeft te werken met deze indeling van de toetsen, bleef het dominant na de ontwikkeling van de 

computer, ondanks dat het niet het optimale toetsenbord is. Andere toetsenborden werken sneller.  

Het werk van Bryan Arthur over lock-in als gevolg van toenemende meeropbrengsten is 

veelvuldig geciteerd (Boschma, 2002; Martin & Sunley, 2006). Zijn ideeën zijn gebaseerd op het feit 

dat concurrentieprocessen vaak niet leiden tot productdifferentiatie, maar juist tot 

productstandaardisatie. Het achterliggende proces hiervan is toenemende meeropbrengsten. Hoe 

meer een bepaald ontwerp of technologie wordt gebruikt, hoe aantrekkelijker deze wordt voor andere 

gebruikers. Hiervoor geeft hij drie oorzaken. In de eerste plaats vinden er collectieve leerprocessen 

plaats, als gevolg van kennisspillovers, waardoor producten of technologieën efficiënter kunnen 

worden gebruikt en hoe groter de meeropbrengsten zullen zijn. In de tweede plaats is er sprake van 

positieve netwerkexternaliteiten. Een voorwaarde hiervoor is het gemeenschappelijk gebruik van een 

product of technologie. Het nut van het gebruik van internet neemt bijvoorbeeld toe bij een toename 

van het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt door bijvoorbeeld het toevoegen van informatie. 

Een derde oorzaak voor toenemende meeropbrengsten is gelegen in een vorm van co-evolutie tussen 

technologieën. Dit is het geval wanneer een technologie niet op zichzelf staat, maar in nauw verband 

staat met andere technologieën of infrastructuur. Het nut van een elektrische auto zal toenemen 

wanneer deze op meerdere plaatsen opgeladen kan worden (Boschma e.a., 2002).  

  Martin en Sunley (2006) noemen als derde institutionele hysteresis. Hiermee doelen ze op 

het feit dat institutionele veranderingen voortkomen uit veranderingen in de economie, en dat de 

economie, op de korte termijn, wordt beïnvloed door institutionele arrangementen. Dit is een recursief 

proces, waardoor dit proces voor een lange tijd een institutionele lock-in kan betekenen.  

 

Ook sectoren en regio’s kunnen te maken krijgen met een lock-in. Vaak wordt verondersteld 

dat lock-in een negatief verschijnsel is, maar er kan ook sprake zijn van positieve lock-in. Voordat 

ingegaan wordt op industriële en regionale lock-in worden eerst ingegaan op de evolutie van een 

sector.   

 

2.2 Evolutie van een sector 

 

De evolutie van een sector staat in sterke relatie tot de ontwikkeling en evolutie van het 

product dat een sector voortbrengt. Het productlevenscyclusmodel (PLC) is om deze reden ook erg 

geschikt om de evolutie van een nieuwe technologie en industrie te beschrijven. Het model beschrijft 

drie met elkaar samenhangende evolutieprocessen, namelijk de evolutie van het productontwerp, de 

(samenhang) tussen product- en procesinnovatie en de (relatie) tussen technologische ontwikkeling 

en verandering in marktstructuur (Boschma e.a., 2002, p.74).  De productlevenscyclus zal eerst 

besproken worden om de industrielevenscyclus beter te kunnen begrijpen. 
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2.2.1 Productlevenscyclus 

 

Het productlevenscyclusmodel kent zijn oorsprong in 1965 en werd geïntroduceerd door 

Levitt. Zijn artikel ‘exploit the product life cycle’ heeft veel aandacht gekregen en veel navolging 

gekregen door wetenschappers. Het idee van de PLC is dat een product zich ontwikkeld en in zijn 

ontwikkeling een aantal fasen doorloopt. De groei van een bedrijf is gerelateerd aan de PLC van de 

goederen of diensten die een bedrijf produceert of aanbiedt. Producten of diensten doorlopen vier 

fasen: introductiefase, groei fase, volwassenfase en neergang (Atzema & Wever, 1999). 

 

In de introductiefase komt een nieuw product op de markt. Wanneer een nieuw product op de 

markt komt kent het nog weinig bekendheid en zullen bedrijven veel aandacht besteden aan promotie 

van het product. De houding van de doelgroep is vaak afwachtend door onzekerheid van kwaliteit of 

nut. De houding van concurrenten is kritisch, zeker wanneer het nieuwe product een vervanging van 

een oud product betekent. Dit kan invloed hebben op de marktpositie van ondernemingen. Na een 

introductie worden kinderziekten opgelost en nemen verkopen toe. Het product komt in de groeifase 

terecht. De aandacht ligt in deze fase meer op massaproductie, marketing en groei dan op 

productontwikkeling en verbetering. Bedrijven proberen een zo groot mogelijk marktaandeel te 

creëren.  

 

Figuur 2.1: Verschillende varianten van de PLC 

 
Bron:Van Duin, 1983, in Atzema en Wever,1999 

 

Na een periode van zeer sterke groei treedt verzadiging op en komt een product in de 

rijpheidfase. Als gevolg van een groeiende vraag zal ook de concurrentie toenemen. Wanneer de 

vraag stijgt, is dit geen probleem, maar wanneer de vraag afneemt, welk proces wordt ingezet tijdens 

de volwassenfase, zullen de winstmarges dalen. Bedrijven proberen het productieproces, door 

bijvoorbeeld procesinnovaties, te optimaliseren om de kosten te drukken. In de hierop volgende fase 

neemt de vraag verder af en komt het einde van de levenscyclus in zicht. De vraag naar de producten 

beperken zich voornamelijk tot een vervangingsvraag. Bedrijven concurreren hier voornamelijk op 

kosten. Verplaatsen van bedrijfsonderdelen naar lage lonen landen is hier een logisch vervolg op. De 

geschetste levenscyclus van producten is een sterk generaliserend model. Elk product kent zijn eigen 

unieke verloop. Figuur 2.1 toont een viertal verschillende variaties in het verloop van een PLC.  
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2.2.2 Sectorlevenscyclus 

 

De levenscyclus van een sector (SLC) staat in sterke relatie met de levenscyclus van een 

product. Voor economisch geografen is de levenscyclus van een sector vanuit regionaal oogpunt 

interessant. Bedrijven in bepaalde sectoren kennen vaak een regionale oververtegenwoordiging of 

clustering in een zeker gebied. Regionale specialisatie kan, wanneer een sector zich in een van eerste 

twee fasen van de levenscyclus bevindt, een groei van de regionale economie betekenen. De 

keerzijde van de medaille is dat een sterke regionale specialisatie een sterke daling van de regionale 

economie kan betekenen wanneer bijvoorbeeld het einde van de levenscyclus in zicht is.  

 

Naar de levenscyclus van sectoren is veel onderzoek gedaan. Vooral het werk van Abernathy 

en Utterback (1978) en Klepper (1997, 2002, 2007) hebben veel aandacht gekregen. Williamson 

(1975, in: Audretch, 1996) onderscheidt drie verschillende stadia in de levensloop van sectoren: ‘the 

early exploratory stage, an intermediate development stage, and a mature stage’. Nieuwe 

ontwikkelingspaden ontstaan nooit in een vacuüm, maar altijd in de context van bestaande structuren, 

technologische trajecten en institutionele regelingen (Simmie e.a., 2008, p.12). Dit betekent dat 

‘history matters’ (David, 1985) en dat de evolutie van sectoren vanuit dit perspectief een 

padafhankelijk proces is. In Simmie e.a. (2008) wordt een model gepresenteerd van de evolutie van 

een sector waarin de begrippen padafhankelijkheid en lock-in centraal staan, zie figuur 2.2.   

 

Figuur 2.2: Vier fasen in de evolutie van een sector 

 
Bron: Simmy et al., 2008, p.13 

 

In de SLC wordt eigenlijk de levensloop van een sector beschreven aan de hand van de 

ontwikkeling en verspreiding van het product zoals is beschreven in de PLC. Klepper legt meer de 

nadruk op de evolutie van een sector op basis van het aantal bedrijven. Gort en Klepper (1982) en 

Klepper en Grady (1990) hebben voor 46 nieuwe producten gekeken naar de ontwikkeling van het 

aantal bedrijven in de sector. Deze sectoren volgden een min of meer zelfde ontwikkelingscurve in 

aantallen ‘entry’s’ en ‘exits’ in de populatie. Na de introductie van een product groeide in deze 

sectoren het aantal bedrijven gestaag tijdens de ontwikkelingsfase, waarna op een zeker moment een 

plotselinge zeer sterke daling optrad, de ‘shake out’ fase.  
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2.2.3 Spinoffproces 

 

De eerste fase van de levenscyclus van sectoren, of de ‘path creation phase’ in het model van 

Simmie e.a. (2008), wordt gekenmerkt door een hoge mate van innovativiteit en een groei van het 

aantal bedrijven. Een groei in het aantal bedrijven kan in de eerste plaats verklaard worden uit de 

marktkansen die ontstaan bij de introductie van nieuwe producten. Bedrijven uit andere of 

gerelateerde sectoren kunnen hun activiteiten uitbreiden. In de tweede plaats kan er groei van 

bedrijvigheid plaatsvinden als gevolg van een dynamisch spinoff proces. Spinoffs ontstaan als 

werknemers uit een bedrijf stappen en een eigen bedrijf starten. De definitie die Kepper hanteert in 

zijn onderzoek naar de automobielindustrie in Detroit is: “Firms were classified as spinoffs if at least 

one of their founders had worked for or founded, or both, an automobile firm“ (Klepper, 2002, p.621). 

Wanneer aangenomen wordt dat de routines van het moederbedrijf worden meegenomen naar het 

nieuwe bedrijf betekent dit dat het spinoffproces een belangrijke bijdrage levert aan de evolutie, 

ontwikkeling en verspreiding van routines, kennis en vaardigheden, in de evoluerende sectoren. Uit 

een onderzoek van Klepper (2002) blijkt dat de overlevingskans van spinoffs groter is dan die van 

andere toetredende bedrijven. De verklaring hiervoor is dat deze ondernemers meer kennis hebben 

over de markt, het product, de routines, en deze effectief gebruiken. Wanneer een bedrijf veel spinoffs 

genereert kan het zelfs zoveel kennis verliezen dat het zelf ten onder gaat.  

 

De toetreding van bedrijven, al dan niet door spinoffs, is in de beginfase van de PLC het 

grootst. In deze fase is er nog geen sprake van een vaststaande techniek of model. Er vinden veel 

vernieuwingen plaats in productontwerp en productietechniek. Er ontstaat een technologisch traject 

(Dosi, 1988), van aanpassing en vernieuwing van product en proces. Als gevolg van voortdurende 

concurrentie ontstaat er een gestandaardiseerd product en neemt het product een definitieve vorm 

aan, ‘adoption of dominant design’ (Abernathy and Utterback, 1978; Schilling, 2002, p.387). Het aantal 

toetredende bedrijven neemt in de volgende fase sterk af. De toetredingskosten zijn hoog en het 

economisch profijt laag. Het aantal toetreders zal pas weer toenemen wanneer nieuwe 

innovatietrajecten starten (Klepper, 1997). 

 

Een gevolg van ‘an adoption of dominant design’ is dat andere alternatieve technologieën of 

producten in marktaandeel afnemen, waardoor veel bedrijven verloren gaan die zich begeven op deze 

technologische trajecten. Alleen de sterkste bedrijven blijven over als gevolg van een proces van 

concurrentie en selectie. Nefke e.a. (2011) stellen dat: “The emergence of a dominant design allows 

production to become more standardized and firms to exploit scale economies. This type of 

competition requires very specialized, industry-specific knowledge, skills and machinery, and little 

access to new and diverse sources of knowledge”. Het gevaar van een ontwikkeling naar een 

‘dominant design’ is dat het kan leiden tot een verminderde aandacht voor kennisontwikkeling en 

vernieuwing, waardoor een lock-in op kan treden.  

 

Een veel geciteerde studie naar de dynamiek in de evolutie van sectoren is het onderzoek van 

Klepper (2002) naar de automobielindustrie in Detroit, USA. Uit het onderzoek komt naar voren dat het 

niet de aanwezige locatiefactoren zijn welke het ontstaan van de industrie in Detroit verklaren, maar 

het spinoffproces. De spinoff theorie, ontwikkeld door Klepper en Thompson (2005) is gebaseerd op 

disagreement. Disagreement ontstaat wanneer het management van incumbent firms een beperkte 

mogelijkheid heeft om werknemers te herkennen met superieure ideeën en/of vaardigheden. Wanneer 

de onenigheid groeit, neemt de kans toe dat de werknemer een eigen bedrijf start. De 

bedrijfsprestaties zijn voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteiten van het personeel, waardoor 

beter presterende bedrijven eerder te maken krijgen met onenigheid die kan leiden tot spinoffs 

(Klepper, 2002).  

 

Figuur 2.3 toont de curve van ‘entry’s’ en ‘exits’ in de automobielindustrie in Detroit. Het aantal 

bedrijven in Detroit groeide hard in de periode 1895-1907. Het aantal toetredende bedrijven kende zijn 

piek in 1907 met 82 toetreders. De jaren daarna, tot ongeveer 1922, traden per jaar ongeveer 15 
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bedrijven toe. De exit rate schommelde in de eerste jaren rond 10 procent. Vanaf 1910 is een negatief 

saldo op te maken tussen het aantal toetreders en exits, waardoor het aantal bedrijven afnam. Er kan, 

zoals de figuur laat zien, gesproken worden over een shake-out. Terwijl de autoverkopen bleven 

stijgen, ontwikkelde de bedrijfspopulatie zich tot een oligopolie, met drie dominante spelers: General 

Motors, Chrysler en Ford. Een onderzoek van Boschma en Wenting (2004) naar de 

automobielindustrie in Groot Brittannië laat een zelfde patroon zien van een groeifase en een shake-

out, zie figuur 2.3. 

 

Figuur 2.3: Ontwikkeling bedrijvenpopulatie automobielindustrie in USA (L) en GB (R) 

 
Bron: Klepper, 2007, p. 617 (links) en Boschma en Wenting, 2004 (rechts) 

 

De cohort-analyse in Klepper (2002) laat zien dat de overlevingskans voor vroege toetreders 

(cohort 1, 1895-1904) significant groter is dan laat toetredende bedrijven (cohort 2 en 3, respectievelijk 

1905-1909 en 1910-1966). Daarnaast is tevens de overlevingskans van spinoff bedrijven groter dan 

andere toetredende bedrijven, omdat zij al meer kennis en ervaring meenemen vanuit het 

moederbedrijf.  

 

Figuur 2.4: Overlevingskansen van vroeg en laat toetredende bedrijven in automobielindustrie, USA 

 
Bron: Klepper, 2007, p.625 

 

Evolutionair economen Arthur (1994) en Klepper (2002) refereren naar twee mechanismen die 

de ruimtelijke spreiding van nieuwe economische sectoren verklaren. In de eerste plaats refereren zij 

naar het spinoffproces en in de tweede plaats naar agglomeratievoordelen. Het spinoffproces is een 

evolutionair en lokaal proces (Boschma e.a., 2002). Kennis en routines worden door spinoffs verspreid 

en dalen meestal neer in de nabijheid van de moederonderneming. Dit stimuleert geografische 

clustering van bedrijven in dezelfde sector. Vanuit de agglomeratietheorie wordt verondersteld dat na 

het bereiken van een bepaalde drempelwaarde de kans toeneemt dat meer gerelateerde bedrijven 

zich in een regio vestigen. De clustering van activiteiten kan verschillende voordelen opleveren, zoals 
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de aanwezigheid van goede infrastructuur, een gespecialiseerde lokale arbeidspool of 

kennisspillovers. Myrdal (1957) noemde dit zelf versterkende proces ‘cumulatieve causatie’. Hij ging 

ervan uit dat hoe meer bedrijven toetreden (entry’s), het aantal bedrijven toeneemt en de impact van 

de agglomeratievoordelen groter wordt (Boschma en Wenting, 2004).  

 

2.2.4  Regionale lock-in  

 

Veel technologische trajecten volgen een ‘rise, lock-in and decline’ levenscyclus. De derde 

fase in het model van Simmie e.a. (2008) wordt de padafhankelijkheidfase genoemd. Het begrip lock-

in staat hierin centraal. Lock-in kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de 

ontwikkeling van sectoren (Hassink en Shin, 2005; Martin en Sunley, 2006; MacKinnon e.a., 2009). 

Meestal wordt er aan lock-in echter een negatieve invulling gegeven, in navolging van de bekende 

studie van Grabher (1993) naar de regionale ontwikkeling in het Ruhrgebied. Grabher onderscheidde 

drie vormen van lock-in: functionele lock-in, politieke lock-in en cognitieve lock-in (Hassink en Shin, 

2005; Hassink, 2005; Martin en Sunley, 2006). Niet alle ‘oude’ industriegebieden krijgen te maken met 

moeizame herstructureringsopgaven. Cooke (1995) laat zien dat in bepaalde regio’s succesvolle 

nieuwe economische activiteiten zijn ontstaan als gevolg van politieke initiatieven en institutionele 

vernieuwing. 

 

Met functionele lock-in doelt Grabher (1993) op de hiërarchische en sterke onderlinge relaties 

tussen voornamelijk de grote bedrijven en de kleine en middelgrote toeleveranciers. De noodzaak van 

toeleveranciers voor nieuwe ideeën, technologieën of producten is laag, waardoor er veelal een 

gebrek is aan research and development (R&D) activiteiten. Het gebrek aan dergelijke afdelingen 

belemmert toeleveranciers om in te spelen op andere markten in tijden van crisis. Met cognitieve lock-

in bedoelt Grabher “a common world view or mindset that might confuse secular trends with cyclical 

downturns”, wat betekent dat bedrijven niet openstaan voor nieuwe ideeën. In de laatste plaats wordt 

met politieke lock-in bedoeld dat machtige partijen in een regio, zoals vakbonden, lokale politici of 

ondernemers, hun eigen belangen prevaleren boven veranderingsprocessen. Politieke lock-ins 

kunnen gezien worden als “Thick institutional tissues aiming at preserving existing traditional industrial 

structures and therefore unneccessarily slowing down industrial restructuring and indirectly hampering 

the development of indigenous potential and creativity (Hassink, 2005, p.523). Evolutionair economen 

refereren naar technologische lock-in om het onvermogen aan te geven van oude industriegebieden 

om te leren en te innoveren, omdat zij zijn vast komen te zitten in star ontwikkelingstraject, vanwege 

hun industriële nalatenschap uit het verleden in termen van hulpbronnen, competenties en sociaal-

institutionele structuren (Boschma en Lambooy, 1999, p.393). Bedrijven hebben routines opgebouwd 

en geïnvesteerd in kennis en netwerken, waarbij de regionale omgeving hierop is aangepast in termen 

van regionale hulpbronnen, kennisinstellingen en instituties.  

 

Uit een onderzoek van Hassink en Shin (2005) en Hassink (2010) blijkt dat de 

scheepsbouwindustrie in Mecklenburg-Vorpommern (Duitsland) overeind gehouden werd door de 

regionale overheid om zo een verlies aan arbeidsplaatsen tegen te gaan. De verschillende instituties 

hebben geen oog gehad voor vernieuwingsimpulsen, waardoor de sector sterk in verval is geraakt en 

niet meer concurrerend was. In tegenstelling tot Duitsland heeft de Koreaanse overheid de 

scheepsbouwindustrie vrijgelaten, waardoor er een concurrerend en innovatief cluster van 

scheepsbouwbedrijven is ontstaan met sterke interactie tussen toeleveranciers, bouwers en 

kennisinstellingen. Indicatoren voor het meten van politieke lock-in zijn de hoogte van subsidies, 

aantal lobby organisaties en hun impact, stabiliteit van ondersteunende instituties en de mate van 

support voor nieuwe industrieën (Hassink, 2005). 

 

In het algemeen wordt het lock-in concept gebruikt vanuit de negatieve interpretatie om een 

situatie te beschrijven waarin een technologie, industrie, regionale of lokale economie is vast komen te 

zitten in een specifiek traject of ontwikkelingspad dat op een bepaalde manier niet efficiënt of optimaal 

is (Martin, 2010). Het lock-in concept kan dus zowel toegepast worden op technologieën en 
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industrieën, maar ook op ruimtelijke eenheden als regio’s. Een lock-in in een bepaalde technologie 

hoeft niet per definitie een negatief effect te hebben op de prestaties van bedrijven en de regionaal 

economische ontwikkeling. Martin en Sunley (2006) zien de evolutie van een technologie, industrie of 

regio eerder als een transitie van een fase waarin er sprake is van positieve lock-in effecten naar een 

fase van negatieve lock-in effecten. De schematische weergave van hun argumentatie is te zien in 

figuur 2.5.  

 

Figuur 2.5: Positieve en negatieve lock-in 

 
Bron: Martin en Sunley, 2006, p.416 

 

De positieve aspecten van lock-in hebben te maken economische specialisatie, externaliteiten 

en toenemende meeropbrengsten. Specialisatie kan resulteren in kwaliteitsimpulsen, kostenreducties 

en schaalvoordelen. Als gevolg van deze voordelen kan een industrie binnen een bepaalde regio 

opbloeien en groeien. Wanneer er weinig vernieuwing en dynamiek is kan een positieve lock-in 

omslaan in een negatieve lock-in. Sterke relaties tussen actoren (economische en institutionele) 

kunnen een belemmering vormen voor veranderingsprocessen (Grabher, 1993). Een regio komt vast 

te zitten in de bestaande structuren en relaties, waardoor de aanwezige actoren (economische en 

institutionele) niet openstaan voor nieuwe ideeën en herstructureringen, waardoor de dynamiek in de 

economie afneemt. Een regionale lock-in leidt dan uiteindelijk tot een afname van economische 

activiteiten en werkgelegenheid. Wanneer bedrijven binnen een industrie niet in staat zijn om te 

vernieuwen zal de concurrentiekracht afnemen. Uiteindelijk bestaat de kans dat een industrie volledig 

verdwijnt.  

 

2.3 Van lock in naar lock-out  

 

De evolutionaire economie gaat er van uit dat bedrijven en sectoren zich voortdurend 

aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit proces van voortdurende aanpassing en selectie 

zorgt voor een concurrerende economie. Succesvolle bedrijven overleven en bedrijven die zich niet 

weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden verdwijnen. Dit proces van ‘creatieve destructie’ 

zorgt voor een vitale economie.  

 

De verschillende systemen van lock-in, technologische, politieke, cognitieve en functionele 

lock-in, kunnen elkaar versterken waardoor een sector of regio in een negatieve spiraal terecht komt. 

Dit hoeft echter niet het einde te betekenen voor de dominante sectoren en voor de regionale 

economie. Er bestaan verschillende ontwikkelingspaden voor sectoren en regio’s die te maken 

hebben met een lock-in. Het creëren van nieuwe paden of technologische trajecten kan nieuwe 

bedrijven aantrekken of spinoffs creëren waardoor er nieuwe groeikansen ontstaan. Martin (2010, 
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p.14) geeft de mogelijke ontwikkelingstrajecten van sectoren weer in figuur 2.6. Een industrie hoeft 

niet het standaard PLC-model te volgen. Todling en Trippl (2004) hebben dan ook kritiek op de PLC. 

Ze stellen dat het model te deterministisch is met betrekking tot de gesuggereerde uitkomsten.  

 

Als gevolg van innovaties en voortdurende aanpassingen zijn trajecten mogelijk zoals in de 

figuur wordt weergegeven. Vernieuwingsimpulsen kunnen dus leiden tot een revitalisering van een 

‘oude’ stagnerende industrie, waarbij weer ruimte is voor nieuwe bedrijven, een toename van 

marktaandelen en werknemers.  

 

Figuur 2.6: Verschillende ontwikkelingstrajecten vanuit evolutionaire benadering 

 
Bron: Martin, 2010, p.14. 

 

Nieuwe paden ontstaan in toenemende mate uit eerdere of bestaande regionale paden 

(Martin en Sunley, 2006). Martin en Simmie (2008, p.186) stellen dat: “new paths do not emerge in a 

vacuum, but always in the context of existing structures and paths of technology, industry and 

institutional arrangements”.   

 

Martin en Sunley (2006, p.420) beschrijven een vijftal mogelijkheden waarop een negatieve regionale 

lock-in kan worden afgewend: 

1. Endogene creatie: het ontstaan van nieuwe technologieën en industrieën binnen de regio 

2. Diversiteit van de lokale industrie, technologieën en organisaties stimuleert innovatie 

3. Importeren van groeisectoren 

4. Transitie, waarbij de kerntechnologieën van industrieën in verval worden omgevormd en zo de 

basis bieden voor gerelateerde groeisectoren 

5. Versterken van bestaande industrieën door het vernieuwen van technologieën en het 

toevoegen van producten en services 

 

Met endogene creatie wordt het ontstaan van een nieuwe technologie of industrie binnen een 

regio bedoeld. Uit onderzoeken van Boschma (1994) en Boschma en van der Knaap (1999) kunnen 

nieuwe sectoren overal ontstaan. Locatiefactoren hebben weinig invloed op de plaats waar dit 

gebeurt, omdat de bedrijven zelf in staat zijn om een gunstig productiemilieu te realiseren. Dit wordt 

ook wel ‘windows of locational opportunity’ genoemd. Diversiteit van de lokale economie heeft een 

positief effect op innovatie en vernieuwing, omdat door nabijheid tussen gerelateerde sectoren nieuwe 

ideeën ontstaan als gevolg van kennisspillovers en interactie tussen actoren. Dit proces wordt ook wel 

‘related variety’ genoemd (Frenken e.a., 2007). Daarnaast komen deze ideeën overeen met het 

gedachtegoed van Jane Jacobs (1969), die stelde dat groei juist in steden plaatsvindt vanwege de 



 

26 

diversiteit van mensen en bedrijven, waardoor nieuwe ideeën ontstaan en een voedingsbodem vormt 

voor innovatie. Het importeren van nieuwe technologieën of een nieuwe industrie kan nieuwe 

groeipaden realiseren. De kennisbasis binnen een regio moet wel aansluiten bij de nieuwe 

technologieën. Het gaat om het vermogen van een regio om nieuwe kennis en technologieën toe te 

kunnen passen. In de vierde plaats kunnen afglijdende industrieën nieuwe groeipaden vinden 

wanneer een transitie plaatsvindt naar gerelateerde groeisectoren, waarbij de kerntechnologieën en 

competenties hierop aansluiten. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de windmolenindustrie in Noord 

Duitsland. De nieuwe industrie profiteerde van de bestaande kennis en vaardigheden in de regio 

welke afkomstig zijn van de aanwezige en verdwenen scheepsbouwbedrijven (Fornahl, 2011). In de 

laatste plaats benadrukken Martin en Sunley (2006) de mogelijkheid van continue vernieuwing als 

gevolg van incrementele en radicale innovaties in producten en processen, waardoor een industrie 

concurrerend kan blijven. Deze gedachte stoelt sterk op de ideeën van Schumpeter (1934). 

Incrementele innovaties verlengen de levenscyclus van een product, terwijl radicale innovaties een 

nieuw ontwikkelingspad creëren. 

 

Omdat een negatieve lock-in niet het eindstadium van een SLC is, zoals het model van Martin 

en Sunley (2006) suggereren, oppert Martin (2010) een alternatief en meer dynamisch model (figuur 

2.7). In dit model is ruimte voor twee trajecten. In de eerste plaats een proces van negatieve lock-in 

(bovenste traject) waarin er belemmeringen ontstaan voor aanpassing en vernieuwing. Martin voegt 

een tweede traject toe, waarbij er mogelijkheden zijn voor bestaande industrieën om te 

herstructureren en vernieuwen. 

 

Figuur 2.7: Twee verschillende ontwikkelingstrajecten 

  
Bron: Martin, 2010, p.32 

 

Boschma en Lambooy (1999) zien twee mogelijke aanpassingstrajecten: ‘deep restructuring’ 

en ‘adaptive’ restructuring. Het eerste traject sluit aan bij de ‘jonge’ Schumpeter. In dit proces van 

continue verandering, of ‘creatieve destructie’, verdringen nieuwe bedrijven de oude niet presterende 

bedrijven. De nieuwe opkomende sectoren moeten zelf zorg dragen voor groeicondities als 

ondersteunende bedrijven, kennisinstituten en kapitaal, omdat er grote verschillen bestaan tussen de 

nieuwe eisen aan kennis en vaardigheden en wat de omgeving biedt. Het tweede traject sluit aan bij 

de ‘oude’ Schumpter die uit ging van enorme kosten van innovaties, die alleen grote bedrijven en 

overheden kunnen bekostigen, omdat R&D kennisintensief is, en daardoor ook kapitaalintensief. 

Grote bedrijven kopen kleine bedrijven op om hun positie te versterken. Monopolies, kartels en sterke 

banden met overheden ontstaan. In een traject van ‘adaptive restructuring’ zal wel vernieuwing 
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plaatsvinden, maar eerder binnen de gevestigde grote bedrijven, dan door dynamiek in een 

bedrijvenpopulatie. 

 

In ‘open’ regio’s is er ruimte voor verandering, in ‘gesloten’ regio’s met lock-in zal een 

herstructurering moeilijk zijn. Een lock-in van oude productiestructuren bestaat uit technologieën, 

producten en organisaties, maar ook uit de omgeving die vaak sectorspecifiek is wat betreft opleiding, 

arbeid en instituties. Nieuwe ontwikkelingspaden brengt met zich mee dat bedrijven andere eisen 

kunnen stellen aan de omgeving dan bedrijven uit het verleden wat betreft kennisinstellingen, kennis 

of arbeid.  

 

2.4  Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn enkele belangrijke begrippen uit de evolutionaire economische geografie 

besproken. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingstrajecten die bedrijven en sectoren kunnen 

doorlopen aan bod gekomen. In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen deze begrippen en 

processen en de scheepsbouwsector in de DelTri-regio.  

 

Eén van besproken concepten is de productlevenscyclus. Klepper (1997, 2002) heeft dit 

concept gebruikt om de opkomst en neergang aan te tonen van een populatie bedrijven na de 

introductie van een nieuw product of nieuwe technologie, in dit geval de automobielsector. De 

evolutietheorie veronderstelt dat bedrijven die zich aanpassen (specialiseren) beter presteren dan 

bedrijven die niet in staat zijn zich aan te passen aan markttechnische en technologische 

veranderingen. Technologische veranderingen hebben invloed op een bedrijvenpopulatie, doordat er 

marktverschuivingen plaatsvinden. In de onderzoeken van Klepper staan ‘entry’s’, ‘exits’ en de 

kenmerken hiervan centraal, om de evolutie van sectoren te beschrijven. Ook de scheepsbouwsector 

is voortdurend aan verandering onderhevig. De scheepsbouw van nu is niet de scheepsbouw van 

vroeger. Bedrijven binnen de sector zijn zich gaan specialiseren in enkele zeer specialistische 

nichemarkten. Het is de vraag of dit nieuwe groeitrajecten zijn binnen de scheepsbouwindustrie. De 

effecten van de specialisatie op de bedrijfsdynamiek en op de samenstelling scheepsbouwbedrijven 

komt in dit onderzoek aan bod. De dynamiek in de bedrijfspopulatie wordt geanalyseerd in hoofdstuk 7 

aan de hand van ‘entry’s’ en ‘exits’, en de werkgelegenheidseffecten hiervan. In hoofdstuk 8 komen de 

kenmerken van de groeiende en krimpende bedrijven, ‘entry’s’ en ‘exits’ aan bod, om aan het licht te 

brengen welk type bedrijven (nichemarkten) groeien en welk type bedrijven te maken hebben met een 

lock-in. 

 

Martin en Sunley (2006) geven aan dat sectoren zich voortdurend moeten aanpassen 

veranderende omstandigheden om een lock-in te voorkomen. Hiervoor geven zij vijf mogelijkheden 

(p.22). Innovatie en vernieuwing staan hier centraal. Kenniscreatie en kennisdeling tussen actoren is 

van belang om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Routines worden op verschillende manieren binnen en 

over bedrijven verspreid: door het creëren van spinoffs, arbeidsmobiliteit en netwerkvorming 

(Boschma en Frenken, 2006). In hoofdstuk 3 komen de diverse hulpbronnen aan bod die voor 

bedrijven van belang zijn. In hoofdstuk 9 wordt vervolgens ingegaan op het gebruik van hulpbronnen 

door scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio, waaronder netwerken van bedrijven die routine-

overdracht tussen actoren mogelijk maken.  
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3 Verankering 

 
 

In het vorige hoofdstuk is de evolutie van bedrijven en sectoren beschreven. Door voortdurende 

incrementele en radicale innovaties (technologische evolutie) bestaat de mogelijkheid dat de eisen die 

bedrijven stellen aan hun omgeving veranderen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld toegang nodig tot een 

bepaald type arbeiders met specifieke kennis of toegang tot kapitaal. In dit hoofdstuk worden de 

hulpbronnen beschreven welke enerzijds belangrijk zijn voor evolutie en anderzijds voor het presteren 

van bedrijven. 

 

3.1 Hulpbronnen 

 

De evolutionaire economie gaat uit van voortdurende vernieuwing en aanpassing van 

bedrijven, waarbij de relatie van de bedrijven met hun omgeving centraal staat. Continue aanpassing 

en vernieuwing zorgen voor dynamiek in de bedrijvenpopulatie als gevolg van processen als 

‘creatieve destructie’ waarbij oude niet goed presterende bedrijven worden verdrongen door nieuwe of 

vernieuwende bedrijven. De toegang tot kennis en technologie is van cruciaal belang. Wanneer 

bedrijven hiertoe geen toegang hebben, zullen zij minder in staat zijn om zich aan te passen en te 

vernieuwen. De toegang tot belangrijke hulpbronnen leidt tot efficiënte combinatie van 

productiefactoren, waardoor kosten afnemen en de concurrentiekracht toeneemt. Bedrijven profiteren 

van de toegang tot specifieke hulpbronnen. Ruimtelijke agglomeratie zorgt voor: 

 Pool van gespecialiseerde arbeiders 

 Faciliteert ontwikkeling van gespecialiseerde input en services 

 Voordeel voor bedrijven van kennis en technologische spillovers 

 

De relatie tussen bedrijf en omgeving is echter geen statisch gegeven. Als gevolg van 

innovaties en technologische ontwikkelingen binnen bedrijven kan de relatie tussen bedrijf en regio 

veranderen. Als gevolg van industriële vernieuwing (nieuwe producten of ontwikkelingspaden) kunnen 

de behoeften (hulpbronnen) van bedrijven veranderen. Hulpbronnen kunnen gecreëerd zijn door 

toedoen van de mens, zoals arbeid, vaardigheden, infrastructuur en kapitaal, of natuurlijk zoals water. 

Hulpbronnen zijn dus de noodzakelijke behoeften van bedrijven. Wanneer bedrijven veranderen of er 

nieuwe bedrijven ontstaan, bestaat er de mogelijkheid dat de behoeften (vraag) naar hulpbronnen van 

bedrijven in een regio niet overeenkomen met het aanbod van de regio. De match tussen deze vraag 

en aanbod zegt iets over de regionale verankering van de bedrijven in de regio.  

 

Voor de scheepsbouwsector in de DelTri-regio wordt gekeken of de ontwikkelingen in de 

sector van invloed zijn op de noodzakelijke hulpbronnen en of deze hulpbronnen wel in de regio zelf 

gevonden kunnen worden. In de neoklassieke economische theorie speelt de toegang tot traditionele 

productiefactoren een belangrijke rol, zoals arbeid, grondstoffen en infrastructuur. De manier waarop 

bedrijven hier aanspraak op maken kan sterk verschillen als gevolg van de manier waarop bedrijven 

zijn georganiseerd. Verticaal geïntegreerde bedrijven produceren bijvoorbeeld producten van 

grondstof tot eindproduct, terwijl bedrijven die een ‘flexible specialisation’ strategie volgen zich meer 

richten op de kerncompetenties en hierdoor eerder een hecht netwerk van toeleverende en 

samenwerkende bedrijven om zich heen verzamelen.  

 

In de evolutionaire economie speelt de toegang tot drie hulpbronnen een belangrijke rol: 

 Toegang tot specifieke arbeid 

 Toegang tot specifieke kennis 

 Netwerkrelaties (toeleveranciers, coproducenten) 

 

 Deze hulpbronnen zullen in de volgende paragrafen beschreven worden. Op deze 

hulpbronnen ligt de focus in dit onderzoek. Dat betekent echter niet dat andere hulpbronnen niet 
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meegenomen worden in de interviews. De ontwikkelingen in de scheepsbouw in de afgelopen 35 jaar 

hebben hun sporen nagelaten in de Nederlandse scheepsbouwindustrie. De bouw van casco’s en 

eenvoudige (grote) ladingschepen zijn activiteiten die zijn verplaatst naar lage lonenlanden. De 

Nederlandse scheepsbouwindustrie concurreert op kennis en technologie en richt zich veelal op de 

bouw van complexe schepen. Om deze reden zal in dit onderzoek de focus liggen op de hulpbronnen 

die gerelateerd zijn aan deze ‘moderne’ scheepsbouw. 

 

3.2 Toegang tot arbeid 

Arbeid is een van de traditionele productiefactoren. Zonder arbeid is er geen productie. Maar 

het is ook een van de drie cruciale factoren uit het productiemilieu voor het functioneren van 

hoogwaardige technologische sectoren. Deze sectoren stellen specifieke eisen aan werknemers op 

het gebied van vaardigheden, kennis en flexibiliteit. De vraag is of bedrijven op een locatie gevestigd 

zijn waar zij toegang hebben tot het juiste personeel, of dat zij in staat zijn om het juiste personeel aan 

te trekken, ook van buiten de regio. Boschma (1994) stelt dat een specifieke arbeidsmarkt eerder het 

gevolg is van een clusterformatie dan een voorwaarde voor het ontstaan van een cluster.  

Wanneer we spreken over een revitalisering van een traditionele industrie, zoals de 

scheepsbouw, kan dit betekenen dat de eisen die aan de lokale arbeidsmarkt worden gesteld 

veranderen door de toename van technologie. Technologie is een combinatie van fysieke techniek en 

human capital, kennis. De manier waarop bedrijven omgaan met zulke nieuwe omstandigheden is 

interessant. Gaan bedrijven zelf mensen opleiden, werken ze samen met regionale 

opleidingsinstituten, kennisinstituten, of worden arbeiders met de juiste kennis en vaardigheden 

gezocht buiten de eigen regio? 

Specifieke arbeid is niet overal te krijgen, zeker wanneer het hoogopgeleide technische 

mensen betreft. Kenniswerkers kunnen kennis creëren, toepassen en gebruiken en zo een belangrijke 

bijdrage leveren aan innovatieve activiteiten. Dit kan door middel van R&D, toepassen van nieuwe 

technologieën en het efficiënt gebruiken van de aanwezige middelen. Deze kenniswerkers hebben 

een positief effect op productiviteit en innovatiekracht van bedrijven en zodoende op de economie. 

Aantrekken en behouden van mensen met specifieke kennis en vaardigheden is van groot belang 

voor bedrijven. De mogelijkheden van bedrijven tot het aantrekken van de juiste arbeid heeft tevens 

invloed op de relatie tussen het bedrijf en de omgeving. Wanneer specifieke arbeid niet in de regio te 

vinden is, zullen bedrijven veel kosten moeten maken om of werknemers van elders aan te trekken of 

zelf opleidingen verzorgen.  

3.3 Toegang tot toeleveranciers 

Bedrijven zijn niet altijd in staat om zelf nieuwe producten te ontwikkelen. Zowel verticale, 

horizontale als diagonale samenwerking is van belang voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Interactieve leerprocessen, of ‘local buzz’, draagt bij aan een vitaal en vernieuwend cluster. Nieuwe 

clusters of revitaliserende industrieën hebben het vermogen tot het creëren en aantrekken van een 

ondersteunend netwerk van toeleveranciers en afnemers. Boschma (1994) stelt dat dit netwerk van 

toeleveranciers niet noodzakelijkerwijs in de regio hoeft te liggen. Echter stelt hij dat het vaak wel een 

positief effect heeft op de ontwikkeling van de bedrijven. Een dergelijk regionaal netwerk van 

toeleveranciers en afnemers, localization economies, draagt bij aan versterking van de regionale 

cluster. Strategische netwerken dragen bij aan de reductie van kosten als gevolg van het afnemen van 

transactiekosten. Vertrouwensrelaties tussen bedrijven zijn hiervoor belangrijk. Naast deze localization 

economies zijn netwerken ook belangrijk voor kennisdeling en kenniscreatie.  

Kennis is nodig voor bedrijven om te kunnen innoveren. Marktkennis is nodig om te weten wat 

de klanten willen en vragen. Technologische en tacit kennis is nodig om nieuwe ideeën te kunnen 

bedenken en ontwikkelen. Een bedrijf kan over deze kennis beschikken als gevolg van leerprocessen 

en kennisspillovers, wanneer kennis ‘weglekt’ vanuit een ander bedrijf. Bij geografisch geclusterde 
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bedrijven is er vaak sprake van kennisspillovers, en dit speelt een belangrijke rol in leerprocessen en 

innovatie. Het netwerk dat bedrijven onderhouden is hiervoor van belang. In de eerste plaats het 

regionale netwerk, of local buzz (Bathelt e.a., 2004). Deze lokale relaties zorgen voor 

kennisoverdracht en uitwisseling van informatie. Enkel regionale relaties kunnen leiden tot een lock-in, 

doordat de ontwikkelingen elders in de wereld aan het regionale netwerk voorbij gaan. Bathelt e.a. 

(2004) spreken dan ook van het belang van de internationale relaties, of ‘global pipelines’, voor 

kennisoverdracht. Deze internationale relaties hebben een positief effect op de regionale 

kennisontwikkeling.  

Volgens de Zweedse econoom Håkansson (1992) is innovatie een transformatieproces. In dit 

proces worden hulpbronnen (input) omgezet in innovatie (output). Verschillende actoren (intern en 

extern) maken door middel van transformatie- (R&D en productie) en transactieprocessen (inkoop en 

verkoop) gebruik van hulpbronnen ten behoeve van innovatie. Håkansson stelt dat hulpbronnen 

heterogeen zijn, en dat de waarde van de hulpbronnen afhangt van de kennis en vaardigheden om 

deze hulpbronnen toe te passen en te combineren. Een bedrijf kan intern de benodigde kennis 

verwerven door middel van R&D activiteiten, door processen als ‘learning-by-doing’ en ‘learning-by-

using’. Ook kan een onderneming externe hulpbronnen gebruiken om de juiste kennis in te zetten, 

door middel van ‘learning-by-interacting’. Een onderneming moet de kennis hebben van de machines, 

technologieën en grondstoffen welke het afneemt van toeleveranciers om deze efficiënt te gebruiken. 

Daarnaast is het nodig om kennis te hebben van de wensen van de klanten. Netwerkrelaties, voor- en 

achterwaarts en diagonaal in de waardeketen, zijn van belang voor het verwerven van de juiste 

kennishulpbronnen. Voor zowel netwerkrelaties als samenwerkingsrelaties hoeft geografische afstand 

geen rol te spelen. Echter kan geografische nabijheid face-to-face contacten bevorderen en een 

positief effect hebben op vertrouwen tussen bedrijven. De toegang tot toeleveranciers kan bijdragen 

aan de prestaties van bedrijven en kenniscreatie. 

3.4  Toegang tot kennis  

 

In elk van de ontwikkelingspaden is vernieuwing en innovatie de bron van groei. 

Kennisnetwerken zijn hiervoor van wezenlijk belang. In de clusterliteratuur wordt dan ook het belang 

van kennisrelaties benadrukt. Daarnaast wordt gesproken over het belang van leren voor regionale 

economische ontwikkeling. Er wordt ook wel gesproken over ‘the learning region’ (Morgan, 1997) om 

het belang aan te geven van collectieve leerprocessen. Het kan gedefinieerd worden als een 

regionale innovatie strategie waarin een breed scala aan regionale actoren, zoals bedrijven, overheid, 

beleidsmakers en kennisinstellingen sterk, maar flexibel met elkaar zijn verbonden. Geografie speelt 

een fundamentele rol in het innovatie- en leerproces, omdat innovatie in veel gevallen niet het product 

is van een enkel bedrijf, maar van een verzameling hulpbronnen, kennis, vaardigheden en andere 

inputs uit de regionale omgeving (Malmberg en Maskell, 1997).  

 

Elk ontwikkelingstraject dat Martin en Sunley (2006) beschrijven start met innovatie. Dit kan 

betekenen dat bedrijven binnen een regio innoveren, maar ook dat innovaties buiten de regio plaats 

kunnen vinden die worden geïmporteerd. In de clusterliteratuur is veel aandacht voor innovaties en 

welke processen innovaties bevorderen. Hierbij wordt gekeken naar de formele en informele relaties 

tussen bedrijven welke van belang zijn om te komen tot nieuwe ideeën en innovatie. Dit kan enerzijds 

door het vormen van netwerken en anderzijds als gevolg van kennisspillovers door de nabijheid tot 

andere gerelateerde bedrijven.  

  

 Bij netwerken gaat het om de kwaliteit en de effectiviteit van de relaties. Deze relaties tussen 

actoren, bedrijven en (kennis)instellingen zorgen voor verspreiding van kennis, waarmee innovatie en 

vernieuwing worden bevorderd. Atzema (2008) definieert netwerken als strategische, doelmatige, 

soms herhalende en gewoonlijk samenwerkende interacties tussen verbonden bedrijven en andere 

instellingen, die mogelijk in elkaars fysieke nabijheid opereren.  
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 Bathelt e.a. (2004) gaan ervan uit dat lokale kennisrelaties, ‘local buzz’ van belang zijn voor de 

ontwikkeling van bedrijven, maar benadrukken dat ook relaties van bedrijven buiten het lokale netwerk 

‘global pipelines’ nodig zijn om een lock-in te voorkomen. ‘Local buzz’ betekent dat bedrijven, die in de 

fysieke nabijheid van elkaar opereren, ook samenwerken en kennis delen, onder andere door face-to-

face contacten, waardoor zowel ‘codified’ als ‘tacit’ kennis kunnen worden verspreid. Bedrijven kunnen 

bijvoorbeeld gezamenlijk vraagstukken aanpakken met betrekking tot productontwikkeling, die zij door 

middel van een ‘stand alone’ strategie niet aankunnen. Wanneer bedrijven die in de fysieke nabijheid 

van elkaar opereren te weinig relaties hebben met bedrijven buiten de lokale omgeving kan er een 

lock-in ontstaan. Deze situatie kan ontstaan omdat nieuwe innovatie en kennis, welke ontwikkeld is 

buiten de cluster van bedrijven, niet wordt opgenomen. Bedrijven kunnen op deze wijze achterlopen 

op de nieuwe (internationale) ontwikkelingen en zo concurrentiekracht verliezen. 

 

 Bathelt e.a. (2004) benadrukken daarom ook het belang van ‘global pipelines’. Hiermee 

bedoelen zij effectieve kennisrelaties met bedrijven en/of instellingen buiten de eigen cluster. In het 

geval van de scheepsbouw in de Deltri-regio zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om 

samenwerkingsrelaties van bedrijven met vooraanstaande kennisinstellingen in Amerika of Azië, om 

zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in andere delen van de wereld. De relaties zoals 

Balthelt e.a. (2004) het voorstellen is gevisualiseerd in figuur 3.1.  

 

Figuur 3.1: Local buzz en global pipelines  

 
Bron: Bathelt, Malmberg en Maskell, 2004, p.46 

 

De relaties zoals Bathelt e.a. (2004) het voorstellen zijn niet alleen relaties tussen bedrijven 

onderling, maar bijvoorbeeld ook met kennisinstellingen. Er worden meerdere en verschillende 

soorten relaties onderscheiden tussen actoren. In de eerste plaats bestaan er verticale relaties. Dit zijn 

relaties met bedrijven uit dezelfde bedrijfskolom. Voor de scheepsbouw betekent dit bijvoorbeeld 

relaties tussen leveranciers van scheepsmotoren en een scheepswerf. Horizontale relaties hebben 

betrekking op relaties tussen gelijksoortige bedrijven. Bijvoorbeeld productiebedrijven die 

samenwerken aan een project. In de laatste plaats diagonale relaties. Dit zijn relaties waar bedrijven 

uit verschillende sectoren elkaar ondersteunen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het inschakelen van  

hoogwaardige zakelijke dienstverlening door bedrijven, omdat zij op bepaalde kennisterreinen zelf 

deze kennis niet in huis hebben.  

 

Visser en Atzema (2008) onderscheiden op basis van de genoemde relaties drie 

innovatiestrategieën voor bedrijven. Welke strategie een bedrijf hanteert heeft invloed op welk 



 

32 

ruimtelijk schaalniveau bedrijven relaties aangaan met andere bedrijven of instellingen. Visser en 

Atzema (2008) wijzen er verder op dat overheidsbeleid afgestemd moet zijn op de wijze waarop 

bedrijven omgaan met het innovatievraagstuk.  

 

Figuur 3.2: Innovatiestrategieën  

 
Bron: Visser en Atzema, 2008, p.1175 

 

Kennis is dus erg belangrijk voor het vernieuwingsproces van industrieën. Innovatie staat 

hierin centraal. Er wordt ook wel gesproken over regionale innovatiesystemen (RIS), om het geheel 

van relaties dat hiervoor van belang is te ondervangen. Er bestaan meerdere definities, maar hier 

wordt de definitie van Evangelista (2002) gehanteert (In: Nijdam en De Langen, 2006, p. 20): “een 

gelokaliseerd netwerk van actoren en instituties in de publieke en private sector, waarvan de 

activiteiten en interacties technologieën genereren, importeren, modificeren en verspreiden”. Niet 

alleen de individuele ‘inspanningen’ van bedrijven zijn van belang, maar dus ook de samenwerking 

met bedrijven en instellingen.  

 

Een RIS kan het beste worden geanalyseerd op basis van de volgende kenmerken (Nijdam en De 

Langen, 2006): 

 Bedrijfsinterne organisatie: is er aandacht voor kennisontwikkeling 

 Interactie tussen bedrijven 

 Positie die publieke sector inneemt: komen wensen van bedrijven en overheidsbeleid overeen 

of zijn er fricties 

 Institutionele setting van de financiële sector: beschikbaarheid en toegankelijkheid tot  

kapitaal 

 Mate van R&D activiteiten: mate van onderzoek bij bedrijven en overheid, en is de kennis te 

vermarkten 

 Regionale instituties voor coördinatie en controle: administratieve wettelijke en fiscale kaders 

 Structuur van de industrie: de mate van samenwerkingsgeneigdheid, bedrijfsgrootte en 

concurrentie 

 Ruimtelijke structuur: geografische spreiding van bedrijven, toeleveranciers en 

kennisinstellingen 

 Mate van openheid voor internationale economie: zijn bedrijven in staat om externe 

hulpbronnen te benutten 

 

3.5 Toegang tot hoogwaardige diensten 

In de internationale literatuur is steeds meer aandacht voor de rol van hoogwaardige zakelijke 

dienstverlening in het bedrijfsproces van kennisintensieve bedrijven (Jacobs, 2007). Bedrijven zijn niet 

altijd zelf in staat om succesvolle R&D activiteiten op te zetten omdat ze bijvoorbeeld de kennis niet in 

huis hebben of om de juiste beslissingen te nemen omdat ze te weinig kennis hebben van de wet- en 

regelgeving. Bedrijven kunnen dan deze kennis en ervaring inkopen bij andere bedrijven, welke 

worden aangeduid als ‘hoogwaardige zakelijke dienstverlening’. Bedrijven die in deze categorie vallen 
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zijn bijvoorbeeld consultancy bedrijven, juristen, ICT dienstverlening, marketing of onderzoeksbureaus 

(Jacobs e.a., 2010). Kennis is het belangrijkste product wat aan bedrijven wordt geleverd. Doordat 

hoogwaardige zakelijke diensten veel relaties onderhouden met bedrijven uit verschillende sectoren 

blijven zij goed op de hoogte van alle (internationale) ontwikkelingen. Vaak leveren de hoogwaardige 

zakelijke diensten oplossingen voor problemen waar bedrijven zelf niet staat zijn deze op te lossen, 

omdat zij de juiste kennis niet in huis hebben. De hoogwaardige diensten vormen een schakel tussen 

bedrijven, het brengt bedrijven en instellingen met elkaar in contact en kunnen op deze wijze bijdragen 

aan innovatie en kennisverspreiding. 

Deze diensten worden meestal lokaal ingekocht, omdat deze bedrijven gericht zijn op 

specifieke aanwezige sectoren en zodoende een versterking vormen voor de aanwezige bedrijven. 

Deze hoogwaardige diensten kunnen specialiseren in specifieke industrieën als gevolg van lokale 

leerprocessen (Muller en Zenker, 2001). Echter is er ook sprake van hoogwaardige diensten die 

werken voor uiteenlopende sectoren. Tevens zijn deze diensten vaak geclusterd in de grote 

wereldcentra vanwege de agglomeratievoordelen (Jacobs e.a., 2010). Jacobs laat zien, dat voor de 

maritieme transport sector, de diensten zich inderdaad clusteren in haven steden, waarbij wel de 

grootste agglomeraties de hoogste ranking hebben, zoals Londen en Singapore. Voor de 

scheepsbouw in de DelTri-regio is het interessant op welk schaalniveau de bedrijven gebruik maken 

van hoogwaardige dienstverlening en of deze diensten zich specifiek hebben toegelegd op de 

scheepsbouw.  

3.6  Toegang tot kapitaal  

 Nieuwe technologische trajecten bieden mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Nieuwe 

bedrijven die willen groeien, moeten concurreren om verschillende hulpbronnen zoals human 

resources en kapitaal. Kleine bedrijven kunnen vaak gefinancierd worden met familiekapitaal of 

leningen van banken. Bedrijven die grote investeringen moeten doen zijn eerder aangewezen op 

‘venture capital’. De toegang tot ‘venture capital’ is vaak regionaal begrensd en ongelijk over landen 

verdeeld (Stam, 2009, p.9). De aanname is dat geografische nabijheid van belang is voor de toegang 

tot ‘venture capital’ onder andere doordat face-to-face contacten belangrijk zijn voor het vertrouwen 

tussen ondernemer en kapitaalverschaffer. 

3.7 Evolutie en bedrijfsorganisatie 

In de introductie van dit hoofdstuk werd al vanuit de evolutionaire ontwikkeling van een sector 

beredeneerd dat dit proces er toe kan leiden dat bedrijven andere aanspraken kunnen maken op 

hulpbronnen dan zij in een eerder stadium deden. Een nieuw technologisch traject dat is ingeslagen 

kan nieuwe eisen stellen aan een omgeving. De vraag is hoe bedrijven hiermee omgaan. Soms zijn 

de nieuwe benodigde hulpbronnen al beschikbaar, in andere gevallen voldoet een omgeving niet aan 

de eisen van het bedrijf. Vaessen (1993, p.60-67) heeft geconstateerd dat bedrijven op vier manieren 

om kunnen gaan met een productieomgeving welke niet aan de eisen voldoet: 

1) Manipulatie: door bijvoorbeeld lobbyactiviteiten de overheid overhalen om bepaalde 

aanpassingen te doen aan infrastructuur, waardoor het productiemilieu verbetert.  

2) Immunisatie: het bedrijf probeert zich onafhankelijk te maken van het regionale 

productiemilieu. Bijvoorbeeld door zelf opleidingen aan te bieden. 

3) Adaptatie: aanpassen aan het productiemilieu. Bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing over een 

korte afstand omdat dat uitbreidingsmogelijkheden biedt. 

4) Utilisatie: gebruik maken van de mogelijkheden die het productiemilieu biedt. Vooral 

internationals maken hier goed gebruik van, door voor verschillende bedrijfsonderdelen de 

meest geschikte locatie te kiezen. 

 

Adaptatie en immunisatie zijn twee strategieën die bedrijven intern oplossen, terwijl 

manipulatie en utilisatie strategieën zijn waarbij de juiste aanpassing ligt in de omgeving. Voor 
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bedrijven in de scheepsbouw kunnen de technologische veranderingen en specialisatie in 

nichemarkten leiden tot veranderende eisen die de bedrijven stellen aan de productieomgeving en 

leiden tot aanpassingen in de institutionele relaties, marktrelaties en fysieke relaties. De bedrijven 

kunnen op verschillende manieren hiermee omgaan. Interessant is of dit voor de scheepsbouw 

ruimtelijk economische gevolgen heeft en op welke wijze de bedrijven opgaan met een eventuele 

‘mismatch’ tussen eisen en aanwezige hulpbronnen. Grote bedrijven zijn machtiger dan kleine 

bedrijven en zullen eerder succes hebben met manipulatie. 

3.8 Vestigingseisen 

Vestigingseisen van bedrijven zijn van belang voor de locatiekeuze voor nieuwe bedrijven en 

voor verhuisgedrag van bedrijven. Bedrijven kunnen op basis van de eisen die zij stellen aan hun 

omgeving besluiten om te verhuizen of om juist te investeren in de locatie waar zij al gevestigd zijn.  

Bedrijven kiezen voor een locatie waar zij het beste haar doelstellingen kan verwezenlijken. 

Deze doelstellingen kunnen aan verschillende zaken worden gerelateerd, zoals de aanwezigheid van 

arbeidskrachten, toegang tot de afzetmarkt, een goede infrastructuur of de aanwezigheid van een 

goed snel internetnetwerk. Afhankelijk van de eisen die bedrijven stellen aan hun omgeving wordt de 

meest geschikte locatie gezocht. Afhankelijk van de activiteiten van bedrijven worden andere eisen 

gesteld. De locatiefactoren die voor bedrijven van belang kunnen zijn, kunnen worden verdeeld in 

twee categorieën: zachte en harde locatiefactoren. Harde locatiefactoren hebben bijvoorbeeld 

betrekking op afstand tot de afzetmarkt, bereikbaarheid, infrastructuur en de aanwezigheid van een 

goed aansluitende arbeidspool. Zachte locatiefactoren zijn meer gericht op gevoel en kunnen 

betrekking hebben op de aantrekkelijkheid van de leefomgeving, aanbod culturele voorzieningen, 

arbeidsmentaliteit of het imago van het gebied.  

Voor verschillende typen bedrijven heeft de Stec Groep (2001) een overzicht gegeven van de 

verdeling zachte-harde locatiefactoren in de locatiebeslissing, zie figuur 3.3. De meeste 

scheepbouwbedrijven zullen geclassificeerd worden als productievestiging. De verwachting is dan ook 

dat voor de bedrijven in dit onderzoek de harde locatiefactoren belangrijker zijn dan de zachte 

locatiefactoren.   

Figuur 3.3: Harde en zachte locatiefactoren 

 
Bron: Stec Groep, 2001 

 

In hoofdstuk twee is de evolutionaire ontwikkeling van bedrijven en sectoren besproken. Deze 

evolutie heeft betrekking op zowel technologische ontwikkeling (innovatie) als marktveranderingen. Als 

gevolg van deze technologische ontwikkelingen en marktverschuivingen kunnen de eisen die 

bedrijven stellen aan hun omgeving veranderen. In dit onderzoek zal een onderscheid gemaakt 

worden tussen harde en zachte locatiefactoren in de analyse van de vestigingseisen. 
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3.9 Conclusie 

Bedrijven zijn afhankelijk van enkele noodzakelijke hulpbronnen om te kunnen functioneren. 

De activiteiten die zij uitvoeren bepalen voor een groot deel de eisen die bedrijven stellen aan deze 

externe hulpbronnen. Een scheepsbouwbedrijf zal andere eisen stellen aan infrastructuur dan een 

consultancybureau. Maar ook binnen de scheepsbouw kunnen de eisen die bedrijven stellen aan hun 

omgeving uiteenlopen. Een bedrijf dat hoogtechnologische baggerequipment ontwerpt en produceert 

verlangt een ander type kennis en arbeid dan een bedrijf dat een binnenvaart bulkschip bouwt.  

Bedrijven zoeken altijd naar de locatie die het beste past bij de activiteiten die zij uitvoeren om 

bijvoorbeeld te kunnen profiteren van een goed geschoolde arbeidspool of de aanwezigheid van een 

grote afzetmarkt. Kennisintensieve bedrijven zijn gebaat bij een sterke mate van interactie tussen 

bedrijven en instellingen binnen de cluster, om kennisdeling mogelijk te maken en innovatie te 

stimuleren (local buzz) en met kennisnetwerken buiten de cluster (global pipelines) om een lock-in te 

voorkomen.  Vanuit de evolutietheorie wordt verondersteld dat technologie en markt continu in 

beweging zijn. De vraag is of de evolutie van de scheepsbouwsector er toe heeft geleid dat de 

sectorstructuur van de scheepsbouw is veranderd (hoofdstuk 8) en of de bedrijven, in verband met 

een andere samenstelling, andere eisen zijn gaan stellen ten aanzien van de beschreven 

hulpbronnen, kennis, arbeid, infrastructuur en toeleveranciers. Hierbij wordt ook aandacht besteed 

aan het concept ‘local buzz’ en ‘global pipelines’. Deze laatste vraagstukken komen aan bod in 

hoofdstuk 9.  
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4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 
 

Dit onderzoek richt zich op de evolutie van de scheepsbouwindustrie in de DelTri-regio. Met behulp 

van inzichten en begrippen uit de evolutionaire economie kunnen de onderzoeksvragen en 

hypothesen scherp gesteld worden. Vervolgens wordt het conceptueel model gepresenteerd en volgt 

de verantwoording.  

 

4.1 Hoofd- en deelvragen 

 

 Naar aanleiding van de literatuurverkenning zal de probleemstelling geformuleerd worden. Als 

gevolg van technologische en markttechnische evolutie is de scheepsbouw van toen niet meer de 

scheepsbouw van nu. Bekende toonaangevende scheepsbouwbedrijven zijn verloren gegaan, 

bedrijven zijn gegroeid of afgeslankt en nieuwe bedrijven zijn gekomen. Het is echter onduidelijk welk 

ontwikkelingstraject de scheepsbouwsector in de DelTri-regio doormaakt en wat dat betekent voor de 

samenstelling van de bedrijvenpopulatie en de eisen die de bedrijven stellen aan haar omgeving. In dit 

onderzoek staat de volgende vraag centraal: 

 

In hoeverre heeft de technologische en economische evolutie van de scheepsbouwsector in de DelTri-

regio, gemeten aan de omvang en samenstelling van de sector, invloed op de aard en mate van 

regionale verankering van de aanwezige scheepsbouwbedrijven, in de vorm van het gebruik van 

diverse hulpbronnen in de regio? 

Ter ondersteuning van het onderzoek zijn drie deelvragen geformuleerd.  

1. In hoeverre is er sprake van bedrijfsdynamiek in de populatie van de scheepsbouwindustrie in 

de DelTri-regio, en wat is hiervoor de verklaring? 

2. Heeft deze dynamiek geleid tot een veranderde samenstelling van de populatie 

scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio? 

3. Maken scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio, in verband met de veranderende 

samenstelling van de populatie, andere aanspraken op regionale hulpbronnen, en stellen zij 

daarom andere eisen aan hun omgeving? 

 

In het eerste deel van het empirisch onderzoek (hoofdstuk 7) zal de vraag beantwoordt 

worden of er sprake is van bedrijfsdynamiek in de populatie van de scheepsbouwindustrie. De 

bedrijfsdynamiek in een populatie kan een indicatie geven van de richting waarin een sector zich 

ontwikkelt. Het aantal ‘entry’s’ en ‘exit’s’, en de werkgelegenheidseffecten hiervan, geven bijvoorbeeld 

een indicatie voor groei, stagnatie of lock-in. De methode van onderzoek is een longitudinale analyse 

van een dataset (1990-2011), afkomstig uit het Bedrijven Register Zuid Holland (BRZ, 2012). 

In deel twee van het onderzoek (Hoofdstuk 8) wordt een antwoord gezocht op de vraag of de 

bedrijfsdynamiek in de populatie heeft geleidt tot een andere samenstelling van de bedrijvenpopulatie. 

Als gevolg van toetreding en uittreding, of interne veranderingen bij bedrijven kan de sectorstructuur 

veranderen. De bedrijven in de dataset zijn naar aanleiding van hun hoofdactiviteit ingedeeld in drie 

subsectoren: speciale scheepsbouw, standaard scheepsbouw en reparatie & onderhoud. Voor de 

periode 1990-2011 is geanalyseerd welke verschuivingen er zijn opgetreden in de sectorstructuur. 

Daarnaast geeft een verandering in de geografische spreiding van de bedrijven in deze periode aan of 

de locatievoorkeuren van bedrijven tussen 1990-2011 verandert zijn. Veranderingen in de 

sectorstructuur kunnen gekoppeld worden aan indicatoren van groei zoals ‘entry’s’ en 

werkgelegenheid. Dit kan aantonen wat de kenmerken zijn van goed en minder goed presterende 

ondernemingen en subsectoren binnen de scheepsbouw in de DelTri-regio.   
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In deel drie van het onderzoek (hoofdstuk 9) wordt inzichtelijk gemaakt welke eisen de 

scheepsbouwbedrijven stellen aan hun omgeving. Maken de bedrijven gebruik van regionale 

hulpbronnen, of betrekken zij hulpbronnen van buiten de regio, op nationaal of internationaal niveau. 

Een toe- of afname van het gebruik van regionale hulpbronnen zegt iets over de binding (verankering) 

van de bedrijven met de regio. In de internationale literatuur komen een aantal hulpbronnen naar 

voren die voor innovatie van belang zijn: kennis, arbeid, ondersteunende instellingen en bedrijven en 

infrastructuur. De focus ligt op deze hulpbronnen. Deze informatie wordt verzameld door middel van 

interviews met geselecteerde bedrijven. De selectieprocedure wordt beschreven in hoofdstuk 6.  

4.2 Conceptueel model 

Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden welke factoren invloed hebben op de 

evolutionaire ontwikkeling van bedrijven en sectoren. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor 

dat bedrijven marktaandeel kunnen winnen, of wanneer zij niet in staat zijn te vernieuwen, 

marktaandeel verliezen. Zowel technologische ontwikkeling als markttechnische veranderingen 

kunnen invloed hebben op de populatieontwikkeling van bedrijven. Bedrijven groeien, slanken af, 

verdwijnen of ontstaan als gevolg van de eerder genoemde evolutie. De vraag is of bedrijven als 

gevolg van deze evolutie anders omgaan met de regionale hulpbronnen. Hierbij kan gedacht worden 

aan kennis, arbeid, toeleveranciers of infrastructuur. Daarna kan de vraag gesteld worden of bedrijven 

de noodzakelijke hulpbronnen wel in de regio kunnen vinden en of de vestigingseisen misschien in de 

loop der tijd veranderd zijn. Figuur 4.1 geeft het conceptueel model weer, het denkschema zoals uit de 

literatuur naar voren is gekomen en in dit onderzoek wordt gehanteerd.  

Figuur 4.1: Conceptueel model 

 

Vanuit de evolutionaire economie en het ‘levenscyclus’ concept wordt verondersteld dat de 

mogelijke evolutie van scheepsbouwbedrijven afhangt van een aantal factoren: de mate van 

hiërarchische structuur in de sector en de invloed op de afhankelijkheidsrelaties tussen MKB en ‘grote’ 

bedrijven, de invloed (positief/negatief) van de institutionele actoren en de lokale omgeving (paragraaf 

2.4). Niet alle mogelijke invloeden kunnen worden onderzocht in dit onderzoek. De evolutie zelf staat 

in dit onderzoek centraal. Om deze reden wordt de evolutie van de scheepsbouwindustrie gemeten 

aan de hand van een analyse van het Bedrijven Register Zuid-Holland. Deze analyse moet een 

antwoord geven op deelvraag één en deelvraag twee van dit onderzoek. In deze analyse wordt 

gekeken naar de veranderingen die opgetreden zijn binnen de bedrijvenpopulatie: 

1. aantal toe- en uittreders 

2. verschuiving in type activiteiten 

3. werkgelegenheidseffecten 

 



 

38 

Deze indicatoren geven een niet volledig beeld van de mate van lock-in of evolutie van de 

scheepsbouw. Alleen de bedrijvenpopulatie en werkgelegenheid van de bedrijven in de top van de 

piramide wordt in dit onderzoek bekeken. De ontwikkeling van de populatie toeleverende bedrijven 

wordt zodoende in dit onderzoek niet meegenomen. Interviews met bedrijven moeten leiden tot meer 

draagkracht van de uitkomsten. Verschillende factoren kunnen de evolutie van de scheepsbouw 

beïnvloeden. De evolutie zelf kan leiden tot een verandering van de regionale verankering van 

scheepsbouwbedrijven, omdat de eisen die bedrijven stellen aan de omgeving kunnen veranderen als 

gevolg van de toename van technologie (innovaties), verandering van economische activiteiten en 

internationaliseringsprocessen. De invloed van de evolutie op de regionale verankering van 

scheepsbouwbedrijven wordt als volgt gemeten: 

1. Toegang tot arbeid: type arbeid, en waar wordt deze aangetrokken 

2. Toegang tot kennis (hoogwaardige diensten/ kennisinstellingen) 

3. Toegang tot toeleveranciers  

4. Eisen aan infrastructuur 

 

De regionale verankering van scheepsbouwbedrijven kan op meerdere manieren worden 

onderzocht of gemeten. Er is gekozen voor bovenstaande selectie van indicatoren, omdat de 

verwachting is dat een toename van technologie en een toename van concurrentie kan leiden tot 

veranderende eisen ten aanzien van deze indicatoren.  

 

4.3 Hypothesen 

 

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek kunnen er een aantal verwachtingen worden 

geschept ten aanzien van de onderzoeksvragen die zijn gesteld (paragraaf 4.1). Om de centrale vraag 

goed te kunnen beantwoorden zijn een aantal hypothesen opgesteld, welke zijn gerelateerd aan de 

drie deelvragen. 

 

De verwachting ten aanzien van deelvraag één is als volgt: 

De bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven zal relatief laag zijn, omdat de 

scheepsbouw zich in een late fase van de PLC bevindt. 

 

Uit de literatuur komt naar voren dat in de eerste fasen van de PLC er veel dynamiek zit in een 

bedrijvenpopulatie. Na een fase waarin veel bedrijven toetreden, volgt een shake-out fase (Klepper, 

2007; Boschma en Wenting, 2004). In deze fase is de concurrentie tussen bedrijven enorm, waarna 

veel bedrijven verdwijnen door faillissementen en overnames. Uiteindelijk blijven er een aantal 

dominante bedrijven over (figuur 2.3). In de latere fasen van de PLC is de dynamiek lager dan vlak na 

een introductie van een nieuw product of techniek. In deze fase is er sprake van een 

gestandaardiseerd product, en wordt er vooral geconcurreerd op kosten. Wanneer bedrijven of 

ondernemers in staat zijn om nieuwe ideeën te vermarkten kan dit resulteren in het ontstaan van 

nieuwe bedrijven of een groei binnen bedrijven (figuur 2.6). De scheepsbouw is een traditioneel 

industriële sector, die de eerste fasen in de levenscyclus al heeft doorlopen. De dynamiek in de 

scheepsbouwpopulatie moet uitwijzen hoe de sector zich de laatste twee decennia heeft ontwikkeld. 

Dit zal onderzocht worden door de te kijken naar het aantal toe- en uittredende bedrijven en de 

werkgelegenheidseffecten van deze dynamiek.  

 

De tweede deelvraag gaat in op de samenstelling van de scheepsbouwbedrijven in de DelTri-

regio. In de afgelopen decennia zijn veel werven in de regio verloren gegaan als gevolg van 

veranderende internationale concurrentieverhoudingen. Veel werkgelegenheid is daarmee uit de regio 

verdwenen. Vanuit de evolutionaire economie en de evolutie van sectoren kan dit gezien worden als 

een shake-out fase. De productie is verschoven naar landen als Korea en China en recentelijk Polen 

en Roemenie. De scheepsbouw in de DelTri-regio is blijven bestaan, waarbij de nadruk en groei lijkt  

te liggen in de bouw van complexe schepen. Onduidelijk is of de scheepsbouw in de DelTri-regio zich 

op nieuwe groeipaden of trajecten begeeft. Vanuit de evolutionaire economie ontstaan nieuwe 
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groeipaden uit bestaande trajecten, als gevolg van innovaties of technologische transities door 

combinaties met gerelateerde sectoren. De ontwikkeling van nieuwe niches biedt mogelijkheden voor 

nieuwe bedrijven. De verwachting is dat het ontstaan van nieuwe niches leidt tot bedrijfsdynamiek in 

de populatie. De tweede hypothese, die ingaat op het ontwikkelingstraject van de scheepsbouw, luidt 

als volgt: 

 

De bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven is het gevolg van een proces van 

‘creatieve destructie’ waarbij nieuwe bedrijven in nieuwe niches (groeimarkten) opereren en 

uittredende bedrijven in ‘declining’ niches opereerden. 

 

Nieuwe groeipaden creëert mogelijkheden voor bestaande of nieuwe bedrijven. De 

verwachting is dat dit effect heeft op de werkgelegenheid. De hypothese met betrekking tot de 

werkgelegenheid luidt als volgt: 

 

Bedrijven die zich begeven op nieuwe groeipaden, zoals complexe scheepsbouw, groeien in aantal 

werknemers, terwijl het aantal werknemers in de traditionele scheepsbouw afneemt.  

 

Bedrijven stellen eisen aan hun omgeving met betrekking tot arbeid, kapitaal, infrastructuur, 

kennisinstellingen of de aanwezige bedrijven in een regio. De relatie tussen bedrijf en regio is echter 

geen statisch gegeven. Bedrijven ontwikkelen zich voortdurend als gevolg van veranderende 

marktomstandigheden. Hierdoor kan een mismatch ontstaan tussen de eisen die bedrijven stellen aan 

hun omgeving en wat een regio kan bieden. De aanname is dat de scheepsbouw zich begeeft in 

nieuwe groeimarkten. De hypothese is dat: 

 

Nieuwe bedrijven, of bedrijven die zich begeven op nieuwe groeipaden, stellen andere eisen aan hun 

omgeving dan bedrijven in de traditionele scheepsbouw op gebieden als kennis, arbeid, ruimte en 

infrastructuur. 

 

4.4  Onderzoeksmethode 

Het onderzoek naar de evolutie van de scheepsbouwsector bestaat uit drie delen: 

literatuurstudie, populatieonderzoek en een analyse van het gebruik van regionale hulpbronnen door 

middel van interviews.  

 

Literatuurstudie: een uitgebreide literatuurverkenning geeft inzicht in de verschillende 

ontwikkelingstrajecten die bedrijven en sectoren kunnen doorlopen. Daarnaast geeft het inzicht in de 

belangrijke hulpbronnen voor het presteren van bedrijven. Deze ontwikkelingen binnen sectoren 

worden zijn bezien vanuit de evolutionair economische benadering. Uit deze literatuurstudie zijn de 

hypothesen afgeleid die getoetst worden. 

 

Populatieonderzoek: het Bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ) biedt de mogelijkheid tot een 

longitudinale analyse naar de bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven in de DelTri-

regio. Voor de periode 1990-2011 wordt gekeken naar het aantal toe- en uittredende bedrijven en de 

werkgelegenheidseffecten hiervan. Door de bedrijven in te delen in drie subsectoren kan inzicht 

gegeven worden in de samenstelling van de bedrijvenpopulatie en de ontwikkeling die zich daarin 

heeft voorgedaan. 

 

Analyse gebruik hulpbronnen: door middel van diepte-interviews wordt geanalyseerd welke 

eisen de scheepsbouwbedrijven stellen aan hun omgeving ten aanzien van infrastructuur, toegang tot 

arbeid, toegang tot kennis en aanwezigheid van toeleveranciers. Daarnaast wordt in kaart gebracht of 

de vestigingseisen van bedrijven zijn veranderd als gevolg een veranderde samenstelling van 

bedrijven.  
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5 Scheepsbouwsector in de DelTri-regio 
 

De scheepsbouw is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de regio rond Rotterdam. Bedrijven 

vestigen zich op locaties waar zij de meeste voordelen behalen, als gevolg van de aanwezige 

hulpbronnen, en vanwege de kostenvoordelen. In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van de 

scheepsbouw aan bod. Deze ontwikkeling bepaalt voor een groot deel de huidige marktstructuur en 

economische betekenis voor de regio. In de eerste plaats wordt een beschrijving gegeven van de 

onderzoeksregio en een afbakening van het begrip scheepsbouw zoals het in dit onderzoek wordt 

gehanteerd. In de tweede plaats worden de recente internationale ontwikkelingen beschreven die 

hebben geleid tot de huidige Nederlandse situatie, om vervolgens de waardeketen van de 

scheepsbouw te analyseren. 

5.1  Afbakening DelTri-regio 

Het onderzoeksgebied welke in dit onderzoek centraal staat is afgeleid van de DelTri-regio. 

Het DelTri platform is een regionaal samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een 

maritieme en logistieke topregio, gekoppeld aan de Mainport Rotterdam. De naam DelTri is een 

afgeleide van: 

 De drie regio’s die samenwerken: Stadsregio Rotterdam, de Drechtsteden en West-Brabant. 

Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant werken aan verschillende opgaven mee. 

 De drie opgaven die in dit samenwerkingsverband worden opgepakt: economie, 

bereikbaarheid en leefkwaliteit. 

 Mogelijkheden tot het bereiken van ‘triple helix’, een tripartiete samenwerking tussen overheid, 

marktpartijen en maatschappelijke organisaties. 

(Deltri platform, 2011)  

Figuur 5.1: Grenzen onderzoeksregio, DelTri-regio 

 
Bron: DelTri-platform, 2012, eigen bewerking  

De onderzoeksregio is een afgeleide van de DelTri-regio. Enkele aanpassingen zijn gedaan 

om beter recht te doen aan de scheepsbouwcluster. Hiervoor zijn de gemeenten Hardinxveld-

Giessendam, Gorinchem, Kinderdijk en Stellendam toegevoegd. Noord-Brabant is buiten de analyse 

gehouden.  
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De DelTri-regio is in economisch opzicht van oudsher sterk afhankelijk van de Rotterdamse 

haven. De regio is een global gateway, een intercontinentale overslagschakel in de internationale 

supply chain (Tordoir, 2009). Het enorme Europese achterland en de ligging van de regio aan goed 

bevaarbare rivieren, geeft het gebied goede voordelen voor de sectoren transport, distributie, zware 

constructiebouw, waterbouw en scheepsbouw. De regio is een knooppunt in het internationale 

handelsnetwerk. Mensen, kapitaal, goederen en kennis komen hier samen.  

5.2  Definiëring scheepsbouw 

De scheepsbouwsector heeft met veel sectoren raakvlakken. Veelal wordt gesproken over 

maritieme industrie of wordt de scheepsbouw in één adem genoemd met offshore activiteiten of 

binnenvaart en visserij. Een eenduidige afbakening is noodzakelijk. De Langen en Nijdam (2003) 

illustreren de complete maritieme cluster in Nederland in figuur 5.2, waarin een goed onderscheid 

wordt gemaakt in de verschillende sectoren.  

Figuur 5.2: Maritiem cluster 

 

Bron: De Langen en Nijdam, 2003, p.14 

Stichting Nederland Maritiem land (2010) maakt in deze elf maritieme sectoren een onderverdeling in 

drie groepen: 

 Groep 1: maakt gebruik van schepen en vaartuigen voor commerciële doeleinden. Hieronder 

vallen de sectoren zeevaart, binnenvaart, marine, visserij, offshore en waterbouw. 

 Groep 2: scheepsbouw en technologisch verwante sectoren. Hieronder vallen scheepsbouw 

en maritieme toeleveranciers. 

 Groep 3: bedrijven en instanties die diensten leveren aan de genoemde sectoren en daarvoor 

specifieke kennis nodig hebben. Hieronder vallen maritieme dienstverlening, havensector en 

watersportgerelateerde dienstverlening. 

 

 In dit onderzoek staat de scheepsbouw (groep 2) centraal. De scheepsbouw staat in de 

waardeketen tussen de toeleveranciers en eindgebruikers in. De scheepsbouwsector wordt 

afgebakend volgens de SBI-codering van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze 

Standaard Bedrijfsindeling wordt gebruikt om economische activiteiten, of bedrijfstakken, in te delen 
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naar hoofdactiviteit. Het CBS (2012) hanteert voor de scheepsbouw de volgende definities op SBI-

code: 

Tabel 5.1: SBI-codering scheepsbouw  

Sbi-code Omschrijving Toelichting 

30.1  Scheepsbouw  

30.11 Bouw van schepen en drijvend 

materieel (geen sport- en 

recreatievaartuigen) 

- bouw van vrachtschepen, vissersschepen, 

tankers, baggerschepen etc. 

- bouw van drijvende bokken, scheepssecties 

en overig drijvend materieel 

30.12 Bouw van sport- en recreatievaartuigen - bouw van motorboten, zeilboten en 

recreatievaartuigen 

 

 

Sbi-code Omschrijving Toelichting 

33.15 Reparatie en onderhoud van schepen  

33.15.01 Reparatie en onderhoud van schepen 

(geen sport- en recreatievaartuigen) 

- reparatie en onderhoud van schepen 

- schilderen van schepen 

33.15.02 Reparatie en onderhoud van sport- en 

recreatievaartuigen 

- reparatie en onderhoud van  

recreatieschepen 

- schilderen van recreatieschepen 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012 

 

 

In 2008 heeft het CBS de SBI codering aangepast. De oude SBI-indeling voor de scheepsbouw is als 

volgt: 

Tabel 5.2: SBI-codering scheepsbouw, oude indeling 

Sbi-code Omschrijving Toelichting 

351 Scheepsbouw en –reparatie  

35.11 Nieuwbouw en reparatie van schepen 

(geen sport- en recreatievaartuigen), 

baggermaterieel, booreilanden e.d. 

 

35.12 Nieuwbouw en reparatie van sport- en 

recreatievaartuigen 

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012 

In bovenstaande tabellen staan de SBI-coderingen voor de scheepsbouw zoals deze door het 

CBS wordt gehanteerd volgens de oude en nieuwe indeling. De codering volgens de nieuwe indeling 

verschilt van de oude indeling. De nieuwe indeling maakt een onderscheid tussen nieuwbouw en 

reparatie, terwijl dit onderscheid in de oude indeling niet werd gemaakt. Om twee redenen worden 

zowel nieuwbouw als reparatie in het onderzoek meegenomen: 

1) In de SBI-codering van voor 2008 wordt geen onderscheid gemaakt tussen reparatie en 

nieuwbouw 

2) Een strikte scheiding tussen reparatie en nieuwbouw is vaak niet aanwezig bij bedrijven. Veel 

werven voeren zowel reparaties als nieuwbouwprojecten uit.  

 

Deze afbakening betekent dat er een tamelijk brede definitie van scheepsbouw wordt 

gehanteerd. Wel moet in acht worden genomen dat er een strikte scheiding bestaat tussen gebruikers 

van schepen en de bouw van schepen. Het bouwen van offshore constructies en baggerschepen 

vallen onder de scheepsbouw, terwijl het gebruik ervan onder respectievelijk offshore en waterbouw 

valt. Tevens is het onderscheid tussen nieuwbouw en reparatie lastig te onderscheiden, waardoor 

beide bedrijfsklassen in het onderzoek worden meegenomen. Veel werven voeren zowel nieuwbouw 
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als reparatiewerkzaamheden uit. Daarnaast worden in grote regelmaat schepen omgebouwd of 

verlengd, waarbij de scheidslijn tussen nieuwbouw en reparatie soms ook niet scherp is. 

5.3  Internationalisering van de scheepsbouw  

De scheepsbouw kent in Nederland een lange traditie. De ligging van Nederland aan zee in de 

delta van de Maas en Rijn en een fijnmazig vaarwegen netwerk van rivieren en kanalen hebben geleid 

tot een continue vraag naar vernieuwing en ontwikkeling van de scheepvaart. De co-evolutie tussen 

industrialisatie en technologische vooruitgang, zoals de aandrijving op stoom, bracht een toename van 

productie, handel en vervoer. De vraag naar schepen neemt een vlucht en er ontstaan veel werven in 

de Rotterdamse delta. In de Alblasserwaard waren bijvoorbeeld aan het eind van de negentiende 

eeuw, begin twintigste eeuw, 73 scheepswerven actief (Wijn, 2009). Aansprekende namen als 

Rotterdam Droogdok Maatschappij (RDM), Wilton Feijenoord en Werf Gusto  vestigen zich in de regio 

en de economische activiteiten rond de scheepbouw vormen een belangrijke bedrijfstak voor 

werkgelegenheid.  

Na de 2
e
 wereld oorlog ontstaat een snel herstel van de sector door een groeiende vraag naar 

schepen. De scheepsbouw blijkt echter geen stabiele industriële sector. Bloei en neergang volgen 

elkaar in hoog tempo op (Scholte, 1990a, 1990b; Wijn, 2009). Door verschillende oorzaken fluctueert 

de prestaties van de werven enorm tussen 1950 en 1990. De eerste terugval in de orderportefeuilles 

waren het resultaat van de invoering van de vrije zaterdag in 1960 en de loonexplosie die daarop 

volgde, waardoor de concurrentiepositie van Nederlandse werven ten opzichte van buitenlandse 

werven verslechterde (Scholte, 1990a). Door de groeiende wereldhandel, waarbij vooral de vraag naar 

tankers en containerschepen toenam, en een differentiatie in scheeptypen, onder andere als gevolg 

van de expansie van de offshore sector, floreerde de sector van 1969-1976. De oliecrisis van 1973 en 

de recessie die volgde de heeft grote gevolgen gehad voor de structuur en het imago van de 

scheepsbouw in Nederland.  

Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken voor aan te dragen die nauw verband houden met 

elkaar. In de eerste plaats betekende deze periode van laag conjunctuur, veroorzaakt door de 

oliecrisis in 1973, het begin van een moeizame concurrentie met opkomende landen in de 

scheepsbouw, waardoor het aantal nieuwe orders afneemt. Stagnatie en inflatie tast de sector aan en 

Japan en Korea bieden schepen aan voor ‘dumpprijzen’ (mogelijk gemaakt door forse staatssteun), 

met grote overcapaciteit op de Nederlandse werven tot gevolg. In de tweede plaats heeft de stagnatie 

geleid tot fors overheidsingrijpen in Nederland, wat het imago heeft aangetast. De sociaal 

economische situatie in Nederland leidde er toe dat de overheid prioriteit gaf aan het behoud van 

arbeidsplaatsen. De Beleidscommissie Scheepsbouw, onder leiding van oud-minister Bakker, 

verplichtte de werven Wilton-Feijenoord, Rotterdamse Droogdok Maatschappij en Schelde-Verolme 

(Scholte, 1990) en IHC, Liesbosch, De Holland en Van Rees (Wijn, 2009) om te fuseren om zo beter 

te kunnen presteren in de internationale markt. Na overheidssteun van 2,2 miljard gulden ging het 

fusiebedrijf Rijn-Schelde-Verolme in 1983 alsnog failliet, waarna een parlementaire enquête (1983-

1984) moest aantonen hoe een bedrijf met staatsteun alsnog niet levensvatbaar kon zijn. De 

ondergang van Schelde-Verolme is het ‘hoogtepunt’ van de teloorgang van de grote scheepsbouw in 

Nederland. Deze ondergang heeft er voor gezorgd dat veel mensen dit moment hebben ervaren als 

de totale ondergang van de Nederlandse scheepsbouw.   

Tussen 1975 en 1990 vindt een grote sanering plaats in de scheepsbouw en daalde het aantal 

werkzame personen op de werven en toeleverende bedrijven van ongeveer 150.000 naar 22.000 

arbeidsplaatsen (Scholte, 1990a). Figuur 5.3 toont het marktaandeel in afgeleverde schepen tussen 

de belangrijkste concurrerende economieën tussen 1970, voor het begin van de oliecrisis, en 2008. 

Belangrijkste zichtbare ontwikkelingen zijn de opkomst van Korea en China in de scheepsbouw, en de 

afname en stagnatie (stabilisatie) van het aandeel in Europa. Tevens moet opgemerkt worden dat de 

scheepsbouw conjunctuurgevoelig is. Overheidssteun moet veelvuldig uitkomst bieden om industrieën 

overeind te houden. Dit kan door middel van directe subsidies, belasting voordelen, aantrekkelijke 
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leningen of hulp bij herstructureringsopgaven (OECD, 2008; Scholte, 1990b, Hassink, 2005). De 

Europese Commissie botst vaak met overheden in Korea en China, waarbij laatst genoemden worden 

beschuldigd van oneerlijke concurrentie (Hassink, 2005). Hassink (2005, p. 640) stelt: “The 

shipbuilding industry works globally on the one hand, and with much state intervention on the other”. 

Hiermee doelt Hassink op de marktwerking, waardoor de scheepsbouw steeds meer 

internationaliseert, terwijl de lokale scheepsbouwindustrie vaak overeind gehouden moet worden door 

middel van staatssteun. De scheepsbouwmarkt is nauw gerelateerd aan de wereldeconomie. Een 

groei van de wereldeconomie gaat normaal gesproken gepaard met een groei van handel, vraag naar 

vervoer (o.a. over water) en scheepsbouw. Andersom zou een afname van de economie, in een vrije 

markt, leiden tot een afname van de handel, vervoer en de scheepsbouwcapaciteit. Maar landen als 

Korea en China houden de capaciteit met behulp van staatssteun (kunstmatig) groot (Hassink, 2005). 

Ook Nederland heeft in de jaren ’70 de werven overeind gehouden door het verlenen van subsidies 

(Scholte, 1990b).  

Figuur 5.3: Ontwikkeling marktaandelen scheepsbouw in CGT, 1970-2008 

 
Bron: Ecorys, 2009, p.24 

 

Door de opkomst van landen als Korea, China en de landen in Oost Europa is de concurrentie 

tussen scheepsbouwers om orders te verwerven toegenomen. De uitkomst van deze 

concurrentiestrijd wordt zichtbaar in marktaandelen of aantal CGT afgeleverd zoals figuur 5.3 toont. 

CGT staat voor Compensated Gross Ton system, een systeem om de relatieve output van werven te 

kunnen meten waarbij wordt volume wordt gecompenseerd voor scheepstype (OECD, 2007).  

Bedrijven die goed presteren en veel winst behalen (goedkoop produceren) kunnen hun 

marktaandeel vergroten, wat ten koste gaat van bedrijven die minder winst behalen door bijvoorbeeld 

hoge productiekosten, gebrek aan noodzakelijke kennis of het missen van de juiste netwerken. Nelson 

en Winter (1982) introduceerden het begrip selectieomgeving om aan te geven welke factoren van 

invloed zijn op de concurrentiestrijd tussen bedrijven zoals productieomgeving, de markt en instituties. 

Deze factoren werken als een soort selectiemechanisme, waardoor bedrijven die zich aanpassen aan 

veranderingen, in bijvoorbeeld de markt, in staat zijn te overleven, terwijl bedrijven die hiertoe niet in 

staat zijn van de markt verdwijnen door faillissementen of overnames. De teloorgang van een groot 

deel van de scheepsbouw in Nederland tussen 1975 en 1990 kan verklaard worden vanuit dit 

perspectief. De verdwenen werven zijn niet in staat geweest om zich aan te passen aan de 

veranderende omstandigheden. De werven in Nederland hebben hun productiviteit per werknemer wel 

kunnen verdubbelen tussen 1975 en 1990, maar dit bleek niet voldoende om marktaandeel terug te 

winnen ten opzichte van Aziatische werven. Deze productiviteitsverhoging is het gevolg van een 

eerste golf aan uitbestedingen. Deze ontwikkeling zet zich tot op heden voort.  
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5.4 Huidige positie Nederland 

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen Europa en Azië op basis van de financiële 

waarde van de scheepsbouw wordt duidelijk dat de sector zich nog een goede positie op de wereld 

markt weet te verschaffen. Europa neemt, op basis van de financiële waarde van de opgeleverde 

schepen, tot 2004 de hoogste positie in. Na 2004 schommelt de positie van Europa op de 2
e
 en 3

e
 

plaats. Het grote verschil tussen scheepsvolume (CGT) en de financiële waarde wordt veroorzaakt 

door de specialisatie van Europese werven in specifieke niches, zoals de baggerindustrie, offshore 

constructies/vaartuigen, cruiseschepen en marineschepen (Hopman, 2007). Deze complexe schepen 

hebben een duidelijk hogere waarde dan standaard schepen. Een standaard bulkcarrier kost 15 mln. 

euro, terwijl een complex baggerschip, van dezelfde afmetingen, 95 mln. kost (De Langen en Nijdam, 

2003). Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: de aanwezigheid van hoogtechnologische 

baggerinstallaties en klantspecifieke eisen en daardoor het ontbreken van seriebouw. Deze redenen 

zijn sterk met elkaar verbonden. Deze complexe schepen zijn vaak speciaal ontworpen en er wordt 

veelvuldig hoogwaardige en nieuwe technologie voor ontwikkeld en toegepast. Een voorbeeld is de 

Volvox Terranova, ’s werelds grootste sleephopperzuiger. Een uniek schip waarbij de specifieke eisen 

van de klant hebben geleid tot vele innovaties aan complexe systemen en equipment, die meerdere 

partijen samen vorm hebben gegeven (De Langen en Nijdam, 2003). De scheepsbouw in Azië heeft 

zich veel meer toegespitst op zeer grote standaard zeeschepen voor vervoer van containers of massa 

bulkgoederen. De nieuwbouwprijs van de complexe schepen ligt twee tot vier maal hoger dan de 

standaard schepen (Hopman, 2007). Daarnaast worden de casco’s van veel schepen, ook voor de 

binnenvaart, in Azië en Oost Europa gebouwd, waarna de eindassemblage geschiedt op de 

Nederlandse werven. 

Figuur 5.4: Casco’s uit China varen de Rotterdamse haven binnen 

 

Bron: J. Oosterboer, scheepvaartnieuws 

De Nederlandse werven en toeleveranciers spelen nog steeds een rol van betekenis in de 

wereldwijde scheepsbouw, in het bijzonder binnen enkele nichemarkten, waardoor Nederland op het 

gebied van waardecreatie, nog in de top zit. De Nederlandse scheepsbouw heeft voornamelijk een 

belangrijk aandeel in de wereldmarkt op het gebied van baggerschepen (60%), megajachten (20%) en 

sleepboten (40%) (Hopman, 2007; Seminar maritieme innovatie, 03-04-2012).  



 

46 

Figuur 5.5 toont de opgeleverde schepen in 2010 in CGT (CESA, 2011). Uit cijfers van 

Scheepsbouw Nederland (2011) blijkt dat dit 141 zeegaande schepen en 130 (kleinere) schepen 

betreft. De scheepsbouwsector zag de omzet tussen 2002 en 2009 stijgen met 72% en de 

toegevoegde waarde met 50%.  

Figuur 5.5: Opgeleverde schepen in CGT, 2010 

 

Bron: CESA, 2011, p.39 

Landelijk is de maritieme cluster in Nederland (2010) goed voor: 

 27 miljard euro omzet 

 14,5 miljard euro toegevoegde waarde 

 12.000 bedrijven  

 190.000 banen (134.000 direct en 55.000 indirect) 

 exportquote 64% (5,5% van Nederlandse export) 

(Stichting Nederland Maritiem Land, 2010; Scheepsbouw Nederland 2011) 

Tabel 5.3: Economische betekenis maritieme industrie in Nederland 2010 

 Werkgelegenheid 

direct 

 

         % 

 

 Multiplier 

Toegevoegde waarde 

Direct                 %         

Multiplier 

(in mln euro)                 

Scheepsbouw 9.800 7,3 1,89 700 6,5 2,14 

Offshore 16.700 12,5 1,61 1.200 11,1 1,58 

Toeleveranciers 13.800 10,3 1,47 1.300 12 1,54 

Waterbouw 5.700 4,3 2,51 700 6,5 1,86 

Binnenvaart 12.600 9,4 1,29 700 6,5 1,29 

Zeevaart 5.900 4,4 1,86 900 4,4 1,44 

Havens 30.200 22,6 1,45 3.100 28,7 1,35 

Dienstverlening 9.700 7,2 1,34 700 6,5 1,29 

Watersport 12.700 9,5 1,77 600 5,6 2,00 

Visserij 2.500 1,8 1,64 200 1,9 1,50 

Marine 14.300 10,7 1,30 700 6,5 1,43 

Totaal 133.800 100 1,40 10.800 100 1,37 

Multipliereffect: (directe toegevoegde waarde +indirecte toegevoegde waarde)/ directe toegevoegde 

waarde 

Bron: Onderzoekscentrum Drechtsteden, 2012  
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Wanneer de omzet in de maritieme industrie uitgesplitst wordt naar toeleveranciers, reparatie 

en nieuwbouw van schepen, levert dat een goed beeld op van de indirecte toegevoegde waarde van 

nieuwbouwschepen. De omzet van toeleverende bedrijven is in vergelijking groot. Hier moet wel bij 

gemeld worden dat toeleverende bedrijven ook kunnen leveren aan andere sectoren en bedrijven in 

andere landen. Ongeveer 70 procent van de waarde van een schip komt terecht bij toeleverende 

bedrijven. De multipliereffecten van de scheepsbouw zijn hoog voor zowel werkgelegenheid als 

toegevoegde waarde. Dat betekent dat de scheepsbouw, zoals eerder werd gemeld, veel indirecte 

werkgelegenheid en toegevoegde waarde oplevert.  

5.5  Huidige positie DelTri-regio 

Het Onderzoekscentrum Drechtsteden (2012) heeft op basis van ledenbestanden van 

Scheepsbouw Nederland ramingen gemaakt van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van de 

maritieme maakindustrie en natte waterbouw in de DelTri-regio (zonder Noord Brabant). 

Tabel 5.4: Economische betekenis maritieme industrie in de DelTri-regio 

 Directe  

werkgelegenheid 

% Nederland Indirecte  

werkgelegenheid 

Toegevoegde 

waarde in €mld 

Scheepsbouw, 

reparatie, offshore en 

maritieme 

toeleveranciers 

14.700 36 9.200 1,3 

Waterbouw 4.300 75 6.500 0,5 

Totaal 19.000 41 15.700 1,8 

Bron: Onderzoekscentrum Drechtsteden, 2012 

 

De werkgelegenheid van 14.700 in de maritieme maakindustrie, inclusief toeleveranciers, is 

ongeveer 2% van de totale werkgelegenheid in dit gebied. De werkgelegenheidsverdeling 

scheepsbouw – toeleverancier in de DelTri-regio is op basis van het BRZ (2012) ongeveer 4.600 – 

10.100. Dit impliceert dat één baan in de scheepsbouw, twee banen oplevert bij toeleverende 

bedrijven. Ongeveer 36% van de totale werkgelegenheid in de scheepsbouw in Nederland ligt binnen 

de DelTri-regio.  

5.6 Waardeketen scheepsbouwindustrie  

De prestatie van een bedrijf is niet alleen afhankelijk van structuur en organisatie van een 

bedrijf, maar ook van de waardeketen waarbinnen een bedrijf opereert (De Langen en Nijdam, 2003). 

Het waardesysteem is een keten van bedrijven die producten of diensten leveren aan elkaar en zo 

onderling verbonden zijn. Bedrijven zijn zodoende sterk afhankelijk van geleverde producten en/of 

diensten van andere bedrijven in het waardesysteem voor het vervaardigen van de eigen producten. 

De concurrentiekracht van een onderneming wordt hierdoor mede bepaald door de kwaliteit van 

relaties en communicatie met deze bedrijven. Investeringen in relaties en op peil houden van de 

belangrijke relaties kunnen resulteren in een concurrentievoordeel (Porter, 1990).  

Samenwerking 

Samenwerking in een keten kan op verschillende manieren plaatsvinden: horizontaal, verticaal 

en diagonaal. Horizontaal betekent samenwerking met bedrijven voorwaarts of achterwaarts in de 

keten, oftewel samenwerking met toeleveranciers en afnemers. Verticale samenwerking heeft 

betrekking op samenwerking tussen bedrijven in dezelfde bedrijfstak. Diagonale samenwerking heeft 

betrekking op bedrijven uit verschillende bedrijfskolommen of branches die samenwerken.  

De waardeketen zoals De Langen en Nijdam (2003) schetsen geeft een vereenvoudigd beeld 

van de keten, van gebruikers (vragers van producten) tot de toeleveranciers. De kern van de 
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scheepsbouw bestaat uit twee onderdelen: de bouw van schepen en Repair, Maintenance en 

Conversion (RMC) (CESA, 2011). Beide activiteiten worden geschaard onder ‘scheepswerf’ in de 

waardeketen van De Langen en Nijdam. In de DelTri-regio is zowel een concentratie van bedrijven 

gespecialiseerd in de bouw en ontwerp van schepen als bedrijven in RMC.  

De Langen en Nijdam (2003) geven een vereenvoudigde weergave van de waardeketen in de 

scheepsbouw, zie figuur 5.6.  

Figuur 5.6: vereenvoudigde weergave van de waardeketen 

 

Bron: De Langen en Nijdam, 2003, p. 9 

De scheepsbouw kent een hiërarchische structuur, welke gedomineerd wordt door enkele spelers van 

wereldformaat. Kuipers e.a. (2009) onderscheiden hierin vier categorieën.  

1) De opdrachtgevers. De belangrijkste (binnenlandse) opdrachtgevers in de offshore industrie 

zijn Heerema, in de waterbouw/deltatechnologie Boskalis en van Oord en de binnenvaart 

Mercurius. Deze opdrachtgevers zijn dominant, maar vooral in de binnenvaart/logistiek zijn er 

veel kleine opdrachtgevers, zowel in binnen- als buitenland. 

2) De werven. De werven verzorgen de assemblage van de schepen. Op de werven worden alle 

systemen geïntegreerd en worden de schepen ‘vaarklaar’ gemaakt. De werkzaamheden op 

de werven zijn sinds de crisis in de jaren ’70 sterk veranderd. De bouw van casco’s geschiedt 

voornamelijk in lage lonen landen, zoals Roemenië, Slovenië of in Azië. In Nederland worden 

de schepen vervolgens afgebouwd. De concurrentieslag in de scheepsbouw heeft veel 

werven in Nederland de kop gekost, waardoor aansprekende namen zijn verdwenen zoals 

Wilton-Feijenoord of RDM. Dit betekent dat het segment in de top van de piramide klein is.  

3) Gespecialiseerde toeleveranciers en dienstverleners. Enkele zeer grote en gespecialiseerde 

toeleveranciers voor de scheepsbouw domineren de markt. Deze bedrijven opereren een stap 

lager in de waardeketen en leveren zeer zware kranen, baggersystemen, aandrijfsystemen, 

radarsystemen of onderdelen als ankers of schroeven. Dominante bedrijven in deze categorie 

zijn Bakker Sliedrecht en Imtech (System Integrators), Ron Power (aandrijfsystemen) en 

Huisman (zware kranen, pijpenlegsystemen).  

4) Buitenlandse en kleinere toeleveranciers van materialen en componenten. Deze bedrijven 

leveren zowel aan gespecialiseerde toeleveranciers als aan scheepsbouwbedrijven zelf. In 

Nederland zijn veel kleine MKB-bedrijven gevestigd die leveren aan bedrijven in de 

scheepsbouw (Scheepsbouw Nederland, 2011). 

 

De hiërarchische structuur wordt goed weergegeven in figuur 5.7. De verschillende relaties die 

werven kunnen onderhouden met toeleveranciers wordt ook goed in beeld gebracht. Werven kunnen 

afnemer zijn van systemen of materialen, maar er kunnen ook samenwerkingsrelaties worden 

aangegaan waarbij toeleveranciers fungeren als onderaannemer. 
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Figuur 5.7: Hiërarchische structuur in de scheepsbouw 

 

Bron: Balance Technology Resources, 2000, p.9 

5.6.1 De schakels in de keten 

Scheepswerven 

De hiërarchische structuur van de scheepsbouwsector wordt weergegeven in figuur 5.7. 

Onder de ongeveer 750 maritieme toeleveranciers in Nederland bevinden zich ook veel MKB-

bedrijven (Scheepsbouw Nederland, 2011). Deze hiërarchie betekent niet dat bedrijven in categorie 

drie altijd leveren aan bedrijven in categorie twee en bedrijven in categorie twee direct aan de werven. 

Deze relaties lopen vaak dwars door elkaar heen. Daarnaast leveren bedrijven lager in de keten 

(categorie 3) vaker producten, materialen of diensten aan bedrijven in andere industrieën.  

Zoals gezegd wordt de kern van de scheepsbouw gevormd door twee onderdelen: nieuwbouw 

en Repair, Maintenance and Conversion (RMC). De nieuwbouw vormt een belangrijk onderdeel voor 

de gehele maritieme industrie en haalde in 2011 een omzet van 3.212 miljoen euro. Deze sector zorgt 

voor een enorme vraag naar producten en diensten van toeleverende bedrijven. Wanneer er groei 

plaatsvindt in de scheepsbouwsector, betekent dat dit doorwerkt naar orders in andere schakels van 

de keten, zoals gespecialiseerde toeleveranciers en dienstverleners. In paragraaf 5.5 kwam al naar 

voren dat in de DelTri-regio de verhouding in de werkgelegenheid bij werven en toeleveranciers 

ongeveer één staat tot twee is. Grote werven spelen een cruciale rol in de regionale netwerken. De 

grootste werven zijn getransformeerd van enkel scheepsbouwers tot bedrijven die het hele proces 

bewaken, van ontwerp tot product, en dit proces managen. Effectief management van de 

productielogistiek is een nieuwe kerncompetentie geworden (Klink en De Langen, 2001). Nederland 

telt volgens Maritiem Nederland (2010) 65 werven in 2009. Het CBS komt met een hoger aantal (545), 

omdat het verschillende onderdelen van grote scheepsbouwbedrijven apart meetelt, evenals alle 

eenmanszaken die in onderaanneming van grote werven werkzaam zijn.  

De RMC sector haalde in 2011 een omzet van 487 miljoen euro en is daarmee een van de 

grootste reparatielanden van Europa (Scheepsbouw Nederland, 2011). Onderhoud en reparatie is 

zodoende van minder belang voor de economie dan de nieuwbouw. Echter zal deze sector altijd een 

belangrijk onderdeel vormen voor de hele sector. De levensverwachting van schepen is niet oneindig, 

en schepen moeten na een bepaalde periode voor onderhoud in dok. De verwachting is dat de totale 

vloot zal blijven groeien (CESA, 2011). De vraag naar onderhoudswerkzaamheden en conversie zal in 

lijn hiermee ook groeien. Wat het effect is van internationalisering in de RMC sector is voor Nederland 

niet bekend. De vraag is of deze, voornamelijk laagwaardige werkzaamheden voor Nederland 
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behouden kunnen blijven. Loonkosten vormen een zeer belangrijk onderdeel van de totale kosten die 

deze bedrijven maken. Het bouwen van casco’s gebeurt al in lage lonen landen. Nederlandse RMC 

bedrijven moeten zich om deze reden op bepaalde aspecten specialiseren om met bijvoorbeeld 

kwaliteit en efficiëntie te kunnen concurreren op prijs met deze landen. Het beleid van het 

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) om geen havengeld te rekenen voor schepen die voor reparatie aan de 

kade liggen, kan invloed hebben op de resultaten in de sector. 

De werven kennen twee belangrijke locatie-eisen. In de eerste plaats de ligging aan diep 

water. Schepen moeten de werven tot aan de kade eenvoudig kunnen bereiken. Daarnaast moet 

diverse apparatuur, zoals baggerinstallaties of zware kranen, over water aangevoerd kunnen worden, 

waardoor de ligging en kadelengte van belang zijn voor de bedrijfsvoering. In de tweede plaats speelt 

de milieunormering een belangrijke rol bij de locatie van bedrijven. Werven behoren tot de categorie 

zware industrie en veel industrieterreinen zitten aan hun maximale geluidsnormen vanwege 

nabijgelegen woningen.  

Toeleveranciers 

De toeleveranciers in de scheepsbouw zijn voornamelijk MKB-bedrijven (Klink en De Langen, 

2001; Scheepsbouw Nederland, 2010). Toeleveranciers zijn gespecialiseerd in bepaalde disciplines 

en functioneren als co-producent van de werven. Deze specialisaties zijn bijvoorbeeld 

aandrijvingsystemen, hydraulische systemen, interieurbouw of elektrische installatie. De toeleverende 

bedrijven leveren niet alleen, maar assisteren ook bij het engineeringproces vanwege de specifieke 

kennis die zij bezitten. De toeleverende bedrijven zijn veelal geografisch geconcentreerd rondom de 

werven.  

Klink en De Langen (2001) benadrukken het belang van geografische nabijheid tussen 

toeleveranciers en werven. Bij de bouw van een schip krijgen co-producenten vaak een eigen ‘site’ op 

de werf. Daarnaast is de geografische nabijheid van belang voor face-to-face contacten. Deze 

contacten zijn noodzaak in het engineering en assemblage proces, en het oplossen van specifieke 

problemen die de werven en toeleveranciers (door innovaties) gezamenlijk op moeten lossen voor de 

klant. Samenwerking en contacten tussen werven en toeleverende bedrijven zorgen voor meer 

ervaring en betere afstemming op elkaar, waardoor de transactiekosten afnemen.  

De relatie tussen werven en toeleverende bedrijven is sterk. Toch bestaat er een sterke 

concurrentie tussen suppliers onderling om orders. Hierdoor werken toeleverende bedrijven veelal 

voor meerdere werven, waardoor de economische afhankelijkheid van een werf meestal relatief laag 

is. Daarnaast leveren toeleverende bedrijven vaak ook, zeker lager in de keten, voor meerdere 

industrieën, waardoor hun economische afhankelijkheid van de scheepsbouw, welke erg conjunctuur 

gevoelig is, gereduceerd is.  

Figuur 5.8 toont de geografische spreiding van bedrijven welke als bouwer of toeleverancier 

haar bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de binnenvaarttanker VEGA. De kaart is een 

geografische weergave van een leverancierslijst zoals gepresenteerd in de Scheepvaartkrant 

(Scheepsvaartkrant, 07-03-2012, zie bijlage 1). 
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Figuur 5.8: Geografische weergave van leverancierslijst 

 

Bron: eigen bewerking advertentie scheepsvaartkrant, 07-03-2012 

Toeleverende bedrijven kunnen ook de locatie-eis aan diepvaarwater hebben, maar dit is 

afhankelijk van de activiteiten. Bedrijven die grote motoren  of systemen leveren, zoals Huisman 

kranen levert, kennen deze eis bijvoorbeeld wel.  

Advanced services 

De waardeketen van de scheepsbouw is door de loop van de jaren veranderd, als gevolg van 

internationalisering van markten, technologische ontwikkeling en verdergaande specialisatie van 

bedrijven. 

Hoogwaardige maritieme diensten nemen aan belang toe voor de havengerelateerde industrieën 

(Jacobs,2009; Jacobs e.a., 2010). Deze diensten kunnen worden onderverdeeld in: 

 Basisdiensten voor de haveneconomie: zakelijke diensten die onmisbaar zijn voor het 

functioneren van de bedrijven  

 Strategische diensten 

 Shared Service Centra 
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Tabel 5.5: Hoogwaardige maritieme diensten 

Type dienst 

 

Diensten Waar inkopen? 

Basisdiensten Juridisch 

Financieel 

Technisch  

Regionaal 

Strategische diensten voor 

(regionale) 

hoofdkantoorfuncties 

Corporate Finance 

Management consultancy 

Vooral buiten Rotterdam, in de 

Randstad 

Internationale centra, 

bijvoorbeeld Londen 

 

‘shared service centra’ Inkoopfunctie 

Supply chain management 

Interne vraagstukken oplossen 

met betrekking tot bijvoorbeeld 

duurzaamheid 

Bron: Jacobs, 2009; Jacobs e.a., 2010 

Uit de studie van Ducruet (2006) blijkt dat havensteden met een goed ontwikkelde zakelijke 

dienstverlening een grotere groei laten zien dan havensteden die zich minder hebben weten te 

specialiseren in deze sector. Informatie uitwisseling, vertrouwen en lokale leereffecten zorgen voor 

grotere efficiëntie en daardoor lagere kosten. Bedrijven hebben ook meer controle en zicht op de 

lopende processen. Jacobs (2007) laat echter ook zien dat door de ontwikkeling van telecommunicatie 

en ICT het niet noodzakelijk is dat hoogwaardige zakelijke diensten in de fysieke nabijheid zijn 

gelegen. Deze diensten kunnen ook internationaal worden ingekocht. Hoogwaardige diensten 

clusteren zich bijvoorbeeld in Londen vanwege de agglomeratievoordelen, de aanwezigheid van een 

gekwalificeerde arbeid, fysieke nabijheid tot gerelateerde bedrijven (face-to-face contacten) en 

spillover effecten (leer effecten).  

Hoogwaardige diensten zijn zeer sectorspecifiek en clusteren daarom veelal op specifieke 

locaties. ‘Risk managemant’ van een vloot olietankers is anders dan een verzameling lease auto’s’ 

(Jacobs e.a., 2011, p.2752) en stelt daarom specifieke eisen aan de omgeving. Daarnaast vestigen 

hoogwaardige zakelijke diensten zich vaak in regio’s in de directe nabijheid tot de industrie voor wie zij 

diensten aanbieden. Nieuwe bedrijven, entrepreneurial startups, halen positieve economische 

externaliteiten uit geografische clustering of een locatie in de nabijheid tot de industrie (Jacobs e.a., 

2010), onder andere door zakelijke netwerken, face-to-face contacten, nabijheid tot de klanten en 

kennis van de industrie. Uit onderzoeken van Jacobs (2007, 2010) komen vier factoren naar voren die 

de locaties en netwerken van hoogwaardige zakelijke maritieme dienstverleners bepalen:  

1) De functie van de maritieme dienstverlener bepaalt de eisen die aan de nabijheid tot klanten 

of havens worden gesteld. 

2) Voor sommige maritieme dienstverleners is de nabijheid tot andere hoogwaardige zakelijke 

diensten van belang. Hierbij gaat het vooral om financiële diensten die hoge eisen stellen aan 

human capital. Enkele belangrijke centra voeren internationaal de boventoon: Londen, New 

York en Singapore (Flimel, 2011). 

3) Nabijheid tot de klanten, zoals scheepseigenaren of maritieme industrieën, is van belang. 

Denk bijvoorbeeld aan verzekeringenmaatschappijen.  

4) Historische en institutionele factoren. Londen dankt zijn aantrekkingskracht als financieel 

centrum aan de wereldmacht die het vroeger was. Daarnaast danken Hong Kong en 

Singapore hun positie ook aan de historie als koloniën van Groot Brittannië, waardoor dit 

institutionele proces padafhankelijk is (Flimel, 2011). 

 

 Differentiatie in maritieme hoogwaardige diensten betekent ook een differentiatie in locaties. 

Nabijheid tot andere hoogwaardige dienstverleners, nabijheid tot klanten, nabijheid tot havens of 

historische factoren kunnen invloed hebben op de locatie van hoogwaardige diensten. 
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Scheepsbouwers maken gebruik van hoogwaardige diensten. Deze worden regionaal, nationaal of 

internationaal ingekocht. Op welke schaal deze ingekocht worden is afhankelijk van het aanbod, de 

aangeboden dienst en de kwaliteit van de dienst.  

Financiering 

Daarnaast wordt in de literatuur ook steeds meer gesproken over financiering als een 

belangrijke schakel in de keten van de scheepsbouw (CESA, 2011). Scheepsfinanciering is altijd al 

een belangrijk onderdeel in de keten, omdat bedrijven veelal externe financiering nodig hebben voor 

de ontwikkeling van schepen.  

Schepen zijn zeer kapitaal intensieve producten. Dat betekent dat ze vaak enkel gebouwd 

kunnen worden met behulp van extern kapitaal in de vorm van leningen. Zowel banken, 

verzekeringsmaatschappijen, belangrijke toeleveranciers en werven participeren in de financiering van 

individuele schepen (Klink en De Langen, 2001, p.459). Het wel of niet verstrekken van leningen kan 

een enorme impact hebben op de verdeling van scheepsbouwvolumes over landen. De ineenstorting 

van de bankensector werkt door in de investeringsbereidheid van banken in de scheepsbouw. De 

situatie op de financiële markten en de prognoses voor de scheepsbouw leiden tot weinig 

investeringen vanwege de toegenomen risico’s (CESA, 2011; Stichting Nederland Maritiem Land, 

2011). De werven luidden in 2012 de noodbel, omdat financieringen niet rond kwamen en de 

nieuwbouworders afnamen.  

Europa is marktleider in de wereldwijde scheepsfinanciering. Veel Europese banken zijn 

leiders in de sector. Het financiële centrum van de maritieme dienstverlening ligt in Europa in Londen. 

Hamburg en Oslo vormen de secundaire centra. Wereldwijd zijn er drie hoofdcentra in de maritieme 

financiële dienstverlening: Londen, New York en Singapore. Elk financieel centrum wordt ondersteund 

door een secundair netwerk van steden (Flimel, 2011). Singapore wordt bijvoorbeeld ondersteund 

door Hong Kong en Tokyo. De crisis op de financiële markten hebben er toe geleid dat de Aziatische 

banken hun marktaandeel hebben kunnen vergroten, maar het geografisch zwaartepunt van de 

financiële maritieme dienstverlening is niet verschoven en ligt nog steeds in Europa.  

Kennisinfrastructuur 

De laatste belangrijke schakel in de keten zijn de kennisinstellingen. De scheepsbouwindustrie 

eist hoogwaardig vakmanschap. De technologische ontwikkeling in de scheepsbouw is afhankelijk 

geweest van de technologische kennis van ingenieurs. Het belang van het niveau van technologische 

kennis en vakmanschap is wellicht alleen nog maar toegenomen. De eisen die klanten stellen aan 

producten en systemen nemen toe als gevolg van internationalisering en concurrentie en het zoeken 

naar nieuwe markten, bijvoorbeeld deep sea mining. Milieuwetgeving en de eisen aan duurzame 

ontwikkeling vergroten deze vraag naar innovaties en complexe systemen nog eens. De vraag naar 

hoog opgeleid technisch personeel in de scheepsbouw neemt door deze ontwikkelingen toe. De 

noodzaak tot goed opgeleid personeel wordt op vele niveaus onderkend, door de bedrijven, 

kennisinstellingen en overheid. Inzicht in de kennisinfrastructuur in Nederland, en de manier waarop 

deze kennisinstellingen worden bereikt door het bedrijfsleven kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

de manier waarop de kennisinfrastructuur en de samenwerking met het bedrijfsleven kan worden 

versterkt.  

Nederland profileert zich als kennisland en als een technologisch vooraanstaand land in 

maritieme technologie. Dit komt onder andere tot uitdrukking door de expertise op het gebied van 

waterbouw en scheepsbouw. De onderwijsinfrastructuur welke relevant is voor de scheepsbouw in de 

DelTri-regio is zeer volledig. Zeker als ook de TU Delft daartoe wordt gerekend.  
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De onderwijsinfrastructuur in de DelTri-regio bestaat uit de volgende instellingen: 

 TU Delft: Scheepsbouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek 

 Hogeschool Rotterdam, Hogeschool voor de Zeevaart (samenwerking STC-groep en HR).  

 ROC’s Albeda, STC, Zadkine en Da Vinci 

 Techniekopleidingen VMBO 

 RDM campus: locatie waar het Albeda College, Hogeschool Rotterdam en bedrijven gevestigd 

zijn, samenwerken met elkaar en de TU Delft. Daarnaast worden er cursussen en trainingen 

gegeven aan het bedrijfsleven 

 Bedrijfsscholen van grote bedrijven als Keppel Verolme, IHC Merwede, Bakker Sliedrecht, 

Heerema en Damen Shipyards 

 Private instellingen, zoals WTT lasopleidingen 

 

Wetenschappelijk onderwijs (WO) 

De technische Universiteit Delft vormt een zeer belangrijke kennisinstelling voor de 

scheepsbouw. De faculteit werktuigbouwkunde, maritieme techniek en materiaalwetenschappen groeit 

jaarlijks. Tussen 2000 en 2009 is het jaarlijkse aantal gediplomeerden toegenomen van 161 naar 423 

(TU Delft, 2012).  

Naast de TU Delft zijn Deltaris en MARIN de belangrijkste kennisinstituten voor fundamenteel 

en toegepast onderzoek. Deltaris (Delft) is gespecialiseerd in water, ondergrond en infrastructuur en 

MARIN in Wageningen is het Nederlands Maritiem Onderzoeksinstituut en beschikt onder andere over 

waterdruk en golfsimulatoren. Daarnaast is Maritiem en Offshore een van de 20 innovatie gebieden 

waarbinnen TNO onderzoek doet.   

Het innovatiecontract, onderdeel van het topsectorenbeleid, dat opgesteld is door 

marktpartijen in samenwerking met de overheid, moet er voor zorgen dat bedrijfsleven en 

kennisinstellingen beter op elkaar afgestemd worden. In het innovatiecontract is opgenomen dat het 

bedrijfsleven vraagstukken kan aanleveren die zij graag onderzocht zouden zien in instellingen voor 

fundamenteel onderzoek. Het NWO/STW heeft een budget om op deze projecten promovendi 

onderzoek te laten doen. Zo moet het fundamentele onderzoek beter aansluiten bij vraagstukken uit 

de markt.  

Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

De Hogeschool Rotterdam kent een opleiding scheepsbouwkunde. De opleidingslicentie is 

voor het collegejaar 2012-2013 overgedragen van In-Holland Delft aan de Hoge School Rotterdam. 

Deze verhuizing, welke wordt gesteund door branche organisatie Scheepsbouw Nederland, moet 

zorgen voor een versterking van het maritieme onderwijs in Rotterdam. Samen met de opleiding 

Maritiem Officier van de HR vormen de opleidingen de hogeschool voor Haven en Zeevaart 

(Hogeschool Rotterdam, 2012). Hier wordt nauw samengewerkt met de STC-group, welke veel kennis 

heeft op het gebied van scheepvaart, transport en logistiek en beschikt over moderne en innovatieve 

leermiddelen zoals simulatieapparatuur en schepen. Daarnaast wordt door de STC-group op dezelfde 

locatie ook de vaktechnische opleiding scheeps- en jachtbouw gegeven. Het HbR heeft in 

samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en het Albeda College tevens de RDM-campus 

ontwikkeld. Een project waarbij op het voormalig RDM-terrein technische scholen en bedrijven 

samenwerken. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: studenten interesseren voor technische studies 

en innovatie bevorderen.  

In Dordrecht is het University College in ontwikkeling welke in 2013 haar deuren zou moeten 

openen. Het doel hiervan is om binnen vijf jaar 600 studenten te huisvesten en deze studenten een 

bacheloropleiding aan te bieden in de richtingen maritieme techniek, deltatechnologie en waterbouw. 
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B&W van Dordrecht willen hiermee de regio aantrekkelijker maken voor bedrijven in deze sectoren en 

gevestigde bedrijven stimuleren om te investeren in R&D en uitbreidingen (Dordrecht, 2012).  

De Gemeente Dordrecht heeft tevens een Maritieme Campus voor ogen. Dit moet een netwerk 

vormen waarin scholen, universiteiten en bedrijven met elkaar verbonden zijn, waardoor studenten 

eenvoudig in contact kunnen komen met praktijksituaties. De doelstellingen zijn in samenwerking met 

een grote groep bedrijven, brancheverenigingen, onderwijsinstellingen en de overheid geformuleerd: 

1) Het versterken van de innovatiekracht van het MKB in relatie tot het topsectorenbeleid en 

bijbehorende innovatiecontracten 

2) Het gezamenlijk op regionaal niveau vormgeven en afstemmen van het maritiem technisch 

onderwijsaanbod in de gehele onderwijskolom 

3) Veiligstellen van voldoende talent voor de sector 

4) Neerzetten van een wervend perspectief richting jongeren, investeerders, ondernemers en 

kenniswerkers. 

Het wordt nadrukkelijk geen nieuwe organisatie, maar door middel van een ‘triple helix’ samenwerking 

wordt een gemeenschappelijke agenda opgesteld.  

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) 

Technisch onderwijs op MBO en VMBO is in voldoende mate aanwezig en wordt door 

meerdere instellingen gegeven. Het aanbod is tevens zeer compleet. Om de teruglopende 

leerlingenaantallen tegen te gaan is in Rotterdam (2011) een convenant ondertekend door de 

overheid en onderwijsinstellingen “Naar een nieuw VMBO-techniek onderwijs in Rotterdam”. Ook in de 

Drechtsteden is een soortgelijk convenant ondertekend (Onderzoekscentrum Drechtsteden, 2012). 

Bedrijfsschool 

In de DelTri-regio leiden verschillende grote bedrijven een eigen bedrijfsschool 

(Onderzoekscentrum Drechtsteden, 2012). Studenten krijgen binnen deze bedrijven, in samenwerking 

met ROC, een praktijkgerichte vakopleiding op MBO2 niveau. IHC leidt bijvoorbeeld leerlingen op tot 

verspaner, lasser of scheepsmeubelmaker. Heerema en scheepswerf Slob werken samen in 

bedrijfsschool Metaal Drechtsteden. De initiatieven zoals de RDM-campus, het innovatiecontract en 

het samenbrengen van opleidingen in Rotterdam zijn interessant. Het aanbod van technische 

opleidingen in de regio is erg divers en compleet. De vraag is welke ruimtelijk economische 

maatregelen nog meer genomen kunnen worden om een sterk innovatiegericht kenniscluster te 

ontwikkelen in de DelTri-regio en welke eisen de bedrijven stellen aan kennisontwikkeling en 

kennisdeling. 

5.7  Conclusie 

De sterke internationalisering van de scheepsbouwsector vanaf de jaren 1970 heeft tot grote 

verschuivingen geleid in de scheepsbouwmarkt. De standaard scheepsbouw is verplaats naar lage 

lonen landen. Voornamelijk de zeer gespecialiseerde scheepsbouw heeft zich een goede 

concurrentiepositie weten te verwerven in Nederland en de DelTri-regio. Het waardesysteem evolueert 

mee met de veranderingen als gevolg van de technologische en markttechnische veranderingen die 

zich hebben voorgedaan. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop het hele systeem is 

georganiseerd. De eisen die gesteld worden aan producten en systemen worden hoger en complexer. 

Nauwe samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen lijkt de sleutel tot een sterk 

scheepsbouwcluster. Het is nog onduidelijk welke invloed deze ontwikkelingen, internationalisering en 

technologische ontwikkeling, hebben op de populatie ontwikkeling in de DelTri-regio. In hoofdstuk 7 en 

8 wordt geanalyseerd wat de relatie is tussen de trends die hier gepresenteerd zijn en de 

bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio.  
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6 Methodologie 

 

In dit hoofdstuk wordt de methodiek beschreven welke gehanteerd is in dit onderzoek. De centrale 

veronderstelling van dit onderzoek is dat de economische en technologische evolutie van de 

scheepvaartsector invloed heeft op de eisen die scheepsbouwbedrijven stellen aan hun omgeving (de 

DelTri-regio). Om deze veronderstelling te toetsen wordt gebruik gemaakt van de ‘mixed methods’ 

methode. Deze methode biedt de mogelijkheid om kwantitatief en kwalitatief onderzoek te 

combineren. De eerste twee deelvragen zullen beantwoord worden door een analyse van 

bedrijfsgegevens uit het bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ). De derde deelvraag zal beantwoord 

worden naar aanleiding van enkele interviews met belangrijke spelers uit de sector.  

6.1 Methodiek 

Het empirisch onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel: 

1)  Een kwantitatieve longitudinale analyse om de evolutie van de scheepsbouw in de regio in 

kaart te brengen (hoofdstuk 7 en 8) 

2)  Diepte interviews om te achterhalen op welke wijze de eisen die scheepsbouw bedrijven 

stellen aan hun omgeving, met betrekking tot arbeid, infrastructuur of kennis, veranderen als 

gevolg van deze evolutie (hoofdstuk 9)  

6.2 Kwantitatieve analyse 

De eerste twee deelvragen hebben betrekking op het kwantitatief deel van het onderzoek. In 

dit deel van het onderzoek is een bedrijvenbestand geanalyseerd waarbij gericht is gekeken naar de 

bedrijfsdynamiek (‘entry’s’ en ‘exits’) in de populatie en de werkgelegenheidseffecten hiervan. 

Vervolgens is geanalyseerd welke effecten deze dynamiek heeft gehad op de samenstelling van de 

populatie scheepsbouwbedrijven. In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes verantwoord ten 

aanzien van dit kwantitatieve onderzoek. 

Bedrijvenregister Zuid-Holland  

Het Bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ) is onderdeel van het LISA-databestand, en beheert 

gegevens over alle bedrijfsvestigingen in de regio. De provincie Zuid-Holland heeft een databestand 

beschikbaar gesteld voor dit onderzoek en bevat gegevens over de scheepsbouw over de periode 

1990-2011. Het bestand bevat gegevens over de jaren 1990, 2000 en 2011, en biedt hierdoor de 

mogelijkheid tot een longitudinaal onderzoek, naar de ontwikkelingen en evolutie in de scheepsbouw.  

Paragraaf 5.2 beschrijft de afbakening van de scheepsbouw zoals deze in dit onderzoek wordt 

gehanteerd. Voor de selectie van het databestand zijn de volgende keuzes gemaakt: 

1. SBI-code 3.01 en 33.15 voor de peildatum 2011 

2. SBI-code 351 voor de peildata 1990 en 2000 

Code 352 bevat zowel nieuwbouw als reparatie van schepen. Code 3.01 bevat de nieuwbouw van 

schepen en 33.15 de reparatie.  

Het databestand bevat de volgende informatie op bedrijfsniveau: vestigingsnummer, naam 

bedrijf, adres, woonplaats en postcode, sbi-code en omschrijving en aantal arbeidsplaatsen. Deze 

informatie biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van de scheepsbouw over de periode 1990-2011 

te volgen en de ontwikkelingen en trends te analyseren. Een voordeel van het bestand is de 

gedetailleerde informatie met betrekking tot locatie en arbeidsplaatsen. Een belangrijk nadeel is dat 

het databestand geen informatie levert over overnames en fusies van bedrijven of verhuizingen naar 
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locaties buiten de regio. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om te achterhalen waarom bepaalde 

bedrijven zijn verdwenen. Een tweede belangrijk nadeel is de beschikbaarheid van slechts 3 peildata, 

1990, 2000 en 2011. Hierdoor is het niet mogelijk om de dynamiek in de bedrijvenpopulatie volledig 

weer te geven in dit onderzoek. Het kan zijn dat er bedrijven tussen 1990 en 2000 zijn opgericht en 

weer zijn verdwenen, en deze activiteiten worden door deze beperking niet waargenomen.  

Tijdens het controleren van het databestand zijn enkele bedrijven uit het bestand verwijderd, 

omdat hiervan vastgesteld is dat deze niet tot de scheepsbouwsector behoren. Van een aantal, 

voornamelijk, eenmansbedrijven was niet te achterhalen wat hun hoofdactiviteit was, omdat zij 

bijvoorbeeld al tussen 1990 en 2000 waren verdwenen. Deze bedrijven zijn wel in het databestand 

gehouden, omdat er geen directe aanleiding is dat zij niet tot de sector behoren. Het is zodoende niet 

met honderd procent zekerheid te stellen dat het databestand geen fouten bevat. Door de grootte van 

het databestand zullen eventuele fouten weinig invloed hebben op de uitkomsten.  

Operationalisatie 

Deelvraag één gaat in op de bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven in de 

DelTri-regio en de verandering van de samenstelling van bedrijven als gevolg van deze dynamiek. In 

deze subparagraaf zal uiteengezet worden op welke wijze de dynamiek in de populatie en 

samenstelling van de populatie getoetst zal worden. 

De bedrijfsdynamiek in de populatie wordt als volgt gemeten: 

 Aantal entry’s en exits in de perioden 1990-2000 en 2000-2011 

 Werkgelegenheidseffecten van deze dynamiek 

 

 De bedrijfsdynamiek, op basis van ‘entry’s’ en ‘exits’, en de werkgelegenheidseffecten 

hiervan, zullen zowel voor de DelTri-regio als geheel worden geanalyseerd als voor vijf subregio’s 

binnen de DelTri-regio. Hiermee kan de ruimtelijke selectie worden weergegeven binnen de grote 

onderzoeksregio.  

 

 De samenstelling van de populatie en de verandering hierin wordt gemeten door de totale 

effecten van de dynamiek te splitsen in drie subsectoren: speciale scheepsbouw, standaard 

scheepsbouw en RMC. De verandering in de samenstelling van de bedrijvenpopulatie wordt als volgt 

gemeten: 

 Verandering die optreedt in aantal bedrijven en werkgelegenheid als gevolg van de 

bedrijfsdynamiek, uitgesplitst naar subsector voor de jaren 1990-2000-2011 

 Verandering die optreedt in aantal bedrijven en werkgelegenheid als gevolg van de 

bedrijfsdynamiek, uitgesplitst naar subsector en subregio voor de jaren 1990-2000-2011 

 

 De verandering in samenstelling van bedrijven, of sectorstructuur, wordt evenals de analyse 

van bedrijfsdynamiek, zowel gemeten voor de gehele DelTri-regio als voor de onderscheiden 

subregio’s. Op deze wijze kan vastgesteld worden op welke locaties binnen de DelTri-regio de 

groeimarkten binnen de scheepsbouw gevestigd zijn en op welke wijze de sector zich geografisch 

verspreidt.  

 

6.3  Kwalitatieve analyse 

Voor het beantwoorden van deelvraag drie zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen 

met verschillende bedrijven en instellingen in de DelTri-regio. Door middel van het gebruik van een 

topiclijst (zie bijlage 5) wordt in elk interview dezelfde onderwerpen besproken, waardoor enige vorm 

van generaliseerbaarheid mogelijk is. De keuze voor semi-gestructureerde interviews biedt de 

mogelijkheid voor de interviewer om op bepaalde onderwerpen dieper in te gaan om op belangrijke 

specifieke punten meer informatie naar boven te krijgen (Bryman, 2008).  
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Voor het beantwoorden van deelvraag twee is de bedrijvenpopulatie ingedeeld in drie 

categorieën: nieuwbouw speciale schepen, nieuwbouw standaard schepen en onderhoud & reparatie. 

Uit elke categorie is tenminste met één bedrijf een interview afgenomen. De nadruk ligt echter op de 

groeisectoren binnen de scheepsbouw, waardoor de helft van de interviews gedaan is met bedrijven 

welke gespecialiseerd zijn in de speciale scheepsbouw. Daarnaast is er voor gekozen om zeer van 

elkaar verschillende bedrijven te selecteren, waardoor de geselecteerde bedrijven een goede 

afspiegeling vormen voor de gehele populatie. De bedrijven die in aanmerking komen voor een 

interview moeten van enige betekenis zijn voor de sector wat betreft omvang en omzet.  

Om deze reden is contact gezocht met bedrijven uit de drie subsectoren, grote en kleine 

bedrijven, oude en nieuwe bedrijven. De selectie van bedrijven heeft plaatsgevonden naar aanleiding 

van een verdieping in de sector. Hiervoor is gesproken met Scheepsbouw Nederland en het 

Havenbedrijf Rotterdam, een expert werkzaam bij Drechtsteden en verantwoordelijk voor maritieme 

industrie en zijn twee seminars bijgewoond: 

 Seminar Maritieme innovatie. Een bijeenkomst voor bedrijven in de maritieme industrie waar 

de consequenties voor de bedrijven werden gepresenteerd van het Topsectoren beleid van de 

landelijke overheid. Aanwezig waren alle grote scheepsbouwbedrijven, brancheverenigingen 

en vertegenwoordigers van het ministerie van EL&I. 

 Symposium “the return of the maritime industry”.  Georganiseerd door de gemeente Schiedam 

ter gelegenheid van de ‘General assembly of Eurotowns’, het Europees netwerk van 

middelgrote steden. Een inhoudelijke bijeenkomst over de ondergang van de maritieme 

industrie in Schiedam vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw en de opleving van de sector de 

laatste decennia. Aanwezig waren: vertegenwoordigers van de gemeente Schiedam en van 

de genodigde middelgrote steden, het  havenbedrijf Rotterdam, de  KvK Rotterdam, de 

gemeente Rotterdam en verschillende bedrijven uit de regio.  

 

Er is gesproken met zes bedrijven en een branchevereniging. Eén toeleverend bedrijf voor de 

scheepsbouw is gesproken, twee bedrijven in de standaard scheepsbouw en drie bedrijven in de 

speciale scheepsbouw.    

Tabel 6.1: Lijst interviews 

Bedrijf/instelling Activiteiten 

Scheepsbouw Nederland 

Havenbedrijf Rotterdam 

Branchevereniging 

 

Scheepswerf Slob Nieuwbouw superjachten 

IHC Offshore & Marine Nieuwbouw offshore / deep sea mining 

Machinefabriek L. Straatman Toeleveranciers scheepbouw / baggercomponenten 

Holland Shipyards Afbouw zeeschepen / woonmodules 

IHC Beaver Dredgers Nieuwbouw baggerschepen 

De Waal B.V. (in)bouw van stuur- en voortstuwingsmechanismen 

 

Zie paragraaf 8.1 voor een uitgebreide beschrijving van de geïnterviewde bedrijven. In bijlage 2 staat 

de lijst met geïnterviewde personen en data waarop de interviews hebben plaatsgevonden.  

 

De nadruk ligt in dit onderzoek op evolutie van bedrijven en sectoren en de ontwikkeling die zij 

doormaken. In de selectie van bedrijven is geselecteerd op nieuwbouw van schepen of scheepsecties 

met de nadruk op de speciale scheepsbouw. De indeling in vijf subregio’s is niet gemaakt om deze 

onderling te vergelijken in hulpbrongebruik en vestigingseisen, omdat uit het gesprek met 

Scheepsbouw Nederland en Havenbedrijf Rotterdam is gebleken dat de gehele regio als één kan 

worden beschouwd in toegang tot arbeid, kennis en toeleveranciers. Om deze reden is er niet naar 
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gestreefd om uit elke subregio één bedrijf te interviewen. De geïnterviewde bedrijven bevinden zich 

allemaal in de subregio’s (3-4-5) waar de (speciale) scheepsbouw zich sterk ontwikkelt. 

 

6.4 Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit 

 

Er zijn in het onderzoek een aantal keuzes gemaakt om de betrouwbaarheid en 

generaliseerbaarheid zo groot mogelijk te maken. Echter zijn er ook een aantal beperkingen te 

noemen.  

 

Voor het analyseren van de gegevens van het BRZ (2012) is gekozen voor een zo lang 

mogelijke periode. De eerste beschikbare gegevens gaan terug tot 1990. Om deze reden is dit de 

eerste peildatum. Hierdoor kan een zo betrouwbaar mogelijke trend beschreven worden. De beperking 

is dat een longitudinaal onderzoek naar ‘entry’s’ en ‘exits’ zoals Klepper (2007) heeft gedaan voor de 

automobielindustrie niet mogelijk is. De volledige evolutie wordt hierdoor niet zichtbaar.  

 

De indeling in drie subsectoren (speciale scheepsbouw, standaard scheepsbouw en RMC) is 

arbitrair. De keuze voor deze indeling is gemaakt omdat een indeling naar meer specifieke 

nichemarkten te kleine categorieën zou opleveren. Daarnaast beperken veel bedrijven zich niet tot 

een enkele activiteit. Veel werven voeren zowel nieuwbouw als reparatie activiteiten uit, waardoor de 

scheidslijn tussen de subsectoren soms niet scherp is. Toeleverende bedrijven kennen vaak vele 

specialisaties. Door middel van deze grove indeling kan de evolutie het meest betrouwbaar in beeld 

gebracht worden, omdat de indeling van bedrijven naar subsector op deze wijze het meest 

waarheidsgetrouw is.  

 

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de scheepsbouwsector en om inzicht te 

krijgen in de belangrijke spelers binnen de sector zijn twee seminars bezocht en zijn enkele 

gesprekken gevoerd met ‘experts’ binnen de sector. Op basis van deze gesprekken, seminars en een 

uitgebreide analyse van nieuwsberichten en jaarverslagen van brancheverenigingen is de lijst 

samengesteld van bedrijven die in aanmerking kwamen voor een interview. Om de scheepsbouw in 

de hele breedte te dekken zijn interviews afgenomen met bedrijven die van elkaar verschillen in 

grootte, activiteiten, locatie, leeftijd en ontwikkeling. Op deze wijze wordt de scheepsbouw over de 

breedte gedekt.  

 

Van de benaderde bedrijven en instellingen hebben zeven positief gereageerd. Door deze 

lage respons wordt door de interviews wel een algemeen beeld geschetst, maar de uitkomsten 

kunnen niet gelden voor de gehele subsector of subregio’s die in het onderzoek zijn onderscheiden. 

Daarnaast is geen referentiegroep aangewezen, waardoor het moeilijk te voorspellen is of de 

conclusies typisch gelden voor de geselecteerde regio of juist voor heel Nederland of bijvoorbeeld 

Europa.  
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7  Ruimtelijke aspecten van de bedrijfsdynamiek van de  

scheepsbouw in de DelTri-regio 

 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de dynamiek in de scheepsbouwsector in de DelTri-regio. 

Evolutionair economen gaan er van uit dat technologische vooruitgang leidt tot dynamiek in een 

bedrijvenpopulatie, omdat nieuwe technologieën ruimte bieden voor nieuwe bedrijven in de markt en 

bedrijven die zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden verdwijnen (Boschma et al, 

2002). De scheepsbouwcluster in de Deltri-regio heeft een sterke internationale positie in het 

vervaardigen van gespecialiseerde en geavanceerde schepen voor de binnenvaart, baggerindustrie 

en offshore-activiteiten. In dit hoofdstuk wordt gezocht naar een antwoord op deelvraag één:  

 

In hoeverre is er sprake van bedrijfsdynamiek in de populatie van de scheepsbouwindustrie in de 

DelTri-regio, en wat is hiervoor de verklaring? 

7.1 Ruimtelijke spreiding van scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio 

Voordat ingegaan wordt op de dynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven wordt eerst de 

ruimtelijke spreiding van de bedrijven in de DelTri-regio geanalyseerd. Deze analyse moet duidelijk 

maken of er over de periode 1990-2011 veranderingen zijn opgetreden in locaties waar 

scheepsbouwbedrijven zich concentreren. Uit het bedrijvenregister Zuid Holland is een databestand 

samengesteld van scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio voor de jaren 1990, 2000 en 2011 met 

respectievelijk een bedrijvenpopulatie van 175, 155 en 153 bedrijven. De selectie van bedrijven is op 

basis van SBI-codering gedaan. Zie voor een uitleg paragraaf 5.2. Van deze populaties bedrijven zijn 

de locatie bekend (op postcodeniveau) en het aantal banen. Aan de hand van deze gegevens zijn een 

aantal kaarten gemaakt die een helder beeld geven van de geografische spreiding van de 

bedrijvenpopulaties en de ontwikkeling van de werkgelegenheid.  

Figuur 7.1 toont de ruimtelijke spreiding van scheepsbouwbedrijven voor 1990 en 2011. 

Opvallend is dat de spreiding van de bedrijven in de regio in deze periode weinig veranderd is. De 

bedrijven blijven geconcentreerd rond een aantal watergebonden bedrijventerreinen en gemeenten: 

Vijfsluizen (Schiedam), de Waal- en Eemhaven (twee stadshavens van Rotterdam), Stormpolder 

(Krimpen aan den IJssel), Kinderdijk, 1
e
 en 2

e
 Merwedehaven (Dordrecht), Papendrecht, Sliedrecht, 

Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Werkendam. Dit lijkt er op te duiden dat een watergebonden 

kavel een belangrijke voorwaarde is gebleven voor bedrijven in de scheepsbouw. In de periode 1990-

2011 zijn er in de regio nauwelijks nieuwe werven ontstaan op nieuw ontwikkelde terreinen. Nieuwe 

werven zijn ontstaan op locaties waar andere bedrijven zijn vertrokken. IHC Merwede heeft 

bijvoorbeeld het terrein van Van der Giessen de Noord in 2004 opnieuw in gebruik genomen in 

Krimpen aan den IJssel en Holland Shipyards heeft in 2007 de werf van K. Damen overgenomen in 

Hardinxveld-Giessendam. Dat er geen nieuwe terreinen zijn ontwikkeld heeft twee belangrijke 

redenen. In de eerste plaats is de ruimtedruk in de regio groot. Nieuwe watergebonden terreinen of 

werven zouden moeten voldoen aan de nieuwste trends in de scheepsbouw. Binnenvaartschepen die 

op het vaarnet Nederland-Duitsland moeten opereren zijn bijvoorbeeld 135 meter lang waardoor een 

nieuwe locatie een kadelengte nodig heeft van 150 meter. En door de schaarse (milieu) ruimte is dat 

in de regio bijna niet mogelijk. De geluidsnormen zijn streng en nieuwe locaties kunnen niet ontwikkeld 

worden in de nabijheid van woningen. In de tweede plaats is er wel vraag naar nieuwe terreinen, maar 

kan men tot nu toe alleen aan deze vraag voldoen doordat andere bedrijven uit de markt stappen.  
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Figuur 7.1: Ruimtelijke spreiding van scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio in 1990 

 
Bron: Bewerking uit BRZ, 2012 

 

Figuur 7.2: Ruimtelijke spreiding van scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio in 2011  

 
Bron: Bewerking uit BRZ, 2012 

 

In figuur 7.3 is de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de scheepsbouw per viercijferige 

postcode in de DelTri-regio zichtbaar. In de regio vinden geen grote veranderingen plaats in aantallen 

bedrijven (tabel 7.1). In Rotterdam heeft zich de grootste daling van het aantal bedrijven voorgedaan 

(11), gevolgd door Sliedrecht (6). Groei van het aantal bedrijven is te zien in Nieuwerkerk aan den 

IJssel (3) en Capelle aan den IJssel (3). 
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Figuur 7.3: Ruimtelijke spreiding van scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio, 1990-2011 

 
Bron: Bewerking uit BRZ, 2012 

 

Tabel 7.1: Spreiding bedrijven DelTri-regio naar gemeente  

 Aantal bedrijven en 

percentage 1990 

 Abs                         %                                        

Aantal bedrijven en 

percentage 2011 

  Abs                           % 
Rotterdam 42 24 31 20 

Sliedrecht 13 7 7 5 

Hendrik-Ido-Ambacht 11 6 8 5 

Schiedam 11 6 7 5 

Hardinxveld-Giessendam 10 6 9 6 

Dordrecht 9 5 10 6 

Papendrecht 9 5 9 6 

Nieuwerkerk aan den IJssel 8 5 11 7 

Ridderkerk 6 3 2 1 

Zwijndrecht 4 2 6 4 

Alblasserdam 4 2 5 3 

Gorinchem 4 2 4 3 

Capelle aan den IJssel 3 2 6 4 

Botlek (Rotterdam) 3 2 3 2 

Kinderdijk 2 1 3 2 

Vlaardingen 2 1 1 1 

Pernis (Rotterdam) 1 1 2 1 

Overig 33 19 31 20 

Totaal 175 *100 155 *100 

* als gevolg van afrondingsverschillen kan de som van alle percentages afwijken van 100. 
Bron: BRZ, 2012 
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In 7.4 is zichtbaar dat het aantal arbeidsplaatsen zich ook hier concentreert rond de eerder 

genoemde bedrijventerreinen. Opvallend is de afname van het aantal banen in de gehele stadsregio 

Rotterdam, welke loopt van de Maasvlakte in het westen tot en met Krimpen aan den IJssel in het 

oosten. Deze afname is voornamelijk het gevolg van het faillissement van enkele grote werven, zoals 

YVC IJsselwerf, YVC Bolnes, RDM BV en Van der Giessen-de-Noord. Slechts twee gemeenten laten 

een groei zien van het aantal banen, namelijk Kinderdijk en Gorinchem. Deze groei is het resultaat 

van de ontwikkeling van enerzijds IHC Merwede en anderzijds Damen Shipyards. Beide bedrijven zijn 

gespecialiseerd in de bouw van geavanceerde schepen voor de baggerindustrie, offshore en 

werkschepen. De groei die  IHC Merwede doormaakte zorgde voor veel ruimtedruk op de historische 

locatie in Kinderdijk. Uitbreiding van de activiteiten kon slechts gerealiseerd worden op andere 

locaties. Het bedrijf heeft om deze reden in deze periode meerdere werven overgenomen, waardoor 

zij nu vestigingen hebben in Krimpen aan den IJssel, Kinderdijk, Alblasserdam, Sliedrecht en 

Hardinxveld-Giessendam. 

Figuur 7.4: Spreiding van de werkgelegenheid in de scheepsbouw in de DelTri-regio, 1990-2011  

 
Bron: Bewerking uit BRZ, 2012 

 

7.2 Dynamiek: entry’s en exit’s 

Technologische ontwikkeling zorgt continu voor marktverschuivingen en substitutie van 

sectoren. Dit mechanisme zorgt voor dynamiek in een bedrijvenpopulatie. Evolutionair economen zien 

bedrijfsdynamiek als een kwestie van economische selectie. De bedrijfspopulatie verandert 

voortdurend als gevolg van ‘creatieve destructie’, waarbij nieuwe innovatie bedrijven komen en 

traditionele, oude bedrijven verdwijnen. In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre er sprake is 

van dynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven, wat hiervan de werkgelegenheidseffecten zijn 

en wat hiervoor de verklaring kan zijn. 

Dynamiek in een bedrijvenpopulatie kan uitgesplitst worden naar nieuwkomers (entry’s), 

verdwenen bedrijven (exit’s) en blijvers. Het databestand bestaat uit drie momentopnames in de tijd: 
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1990, 2000 en 2011. Om deze reden is het niet mogelijk om alle ‘entry’s’ en ‘exit’s’ in tussenliggende 

jaren te registeren. De data leent zich wel voor een longitudinale analyse, waarbij per periode gekeken 

kan worden hoeveel bedrijven er in een cohort van 10 jaar bij zijn gekomen, hoe groot deze bedrijven 

zijn en wat de hoofdactiviteiten zijn.  

Voordat ingegaan wordt op de bedrijfsdynamiek van populatie scheepsbouwbedrijven in de 

DelTri-regio, wordt eerst de absolute ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid geanalyseerd 

voor de periode 1990-2011. Het aantal bedrijven in de scheepsbouw is sterk afgenomen in de periode 

1990-2000 en daarna stabiel over de periode 2000-2011, zie figuur 7.5. In 1990 telde de regio 175 

bedrijven in de scheepsbouw, waarna dit aantal is afgenomen tot 157 in 2000 en 155 in 2011. Over de 

gehele periode betekent dit een afname van 11%.  

Figuur 7.5: Ontwikkeling van aantal bedrijven en werkgelegenheid scheepsbouw in de DelTri-regio 

 

Bron: BRZ, 2012 

 

Naast de afname van het absolute aantal bedrijven is er ook een afname waargenomen van 

de werkgelegenheid. Het aantal banen is afgenomen van 7590 banen in 1990 naar 6272 in 2000 en 

4572 in 2011. Dit betekent een afname van 40% in de periode 1990-2011. Een afname van het aantal 

banen kan gezien worden als een logisch vervolg op de afname van het aantal bedrijven. Echter, het 

is wel opvallend dat de werkgelegenheid in de periode 2000-2011 sterk is afgenomen, terwijl het 

aantal bedrijven stabiel is. Dit betekent dat gemiddeld gezien de bedrijfsomvang kleiner wordt in de 

hele periode 1990-2011. 

Tabel 7.2: Ontwikkeling scheepsbouw in de DelTri-regio, 1990-2011 

 1990 2011 Groei % 1990-2011 

Aantal bedrijven 175 155 -11,43 

Aantal werknemers 7590 4572 -39,76 

Bedrijfsomvang 

(gemiddeld) 

43 29 -32,26 

Bron: BRZ, 2012 

 

De absolute cijfers over de ontwikkeling van het aantal bedrijven en werkgelegenheid geven 

niet het volledige beeld over de dynamiek in populatie. De dynamiek in de bedrijvenpopulatie is groot. 

Van de bedrijvenpopulatie in 1990 is in 2000 nog 49% over. Een vergelijkbaar percentage zien we bij 

de overlevende bedrijven tussen 2000 en 2011, namelijk 54%. Ongeveer een derde van de populatie 

in 1990 (35%) bestaat in 2011 nog steeds. Deze cijfers laten zien dat er veel beweging zit in de 
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populatie bedrijven en dat er sprake is van een duidelijk selectieproces en dat dit proces zich zowel in 

de periode 1990 - 2000 als in de periode 2000-2011 afspeelt. 

De bedrijvenpopulatie wordt dus jaarlijks voor een groot deel vernieuwd. De dynamiek achter de 

ontwikkelingen kunnen geanalyseerd worden op basis van: 

1) Blijvers: de scheepsbouwbedrijven welke in de periode 1990-2011 in de DelTri-regio 
gevestigd zijn gebleven. 

2) Entry’s: de scheepsbouwbedrijven welke zich in de DelTri-regio hebben gevestigd. Dit kunnen 
overnames zijn van groeiende werven, spinoffs vanuit bestaande bedrijven, nieuwe 
ondernemers of verhuizers vanuit andere regio’s. 

3) Exit’s: scheepsbouwbedrijven welke in de periode 1990-2011 uit de DelTri-regio zijn 
vertrokken. Bedrijven kunnen niet meer rendabel zijn en de deuren sluiten, faillissementen of 
verhuizen. 
 
Als gevolg van de beperkingen van het databestand kunnen het aantal entry’s en exits niet per 

jaar vastgesteld worden, maar alleen de dynamiek over een periode van 10 jaar. Hierdoor kunnen 

alleen het aantal entry’s geregistreerd worden dat binnen die tien jaar is toegetreden en in 2000 of 

2011 nog steeds aanwezig waren in de regio. Hetzelfde geld voor de exits. Alleen die bedrijven 

worden als ‘exits’ gerekend welke op de peildata (1990-2000) geregistreerd stonden, en op volgende 

peildata niet meer. Hierdoor kan het werkelijke aantal entry’s en exits hoger liggen, omdat er ook 

bedrijven toetreden en weer verdwenen zijn binnen een periode (1990-2000 en 2000-2011), en deze 

niet geregistreerd staan. Tabel 7.3 toont de bedrijfsdynamiek tussen 1990 en 2011. 

 

Tabel 7.3: Bedrijfsdynamiek scheepsbouw DelTri-regio, 1990-2011 

 1990 2000 2011 

N Bedrijven 175 157 155 

N Entry’s Nvt 62 71 

N Exit’s Nvt 80 73 

N Blijvers Nvt 95 61 (t.o.v. 1990) 

84 (t.o.v. 2000) 

Bron: BRZ, 2012 

 

De werkgelegenheidseffecten van bedrijfsdynamiek in de populatie geeft een indicatie voor 

het ontwikkelingstraject van de sector. De eerste kolom geeft het totale werkgelegenheidseffect weer 

voor de periode 1990-2000, uitgesplitst naar entry’s, exit’s en blijvers (groei/verlies). De dynamiek in 

de bedrijvenpopulatie heeft in de eerste periode grotere werkgelegenheidseffecten in elke categorie. 

Opvallend is de afname van het aandeel ‘blijver verlies’ en groei van het aandeel ‘exits’ tussen de 

periode 1990-2000 en 2000-2011. De verklaring hiervoor is dat een aantal grote werven in de regio in 

de periode 1990-2000 eerst sterk zijn afgeslankt, voordat ze verdwenen in de daaropvolgende 

periode. Tussen 1990 en 2000 laten de ‘blijvende’ bedrijven een grotere groei zien dan tussen 2000 

en 2011. De groei in de eerste periode is bijna volledig toe te schrijven aan IHC Merwede. Hierna blijft 

het aantal medewerkers bij het bedrijf redelijk stabiel. De groei die het bedrijf doormaakt vindt in deze 

periode vooral plaats buiten Nederland. Een andere grote groeier is Damen Shipyards, welke tussen 

2000 en 2011 bijna is verdubbeld in aantal werknemers (+ 343 banen).  

IHC Merwede speelt in deze analyse een bijzondere rol. Het bedrijf is in de volledige 

onderzoeksperiode van 1990-2011 organisatorisch sterk veranderd. Deze veranderingen in 

bedrijfsvoering hebben geleid tot fusies van bedrijfsonderdelen, afstoten van bedrijfsonderdelen, 

splitsen van onderdelen in eigen BV’s en de opening van nieuwe locaties. Op deze manier kunnen 

meerder BV’s op één locatie ingeschreven staan. Deze bedrijfsinterne evolutie maakt het noodzakelijk 

om voor dit bedrijf de gemaakte keuzes ten aanzien van entry’s, exits en blijvers te benoemen. In de 

analyse worden de verschillende locaties van IHC behandeld als één bedrijf. Dat betekent dat er dus 

meerdere IHC BV’s in Kinderdijk worden behandeld als één bedrijf. Een nieuwe locatie betekent dat er 

sprake is van een ‘entry’. Wanneer elke BV apart in de analyse meegenomen zou worden ontstaat 
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een verwarrend beeld, waarbij er veel nieuwe banen zouden zijn gecreëerd door nieuwe toegetreden 

bedrijven en veel banen verloren zijn gegaan bij verdwenen bedrijven, terwijl er sprake is geweest van 

interne reorganisatie binnen één bedrijf. 

De belangrijkste conclusie is dat de bedrijfsdynamiek in de populatie niet leidt tot groei. Om 

deze reden wordt er in het volgende hoofdstuk ingegaan op de ontwikkeling van de verschillende 

subsectoren in de scheepsbouw. Dit moet inzicht geven of er sprake is van nieuwe groeitrajecten 

binnen bedrijven of subsectoren. 

Figuur 7.6: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek Deltri-regio, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 

 

7.3 Dynamiek per subregio 

De Deltri-regio zoals gedefinieerd in dit onderzoek is een grote onderzoeksregio wat betreft 

oppervlakte, aantal gemeenten, aantal inwoners en aantal bedrijven. Het is in dit onderzoek tot nu toe 

onduidelijk gebleven of er binnen de onderzoeksregio regionale verschillen bestaan in ontwikkeling 

van de scheepsbouwsector of dat er sprake is van een homogeen gebied waarbinnen één trend 

zichtbaar is. Om deze reden is de onderzoeksregio opgedeeld in vijf subregio’s. Per subregio is 

gekeken naar het percentage bedrijven dat in de periode 1990-2011 is vernieuwd en naar de 

werkgelegenheidseffecten van deze bedrijfsdynamiek. Figuur 7.7 toont de vijf subregio’s binnen de 

DelTri-regio. Een klein aantal bedrijven valt geografisch buiten deze vijf regio’s, waardoor er kleine 

verschillen bestaan tussen de som van de afzonderlijke subregio’s en de gehele Deltri-regio.  

Figuur 7.7: Subregio’s in de DelTri-regio 

 
Bron: Eigen bewerking kaart DelTri-platform 
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Beschrijving regio 1: Havengebied Rotterdam 

 Regio 1 bestaat uit de gemeenten ten westen en zuidwesten van Rotterdam: Maassluis, 

Vlaardingen, Schiedam, Poortugaal, Hoogvliet, Spijkenisse, Oud-Beijerland, Zuidland, Botlek 

Rotterdam, Pernis Rotterdam en Europoort Rotterdam.  

Tabel 7.4: Ontwikkeling scheepsbouw subregio 1 

 1990 2000 2011 

Aantal bedrijven 24 26 23 

Aantal banen 1795 1199 866 

Bron: BRZ, 2012 

 

Het aantal bedrijven in deze subregio is stabiel gebleven, maar van de bedrijven in 1990 bestaan er in 

2011 nog 11. Dit betekent dat ongeveer 46% van de populatie is overgebleven.  

De werkgelegenheidseffecten van de bedrijfsdynamiek worden getoond in figuur 7.8. Duidelijk 

is dat er weinig nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd in de scheepsbouw in deze subregio en dat 

dit resulteert in een substantiële afname van de werkgelegenheid in het gebied doordat veel bedrijven 

zijn afgeslankt (periode 1990-2000) en zijn verdwenen (periode 2000-2011). De blijvers blijven of 

stabiel in aantal werknemers of nemen af. Slechts zes banen zijn er gecreëerd bij de zittende 

bedrijven tussen 2000 en 2011.   

Figuur 7.8: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek subregio 1, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 

 

Beschrijving regio 2: Rotterdam 

Regio 2 bestaat uit de gemeente Rotterdam (zonder Europoort, Botlek, Pernis en Hoogvliet).  

Tabel 7.5: Ontwikkeling scheepsbouw subregio 2 

 1990 2000 2011 

Aantal bedrijven 42 31 31 

Aantal banen 1897 823 340 

Bron: BRZ, 2012 
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Van de bedrijven in 1990 bestaat in 2011 nog ongeveer 26% (11 bedrijven). Twintig bedrijven 

zijn zodoende nieuw in de populatie. Deze bedrijven kunnen het aantal verloren banen van verdwenen 

bedrijven echter niet opheffen, zie figuur 7.9. Regio 1 en regio 2 lijken elkaar in ontwikkeling niet veel 

te ontlopen. Echter moet hier opgemerkt worden dat RDM BV van 1329 werknemers in 1990 afslankt 

naar 419 werknemers in 2000 en daarna failliet gaat. Buiten RDM om neemt het aantal banen in de 

scheepsbouw in Rotterdam af van 568 in 1990 naar 340 in 2011. Opvallend is dat zittende bedrijven 

nauwelijks banen creëren (+31).  

Figuur 7.9: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek subregio 2, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 

 

Beschrijving regio 3: Regio Krimpen aan den IJssel 

Deze regio bestaat uit de gemeenten ten oosten en zuidoosten van Rotterdam: Capelle aan 

den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Kinderdijk, Ridderkerk, 

Barendrecht, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. 

Tabel 7.6: Ontwikkeling scheepsbouw subregio 3 

 1990 2000 2011 

Aantal bedrijven 24 27 26 

Aantal banen 1128 1892 1228 

Bron: BRZ, 2012 

De werkgelegenheidseffecten van de bedrijfsdynamiek in deze subregio vertoont een 

opvallend beeld, zie figuur 7.10. De groei in de periode 1990-2000 wordt veroorzaakt door groei 

(+710) die de locatie IHC Merwede in Kinderdijk heeft doorgemaakt. Deze groei wordt in de periode 

2000-2011 niet doorgezet. De (tijdelijke) sluiting van de werf Van der Giessen de Noord is de 

hoofdoorzaak van de afname van de werkgelegenheid in de scheepsbouw in deze subregio in periode 

2000-2011. Zonder de effecten op de werkgelegenheid van deze sluiting zou de werkgelegenheid 

stabiel zijn gebleven. 
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Figuur 7.10: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek subregio 3, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 

 

Beschrijving subregio 4: Drechtsteden 

Subregio 4 wordt gevormd door de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.  

Tabel 7.7: Ontwikkeling scheepsbouw subregio 4 

 1990 2000 2011 

Aantal bedrijven 36 32 35 

Aantal banen 989 656 500 

Bron: BRZ, 2012 

Figuur 7.11: Werkgelegenheidseffecten bedrijvendynamiek subregio 4, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 

 

In de regio rond de Drechtsteden presteren bedrijven goed. Een aantal bedrijven is weliswaar 

door faillissement verdwenen, maar er zijn ook bedrijven die een groei laten zien. Daarnaast is er 
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ruimte voor nieuwe bedrijven die bij elkaar ongeveer 100 nieuwe banen opleveren, voornamelijk in de 

reparatie/afbouw binnenvaart. De Drechtsteden fungeren, naast Werkendam, als een maritiem 

knooppunt voor de binnenvaart. Veel binnenvaartschippers hebben hun (post)adres in de 

Drechtsteden, en als hub in de nabijheid van Rotterdam fungeert het als passeerstation in de 

logistieke keten van het goederenvervoer naar het achterland en biedt zo mogelijkheden voor deze 

subregio.      

Subregio 5: Regio Gorinchem  

Deze regio ligt uitgestrekt langs de rivier de Merwede en omvat de gemeenten Sliedrecht, 

Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Langs de gehele rivierdijk liggen verscheidene werven. 

Tabel 7.8: Ontwikkeling scheepsbouw subregio 5 

 1990 2000 2011 

Aantal bedrijven 23 18 19 

Aantal banen 1235 1296 1418 

Bron: BRZ, 2012 

Deze regio laat zowel tussen 1990-2000 als tussen 2000-2011 een groei zien van het aantal 

werknemers. In de eerste periode komt dit vooral op het conto van de IHC vestiging in Sliedrecht. 

Tussen 2000 en 2011 is Damen Shipyards in Gorinchem hier bijna volledig voor verantwoordelijk met 

een groei van 343 werknemers. In de periode 1990-2000 zijn relatief veel banen verloren gegaan door 

sluitingen van bedrijven. Tussen 2000 en 2011 zijn echter veel banen verloren gegaan door het 

afslanken van bestaande bedrijven. Deze subregio verschilt hierin van subregio één, twee en vier. In 

deze drie regio’s slankten veel bedrijven in de eerste periode af, maar zij in periode twee alsnog een 

faillissement zagen.  

Figuur 7.12: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek subregio 5, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 
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7.4 Conclusie 

Voordat wordt ingegaan op de bedrijfsdynamiek in termen van ‘entry’s’ en ‘exits’ is eerst het 

ruimtelijke resultaat van de dynamiek in de vorm van spreiding van bedrijven in 1990 en 2011 

onderzocht. 

De ruimtelijke spreiding van bedrijven in 1990 vertoont ongeveer een zelfde beeld als de 

spreiding van bedrijven in 2011. Bedrijven in de scheepsbouw zijn heel locatiegebonden als gevolg 

van hun locatie-eis aan diep vaarwater. Er is hierdoor sprake van een locationele inertie. Door de 

grote ruimtedruk in de regio en het beperkte aantal watergebonden terreinen worden 

scheepsbouwbedrijven, waarvan de activiteiten stoppen, vaak weer overgenomen door nieuwe of 

groeiende bedrijven. Deze nieuwe bedrijven werken echter vaak met minder werknemers dan de 

bedrijven die er daarvoor gevestigd waren. De algemene trend is zichtbaar dat het banenverlies als 

gevolg uittredende bedrijven niet opgevangen kan worden door de nieuwe bedrijven. Mogelijk wordt 

een deel van het banenverlies opgevangen door werk dat verricht wordt via uitzendbureaus, 

onderaannemers en toeleverende bedrijven. In dit onderzoek is hier echter niet op ingegaan.  

De werkgelegenheidseffecten in de regio zijn het gevolg van een grote bedrijfsdynamiek 

binnen de populatie scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio. Van de bedrijven welke in 1990 in de 

regio gevestigd waren is 35 procent overgebleven, en is nog steeds in de regio aanwezig. De nieuwe 

bedrijven zijn echter niet in staat om de uittredende bedrijven en afslankende bedrijven te 

compenseren, in aantal bedrijven en werkgelegenheid. Daarnaast is de groei van bestaande bedrijven 

afgenomen in de periode 2000-2011 ten opzichte van de periode 1990-2000. De 

werkgelegenheidseffecten van de bedrijfsdynamiek per subregio geeft een meer genuanceerd beeld. 

De subregio 1 (havengebied Rotterdam) en de subregio 2 (Rotterdam) dragen zorg voor de grootste 

afname van het aantal banen. In deze regio’s zijn tevens geen bedrijven gevestigd die een 

substantiële groei hebben doorgemaakt. De overige drie subregio’s verschillen alle drie van karakter 

en ontwikkeling, maar bieden in ieder geval ruimte voor nieuwe bedrijven en ruimte voor bedrijven om 

te groeien. Regio 3 (Krimpen en omstreken) laat tussen 1990 en 2000 een enorme groei zien van 

zittende bedrijven, maar tussen 2000 en 2011 weer een flinke afname van werkgelegenheid door 

‘exits’. Regio 4 (Drechtsteden) biedt ruimte voor nieuwe en groeiende bedrijven, maar niet goed 

presterende bedrijven verdwijnen, waardoor het saldo negatief is voor beide periodes. Bedrijven in 

regio 5 (Gorinchem en omstreken) presteren goed en groeien sterk, waardoor het 

werkgelegenheidssaldo voor 1990-2000 en 2000-2011 positief is.  

 

De vraag is waarom bedrijven in de ene subregio beter presteren dan bedrijven in een andere 

subregio. Bedrijven verschillen van elkaar wat betreft activiteiten en specialismen. In het volgende 

hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van bedrijven, uitgesplitst naar drie subsectoren, en wat 

dat betekent voor de samenstelling van bedrijven in de regio. De spreiding van bedrijven, en daarmee 

spreiding van specialismen, kan een verklaring bieden voor de verschillende 

werkgelegenheidseffecten van de bedrijfsdynamiek per subregio. In hoofdstuk 8 wordt hier dieper op 

ingegaan. De algemene trend in de scheepsbouw is een sterke afname van bedrijven en 

werkgelegenheid. Dit suggereert dat de scheepsbouw zich in een late fase van de levenscyclus 

bevindt en te maken heeft met een afname van activiteiten (lock-in).  
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8 Veranderingen in samenstelling van bedrijvenpopulatie per  

subregio 

 
 

In hoofdstuk 7 is ingegaan op de dynamiek in de bedrijvenpopulatie. Dit selectieproces heeft er aan 

bijgedragen dat vijfendertig procent van de bedrijven in de sector in 1990 op dit moment nog steeds in 

de DelTri-regio gevestigd is. De vraag is of dit selectieproces een structurele verandering teweeg heeft 

gebracht in de samenstelling van bedrijven en of dit te verklaren is doordat de sector nieuwe 

groeipaden heeft ontdekt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deelvraag 2: 

 

Heeft deze dynamiek geleid tot een veranderde samenstelling van de populatie 

scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio? 

8.1 Dynamiek: een spinoffproces? 

Vanuit het BRZ (2012) is achterhaald welke bedrijven zijn toegetreden in de periode tussen 

1990 en 2011. Van deze toegetreden bedrijven is uitgezocht wat de activiteiten en achtergronden zijn. 

Deze informatie is verkregen door websites van bedrijven en de ledenlijst van Scheepsbouw 

Nederland te raadplegen. Op deze wijze is achterhaald of er onder de ‘entry’s’, de toetredende 

bedrijven, sprake is van spinoffs en of er gesproken kan worden van moederbedrijven die veel spinoffs 

genereren. Spinoffs presteren over het algemeen namelijk beter dan andere nieuwe bedrijven en zijn 

vaak innovatiever (Klepper, 2007). 

Uit de analyse van het databestand zijn geen bedrijven naar voren gekomen die kunnen 

worden aangemerkt als spinoffs. De manier waarop de bedrijfstak is georganiseerd kan een verklaring 

bieden voor dit resultaat. De scheepsbouwbedrijven, of werven, zijn voornamelijk de plaats waar vele 

producten en systemen worden geïntegreerd. De meeste innovaties vinden plaats op de 

onderzoeksafdelingen van de toonaangevende bedrijven IHC Merwede en Damen Shipyards, en bij 

gespecialiseerde toeleverende bedrijven. De kans dat een werknemer van een werf een goed idee 

heeft en dit wil vermarkten in een eigen scheepsbouwbedrijf lijkt ook kleiner dan dat een werknemer 

een nieuw product of systeem wil vermarkten in een eigen bedrijf. Dit zal dus eerder een toeleverend 

bedrijf zijn, welke niet in dit onderzoek is meegenomen. Daarnaast zijn de entry-barriers groot. De 

kosten om een werf, met alle faciliteiten en apparatuur, te openen zijn groot.  

Dit betekent niet dat er helemaal geen sprake is van spinoffs in deze bedrijfstak. De kans is 

aanwezig dat er spinoffs zijn die sterk gespecialiseerd zijn in de fabricage of ontwikkeling van 

bijvoorbeeld een specifiek zuigsysteem of bijvoorbeeld elektrotechnische innovaties voor 

meetsystemen op grote diepte in zee. Dit soort bedrijven zijn niet geregistreerd als scheepsbouw, en 

zitten niet in het databestand, maar kunnen wel een spinoff zijn vanuit een toonaangevend 

scheepsbouwbedrijf.  

8.2 Huidige sectorstructuur 

De toonaangevende bedrijven in 1990 waren RDM B.V. (Heijplaat, Rotterdam) en Van der 

Giessen de Noord (Krimpen aan den IJssel) in de nieuwbouw van respectievelijk marineschepen en 

grote zeegaande schepen. Damen Shiprepair (Locatie van Wilton-Feijenoord, Schiedam) was het 

toonaangevende bedrijf in de reparatiesector. Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn nieuwe bedrijven 

bijgekomen, weggegaan, gegroeid of afgeslankt. RDM B.V. en Van der Giessen de Noord zijn failliet 

gegaan en Damen Shiprepair is sterk afgeslankt. IHC Merwede kan tegenwoordig gezien worden als 

één van de meest toonaangevende bedrijven in de regio. De vestigingen zijn gegroeid in aantallen 

werknemers en het heeft nieuwe vestigingen geopend, welke behoren tot de grootste 

scheepsbouwbedrijven in de regio. Naast IHC Merwede heeft Damen Shipyards in Gorinchem een 

zeer sterke groei doorgemaakt en is naast IHC het meest toonaangevende bedrijf in de regio. Dit 
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bedrijf is groot geworden door de bouw van speciale schepen in seriebouw en innovatieve 

scheepsontwerpen. Keppel Verolme, gespecialiseerd in de offshore, heeft zijn sterke positie 

behouden. IHC Merwede en Damen Shipyards investeren daarnaast ook veel buiten Nederland. De 

groei van deze bedrijven ligt tegenwoordig voornamelijk buiten Nederland. 

Tabel 8.1: Scheepsbouw top-10 bedrijven naar aantal werknemers in 1990 

 Naam bedrijf Plaats Grootte Subsector 

 

1 RDM BV Rotterdam 1329 Marine/constructies 

2 Damen Shiprepair Rotterdam Schiedam 727 Reparatie 

3 Van der Giessen de Noord Nieuwerkerk ad IJssel 416 Speciale schepen 

4 IHC Offshore & Marine Hardinxveld-Giessendam 391 Speciale schepen 

5 Keppel Verolme Rotterdam (Botlek) 350 Offshore 

6 IHC Holland Kinderdijk 293 Speciale schepen 

7 Drecht Coating Service Zwijndrecht 246 Onderhoud 

8 YVC IJsselwerf Capelle aan den IJssel 243 Standaard schepen 

9 Scheepswerf en Machinefabriek 

de Biesbosch 

Dordrecht 215 Standaard schepen 

10 YVC Bolnes Schiedam 164 Standaard schepen 

Bron: BRZ, 2012 

 

Tabel 8.2: Scheepsbouw, top-10 bedrijven naar aantal werknemers in 2011 

 Naam Bedrijf Plaats Grootte Subsector 

 

1 Damen Shipyards  Gorinchem 683 Speciale schepen 

2 IHC Parts & Services Kinderdijk 437 Speciale schepen 

3 IHC Dredgers BV Kinderdijk 419 Speciale schepen 

4 Keppel Verolme Rotterdam (Botlek) 324 Offshore 

5 IHC Offshore & Marine* Hardinxveld-Giessendam 263 Speciale schepen 

6 IHC Beaver Dredgers Sliedrecht 249 Speciale schepen 

7 Damen Shiprepair Rotterdam Schiedam 193 Reparatie 

8 IHC Offshore & Marine* Krimpen aan den IJssel 154 Speciale schepen 

9 Scheepswerf Slob Papendrecht 120 Speciale schepen 

10 Damen Shiprepair Rotterdam Rotterdam (Pernis) 113 Reparatie 

Bron: BRZ, 2012 

*Vanaf 2011 is de nieuwbouw van schepen op de werf in Hardinxveld-Giessendam gestaakt. Een 

groot deel van de werknemers is in de periode vanaf 2011 verplaatst naar de locatie in Krimpen aan 

den IJssel. Het is onduidelijk om hoeveel werknemers het precies gaat.  

 Tabel 8.1 – tabel 8.3 laten zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de top10 van 

grootste bedrijven in de regio. Daarnaast is uit de analyse van het BRZ (2012) naar voren gekomen 

dat er sprake is geweest van een grote bedrijfsdynamiek in de populatie, waarbij ongeveer 35 procent 

van de bedrijven uit 1990 in 2011 nog steeds in de regio aanwezig was (Hoofdstuk 7). Figuur 8.1 en 

8.2 tonen de effecten van deze bedrijfsdynamiek op de verdeling van het aantal bedrijven per 

grootteklasse en de verdeling van de werkgelegenheid. Opvallend is de afname van de 

werkgelegenheid bij de bedrijven met 100 werknemers en meer. Zowel in de grootteklasse 100 tot 249 

en  >250 neemt het aantal werknemers over beide perioden af. Dit is vooral het gevolg van het 

verdwijnen van aantal grote werven in de regio zoals Van der Giessen de Noord, RDM BV, YVC 

IJsselwerf en het afslanken van bijvoorbeeld Damen Shiprepair in Schiedam. De groei van de 

verschillende vestigingen van IHC Merwede en Damen Shipyards hebben deze ontwikkeling niet 

kunnen compenseren. 
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Tabel 8.3: Tien grootste groeiers scheepsbouw DelTri-regio, 1990-2011 

 Naam bedrijf Aantal 

werkzame 

personen 

1990 

Aantal 

werkzame 

personen 

2011 

Groei 

werkgelegenheid 

Subsector 

1 IHC Parts en Services - 437 437 Speciale scheepsbouw 

2 Damen Shipyards 323 683 360 Speciale scheepsbouw 

3 IHC Beaver Dredgers 32 249 244 Speciale scheepsbouw 

4 IHC Offshore & Marine - 154 154 Speciale scheepsbouw 

5 IHC Holland N.V. / IHC 

Dredgers 

293 419 126 Speciale scheepsbouw 

6 De Groot 

Scheepstechniek 

- 49 49 Standaard scheepsbouw 

7 Van Brink - 41 41 Onderhoud en reparatie 

8 Scheepswerf Slob 82 120 38 Speciale scheepsbouw 

9 Holland Shipyards - 34 34 Standaard scheepsbouw 

10 Scheepswerf Hoebee 43 70 27 Standaard scheepsbouw 

Bron: BRZ, 2012 

 

Figuur 8.1 geeft de ontwikkeling aan van het aantal scheepsbouwbedrijven per grootteklasse. 

Opvallend is de afname van het aantal bedrijven in de categorie 25-49 werkzame personen. In deze 

categorie zijn veel binnenvaartwerven en scheeps- en staalbouwbedrijven verloren gegaan welke niet 

meer concurrerend waren en moesten sluiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn Werf de Hoop uit 

Schiedam, Scheepswerf Alblas uit Hendrik Ido Ambacht en Scheeps- en staalbouw Slikkerveer uit 

Ridderkerk. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de klasse 100-249. In deze categorie zijn enkele, vroeger 

toonaangevende, werven wegens faillissement gesloten, zoals YVC IJsselwerf uit Capelle aan den 

IJssel en Scheepswerf de Biesbosch uit Dordrecht. Het blijkt voor bedrijven in de scheepsbouw 

moeilijk om door te groeien in aantal werknemers. Dit resulteert, in verband met de afname van het 

aantal bedrijven in deze grootteklassen, ook in een sterke afname van werkgelegenheid in deze 

grootteklassen. Slechts enkele bedrijven hebben een groei laten zien in de afgelopen 20 jaar. In de 

volgende paragraaf wordt ingegaan op deze groei.  

Figuur 8.1: Ontwikkeling aantal scheepsbouwbedrijven per grootteklasse DelTri-regio, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 
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Figuur 8.2: Ontwikkeling werkgelegenheid per grootteklasse DelTri-regio, 1990-2011 
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Bron: BRZ, 2012 

8.3 Verschuiving sectorstructuur 

Om te achterhalen of de evolutie in de scheepsbouw heeft geleid tot een specifieke 

samenstelling zijn alle bedrijven in 1990 en 2011 opgedeeld in de subsectoren onderhoud & reparatie, 

nieuwbouw standaard schepen en nieuwbouw speciale schepen. De sbi-codering is te grof en maakt 

geen onderscheidt naar niches in de scheepsbouw. Voor de nieuwbouw van schepen is gekozen om 

een tweedeling te maken naar de productie van standaardschepen voor de binnenvaart en zeevaart 

(hier vallen ook bijvoorbeeld binnenvaarttankers onder) en van speciale schepen. Tot deze laatste 

categorie behoren de schepen voor offshore activiteiten, baggerindustrie, werkschepen, sleepboten 

en luxe jachten. Deze tweedeling is conform de aanname van Maritiem Nederland dat dit niches zijn 

met groeimogelijkheden (Maritiem Nederland, 2012). De meeste bedrijven die schepen bouwen 

voeren daarnaast ook reparaties uit. Er is gekozen om bedrijven in een categorie te plaatsen op basis 

van hun specialisme. Kleine werven die voornamelijk binnenvaartschepen bouwen, maar ook een 

aantal hopperzuigers hebben opgeleverd, zullen om deze reden vallen in de categorie nieuwbouw 

binnenvaart. Deze driedeling is nog steeds bijzonder grof. Een meer specifieke indeling is echter 

moeilijk te maken omdat de meeste werven meerdere typen schepen opleveren. Een bedrijf als 

Damen Shipyards biedt bijvoorbeeld een zeer breed spectrum aan schepen aan zoals sleepboten, 

jachten, offshore support, superyacht support en baggerschepen. De vestiging van IHC Offshore & 

Marine in Krimpen aan den IJssel levert bijvoorbeeld naast offshoreschepen ook baggerschepen op.  

De volgende indeling wordt gehanteerd: 

 Categorie I  : speciale scheepsbouw 

 Categorie II : standaard scheepsbouw 

 Categorie III: onderhoud en reparatie (RMC) 
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Tabel 8.4: Ontwikkeling bedrijven en werkgelegenheid ingedeeld naar specialisme, 1990-2011 

 1990 2011 Groei % 1990-2011 

 Werknemers        Bedrijven Werknemers         Bedrijven % Werknemers  % Bedrijven 

Categorie I 

 

1653 14 2790 12 68,78 -14,29 

Categorie II 3152 

1823* 

24 495 13 -84,30 

-72,85* 

-45,83 

Categorie III 2785 137 1287 130 -53,79 -5,11 

Totaal 7590 175 4572 155 -39,76 -11,43 

Bron: BRZ, 2012 

* Werkgelegenheidseffect berekent zonder RDM. Het plaatsen van RDM in één van de verschillende 

subsectoren is op zijn minst arbitrair. Het bedrijf heeft de meest uiteenlopende schepen gebouwd, 

waaronder onderzeeboten, en in de latere perioden ook machines en metalen constructies voor 

verschillende industriële doeleinden. De omvang van het bedrijf, 1329 werkzame personen in 1990, 

zorgt ervoor dat, ongeacht de categorie waar het in geplaatst wordt, deze enorme invloed heeft op de 

werkgelegenheidseffecten die gemeten worden in deze categorie. 

 

De bedrijfsdynamiek in de populatie leidt tot een uitgesproken selectie bedrijven. De 

ontwikkeling van de werkgelegenheid is tevens opvallend. In de subsector onderhoud & reparatie is 

het aantal bedrijven redelijk stabiel over de periode 1990-2011, maar is een sterke daling te zien van 

het aantal werknemers. Uit het databestand blijkt dat er veel eenmansbedrijven bestaan in deze 

subsector. De nieuwbouw van standaardschepen is zowel in aantal bedrijven als in werkgelegenheid 

sterk afgenomen. Er zijn een aantal grote werven verdwenen in de regio, en het aantal toetredende 

bedrijven in deze subsector is bijzonder laag.  

In de subsector ‘speciale schepen’ is het aantal bedrijven stabiel gebleven. Wel is een sterke 

toename van het aantal werknemers te zien. Deze toename komt bijna volledig op naam van IHC 

Merwede en Damen Shipyards. Damen Shipyards en IHC Merwede zijn, in de periode 1990-2011, 

uitgegroeid tot de dominante spelers, leader firms, in de sector. Beide bedrijven zijn sterk 

gespecialiseerd in de bouw van geavanceerde schepen. Daarnaast zijn deze bedrijven ook 

internationaal sterk aan het uitbreiden.  

De groei van de subsector ‘speciale schepen’ vindt voornamelijk binnen bedrijven plaats. De 

groei in werkgelegenheid is niet zozeer een afgeleide van toetredende bedrijven, maar een toename 

in groei van de bestaande bedrijven. Dit is mogelijk het gevolg van hoge toetredingskosten in deze 

subsector.  

 

Tabel 8.5: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek, uitgesplitst naar subsector 

 Periode 1990-2000 Periode 2000-2011 

I Speciale 

schepen 

II Standaard 

schepen 

III RMC I Speciale 

schepen 

II Standaard 

schepen 

III RMC 

Entry’s 0 47 338 183 135 336 

Exits 79 205 589 69 1554 608 

Groei 1052 297 97 384 128 49 

Verlies 62 1320 921 392 65 227 

Saldo + 911 -1181 -1048 +106 -1356 -450 

Bron, BRZ, 2012 

 Figuur 8.3 toont de bedrijfsdynamiek per subsector. De bedrijven in de speciale scheepsbouw 

hebben de grootste overlevingskansen. In de standaard scheepsbouw is weinig vernieuwing, doordat 

weinig bedrijven toetreden. 
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Figuur 8.3: Bedrijfsdynamiek per subsector 1990-2011 

 
 

Bron: BRZ, 2012 

 

8.4 Sectorstructuur per subregio 

 

In deze paragraaf wordt gekeken wat de werkgelegenheidsontwikkelingen zijn per subsector, 

zoals gedefinieerd in paragraaf 8.3, uitgesplitst naar de vijf subregio’s die tevens in hoofdstuk 7 al aan 

de orde zijn geweest. De verschillen in bedrijfsdynamiek tussen de subregio’s kunnen misschien 

verklaard worden door de verschillen in sectorstructuur. De ontwikkeling van deze sectorstructuur 

wordt voor de verschillende subregio’s geanalyseerd op basis van werkgelegenheid en bedrijf per 

subsector. De ontwikkeling van het aantal bedrijven per subsector , uitgesorteerd per subregio, is 

weergegeven in tabel 8.6.    

 

Tabel 8.6: Ontwikkeling van het aantal bedrijven uitsplitst naar regio en subsector, 1990-2011 

 Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 

 1990 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011 1990 2011 

Categorie I 1 1 - - 3 4 - 1 7 6 

Categorie II 1 1 1 1 7 2 8 4 5 3 

Categorie III 22 21 41 29 15 20 28 30 11 10 

Totaal 24 23 42 30 25 26 36 35 23 19 

Bron: BRZ, 2012 
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Regio 1: Havengebied Rotterdam 

 

De werkgelegenheid in de speciale scheepsbouw komt volledig op naam van Keppel Verolme 

in de Botlek Rotterdam. De verdeling van de bedrijvigheid over de drie onderscheiden categorieën is 

constant gebleven. De werkgelegenheid in onderhoud en reparatie is sterk teruggelopen. Ook de 

werkgelegenheid in de nieuwbouw van standaardschepen is gehalveerd. 

 

Figuur 8.4: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek per subsector in subregio 1, 1990-2011 

 
Bron: BRZ, 2012 

 

Regio 2: Rotterdam 

 

De werkgelegenheid in Rotterdam bestaat volledig uit onderhoud, reparatie en bouw in 

pleziervaart/ reddingsboten. De staaf ‘nieuwbouw’ zoals gepresenteerd in figuur 8.5 bestaat voor 

100% uit werkgelegenheid bij de RDM BV. Alleen bij Shipyard Trico in de Waalhaven vinden nog 

nieuwbouwactiviteiten plaats zoals in dit onderzoek is gedefinieerd. Scheepsnieuwbouw heeft 

zodoende al ruim twintig jaar geen plaats meer binnen Rotterdam. De activiteiten worden beheerst 

door grote reparatiewerven in Rotterdam, Schiedam en Pernis.  

 

Figuur 8.5: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek per subsector in subregio 2, 1990-2011 

 
Bron: BRZ, 2012 
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Regio 3: Regio Krimpen aan den IJssel 

 

Waar deze regio vroeger gespecialiseerd was in de nieuwbouw van standaardschepen, 

voornamelijk voor de binnenvaart, heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar de bouw van 

speciale schepen. Een aantal binnenvaartwerven is wegens faillissement gesloten, maar de groei van 

de IHC Merwede in kinderdijk en Krimpen aan den IJssel heeft de werkgelegenheid voor de regio 

kunnen behouden. Door de sluiting van andere bedrijven is het mogelijk geweest om deze groei te 

kunnen realiseren, dankzij de grote gespecialiseerde arbeidspool in de regio. 

 

Figuur 8.6: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek per subsector in subregio 3, 1990-2011 

 
Bron: BRZ, 2012 

 

Regio 4: Drechtsteden 

 

De regio rond de Drechtsteden is van oudsher sterk in de binnenvaart en baggerindustrie. 

Enkele bedrijven in de regio zijn zich volledig gaan specialiseren in baggermateriaal. De nieuwbouw 

van standaardschepen neemt een belangrijke positie in binnen de sector in deze subregio, zie figuur 

8.7.  

 

Figuur 8.7: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek per subsector in subregio 4, 1990-2011 

 
 

Bron: BRZ, 2012 
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De nieuwe werkgelegenheid in de subsector speciale schepen wordt veroorzaakt door een 

overname en reorganisatie van scheepswerf Slob in Papendrecht. Dit bedrijf was vroeger 

gespecialiseerd in de nieuwbouw van binnenvaartschepen. Hierin was echter ‘geen droge boterham te 

verdienen’. Het bedrijf heeft tijdig (voor de crisis) zijn activiteiten aangepast naar de luxe jachtbouw. 

De afname van de subsector onderhoud en reparatie wordt voor een groot deel veroorzaakt door een 

sterke afname van het aantal werknemers en verhuizing van Drecht Coating Service BV van 

Zwijndrecht naar Moerdijk. Dit betekent voor de regio een afname van 246 arbeidsplaatsen. 

 

Regio 5: Regio Gorinchem 

 

Deze regio wordt gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van werkgelegenheid in de 

speciale scheepsbouw. Twee vestigingen van IHC Merwede zijn in deze regio gevestigd (Sliedrecht 

en Hardinxveld-Giessendam) en twee vestigingen van Damen Shipyards (Gorinchem en Hardinxveld-

Giessendam). Daarnaast zijn langs de Merwede meerdere kleinere werven gevestigd in zowel de 

speciale scheepsbouw als standaard scheepsbouw, zoals Holland Shipyards en Den Breejen.  

Opvallend is het kleine aandeel onderhoud en reparatie in vergelijking met andere regio’s. De groei 

van werkgelegenheid in deze regio komt volledig op naam van de speciale scheepsbouw.  

 
Figuur 8.8: Werkgelegenheidseffecten bedrijfsdynamiek per subsector in subregio 2, 1990-2011 

 
Bron: BRZ, 2012 

 

 

8.5 Conclusie 

 

In de periode 1990-2011 is er sprake geweest van een grote dynamiek in de 

bedrijvenpopulatie. Slechts vijfendertig procent van de bedrijven welke in 1990 in de regio gevestigd 

waren, zijn nog steeds in de regio aanwezig. Eerder is in hoofdstuk 7 aangegeven dat de populatie 

met 20 bedrijven is afgenomen (van 175 naar 155, zie tabel 7.2, p.64) Dit betekent dat er veel 

beweging zit in de bedrijvenpopulatie.  

 

Het zwaartepunt van de bedrijvigheid in de scheepsbouw verschuift van standaard 

scheepsbouw naar speciale scheepsbouw, zoals dit is gedefinieerd in paragraaf 7.2. Het aantal 

werven wat gespecialiseerd is in de standaard scheepsbouw is gehalveerd, terwijl ongeveer driekwart 

van de werkgelegenheid is verdwenen. De werkgelegenheid in de speciale scheepsbouw is gestegen 

met 69% tegen constant blijvende populatie. De groei in deze subsector wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een enorme groei van IHC Merwede en Damen Shipyards en de opkomst van de 

superjachtbouw. Gemiddeld genomen heeft de bedrijfsdynamiek in de scheepsbouwsector geleid tot 
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een beperkte afname van het aantal bedrijven, en een grote afname van de werkgelegenheid, welke 

volledig op naam komt van de subsectoren onderhoud en reparatie en de bouw van standaard 

schepen. In hoofdstuk zeven is de conclusie getrokken dat de scheepsbouw afglijdt volgens het 

standaard levenscyclusmodel, doordat zowel het aantal bedrijven als werknemers afneemt. Enkele 

zeer gespecialiseerde nichemarkten, in dit onderzoek gebundeld als ‘speciale scheepsbouw’, 

presteren echter goed. Dit resulteert in deze subsector in een sterke groei van de werkgelegenheid. 

Nieuwe en adaptieve bedrijven zorgen voor nieuwe groeitrajecten binnen de scheepsbouw. Het traject 

dat hier gesignaleerd wordt komt overeen met het traject ‘ongoing change and mutation’, zie figuur 2.6 

(p.25). 

 

Opvallend is de spreiding van de verschillende subsectoren over de subregio’s. In regio 2 

(Rotterdam) en in regio 2 (havengebied van Rotterdam) is voornamelijk plaats voor activiteiten in 

onderhoud en reparatie. Hierin speelt het een belangrijke rol in de regio, voornamelijk in relatie met de 

haven. Wanneer schepen aan de kade liggen kunnen er onderhoudswerkzaamheden worden verricht, 

en bij een aantal grote reparatiewerven kunnen ook reparaties onder de waterlijn worden uitgevoerd.  

De nieuwbouw van standaard schepen en de nieuwbouw van speciale schepen vindt plaats in de 

regio’s ten oosten van Rotterdam, in subregio 3-5. De groeimarkten in de scheepsbouw liggen 

geografisch tussen Krimpen aan den IJssel en Gorinchem. Rotterdam speelt nog maar een 

bescheiden rol in de nieuwbouw van schepen in de regio. Echter zijn veel toeleveranciers in 

Rotterdam gevestigd, evenals belangrijke onderwijsinstellingen, waardoor Rotterdam wel een 

belangrijke rol speelt in de kennisnetwerken en productienetwerken. De feitelijke productie en 

assemblage is verschoven in oostelijke richting. De vraag is welke rol Rotterdam speelt in het 

functioneren van de hele scheepsbouwcluster, inclusief de gespecialiseerde nichemarkten in de 

regio’s Drechtsteden en Gorinchem. De ongelijke spreiding van de subsectoren over de DelTri-regio 

betekent dat er sprake is van ruimtelijke selectie. 
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9 Analyse gebruik regionale hulpbronnen 

 
 

In hoofdstuk zes en zeven is de evolutie van de scheepsbouwsector geanalyseerd. Hierbij lag de 

focus op de dynamiek in de bedrijvenpopulatie en de gevolgen van deze dynamiek voor de 

samenstelling van bedrijven. Een belangrijke constatering is dat de groei van werkgelegenheid is 

gelegen in de speciale scheepsbouw, en dat deze zich concentreert in de regio’s ten oosten van 

Rotterdam. In dit hoofdstuk zal aan de hand van informatie uit diepte-interviews gekeken worden of 

deze ontwikkelingen hebben geleid tot specifieke aanspraken van bedrijven op hun omgeving en de 

eisen die zij hieraan stellen. Eerst zal er een omschrijving gegeven worden van de geïnterviewde 

bedrijven. Daarna volgen de resultaten uit de diepte-interviews. Deelvraag drie staat in dit hoofdstuk 

centraal: 

 

Maken scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio, in verband met de veranderende samenstelling van 

de populatie, andere aanspraken op regionale hulpbronnen, en stellen zij daarom andere eisen aan 

hun omgeving? 

 

In hoofdstuk 3 is het onderwerp hulpbronnen behandeld. Een aantal belangrijke 

ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het evolutionaire traject die de scheepsbouw in de DelTri-

regio heeft doorgemaakt. Enerzijds heeft internationalisering van de economie er voor gezorgd dat 

een aantal, voornamelijk eenvoudige, scheepsbouwactiviteiten in Nederland niet meer concurrerend 

is. Anderzijds staat de Nederlandse scheepsbouw voor kwaliteit en is het wereldmarktleider in enkele 

specifieke nichemarkten. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de vraag of deze ontwikkelingen 

ertoe leiden dat de relatie tussen bedrijven en omgeving veranderen. 

 

9.1 Geïnterviewde bedrijven 

 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de bedrijven welke zijn bezocht voor 

een interview. De bedrijfsinformatie is afkomstig van de verschillende bedrijfswebsites, folders en 

interviews. De interviews zijn afgenomen bij één branchevereniging, één bedrijf dat werkzaam is als 

toeleverend bedrijf, twee bedrijven in de ‘traditionele’ scheepsbouw en drie bedrijven in de specifieke 

nichemarkten. Daarnaast zijn twee seminars bezocht: Seminar ‘maritieme innovatie’ en ‘return of the 

maritime industry’.   

 

De Waal – Werkendam 

 

De Waal Machinefabriek is een gespecialiseerd bedrijf in de binnenvaart en is opgericht in 

1938. De Waal produceert en repareert alles wat gerelateerd is aan voortstuwing en het 

manoeuvreren van binnenvaartschepen. Daarnaast is het bedrijf actief in de kustvaart en visserij. Het 

bedrijf is gespecialiseerd in de productie van schroefasinstallaties, schroefasseals, stuurmachines, 

roeren,  autokranen en heeft afmeerkades in beide havens van Werkendam met een maximale lengte 

van 150m. De haven is afgelopen jaren geherstructureerd, waarbij de uitstraling en indeling is 

aangepakt. De bedrijven in Werkendam werken aan samen aan een sterk binnenvaartcluster, waarbij 

de gemeente Werkendam ook een bedrijventerreinenstrategie heeft ontwikkeld voor het havengebied 

om de maritieme industrie te versterken. Het bedrijf ligt strategisch langs de Nieuwe Merwede, de 

directe waterverbinding tussen de haven van Rotterdam en het Duitse achterland. 

 

Holland Shipyards – Hardinxveld-Giessendam 

 

Holland Shipyards is opgericht in 2007 en is een dochteronderneming van Instalho B.V. in 

Werkendam. Door de toenemende vraag naar schepen wilde Instalho B.V. uitbreiden. De werf in 

Hardinxveld-Giessendam was vrijgekomen door het faillissement van K. Damen in 2007. De werf in 
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Werkendam is gericht op de binnenvaart, en Holland Shipyards is gericht op de zeevaart 

(nieuwbouw). Door de economische crisis heeft het haar activiteiten echter (tijdelijk) verlegd naar de 

bouw van offshore accommodaties. Het bedrijf telt 34 vaste werknemers. De kadelengte van 245 

meter geeft het bedrijf veel mogelijkheden.    

 

IHC Merwede, Beaver Dredgers BV – Sliedrecht 

 

Op deze locatie van IHC Merwede zijn zowel het hoofdkantoor als Beaver Dredgers B.V 

gevestigd. Beaver Dredgers is gespecialiseerd in de bouw van gestandaardiseerde baggerinstallaties 

en baggerschepen. Naast de standaard productie worden ook de kleinere custom build 

baggerschepen op deze locatie geproduceerd. Het bedrijf is wereldmarktleider in de productie van 

baggerschepen en bagger equipment. IHC probeert zoveel mogelijk processen van ontwerp en 

ontwikkeling intern te organiseren. Op de locatie in Sliedrecht vinden ook ontwerp en 

engineeringsprocessen van baggerequipment plaats. Afhankelijk van het project worden, indien nodig, 

andere afdelingen van het bedrijf ingeschakeld voor de ontwikkeling en productie. Op de locatie in 

Sliedrecht zijn 249 mensen werkzaam.  

Het is een zeer kennisintensief bedrijf, waar veel aandacht is voor kennisontwikkeling en innovaties. 

Om de concurrentiepositie te behouden is het bedrijf continu op zoek naar nieuwe en innovatieve 

installaties om de concurrentie een stap voor te blijven.  

 

IHC Merwede, Offshore & Marine – Krimpen aan den IJssel 

 

De vestiging ‘Offshore & Marine’ van IHC in Krimpen aan den IJssel is gespecialiseerd in de 

bouw van custom build schepen ten behoeve van de offshore industrie. Feitelijk ontwikkeld het 

systemen die kabels of pijpen kunnen leggen in diep water en zware ladingschepen om bijvoorbeeld 

windmolenparken op zee aan te kunnen leggen. De activiteiten zijn ook bij deze vestiging zeer 

kennisintensief en hightech. Kennisontwikkeling en innovaties zijn zeer belangrijk om nieuwe markten 

te kunnen ontwikkelen en om aan de eisen van de klanten te kunnen voldoen.  

Door de sluiting van Offshore & Marine in Hardinxveld-Giessendam is het aantal vaste medewerkers 

de afgelopen twee jaar gestegen van ongeveer 150 naar 325. Veel medewerkers zijn overgeplaatst.  

IHC Merwede heeft vestigingen in 14 landen, waaronder productiefaciliteiten, verkoopkantoren en 

servicecentra. Veel afdelingen binnen het concern zijn verzelfstandigd in een eigen BV. Wereldwijd 

werken ruim 3000 mensen bij IHC.  

 

Machinefabriek L. Straatman – Zwijndrecht 

 

Het bedrijf is opgericht in 1902 in Dordrecht en sinds 1996 gevestigd in Zwijndrecht, na een 

fusie met Van der Graaf Werktuig- en constructiebouw B.V. Het bedrijf is een maritieme toeleverancier 

en is gespecialiseerd in de bouw van producten voor de baggerindustrie, waaronder ‘bow coupling 

installations’ voor hopperzuigers. Dit zijn metalen constructies waar een drijvende pijpleiding wordt 

verbonden met het schip. Bij het bedrijf zijn ongeveer 30 mensen werkzaam.  

 

Scheepsbouw Nederland (Brancheorganisatie) – Rotterdam 

 

Scheepsbouw Nederland is de gezamenlijke organisatie van Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouwindustrie (VNSI) en de vereniging Holland Marine Equipment. Scheepsbouw Nederland 

is een brancheorganisatie en maakt zich sterk voor een positief maatschappelijk imago van de 

Nederlandse maritieme industrie. 

De kernactiviteiten zijn belangenbehartiging, bundeling van kennis en ledenservice. Scheepsbouw 

Nederland faciliteert bedrijven door realisatie van innovatieprojecten en uitwisseling van kennis, en het 

geeft leden advies met betrekking tot milieu, arbeidsomstandigheden, innovatie, techniek en juridische  

vraagstukken.  
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Scheepswerf Slob - Papendrecht  

 

Scheepswerf Slob is opgericht in 1947 in Sliedrecht en is sinds 1961 gevestigd in 

Papendrecht. Van oudsher was het bedrijf gespecialiseerd in de bouw van velerlei scheepstypen, 

zoals binnenvaart bulkschepen, binnenvaarttankers en kustvaarders. Het bedrijf is in 2002 onderdeel 

uit gaan maken van de Koninklijke de Vriesgroep. Dit consortium is gespecialiseerd in de bouw van 

luxe jachten. Scheepswerf Slob heeft zich sinds deze samenwerking volledig geconcentreerd op de 

bouw van dit scheepstype. Op de werf in Papendrecht worden de casco’s gebouwd en het leidingwerk 

gemonteerd. Daarna wordt het schip afgebouwd op één van de twee afbouwlocaties van de groep.  

Het bedrijf is tussen 1990 en 2011 gegroeid van 82 naar 120 werknemers.  

 

9.2 Toegang tot arbeid 

 

Uit de analyse van het BRZ (2012) is naar voren gekomen dat er een verschuiving heeft 

plaatsgevonden in de verdeling van arbeid over de verschillende niches binnen de scheepsbouw. 

Tussen 1990 en 2011 is het aantal banen in de speciale scheepsbouw gestegen met 69 % van 1653 

naar 2790 banen. Een sterke afname van 84 procent is geconstateerd in de werkgelegenheid van de 

‘traditionele’ scheepsbouw. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of deze processen leiden 

tot de vraag naar een ander type arbeid, en of de bedrijven over deze arbeid kunnen beschikken.  

 

9.2.1 Kwaliteit van arbeid 

 

De drie geïnterviewde bedrijven in de specifieke nichemarkten offshore, bagger en luxe 

jachtenbouw hebben minder problemen om aan gekwalificeerd personeel te komen dan de andere 

bedrijven. Bij IHC Merwede werken op beide locaties zowel hoogopgeleid personeel als laagopgeleid 

personeel op verschillende afdelingen binnen het productieproces, zoals ontwerp & design, 

engineering en productie. Bij de andere bedrijven bestaan de activiteiten voornamelijk uit 

metaalbewerking. In de DelTri-regio is zowel een gebrek aan voldoende goede metaalbewerkers, 

zoals lassers, verspaners of hydrauliek-technici, als hoogopgeleide onderzoekers en uitvinders. Het 

volgende citaat illustreert dit: 

 

“Vooral laaggeschoolde arbeiders is een probleem. Hoogopgeleiden heb ik er maar 2-3 zitten in het 

bedrijf. Verder is het toch vooral laaggeschoolde arbeid, en die zijn niet te vinden. We maken wel 

gebruik van inleners uit andere landen, want soms staat een vacature wel langer dan een jaar open” 

(Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

Typerend is ook het volgende voorbeeld: 

“Ja, in de metaal is er weinig aanwas..”. “Dus of dat nou in de scheepsbouw is, of railingen in elkaar 

lassen of andere machinebouw, er zijn veel minder mensen die daar voor kiezen. Wij hebben dat ook 

wel opgelost door dat soort mensen in te huren, Polen, Litouwen via lokale uitzendbureaus. Dan haal 

je geen kennis in huis, dat ben ik met je eens, maar dan haal je wel mensen in huis die goed kunnen 

lassen, en gewoon meters kunnen maken” (Interview bij Holland Shipyards, Hardinxveld-

Giessendam).  

 

Scheepswerf Slob, dat grote luxe jachten bouwt, ziet geen problemen in het aantrekken van 

personeel. Het bedrijf voert een specifieke strategie om het personeel tevreden te houden, en slaagt 

daar goed in. Een van de strategieën is om de werknemers meerdere disciplines te laten beheersen, 

zodat zij multifunctioneel inzetbaar zijn. Dit stimuleert de motivatie en ambitie. De beide bedrijven van 

IHC in Krimpen en Sliedrecht zien vooral problemen in het aantrekken van goed hoogopgeleid 

personeel: 



 

85 

“Maar als wij vooruit willen hebben wij ook uitvinders nodig. Mensen die heel veel weten over een 

bepaald onderwerp en hier vernieuwend in kunnen zijn, nieuwe verbanden kunnen leggen. En ja, dat 

missen we nu wel”.  

 

“Het is dus moeilijk om goed personeel te vinden. Ik denk dat nu ongeveer 10% van de hoger 

opgeleiden, vanaf HBO, hier op kantoor niet uit Nederland komt”. 

 

Over het algemeen gezien is de tendens dat goed gekwalificeerd personeel in de 

scheepsbouw, op verschillende niveaus, moeilijk te vinden is. Deze problemen zijn voor deze sector 

redelijk nieuw. Vroeger zat er ‘veel verborgen potentieel’ in de polder. Jongeren gingen niet studeren 

en kwamen in de techniek terecht, maar hadden soms wel heel veel in hun mars, waardoor zij nu 

goede functies bekleden binnen de bedrijven. Dit type arbeiders wordt niet meer gevonden. Daarnaast 

kon de sector lang putten uit een grote gespecialiseerde arbeidspool doordat veel werven sinds het 

RSV - debacle verloren zijn gegaan.  

  

Vanuit de onderzochte bedrijven komen nog meer redenen naar voren ten aanzien van deze 

problematiek. In de eerste plaats kiezen weinig jongeren voor techniek, wat sectorbreed een probleem 

vormt. In de tweede plaats sluiten opleidingen niet goed aan bij de wensen van de bedrijven. Deze 

constatering komt goed tot uitdrukking in het volgende citaat: 

 

“Ik heb ook wel contact gehad met de MBO in Gorinchem, om te kijken wat de leerlingen aan bijv. 

hydrauliek krijgen. Nou, dat is slechts een uitleg van 1 A4tje. Dat schiet natuurlijk niet op” (Interview bij 

De Waal, Werkendam). 

 

De geschetste problemen met betrekking tot de toegang tot arbeid worden door de bedrijven 

op verschillende manieren aangepakt, maar vertonen in grote mate dezelfde lijnen. Door de lage 

aanwas van goed geschoold personeel zijn bedrijven genoodzaakt om zelf de opleidingen te 

verzorgen. Grote bedrijven als Damen Shipyards en IHC Merwede hebben hun eigen bedrijfsscholen 

opgericht om zodoende minder afhankelijk te zijn van het aanbod in de regio. De meeste bedrijven 

nemen ongeschoold personeel aan en leiden ze vervolgens zelf op. Deze strategie kan als 

gekenmerkt als immunisatie. De bedrijven proberen zich onafhankelijk te laten zijn van een mismatch 

met het productiemilieu. Daarnaast voeren bedrijven een lobby om de opleidingen aan te laten sluiten 

op de vraag uit de markt. Deze strategie valt onder manipulatie. De meeste scheepsbouwbedrijven in 

de DelTri-regio zijn tevens aangesloten bij Deltametaal, een organisatie die zorg draagt voor een 

arbeidspool in de metaalbewerking, onder andere door het project Metalent. Dit project is van en voor 

bedrijven, waarbij Metalent de juiste opleidingsplaatsen zoekt voor jongeren, zowel voor stages als 

voor afgestudeerden. 

 

Ondanks de inspanningen van overheid en bedrijfsleven om voldoende jongeren te 

interesseren voor techniek, waardoor arbeid regionaal kan worden aangetrokken, zijn alle bedrijven 

genoodzaakt om ook vanuit andere landen werknemers aan te trekken. In de huidige economische 

tijden, waarin de werkloosheid in de regio sterk oploopt, betekent dit een kans voor de regionale 

arbeidsmarkt. In potentie heeft de regio veel te bieden. In de regio wonen veel jongeren, die potentiële 

arbeidskrachten voor de scheepsbouw vormen. Tordoir (2009) heeft dit tevens geconstateerd voor de 

bredere maakindustrie, waaronder ook de scheepsbouw valt. De verontwaardiging over de mismatch 

tussen vraag en aanbod komt goed tot uitdrukking in het volgende citaat: 

 

“Wij halen nu de goedkope arbeidskrachten uit Polen en Litouwen, dat is gewoon interessant voor 

ons, maar het is natuurlijk van de zotte dat hier heel veel werklozen rondlopen en wij ze ong. 1000 km 

verderop weghalen” (Interview bij Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam). 
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De bedrijven proberen in eerste instantie op de regionale arbeidsmarkt de werknemers te 

vinden. Pas wanneer de arbeid niet in de regio wordt gevonden, wordt er buiten Nederland gezocht 

naar arbeid. De focus ligt op de regionale arbeidsmarkt. Er wordt belang gehecht aan de 

kennisontwikkeling van het personeel. Inhuurkrachten uit bijvoorbeeld Oost-Europa kunnen wel goed 

lassen, maar kunnen hun kennis niet overbrengen. Daarnaast prefereren klanten het ook wanneer er 

mensen uit de regio aan het werk zijn. Dat wordt door klanten als een soort kwaliteitskenmerk gezien.  

 

De vraag is waarom jongeren tegenwoordig niet meer geïnteresseerd zijn in technische 

opleidingen. In drie interviews wordt aangegeven dat de knelpunten mogelijk al ontstaan tijdens het 

basisonderwijs. Het basisonderwijs zou meer ruimte moeten krijgen om kinderen in contact te brengen 

en te interesseren voor de verschillende kanten van techniek. Zo kunnen zij in een vroeg stadium 

enthousiast gemaakt worden voor een opleiding en baan in de techniek. Twee voorbeelden: 

 

“Ja, de mensen zien techniek niet. Kinderen willen alleen maar achter de computer zitten. Wij lagen 

vroeger aan brommers te sleutelen. Kinderen moeten op de basisschool al in aanraking komen met 

techniek. Als er aandacht aan besteedt wordt onder jonge kinderen zijn er altijd wel een paar die 

enthousiast worden” (Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

“Hoe krijg je het voor elkaar dat de jongeren op Rotterdam Zuid voor techniek kiezen? Moet je ze in 

een mal persen? Nee. Dat gaat niet werken. Je moet wel werknemers hebben met ambitie, die willen 

werken. Ik weet niet hoe je de jongeren moet interesseren. Ik heb er wel eens aan gedacht om een 

kinderboek te schrijven, om de kinderen in een vroeg stadium bekent te laten maken met sleepboten, 

baggerschepen en dergelijke. Zodat ze op latere leeftijd eerder dingen herkennen, een referentie 

hebben. Techniek moet tot de verbeelding spreken, je moet een referentie hebben, dingen kunnen 

plaatsen” (Interview bij Machinefabriek Straatman, Zwijndrecht). 

 

In de scheepsbouw hanteren bedrijven verschillende filosofieën met betrekking tot een vaste 

kern personeel en inhuurkrachten. De eerste filosofie houdt in dat bedrijven flexibeler zijn wanneer zij 

een zo klein mogelijke vaste kern medewerkers hebben, en waar nodig mensen inhuren tijdens 

projecten. Andere bedrijven stellen eerder dat werknemers kennis bezitten, en dat de kwaliteit alleen 

gewaarborgd kan blijven men een grote vaste groep medewerkers. De meeste bedrijven stellen dat 

kwaliteit van producten alleen op niveau gehouden kan worden wanneer men werkt met een grote 

vaste kern. Bij IHC Beaver Dredgers is bijvoorbeeld de verdeling vaste medewerkers en 

inhuurkrachten op de productieafdeling ongeveer 50-50%. Op de ontwerp- en designafdeling zijn alle 

werkzame personen in vaste dienst. Eén bedrijf kiest er voor om de flexibele schil zo groot mogelijk te 

houden, om flexibel te kunnen opereren en kosten te besparen. In de economisch zwakke tijden, 

wanneer de orderboeken niet altijd gevuld zijn kan dit een strategische keuze zijn, zo lopen de kosten 

niet door wanneer er geen projecten lopen. De overige bedrijven geven de voorkeur aan vast 

personeel, om zo kennis en kunde in huis te hebben en te houden. De keuze voor bedrijfsstrategie 

kan invloed hebben op de werkgelegenheidseffecten binnen de scheepsbouw. Als bijvoorbeeld veel 

timmerwerkzaamheden worden uitbesteed, gaat dit in de statistieken ten koste van het aantal 

werknemers, terwijl er even veel manuren in de scheepsbouw worden gestoken. In dit onderzoek is 

hier geen aandacht aan besteed, maar het lijkt er niet op dat er een grote verschuiving zit in 

hoeveelheid werk dat wordt uitbesteed.  

 

9.2.2 Conclusie  

 

 Met betrekking tot de hulpbron arbeid zijn er twee trends waar te nemen. In de eerste plaats 

neemt de vraag naar hoogopgeleid technisch personeel toe. Deze trend is het resultaat van een 

veranderde samenstelling van de bedrijvenpopulatie. De werkgelegenheidsgroei in de speciale 

scheepsbouw, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 8, leidt tot een groeiende vraag naar mensen die 

nieuwe producten kunnen ontwerpen, bedenken en vormgeven. Product- en technologieontwikkeling 
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zijn de belangrijke concurrentiefactoren voor deze bedrijven. De vraag naar hoogopgeleide technische 

arbeiders verschuift langzaam als gevolg van de bedrijfsdynamiek. In de tweede plaats neemt de 

toegang tot arbeid in de regio sterk af. Bedrijven kunnen in de regio moeilijk geschikt personeel 

vinden. Dit geldt zowel voor hoogopgeleid als laagopgeleid personeel, voor bedrijven in de speciale 

scheepsbouw alsook in onderhoud en reparatie. Deze trend is dus niet het gevolg van een 

veranderende samenstelling van bedrijven, maar een maatschappelijk probleem. Jongeren zijn 

moeilijk te interesseren voor technische opleidingen. Bedrijven zijn steeds vaker buiten de eigen 

landsgrenzen op zoek naar personeel, wat invloed heeft op de binding van bedrijven met de regio.    

 

9.3  Toegang tot toeleveranciers 

 

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 is uiteengezet hoe sectoren te maken kunnen krijgen met een 

lock-in wanneer zij niet in staat blijken te zijn om te innoveren en vast blijven zitten in bestaande 

structuren en routines. Daarnaast is aandacht besteed aan verschillende vernieuwingstrajecten die 

nieuwe impulsen kunnen geven aan traditionele sectoren. Een belangrijk aspect daarin is de manier 

waarop bedrijven relaties aan gaan met toeleverende bedrijven, bedrijven uit dezelfde bedrijfsklasse 

of onderzoeksinstellingen. Deze relaties kunnen puur zakelijk zijn, maar kunnen ook een meerwaarde 

leveren door het delen van kennis.  

 

9.3.1  Industriële netwerk  

 

In hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat de scheepsbouw sterk is geïnternationaliseerd. 

Deze ontwikkeling is ook bij de bedrijven in de DelTri-regio goed waar te nemen. De afzetmarkt van de 

bedrijven in de DelTri-regio loopt uiteen van nationale schaal tot internationale schaal. De bedrijven in 

de binnenvaart zijn voornamelijk gericht op de nationale markt, maar hebben soms ook klanten uit 

Frankrijk of Duitsland, de Nederlandse markt is relatief klein. Ter illustratie: 

 

“Onze producten zijn voornamelijk voor de Nederlandse markt bestemd. De binnenvaart is toch het 

sterkst in Nederland. Zoals ik al zij maken wij ook roeren e.d. voor zeegaande schepen, en die gaan 

dan wel de wereld over” (Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

“Voor een klant.. de klanten kan je niet alleen uit Nederland halen, daar is de markt te klein voor” 

(Interview bij Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam). 

 

De markt voor luxe jachten is zeer internationaal. Klanten over de hele wereld bestellen hun 

luxe jachten in Nederland. Een grote werf voor luxe jachten in Alblasserdam heeft bijvoorbeeld één 

internationaal verkoopkantoor welke gevestigd is in Monaco, in het hart van de mondaine wereld.  

IHC Merwede en Damen Shipyard zijn wereldmarktleider in de bouw van gespecialiseerde 

baggerschepen, offshoresupport en andere type werkschepen. Zij zijn wereldwijd actief, met werven 

en verkoopkantoren over de hele wereld. Opvallend is dat de nichemarkten waar Nederland en ook de 

DelTri-regio sterk in zijn een zeer grote afzetmarkt kennen, met klanten over de hele wereld. Dit kan er 

op duiden dat de Nederlandse afmarkt op het gebied van de scheepsbouw te klein is, waardoor er 

veel werven in bijvoorbeeld de binnenvaart zijn verdwenen. Er is een bepaalde drempelwaarde nodig 

in de vraag naar dit type schepen, maar deze werd niet gehaald door de concurrentie uit andere 

landen. 

 

“De schepen die vroeger bij RSV en Van der Giessen de Noord werden gebouwd bestaan uit een 

grote machinekamer, en dat zit echt wel hightech in elkaar, maar verder zijn het enorm veel meters 

staal die aan elkaar moeten worden gelast. De arbeidskosten zijn in andere landen gewoon veel lager 

dan hier. Dus je ziet dat die scheepsbouw uit Nederland is verdwenen” (Interview bij IHC Beaver 

Dredgers, Sliedrecht). 
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De reikwijdte van de producten is zeer internationaal. De samenwerking met andere bedrijven 

is echter zeer regionaal georiënteerd. Alle bezochte bedrijven geven aan dat relaties op basis van 

toelevering en uitbesteding voornamelijk worden aangegaan op regionaalniveau.  

 

“Zowel onze staalleveranciers als kleinere toeleveranciers van lashandschoenen en dergelijke zitten in 

de regio. Aan de ene kant is het belangrijk om de locale economie te stimuleren, dat is ook het beleid 

van IHC bijvoorbeeld, en aan de andere kant bouw je goede relaties op met deze bedrijven, 

vertrouwen, zekerheid van levertijden. Het is ook een stukje waarborging van de kwaliteit. We kopen 

soms ook wel buiten de regio in, maar alleen om te kijken of we geen oogkleppen op hebben wat 

betreft kosten en kwaliteit, dus of we de boot niet missen” (Interview bij Machinefabriek Straatman, 

Zwijndrecht). 

 

Vertrouwen, zekerheid en levertijden maken regionale samenwerkingsverbanden 

aantrekkelijker dan samenwerkingsverbanden op grotere geografische afstand. Een citaat: 

 

“De meeste toeleveranciers zitten in de regio. Veel bedrijven zitten direct om ons heen, maar ook veel 

bedrijven in de Drechtsteden en omgeving. De lijnen zijn kort, korte levertijden en veel 

betrouwbaarheid” (Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

De onderzochte scheepsbouwbedrijven zijn het er over eens dat zij belang hechten aan de 

kwaliteit van hun producten. Concurreren op prijs met bedrijven in Azië bijvoorbeeld is moeilijk. 

Klanten die kiezen voor een goede prijs-kwaliteit verhouding bestellen hun schepen graag in 

Nederland. Voor standaardschepen worden de casco’s voornamelijk op werven gebouwd in 

bijvoorbeeld Polen, Roemenie of Slovenië, waarna de hoogwaardige technologie in Nederland wordt 

ingebouwd. Op deze manier worden de kosten laag gehouden, en krijgen de klanten wel de goede 

hoogwaardige kwaliteit. 

 

“..dat we destijds China hebben gebruikt om voor ons het goedkope en simpele werk te laten doen. Ze 

hebben de casco’s voor ons gebouwd” (Interview bij Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam). 

 

Voor de kwaliteit van de producten komen klanten nog steeds naar Nederland. De kwaliteit 

heeft zodoende vooral betrekking op de producten en systemen die in het schip worden geïntegreerd. 

 

“Ja casco’s kunnen gewoon goedkoper geproduceerd worden in landen als China, Polen of 

Roemenie. Maar daar zijn ze ook wel goed in hoor. Maar voor de assemblage moet je toch echt hier 

zijn. Mensen gaan voor kwaliteit, en dat vind je hier. Scheepsbouw komt in Nederland eigenlijk niet 

meer voor, het is het assembleren van schepen wat hier gebeurd. Damen heeft volgens mij bij elkaar 

13 werven, maar de ontwikkeling/assemblage gebeurt hier aan de overkant” (Interview bij De Waal, 

Werkendam). 

 

“Ja, de mensen willen kwaliteit en hier is de kennis en kwaliteit te vinden. Het zijn onze producten die 

naar Vietnam, Korea e.d. gaan, niet andersom. Doordat wij betrouwbare producten leveren komen ze 

ook weer bij ons terug. Wij zijn wel duurder, maar de betrouwbaarheid en kwaliteit betaalt zich terug” 

(Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

Het feitelijke bouwen van schepen, de casco’s, is veelal verplaatst naar lage lonen landen, 

maar de assemblage is voor Nederland behouden gebleven. De producten en systemen welke in de 

schepen worden ingebouwd kennen een hoge kwaliteit. De bedrijven geven aan dat zij voor deze 

producten en systemen voornamelijk gebruik maken van bedrijven in de regio. Omdat de werven in de 

top van de piramide zitten, betekent dit dat de scheepsbouw in de DelTri-regio ook voor veel indirecte 

werkgelegenheid zorgt.  
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“Onze toeleveranciers sourcen meestal wereldwijd. Wij werken met wereldspelers zoals Wartsila. Zij 

hebben een regionaal kantoor hier in de buurt en daar doen wij zaken mee. Op deze manier heeft 

denk ik 97% van de facturen een regionaal postadres” (Interview bij IHC Offshore & Marine, Krimpen 

aan den IJssel. 

 

Nederland onderscheidt zich dus op het gebied van kennis en kwaliteit met haar producten. 

De verplaatsing van eenvoudige productie van casco’s naar lage lonen landen is een logisch proces 

dat past binnen de internationalisering van de economie en in de evolutie van sectoren, zoals is 

besproken in hoofdstuk twee. Kwaliteit en kennisontwikkeling zijn voor Nederland belangrijk om 

concurrerend te kunnen blijven. Vooralsnog zijn klanten bereidt om te investeren in betrouwbaarheid 

en kwaliteit. 

 

Een mogelijk voordeel voor de concurrentiepositie van de scheepsbouwbedrijven is de 

nivellering tussen arbeidskosten in Oost-Europa en Azië enerzijds en Nederland anderzijds. Op de 

vraag of de scheepsbouw voor de regio behouden kan blijven antwoordt elk bedrijf positief. De 

verwachting is dat de organisatie van de productieketen op korte termijn niet sterk zal veranderen, 

waardoor het complete cluster, zowel assemblage als productie van onderdelen en systemen, in de 

regio behouden blijft. Het volgende citaat illustreert dit standpunt. Op de vraag of de 

scheepsbouwactiviteiten in de toekomst verplaatst kunnen of zullen worden naar lage lonenlanden 

wordt als volgt gereageerd: 

 

“Nee, dat had dan al 10 jaar geleden moeten gebeuren. Wij konden hier door gaan vanwege de hoge 

kwaliteitseisen die aan de schepen worden gesteld. Nu nemen de productiekosten in bijvoorbeeld 

Polen ook toe, en heeft het nu niet meer zoveel zin om de productie te verplaatsen. Bedrijf (…) heeft 

bijvoorbeeld een werf gebouwd in Polen. Maar ze hebben het nu pas op de rails. Het kost enorm veel 

tijd, geld en energie om dezelfde kwaliteit te krijgen die je hier hebt. Maar ik ben dus niet bang dat we 

de slag verliezen. Kwaliteit blijft de meest belangrijke concurrentiefactor” (Interview bij scheepswerf 

Slob, Papendrecht).  

 

Ook IHC Merwede benadrukt het belang van kennis en kwaliteit in de regio, en daarmee 

betrouwbaarheid. De bouw van complexe schepen in het buitenland is voor IHC moeilijk te realiseren. 

Klanten verwachten een lagere prijs voor het product, terwijl zij wel de IHC kwaliteit verwachten. De 

betrouwbaarheid van kwaliteit en levertijd van de regionale toeleveranciers is van bijzonder groot 

belang. Het voordeel van de lagere loonkosten in het buitenland wordt gereduceerd door kosten als 

gevolg van hogere kwaliteitscontroles en misverstanden tussen toeleveranciers en afnemers. IHC 

Merwede kiest er zodoende voor om per definitie de custom build schepen in Nederland te bouwen 

vanwege de aanwezige kennis binnen het bedrijf en de toeleverende bedrijven.  

 

Samenwerking tussen bedrijven is voornamelijk op basis van toelevering en uitbesteding. 

Voor gestandaardiseerde schepen, zoals schepen in seriebouw of binnenvaartschepen, kunnen 

klanten kiezen welk type roer of dieselmotor zij willen, en wordt deze besteld en ingebouwd. 

Samenwerking aan productontwikkeling komt minder vaak voor. Ook een bedrijf als IHC, welke zeer 

complexe schepen bouwt, probeert zoveel mogelijk intern te ontwikkelen. Maar wanneer een 

vraagstuk de eigen kennis overstijgt worden experts ingeschakeld. Bedrijven binnen de cluster weten 

elkaar te vinden als het gaat om productontwikkeling. 

 

“Meestal werken wij met onze eigen BV’s aan productontwikkeling. Maar het kan zo zijn dat het onze 

pet te boven gaat, en dan schakelen wij andere experts in. In het engineeringsproces kan het ook zijn 

dat wij opdrachten uitbesteden aan bijvoorbeeld bakker Sliedrecht, en dan bieden wij een 

geïntegreerde oplossing (aan de klant). Maar in principe hebben wij de kennis in huis” (Interview bij 

IHC Beaver Dredgers, Sliedrecht).  
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Uit het interview met IHC Sliedrecht blijkt echter ook dat het bedrijf veel kennisintensieve 

afdelingen intern wil organiseren. Ook de bouw van zeer zware kranen wil het bedrijf intern gaan 

ontwerpen en produceren, terwijl deze bij eerdere projecten werden uitbesteed aan bijvoorbeeld 

Huisman in Schiedam. IHC Merwede neemt, om deze doelstellingen te kunnen halen, bedrijven over 

die deze kennis en expertise in huis hebben. Dit kan invloed hebben op de ‘local buzz’ en ‘global 

pipelines’. Al geeft men aan dat het andere bedrijven in de regio makkelijk weet te vinden. 

 

9.3.2  Conclusie 

 

Met uitzondering van de cascobouw voor luxe jachten worden de casco’s in lage lonenlanden 

gebouwd. De overige activiteiten van de productieketen zoals machinebouw, technische installaties, 

navigatieapparatuur of tankleidingen worden in de regio gefabriceerd en ingebouwd. De relatie van de 

werven met bedrijven in de regio is hecht, en de meeste activiteiten worden regionaal aanbesteed. 

Deze regionale relaties van toelevering en uitbesteding heeft geresulteerd in een zeer compleet 

cluster van hoogwaardige bedrijven in de maritieme industrie. Alle onderzochte bedrijven benadrukken 

dat het concurrentievermogen ligt in kwaliteit en kennis. Dit zijn de twee voorwaarden om de 

concurrentie een stap voor te blijven. De Nederlandse producten zijn duurder, maar betekenen wel 

betrouwbaarheid en kwaliteit, en dat betaald zich terug. Er is, zo blijkt uit de interviews, een zekere 

mate van local buzz. Bedrijven leren van elkaar door hechte samenwerking en uitbesteding op een 

regionaal schaalniveau. De vraag is in hoeverre de bedrijven ook netwerkrelaties onderhouden met 

bedrijven buiten dit regionale cluster ten behoeve van productontwikkeling. Wanneer deze relaties 

schaars zijn kan dit betekenen dat het cluster mogelijk te veel in zichzelf is gekeerd, en in de toekomst 

de slag kan missen. Hiervoor zijn echter vooralsnog geen aanwijzingen. Enkele bedrijven opereren op 

internationale schaal, met kantoren over de hele wereld. Op deze wijze hebben de bedrijven 

connecties met bedrijven en instellingen buiten de regionale cluster om de wereldwijde trends en 

ontwikkelingen te signaleren. Global pipelines zijn zodoende aanwezig binnen de 

scheepsbouwcluster. Voornamelijk als gevolg van de expansiedrift van bedrijven in de speciale 

scheepsbouw. IHC Merwede en Damen Shipyards hebben vestigingen over de hele wereld. De 

bedrijven in de standaard scheepsbouw en onderhoud en reparatie hanteren vaker een stand-alone 

strategy in productontwikkeling, en zijn de relaties met toeleveranciers voornamelijk gebaseerd op 

toelevering en uitbesteding. De bedrijven in de speciale scheepsbouw werken vaker en op meer 

gelijkwaardiger manier samen aan nieuwe producten en systemen met toeleverende bedrijven. De 

mate van local buzz en het belang hiervan neemt dus toe door de groei binnen de speciale 

scheepsbouw.  

 

9.4 Toegang tot kennis 
 

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 is aandacht besteedt aan de factoren die belangrijk zijn om een 

lock-in te voorkomen. De basis van industriële ontwikkeling is kennis. Zowel codified als tacit kennis is 

noodzakelijk om nieuwe verbanden te kunnen leggen en product- en procesinnovaties te kunnen 

realiseren. In de sterk globaliserende economie is het voor Nederlandse scheepbouwbedrijven van 

enorm belang om de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten te waarborgen en continu te 

vernieuwen, zoals is gebleken uit de interviews met de bedrijven.  
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9.4.1 Innovatie 

 

 Uit de geïnterviewde bedrijven blijkt sterk dat vernieuwing en innovatie sterke invloed heeft op 

het presteren van de bedrijven. Een citaat: 

 

“We groeien jaarlijks met 20 à 30 %. Die groei wordt vooral gerealiseerd door de verkoop van onze 

haken. De haken zijn een innovatieve oplossing om boten sneller los te laten komen van de kade. 

Deze innovatie komt voort uit wetgeving. Nieuwe wetgeving bepaalde dat schepen sneller los moesten 

kunnen komen van de kade. Wij bieden bedrijven hiervoor de oplossing. Wij verkopen functionaliteit in 

plaats van een product” (Interview bij Machinefabriek Straatman, Zwijndrecht). 

 

IHC Merwede probeert strategisch in te zetten op nieuwe groeimarkten, waarvoor zij nog niet 

eerder ontwikkelde producten heeft ontwikkeld. Om dit te kunnen realiseren steekt IHC 3% van de 

omzet in R&D. Kennis- en productontwikkeling zijn de manieren om de concurrentie een stap voor te 

blijven. Een goed voorbeeld is het project deepsea mining. Het bedrijf verwacht dat het aanbod van 

fossiele brandstoffen en grondstoffen in de toekomst steeds schaarser wordt, waardoor er op steeds 

grotere diepten naar grondstoffen gaat worden gezocht. Het is nog een markt in ontwikkeling, een 

nieuw ontwikkelingstraject. Het bedrijf ontwikkelt ook innovatieve scheepsontwerpen. Hiervoor moeten 

volledige nieuwe installaties en scheepsontwerpen worden gemaakt. Ook in de bestaande 

baggersector blijft het zeer innovatief, onder andere door de steeds verdergaande eisen die klanten 

stellen aan de producten.  

 

Scheepswerf Slob zet op een andere manier in op vernieuwing en groei. Waar het bedrijf 

vroeger gespecialiseerd was in het produceren van binnenvaartschepen, heeft het de aandacht 

verlegd naar de luxe jachtbouw. Nederland is internationaal marktleider in de bouw van luxejachten. In 

deze nichemarkt is het bedrijf een nieuwe groeimarkt ingeslagen en kan het profiteren van de 

aanwezige hoogwaardige ‘Nederlandse kwaliteit’. Het bedrijf past zich aan de nieuwe 

marktomstandigheden aan. Een adaptieve strategie die overeenkomst met de evolutionaire gedachte 

dat bedrijven zich voortdurend aan moeten passen aan technologische en markttechnische 

veranderingen.  

 

9.4.2  Kennisrelaties 

 

Alle onderzochte bedrijven zien kennis in de regio als een belangrijke concurrentiefactor. 

Kennis is zowel afkomstig vanuit de kennisinfrastructuur, het geheel van scholen en 

onderzoekscentra, als kennisontwikkeling in bedrijven zelf, doordat werknemers leren. Zoals in 

hoofdstuk 4 is aangegeven is de kennisinfrastructuur zeer compleet. In de regio is (maritiem) 

technische scholing op alle niveaus aanwezig, van VMBO tot Universiteit (Delft). Onderzoekscentra 

opereren op nationaal schaalniveau en zijn gevestigd in Wageningen (MARIN) en Den Helder (TNO).  

 

De relatie tussen de scheepsbouwbedrijven en de verschillende scholen is hecht en direct. Dit 

geldt zowel voor de toeleverende bedrijven als voor de werven. Over het algemeen gaan voor de MKB 

bedrijven deze relaties niet verder dan samenwerkingverbanden met betrekking tot stageplaatsen. 

Door het krappe aanbod van technisch geschoold personeel onderhouden alle bedrijven nauwe 

banden met scholen in de regio. De zorgen van het bedrijfsleven over het aanbod van personeel is 

groot. Daarnaast zijn er zorgen over de kwaliteit en aanbod van de opleidingen: 

 

“Dus ik heb wel geprobeerd om samen te werken, ook met andere bedrijven, om iemand op te leiden 

binnen die school, die dan onderwijs kon geven in hydrauliek” (Interview bij De Waal, Werkendam). 
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“Opleidingen in Delft bijvoorbeeld worden veel breder. Men weet van veel onderwerpen iets af. Zo 

wordt er meer aandacht besteed aan economie/management naast techniek. Maar als wij vooruit 

willen hebben wij ook uitvinders nodig” (Interview bij IHC Offshore & Marine, Krimpen aan den IJssel). 

 

De grotere bedrijven hebben vaker een directe ingang bij de onderzoeksinstellingen als 

MARIN en de TU Delft. Zij hebben op deze wijze een betere toegang tot kennis. De grote bedrijven in 

de regio hebben zich voornamelijk gespecialiseerd in de bouw van geavanceerde speciale schepen. 

Bedrijven in deze subsector hebben zodoende een betere toegang tot kennis dan bedrijven in de 

standaard scheepsbouw en onderhoud en reparatie. Toegang tot kennis is niet alleen afhankelijk van 

de onderlinge relaties met kennisinstellingen en toeleverende bedrijven. Ook imitatie is een strategie 

om kennis op te doen.   

 

“Ja we werken samen met bijvoorbeeld Marin en de TU Delft. Deze samenwerking is belangrijk om 

goed met de tijd mee te kunnen gaan. Er worden steeds nieuwe eisen gesteld aan producten.  

Deze samenwerking werkt twee kanten op. Zij leveren kennis en studenten en wij stageplaatsen” 

(Interview bij Scheepswerf Slob, Papendrecht). 

 

“We werken ook goed samen met kennisinstellingen zoals de TU-delft en Marin in Wageningen. 

Enerzijds om kennis te delen, en anderzijds om studenten te interesseren. Maar voor goede ideeën 

kijken wij ook goed om ons heen. “Beter goed gepikt, dan dom ontworpen” (Interview bij IHC Offshore 

& Marine, Krimpen aan den IJssel). 

 

9.4.3 Tacit kennis en kennisspillovers 

 

Kennis is enerzijds een kwestie van goed opleiden en anderzijds van ervaring op doen. In de 

interviews wordt veel gesproken over goede vakmensen met veel ervaring. Er wordt meerdere malen 

gesproken van ‘de kennis’ in de regio. Heel veel kennis in de regio zit opgeslagen in ’vakmanschap’.   

 

“Kennis zit in de hoofden van mensen. Kennis moet je dus bewaken en behouden” (Interview bij IHC 

Beaver Dredgers, Sliedrecht). 

 

De kracht van de complete cluster ligt in de kennis die aanwezig is om producten te 

ontwerpen, ontwikkelen en uiteindelijk produceren. Het hele proces in de keten van de scheepsbouw 

vindt hier plaats. Werknemers zijn zeer trouw en werken vaak 30 - 40 jaar voor dezelfde werkgever. 

Deze werknemers moeten de ervaring en kennis overbrengen op de nieuwe generatie. Op deze wijze 

blijft de kennis voor de regio behouden. Wanneer veel werknemers hun leven lang bij dezelfde 

werkgever werken betekent dit dat er weinig sprake is van kennisspillovers, door middel van 

arbeidsmobiliteit, ondanks de geografische clustering van maritieme bedrijven in de DelTri-regio. De 

meeste bedrijven blijven echter wel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door connecties die 

zij hebben met onderzoeksinstellingen en door de verschillende vakinhoudelijke beurzen die in de 

regio worden georganiseerd, waar alle bedrijven hun nieuwste producten en technologieën tonen.  

 

9.4.4 Kennisontwikkeling en beleid 

 

Het belang van kennis voor de maritieme industrie wordt onderkend door de nationale 

overheid. In het Topsectorenbeleid is voor het eerst sinds de reddingspoging van het RSV-concern 

weer plaats en aandacht voor scheepsbouw. Dat betekent dat de nationale overheid in ziet dat deze 

sector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie. Een uitvloeisel van het 

Topsectorenbeleid voor de scheepsbouw is dat er geld is vrijgemaakt voor Joint Industry Projects 

(JIP): onderzoek voor en door een groep bedrijven en instellingen om gezamenlijk een probleem op te 

lossen of een techniek te ontwikkelen.  
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Maritiem Nederland (Presentatie B. Buchner, MARIN, seminar Maritieme innovatie, 03-04-2012) heeft 

hiervoor een stappenplan opgesteld: 

1.  Een groep bedrijven en kennisinstellingen vinden elkaar omdat ze samen iets willen 

ontwikkelen 

2.  Gezamenlijk wordt een JIP (business case) opgesteld 

3.  Fundamentele kennisvragen kunnen voorgelegd worden aan het Maritiem Onderzoek 

Programma (MOP). 

4. Er volgt een open ‘call’ voor wetenschappers die deze vragen willen helpen oplossen. 

5.  De JIP en het Maritiem Onderzoeksproject werken samen op. 

 

Inhoudelijk betekent dit dat een groep bedrijven aan kan kloppen bij het MOP wanneer zij 

specifiek onderzoek naar een bepaald technologisch probleem wenselijk achten. Het is mogelijk dat 

voor de gerezen vraagstukken, voor de periode van twee jaar, promotie onderzoek gefinancierd wordt 

voor fundamenteel onderzoek.  

De organisatiestructuur is weergegeven in figuur 9.1. Het doel is om ‘kennis en kunde’ om te zetten in 

‘kassa’. Hiermee wordt valorisatie van kennis bedoeld, het vermarkten van kennis en technologie.  

 

Figuur 9.1: Joint Industry Projects (JIP), schematische weergave 

 
Bron: Presentatie B. Buchner, directeur MARIN, Seminar ‘maritieme innovatie’ datum 03-04-2012 

 

Uit de interviews met de onderzochte bedrijven blijkt echter dat de MKB bedrijven er vaak niet 

bij betrokken zijn. De overheid moet innovatie stimuleren bij midden- en kleinbedrijf. De grote spelers 

zitten altijd wel om de tafel, maar de kleine bedrijven hebben hierin geen stem. Juist deze bedrijven 

moeten gestimuleerd worden en betrokken worden bij het innovatieproces. Een voorbeeld: 

 

“Ja, dat was al wel langer mogelijk, maar dan moet je ook wel de juiste ingangen hebben. En als klein 

bedrijf met slechts 30 man, is het moeilijk om je er tussen te krijgen. Het zijn toch de grote bedrijven 

zoals IHC die daar een voet tussen de deur krijgen. Maar je moet je niet vergissen in de kracht van het 

MKB. De meeste innovatie komt uit MKB bedrijven. De overheid zou het MKB moeten helpen of 

stimuleren” (Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

De gouden driehoek overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bestaat wel in de scheepsbouw, 

maar het MKB staat buiten spel. De grote bedrijven hebben de meeste invloed, en hebben de meest 

belangrijke stem in de lobby.  
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9.4.5 Conclusie  

 

 Bedrijven in de speciale scheepsbouw hebben een betere toegang tot kennis dan bedrijven in 

de subsectoren standaard scheepsbouw en onderhoud en reparatie. Hiervoor zijn twee oorzaken aan 

te wijzen. In de eerste plaats zijn de belangrijke bedrijven in de speciale scheepsbouw qua omvang 

groter dan bedrijven in de andere subsectoren. Hierdoor hebben zij eenvoudiger toegang tot kennis, 

een directe ingang bij de kennisinstituten, en worden zij ook gehoord. Aan de kleinere bedrijven in de 

standaard scheepsbouw of onderhoud en reparatie wordt door kennisinstellingen minder aandacht 

geschonken. In de tweede plaats is het belang van toegang tot (hoogtechnologische) kennis groter 

voor bedrijven in de speciale scheepsbouw dan de andere subsectoren. Het hoogwaardiger karakter 

en de steeds hogere eisen die aan de producten en systemen worden gesteld door de klanten vragen 

om voortdurende kennisontwikkeling en innovatie. Toegang tot kennis is voor dit type bedrijvigheid 

een cruciale factor. De bedrijfsdynamiek heeft geleid tot een veranderende samenstelling van 

bedrijven, waardoor het belang van kennis en de toegang daartoe is toegenomen.  Bedrijven in 

speciale scheepsbouw gaan eerder regionale kennisrelaties aan (local buzz) dan bedrijven in de 

andere subsectoren. Internationale kennisrelaties (global pipelines) zijn echter niet feitelijk 

aangetoond. Hier kunnen kansen liggen voor de scheepsbouwcluster.    

 

9.5 Infrastructuur  

 

In hoofdstuk 2 is gesproken over de evolutie van sectoren. Sectoren ontwikkelen zich continu 

als gevolg van veranderende marktomstandigheden en innovaties. De vraag is of deze evolutie er toe 

leidt dat er door de bedrijven andere eisen gesteld worden aan de fysieke infrastructuur. Dit kan 

bijvoorbeeld te maken hebben met bereikbaarheid, kadelengte of milieucontouren. In deze paragraaf 

wordt ingegaan op de manier waarop de onderzochte bedrijven de huidige infrastructuur waarderen. 

 

9.5.1 Kadelengte 

 

De onderzochte bedrijven ervaren geen knelpunten met betrekking tot kadelengte. De werven 

van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel en Sliedrecht kunnen nu en in de toekomst voldoen aan 

de vraag naar het type schepen dat zij bouwen, zowel voor de baggersector als de offshore. Door de 

enorme massa van de baggerinstallaties en pijpenleginstallaties zal de lengte van dit type vaartuigen 

niet toenemen. IHC Offshore & Marine zien eerder een trend naar kortere en bredere schepen in 

verband met de wensen van afnemers voor een betere wendbaarheid in bijvoorbeeld havens. 

Scheepswerf Slob voorziet in de toekomst ook geen problemen met de lengte van schepen. Het 

bedrijf kan nu luxe jachten produceren tot ruim 100m, en daarmee kunnen zij aan bijna alle aanvragen 

voldoen.  

 Zowel Holland Shipyards en De Waal BV kunnen eveneens beschikken over voldoende 

kadelengte. Een belangrijke ontwikkeling is echter gaande in de binnenvaart, waar de laatste twee 

decennia een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de schepen in de 

binnenvaart zijn gegroeid naar een maximale lengte van 135 meter. Een aantal binnenvaartwerven in 

de DelTri-regio voldoen niet aan deze kwalificaties en dit gegeven zou invloed kunnen hebben op de 

concurrentiepositie van deze werven. Echter gaat het hier om de Rijnaken, terwijl Nederland een zeer 

fijnmazig waternetwerk kent waar ook de kleinere schepen goed tot hun recht komen. Schuttevaer 

Nederland voorziet een toekomst voor dit type binnenvaartschip voor de kleine en middelgrote 

vaarwegen. Het is onduidelijk hoe deze ontwikkeling uit gaat pakken. Wanneer de toekomst van het 

kleine schip inderdaad ten einde is, kan dit grote gevolgen hebben voor enkele binnenvaartwerven, 

zoals scheepswerf Hoebée in Dordrecht en Breko in Papendrecht. 
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Vooralsnog voorziet De Waal geen grote vraag naar nieuwe locaties vanwege uitbreidingsbehoeften: 

 

“Een locatie met 150 meter kadelengte is niet zo snel gevonden. En een nieuwe locatie betekent ook 

dat je dat ergens anders weer moet compenseren, hogerop op de rivier. Dan moet je oever 

teruggeven. Ja dat maakt het lastig. Maar ik denk dat het zo wel goed gaat hoor, want zo heb je niet 

zoveel leegstand zoals in de kantorenmarkt. Maar het is wel zo dat er niet veel ruimte is, ook niet in 

Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Alles zit vol” (Interview bij De Waal, Werkendam). 

 

Machinefabriek L. Straatman, toeleverancier voor de scheepsbouw, heeft geen eigen 

kadelengte, maar ziet hier in de toekomst ook geen noodzaak toe. Wanneer er grote 

boegkoppelinstallaties worden gefabriceerd wordt deze in twee delen per vrachtwagen naar de haven 

van Dordrecht gebracht voor transport en op locatie aan elkaar gelast. De verwachting is dat de 

meeste toeleverende bedrijven voor de scheepsbouw in de regio geen kadelengte nodig hebben om 

te functioneren.  

 

9.5.2 Bereikbaarheid 

 

De scheepsbouw in de DelTri-regio dateert al vanuit de 17
e
 eeuw (Korteweg, J. 2009). De 

werven ontstonden veelal aan de rand van de dorpen langs de rivieroevers. De huidige werven langs 

de oevers tussen Rotterdam en Gorinchem zijn veelal sinds die tijd op dezelfde locatie gevestigd. 

Uitzondering zijn de werven die nu gevestigd zijn aan de binnenhavens van bijvoorbeeld Zwijndrecht 

of Papendrecht. Veel werven zijn echter nooit van locatie veranderd, terwijl de activiteiten op de 

werven wel van karakter verschillen in vergelijking met vroeger. Naast het feit dat het type schepen 

door de jaren heen meer gedifferentieerd en moderner is geworden, is ook de huidige maatschappij 

en economie veranderd. Het logistieke proces speelt meer en meer een belangrijke rol in het 

productieproces. Een citaat: 

 

“Vroeger toen wij hier nog niet bestonden, was hier nog een kleine dijk. Het aantal scheepswerven 

was niet gelijk en er werden kleinere schepen gebouwd. Dus de aanvoer van materialen was al veel 

minder, en ik denk ook dat er veel meer over water gebeurde. Nu wordt er besteld en het moet 

morgen in huis zijn. En vroeger werd er besteld en was het: “lever maar” en dan kwam er zo’n tuftuf 

schip aan, 50 jaar geleden. Dan gooiden ze het op de kade hier en dan gingen ze het in elkaar lassen 

of klinken” (Interview bij Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam).   

 

Bereikbaarheid voor toeleveranciers wordt door alle bedrijven als belangrijk ervaren, maar er 

blijkt ook wel een berusting in het feit dat de locaties langs de rivieren eenmaal geen bereikbare A-

locaties langs snelwegen zijn. Vaak moeten de vrachtwagens kilometers over de dijken met 

lintbebouwing rijden. De toegangswegen tot de werven moeten goed open gehouden worden, maar 

als een vrachtwagen er vijf minuten langer over doet is dat geen probleem.  

 

“Bij ons worden de meeste goederen geleverd over de weg, maar fysieke problemen levert dat niet op. 

En als de vrachtwagens er 5 minuten langer over doen om hier te komen is dat geen probleem.  

Wel belangrijk is de zachte infrastructuur. Het is belangrijk dat de toegangswegen begaanbaar blijven. 

Dus is het van belang om een goede relatie te hebben met de gemeente. We moeten voorkomen dat 

men overal drempels wil maken, omdat omwonenden klagen over geluidsoverlast enzovoort” 

(Interview bij IHC Beaver Dredgers, Sliedrecht) 

 

9.5.3 Relatie bedrijf en overheid 

 

De relatie tussen bedrijf en gemeente wordt door alle bedrijven als belangrijk ervaren, vooral 

in het kader van bereikbaarheid en milieunormen. Doordat de scheepsbouwindustrie, zoals eerder is 

aangegeven, vaak tegen de dorpen aan ligt, worden de geluidsgrenzen snel bereikt en kunnen er 
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spanningen ontstaan tussen industrie en woongebied. Voor IHC Merwede is de overheid voor meer 

organisatorische zaken van groot belang. Voor een tewaterlating op de werf in Sliedrecht moet de 

rivier voor een uur gesloten worden voor al het scheepvaartverkeer en tijdens afbouwwerkzaamheden 

aan schepen aan de kade wordt de haven gestremd. Hierover moeten goede afspraken worden 

gemaakt met overheid en bedrijven in de haven. De nadelen van deze infrastructurele beperkingen 

zijn zodoende beperkt door de goede relatie en samenwerking. De locatie van IHC in Krimpen aan 

den IJssel voert momenteel een lobby voor een veerboot naar Rotterdam Zuid, om zo gebruik te 

kunnen maken van dit arbeidspotentieel. Nu moeten de werknemers met de fiets of de bromfiets over 

de Brienenoordbrug, maar deze afstand is te ver. Alleen kan IHC Merwede een dergelijke verbinding 

niet realiseren. De gemeente Rotterdam werkt echter niet mee aan dit vervoersprobleem. 

 

Door tegenvallende orders voor de afdeling Offshore & Marine heeft IHC Merwede één locatie 

moeten sluiten. De keuze voor Hardinxveld-Giessendam is genomen vanwege de beperkingen van de 

huidige infrastructuur voor deze werf. Enerzijds is de capaciteit kleiner dan de werf in Krimpen aan 

den IJssel, en anderzijds betekenen de hoogspanningkabels over de Beneden Merwede een obstakel 

voor hoge schepen.  

 

9.5.4 Conclusie 

 

In algemene zin zijn werven gevestigd op locaties die wat betreft bereikbaarheid niet optimaal 

gelegen zijn. Dit is echter zowel historisch bepaald als bepaald door eisen van watergebonden 

locaties. In hoeverre kadelengte in de toekomst een probleem gaat opleveren voor bedrijven in deze 

sector is onduidelijk. Maar veel invloed op het functioneren van de cluster zal het niet hebben. De 

meeste bedrijven hebben in de huidige situatie voldoende capaciteit en kadelengte om goed en 

concurrerend te kunnen functioneren. Belangrijk is wel dat de relatie tussen bedrijven en overheid 

gezond is en blijft om goede afspraken te kunnen blijven maken over bereikbaarheid en milieueisen. 

De veranderde samenstelling van bedrijven heeft geen invloed op de eisen die bedrijven stellen aan 

infrastructuur.  

 

9.6 Vestigingseisen 

 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op het laatste deel van deelvraag 3: 

 

Maken scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio, in verband met de veranderende samenstelling van 

de populatie, andere aanspraken op regionale hulpbronnen, en stellen zij daarom andere eisen aan 

hun omgeving? 

 

Vestigingsplaatsfactoren kunnen in de eerste plaats verdeeld worden in harde locatie factoren 

en zachte locatiefactoren. Harde vestigingsplaatsfactoren hebben een rationele en economische 

grondslag en zijn goed meetbaar. Zachte locatiefactoren hebben meer betrekking op emotionele 

argumenten en zijn hierdoor moeilijk meetbaar. In de tweede plaats kunnen vestigingsplaatsfactoren 

ingedeeld worden op ruimtelijk schaalniveau waarop zij van toepassing zijn. Zij kunnen betrekking 

hebben op de vestiging zelf, bijvoorbeeld het pand, op de directe omgeving van het bedrijf, zoals de 

uitstraling van het bedrijventerrein, of de regio, zoals de bereikbaarheid of de aanwezigheid van een 

internationale luchthaven.   

 

Naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 7, waarin de spreiding van de 

scheepsbouwbedrijven is geanalyseerd, en hoofdstuk 8 over de veranderende samenstelling van 

bedrijven, kan gezegd worden dat de locatie-eisen ten opzichte van 1990 nauwelijks zijn veranderd. 

Er is wel een verschuiving geconstateerd van werkgelegenheid vanuit de regio Rotterdam naar 

gemeenten rondom de Drechtsteden, maar dit proces is tot stand gekomen doordat de bedrijven in de 

regio Rotterdam failliet zijn gegaan, terwijl de succesvolle bedrijven ten oosten van Rotterdam juist zijn 



 

97 

gegroeid of hun marktaandeel hebben weten te handhaven. Analyse van bedrijfsverplaatsingen en 

locatiekeuze van nieuwe bedrijven tonen geen specifieke locatie-eisen. Welke vestigingseisen voor de 

bedrijven in de DelTri-regio van belang zijn is in de interviews aan de orde gebracht.  

 

De vraag die gesteld wordt is of de eisen die bedrijven stellen aan hun omgeving, als gevolg 

van een veranderende samenstelling van de populatie, in de periode 1990-2011 is veranderd. De 

verandering van de samenstelling is weergegeven in tabel 8.4 (paragraaf 8.3, p.76). Om de 

veranderende samenstelling te kunnen weergeven is de populatie scheepsbouwbedrijven ingedeeld in 

drie subsectoren, zoals ook aan de orde is geweest in hoofdstuk 7 en 8. Categorie I zijn bedrijven die 

zich hebben toegelegd op de fabricage van speciale schepen voor onder andere de baggersector, 

offshore of luxe jachtenbouw. Categorie II zijn bedrijven gespecialiseerd in de standaard 

scheepsbouw. Hieronder vallen standaard transportschepen voor de binnenvaart en zeevaart. 

Onderhoud & reparatie en toeleveringsbedrijven vallen onder categorie III.  

 

Deze indeling in categorieën is ook gebruikt om de verschillen in vestigingseisen boven water 

te krijgen. Wanneer de relatie gelegd wordt tussen de vestigingseisen van de  genoemde subsectoren 

en de veranderende samenstelling hiervan kunnen we een antwoord geven op de vraag of de 

vestigingseisen zijn veranderd als gevolg van een veranderde samenstelling van bedrijven. In tabel 

9.1 zijn de eisen weergegeven die de bedrijven stellen aan hun omgeving. Wanneer het een zachte 

vestigingseis betreft wordt het weergegeven met een (Z) en een (H) wanneer er sprake is van een 

harde vestigingseis.  

 

Tabel 9.1: Vestigingsplaatsfactoren 

 Categorie I (3 bedrijven) Categorie II (2 bedrijven) Categorie III (1 bedrijf) 

Vestiging Uitstraling vestiging 2x (Z) 

Kadelengte 100m 1x (H) 

Kadelengte 200m 1x (H) 

Parkeergelegenheid 1x (H) 

Uitstraling vestiging 1x (Z) 

Kadelengte 150m 1x (H) 

Uitbreiding 1x (H) 

Kosten 1x (H) 

 

Omgeving Gerelateerde bedrijvigheid 2x (H) 

Uitstraling 1x (Z) 

Gerelateerde bedrijvigheid 2x (H)  

Regio Beschikbaarheid personeel (H) 

Aanwezigheid Schiphol (H) 

Bereikbaarheid 3x (H) 

Hoogopgeleid personeel 2x (H) 

Laagopgeleid personeel 3x (H) 

Gerelateerde bedrijvigheid 3x (H) 

Kennisinstellingen 3x (H) 

Bereikbaarheid weg 1x (H) 

Bereikbaarheid water / vaarweg 

Rotterdam - Duitsland 1x (H) 

(Laag) opgeleid personeel 2x (H) 

Gerelateerde bedrijvigheid 2x (H) 

Bereikbaarheid 1x (H) 

Laag opgeleid personeel 1x 

(H) 

Klanten 1x (H) 

Nabijheid haven (H) 

Bron: Uitwerking interviews 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de verschillende subsectoren in de scheepsbouw op enkele 

punten afwijken van elkaar wat betreft vestigingseisen. De toegang tot kennis, toeleverende bedrijven 

en kwaliteit van arbeid op verschillende niveaus is de zwaarst wegende factor voor bedrijven in 

categorie I, de speciale scheepsbouw. Daarnaast ligt de nadruk op bereikbaarheid. Vanwege het 

hoogwaardige karakter van de activiteiten en de toename van hoogopgeleide werknemers, wordt ook 

de uitstraling van het terrein en leefomgeving steeds belangrijker. 

 

 Voor bedrijven in categorie II, de standaard scheepsbouw, spelen toegang tot de arbeidsmarkt 

en locatie in de nabijheid van de Rotterdamse haven - drukke vaarroute - een belangrijke rol. Veel 
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bedrijven in deze subsector voeren naast nieuwbouwprojecten ook veel onderhoud en 

reparatieactiviteiten uit, waardoor de bereikbaarheid over water erg belangrijk is. Een locatie in de 

nabijheid van de Rotterdamse haven of aan een drukke vaarroute is wenselijk. Bij moderne bedrijven 

in deze categorie moeten de grootste binnenvaartschepen (135m) kunnen aanmeren.  

 

 Bedrijven in categorie III, onderhoud en reparatie, lopen zeer sterk uiteen, van kleine 

zelfstandigen in onderhoud, als grote reparatiewerven, waardoor deze categorie bedrijven geen 

eenduidige vestigingsplaatsfactoren kent. In tabel 9.1 worden de vestigingseisen weergegeven die 

gelden voor het geïnterviewde bedrijf in deze subsector.  

 

Hele specifieke eisen stellen de bedrijven in de verschillende subsectoren niet aan de 

vestigingslocatie. Er wordt voornamelijk belang gehecht aan een bandbreed aanbod van bedrijven en 

instellingen in de scheepsbouwcluster in de DelTri-regio, waardoor de kennis aanwezig is, de 

levertijden kort zijn en de betrouwbaarheid groot is. Een goed bereikbare locatie aan diep vaarwater 

met voldoende capaciteit is al snel een geschikte locatie binnen de DelTri-regio.  

 

Op basis van veranderende samenstelling aan scheepsbouwbedrijven kunnen er een aantal 

conclusies getrokken worden ten aanzien van de eisen die bedrijven stellen aan hun omgeving en of 

deze is veranderd als gevolg van een veranderde samenstelling. Het aantal bedrijven en aantal 

werkzame personen is in categorie II (standaard scheepsbouw) sterk afgenomen. Het aantal bedrijven 

in de speciale scheepsbouw (categorie I) is gelijk gebleven, maar heeft wel een enorme groei in 

werkgelegenheid laten zien. Dit betekent dat het belang van de vestigingseisen van deze groep 

bedrijven (groeisector) is toegenomen. De belangrijkste vestigingseis van de bedrijven in de speciale 

scheepsbouw is de aanwezige kennis. Deze kennis is aanwezig in de huidige bedrijven (scheepsbouw 

en toelevering), arbeidskrachten en de kennisinfrastructuur. Als de geschetste trend zich voortzet, 

waarbij de groei ligt in de speciale scheepsbouw, zal kennis in de regio in toenemende mate de 

concurrentiepositie van de bedrijven beïnvloeden. Daarnaast stellen bedrijven, in verband met de 

veranderde samenstelling, andere eisen aan het type arbeid. Door het hoogwaardiger karakter van de 

speciale scheepsbouw neemt de vraag naar hoogopgeleid personeel toe. De aansluiting van het 

hoger onderwijs op de wensen van bedrijven wordt hierdoor cruciaal.  

 

Zoals verwacht spelen voornamelijk harde locatiefactoren een rol. Maar voor enkele bedrijven 

in de speciale scheepsbouw neemt het belang van zachte locatiefactoren toe. Als gevolg van het 

toenemende aantal hoogopgeleiden in de scheepsbouw wordt een aantrekkelijke leefomgeving en 

uitstraling van het bedrijf belangrijker, onder andere voor het aantrekken van deze technisch 

hoogopgeleide werknemers. Zij stellen specifieke eisen aan hun leefomgeving.  

 

 Als gevolg van een veranderde samenstelling van bedrijven maken bedrijven op een aantal 

punten andere aanspraken op regionale hulpbronnen. De belangrijkste bevindingen zijn weergegeven 

in tabel 9.2. De voornaamste verandering is gebaseerd op de toegang tot (hoogtechnologische)kennis 

en het gebruik van deze kennis, wat een ander type arbeid vraagt. Deze verandering is het gevolg van 

de groei die is geconstateerd in de speciale scheepsbouw. De nichemarkten, bagger, offshore en luxe 

jachten vragen meer kennis en een ander gebruik van kennis dan de traditionele bedrijven in de 

scheepsbouw, en daardoor een ander type arbeid. 
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Tabel 9.2: Gebruik van regionale hulpbronnen per subsector 

Subsector 

 

Hulpbronnen 

Speciale schepen Standaard schepen Onderhoud en 

reparatie 

 

Toegang tot arbeid Toename belang 

hoogopgeleiden 

Technisch geschoolde 

arbeiders (Vnl. laag) 

Technisch geschoolde 

arbeiders (Vnl. laag) 

Toegang tot kennis Toename belang 

kennisontwikkeling en 

kennisdeling 

Aanwezige kennis 

belangrijk als 

concurrentiefactor 

Aanwezige kennis 

belangrijk als 

concurrentiefactor 

Aanwezigheid 

toeleveranciers 

Toename samenwerking 

aan producten  local 

buzz 

Belangrijk voor 

toelevering en 

uitbesteding 

Belangrijk voor 

toelevering en 

uitbesteding 

Infrastructuur Geen specifieke eisen Toename kadelengte 

naar 150m ivm 

schaalvergroting 

binnenvaart 

Geen specifieke eisen 

Bron: Uitwerking interviews 

 

9.7 Analyse van de hypothesen 

 

In hoofdstuk drie zijn vier hypothesen gepresenteerd naar aanleiding van het theoretisch 

kader. Deze hypothesen hebben betrekking op de verwachtingen ten aanzien van de evolutie van de 

scheepsbouwsector. In deze paragraaf wordt getoetst of de verwachting naar aanleiding van de 

literatuurstudie overeenkomt met de gevonden resultaten.  

 

1. De bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven zal relatief laag zijn, omdat de 

scheepsbouw zich in een late fase van de PLC bevindt. 

 

Uit de literatuur is gebleken dat, na een fase van veel toetredende bedrijven en een fase van 

veel uittredende bedrijven, een fase aanbreekt waarin het aantal bedrijven langzaam afneemt totdat er 

een aantal toonaangevende bedrijven overblijven. Niet elke sector zal zich op een zelfde wijze 

ontwikkelen als de automobielindustrie (zie figuur 2.3, p.22). Maar de verwachting is dat de dynamiek 

in de scheepsbouw laag zal zijn, omdat de scheepsbouw in Nederland de eerste twee fasen van groei 

en neergang al achter de rug heeft. 

 

De bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven is groot gebleken. Van de 

populatie bedrijven in 1990 bestond in 2011 nog slechts 35 procent. Een groot deel van de populatie 

is vernieuwd, gegroeid, afgeslankt of verdwenen. Het algemene beeld is dat zowel het aantal 

bedrijven als het aantal arbeidsplaatsen afneemt. De ontwikkeling van arbeidsplaatsen en 

bedrijvigheid loopt niet synchroon. Het aantal arbeidsplaatsen neemt sterker af dan het aantal 

bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte is hierdoor afgenomen, voornamelijk als gevolg van enkele 

zeer grote werven welke failliet zijn gegaan, en niet meer op een dergelijke schaal zijn teruggekeerd.  

De enorme bedrijfsdynamiek welke is gemeten heeft voornamelijk betrekking op de subsector 

onderhoud & reparatie. In onderhoud en reparatie zijn de toetredingskosten laag. In deze sector 

bevinden zich veel bedrijven met <5 werkzame personen. Het aantal toe- en uittredende bedrijven is 

vanwege de beperkte investeringen die nodig zijn groot. De subsector ‘bouw van standaard schepen’ 

heeft te maken met een lock-in. Het aantal bedrijven is in de periode 1990-2011 gehalveerd, en het 

aantal arbeidsplaatsen is met 84 procent afgenomen. In de nieuwbouw van schepen, zowel standaard 

schepen als speciale schepen, is weinig ruimte voor nieuwe bedrijven. Dit komt overeen met de 

verwachtingen. Twee grote conglomeraten zijn ontstaan in de vorm van IHC Merwede en Damen 

Shipyards.  
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2. De bedrijfsdynamiek in de populatie is het gevolg van een proces van ‘creatieve destructie’ 

waarbij nieuwe bedrijven in nieuwe niches (groeimarkten) opereren en uittredende bedrijven in 

‘declining’ niches opereerden. 

3. Bedrijven die zich begeven op nieuwe groeipaden, zoals complexe scheepsbouw, groeien in 

aantal werknemers, terwijl het aantal werknemers in de traditionele scheepsbouw afneemt.  

Hypothese 2 en 3 zijn beide behandeld in hoofdstuk 8, en staan in nauwe relatie met elkaar. Om deze 

reden worden ze als één behandeld.  

 

De evolutionair economische benadering gaat uit van een continu aanpassingsproces binnen 

bedrijven aan nieuwe marktomstandigheden, nieuwe technologieën en nieuwe producten. Bedrijven 

die zich niet weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden zullen marktaandeel en 

concurrentiekracht verliezen en mogelijk zelfs verdwijnen. Daarnaast wordt de groei van sectoren 

vaak bepaald door een spinoffproces vanuit innoverende en vernieuwende bedrijven. Vanuit deze 

benadering bezien wordt er van uit gegaan dat toetredende bedrijven voornamelijk opereren in 

groeisectoren, en dat de uittredende bedrijven opereren in niches die te maken hebben met een lock-

in, en dalen in aantal bedrijven en werknemers.  

 

Uit de analyse van het BRZ (2012) blijkt dat nieuwe bedrijven voornamelijk toetreden in de 

subsector onderhoud en reparatie. De toetredingskosten in deze categorie zijn laag, omdat er minder 

investeringen gedaan moeten worden voor infrastructuur zoals een functionele kade, hijskranen e.d. 

Veel reparaties en onderhoudswerkzaamheden vinden op de schepen zelf plaats, waarbij alleen 

gereedschap nodig is. Voor het starten van een nieuw bedrijf is weinig startkapitaal nodig. 

 

Tussen de twee onderscheiden subsectoren waarbinnen nieuwe schepen worden gemaakt 

bestaat een groot verschil in dynamiek. Het aantal bedrijven is substantieel afgenomen in de 

standaard scheepsbouw (46%), en er is weinig ruimte voor nieuwe bedrijven. Daarnaast is het aantal 

werknemers tussen 1990 en 2011 afgenomen met 84 procent. Deze subsector lijkt te maken te 

hebben met een lock-in. Vernieuwingen van producten en technologieën kunnen de 

concurrentiepositie van de sector niet verbeteren. De productiekosten van dergelijke schepen zijn in 

Nederland hoog in vergelijking met landen in Oost-Europa of Azië. Veel werkzaamheden zijn 

verschoven naar andere landen, waardoor het aantal werven en werkgelegenheid is afgenomen. 

In de speciale scheepsbouw is het aantal bedrijven licht afgenomen (2), maar heeft het een groei 

gerealiseerd van 69% in het aantal werknemers. De groei van de speciale scheepsbouw in de DelTri-

regio heeft niet geleid tot een toename van het aantal toetredende bedrijven, mogelijk als gevolg van 

hoge toetredingskosten. De groei in aantal werknemers is voor het grootste deel te danken aan de 

groei van al bestaande bedrijven. Door voortdurend te zoeken naar nieuwe technologieën, producten 

en systemen proberen de bedrijven in deze sector de concurrentie een stap voor te blijven. De kennis 

en ervaring welke aanwezig is in de regio speelt een zeer belangrijke rol in de concurrentiekracht van 

de bedrijven. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hierin sleutelwoorden.  

 

 De veronderstelde bedrijfsdynamiek in hypothese 2, waarbij toetredende bedrijven opereren in 

groeimarkten en uittredende bedrijven opereren in markten die met een lock-in te maken hebben komt 

niet uit. Wel kan vastgesteld worden dat het aantal bedrijven in de standaard scheepsbouw afneemt, 

en er geen ruimte is voor nieuwe bedrijven, daar gaat de hypothese nog op. Het aantal bedrijven in de 

‘speciale scheepsbouw’, de groeimarkt, blijft constant, en ook hier is er nauwelijks ruimte voor nieuwe 

bedrijven. Dit komt niet overeen met de verwachtingen. Door de late fase in de levenscyclus van deze 

scheepsbouw zijn toetredingskosten hoog. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen bieden voor de 

geconstateerde bedrijfsdynamiek. Hypothese 3 gaat wel op. De groei van werkgelegenheid zit volledig 

in de nichemarkten. De traditionele scheepsbouw is in werkgelegenheid gedaald met 84 procent.  
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4. Nieuwe bedrijven, of bedrijven die zich begeven op nieuwe groeipaden, stellen andere eisen 

aan hun omgeving dan bedrijven in de traditionele scheepsbouw op gebieden als kennis, 

arbeid, ruimte en infrastructuur. 

 

Door veranderingen in productietechnieken, technologieën of verandering van het 

productenportfolio kunnen de eisen die bedrijven stellen aan hun omgeving veranderen. Uit de 

interviews, welke afgenomen zijn met een zeer diverse groep bedrijven, blijkt dat bedrijven in de 

gespecialiseerde nichemarkten andere eisen stellen aan de omgeving dan de traditionele 

scheepsbouwbedrijven. In de eerste plaats neemt het belang van toegang tot de juiste kennis toe. De 

bedrijven zijn continu opzoek naar productontwikkeling en nieuwe markten, waarvoor soms volledig 

nieuwe equipment, producten en systemen, moeten worden ontwikkeld. Dit type kennis betekent dat 

bedrijven ingangen moeten hebben bij opleidingscentra en onderzoeksinstellingen om aan de 

benodigde kennis te komen. Het segment waarop de bedrijven opereren zorgt ervoor dat bedrijven 

vaak niet in staat zijn om van alle technologieën en systemen op de hoogte te zijn. Samenwerking en 

kennisdeling met bedrijven in de regio om nieuwe producten en systemen te kunnen ontwikkelen, 

local buzz, komt vaker voor. Deze ontwikkeling vraagt ook om een ander type arbeid. Hoogopgeleide 

technische mensen moeten zorg dragen voor de innovatie en productontwikkeling. Innovatie en 

productontwikkeling zijn nodig om een voorsprong te houden op concurrerende economieën.  

Op het gebied van infrastructuur geven de bedrijven aan dat zij tevreden zijn met de locatie. 

Wat betreft bereikbaarheid oordelen de bedrijven van neutraal tot ontevreden. De nuancering die zij 

zelf maken is het besef dat de locatie van een scheepsbouwbedrijf of historisch bepaald is of 

aangewezen is op een locatie op gepaste afstand van woonwijken. Dat geldt voor alle bedrijven die 

aangewezen zijn op een watergebonden locatie en werkzaam zijn in de nieuwbouw van schepen. De 

schepen in de binnenvaart zijn de laatste decennia groter geworden, tot een maximale lengte van 135 

meter, als gevolg van schaalvergroting. Deze schaalvergroting heeft voor de bedrijven waarmee 

gesproken is geen directe problemen opgeleverd met betrekking tot kadelengte. Op één bedrijf na 

wordt de bezorgdheid uitgesproken over de arbeidsmarkt en het gebrek aan goed opgeleid en 

gemotiveerd personeel in de regio. De toegang tot arbeid in de regio neemt af. Bedrijven moeten 

steeds vaker over de landsgrenzen heen zoeken naar geschikt personeel. Dit geldt voor zowel 

bedrijven in de traditionele scheepsbouw als de speciale scheepsbouw. Bij enkele bedrijven in de 

speciale scheepsbouw geldt dit probleem voor alle opleidingsniveaus. In de traditionele scheepsbouw 

gaat het voornamelijk om metaalbewerkers. Doordat de laatste twintig jaar een aantal grote werven 

verloren is gegaan konden de werven lang putten uit een grote gespecialiseerde arbeidspool. Sinds 

vijf jaar ondervinden de bedrijven moeite met het aantrekken van personeel. Kennis wordt gezien als 

een belangrijke concurrentiefactor. In de regio is veel kennis en kwaliteit aanwezig en daar profiteren 

alle bedrijven in de regio van. De regionale netwerken met kennisinstellingen en bedrijven moet de 

kennis verspreiden. Voor MKB-bedrijven blijkt het moeilijker om een goede positie in het netwerk te 

verkrijgen en om de  tafel te zitten met de kennisinstellingen en de overheid. De grote bedrijven zijn 

zodoende meer connected dan de MKB-bedrijven.  

Ongeacht de geregistreerde bedrijfsdynamiek blijkt de binding van de bedrijven in de 

scheepsbouwsector met de DelTri-regio zeer groot. De vernieuwing van de bedrijfspopulatie heeft in 

het algemeen dus geen effecten op de mate van regionale binding. De meeste goederen en diensten 

worden nog steeds lokaal, binnen de regio, ingekocht. De betrouwbaarheid, kwaliteit, kennis en snelle 

levertijden worden genoemd als de belangrijke redenen voor deze regionale uitbesteding.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

 
 

De scheepsbouw is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de DelTri-regio. Met bedrijven als Wilton-

Feijenoord, Verolme en RDM BV kent de regio een lange traditie van vakmanschap en 

kennisontwikkeling. De regio huisvest nog steeds een groot aantal scheepsbouwbedrijven en deze 

bedrijven vormen de belangrijkste scheepsbouwcluster van Nederland. De scheepsbouw van nu is 

echter niet de scheepsbouw van vroeger. De opkomst van Japan, gevolgd door Zuid Korea en China 

hebben geleid tot een sanering en gedaantewisseling van de grote scheepsbouw in Europa, en ook in 

Nederland. In dit onderzoek is de evolutie van scheepsbouwbedrijven onderzocht en is gekeken wat 

de effecten zijn die deze evolutie heeft op de samenstelling van scheepsbouwbedrijven in de DelTri-

regio en welke invloed deze evolutie heeft op de eisen die de bedrijven stellen aan hun omgeving in 

verband met een veranderde samenstelling van de populatie.  

 

9.1 Evolutie van de scheepsbouw in de DelTri-regio 

 

Het onderzoek naar de evolutie in de scheepsbouw en welke invloed dat heeft op de relatie 

tussen bedrijven en regio is uitgevoerd aan de hand van onderstaande vraagstelling: 

 

In hoeverre heeft de technologische en economische evolutie van de scheepsbouwsector in de DelTri-

regio, gemeten aan de omvang en samenstelling van de sector, invloed op de aard en mate van 

regionale verankering van de aanwezige scheepsbouwbedrijven, in de vorm van het gebruik van 

diverse hulpbronnen in de regio? 

De scheepsbouw is een sterk internationaal georiënteerde industrie. De West-Europese 

scheepsbouw heeft een groot marktaandeel verloren aan Korea, Japan, China en Oost-Europese 

landen in de periode 1970-2012, voornamelijk als gevolg van de standaard scheepsbouw die elders 

goedkoper geproduceerd kan worden. De Nederlandse industrie heeft zich aangepast aan de 

omstandigheden en is zich gaan richten op niches waarin het wel concurrerend is. Nederland is 

wereldmarktleider in baggerschepen, sleepboten en luxe jachten. Deze niches zijn sterk 

vertegenwoordigd in de DelTri-regio. Om concurrerend te blijven wordt over de hele breedte veel 

geïnvesteerd in innovatie. De regio is “voorloper” op het gebied van kennis en technologieontwikkeling 

voor de scheepvaart. De scheepsbouw is een zeer kennis- en kapitaalintensieve industrie, onder 

andere als gevolg van de hoge productiekosten per eenheid product en de ontwikkelingskosten voor 

nieuwe producten en technologieën. In de DelTri-regio is een zeer complete scheepsbouwcluster 

aanwezig. Alle schakels uit het hiërarchisch georganiseerde waardesysteem zijn aanwezig, van 

toeleveranciers, werven en klanten tot een kennisinfrastructuur. Leaderfirms als IHC Merwede en 

Damen Shipyards zijn het fundament voor het functioneren van de cluster, dat ongeveer 14.700 

arbeidsplaatsen telt, 36% van de totale Nederlandse scheepsbouwindustrie. 

 

Op welke wijze de scheepsbouw tussen 1990-2011 is veranderd is op kwalitatieve en 

kwantitatieve wijze onderzocht. In het kwantitatieve longitudinale onderzoek is ingegaan op de vraag 

of er sprake is van technologische en economische evolutie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 

is gekeken naar de determinanten van bedrijfsdynamiek en welke effecten deze dynamiek heeft op de 

samenstelling van scheepsbouwbedrijven. De evolutionair economische benadering gaat uit van 

continue ontwikkeling in technologische en markttechnische zin. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven 

marktaandeel winnen of, wanneer zij zich niet aanpassen, marktaandeel verliezen. De 

bedrijfsdynamiek in de populatie scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio is in de periode 1990-2011 

groot geweest. Slechts 35 procent van de oorspronkelijke populatie in 1990 was in 2011 nog steeds in 

de regio gevestigd, waardoor er sprake is van een duidelijk selectieproces. De geconstateerde 

dynamiek heeft niet geleid tot een andere geografische spreiding over de regio. In verband met de 

harde locatie-eis aan diep vaarwater en de enorme ruimtedruk in de regio is er sprake van locationele 
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inertie. Ondanks de enorme dynamiek blijft men vasthouden aan vaste, en veelal historische locaties, 

om scheepsbouwactiviteiten uit te voeren.  

 

In de literatuur, met betrekking tot evolutionaire ontwikkeling, komt naar voren dat adaptieve 

en innovatieve bedrijven beter presteren dan niet adaptieve bedrijven. Deze bewering geldt ook voor 

de scheepsbouw in de DelTri-regio. De drie onderscheiden subsectoren in dit onderzoek, speciale 

scheepsbouw, standaard scheepsbouw en RMC, laten alle drie verschillende ontwikkelingstrajecten 

zien en zitten in een andere fase van de levenscyclus. Door de sterke specialisatie en continue 

productontwikkeling worden nieuwe markten gecreëerd, zoals offshore of deepsea mining, waardoor 

de speciale scheepsbouw sterk doorgroeit in aantal werknemers. Het aantal nieuwe bedrijven is 

echter laag als gevolg van hoge toetredingskosten. De standaard scheepsbouw in de DelTri-regio 

bevindt zich in een lock-in als gevolg van de enorme concurrentie van lage lonen landen. Zowel het 

aantal bedrijven als de werkgelegenheid zijn tussen 1990 en 2011 drastisch gedaald. Adaptieve 

bedrijven, bedrijven die hun activiteiten aanpassen aan de technologische of markttechnische 

ontwikkelingen, door bijvoorbeeld het aanbod te verleggen naar baggerproducten en luxe jachtbouw, 

presteren beter dan de bedrijven die vast zijn blijven houden aan de bouw van standaard schepen. De 

meeste nieuwe bedrijven behoren tot de RMC. Veel bedrijven blijven echter niet lang in de regio 

gevestigd. De dynamiek is zeer groot. De toetredingskosten voor deze subsector  zijn laag, en veel 

bedrijven bestaan uit eenmansbedrijfjes in onderhoud en reparatie.  

 

In de tweede plaats is gekeken of de geconstateerde dynamiek in de bedrijvenpopulatie 

invloed heeft gehad op de samenstelling van bedrijven. Gebleken is dat het aantal bedrijven in de 

standaard scheepsbouw afneemt, en in RMC en speciale scheepsbouw constant blijft. Voor aantallen 

werknemers geldt dat zowel RMC als standaard scheepsbouw drastisch dalen, terwijl de speciale 

scheepsbouw een spectaculaire groei van 69 procent laat zien in aantal werknemers, voornamelijk in 

de periode 1990-2000. De grootse bedrijven, IHC Merwede en Damen Shipyards, zijn ook in de 

periode 2000-2011 door blijven groeien, maar voornamelijk door nieuwe activiteiten buiten Nederland 

om dichter op de groeimarkten te kunnen zitten. Opvallend is dat nieuwbouw van schepen eigenlijk 

niet meer plaats vindt in de traditioneel maritieme gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. 

RMO, toeleveringsbedrijven en kennisinstellingen vormen schakels in de keten die hier zijn blijven 

bestaan. De bedrijven in de groeisectoren in de scheepsbouw bevinden zich allemaal in de regio ten 

oosten van Rotterdam. De traditionele standaard scheepsbouw is bijna volledig uit de regio 

verdwenen. Deze sector heeft zich niet aan de veranderende marktomstandigheden aan weten te 

passen. Bedrijven die zich wel hebben aangepast en zich hebben gespecialiseerd in bepaalde 

nichemarkten als luxe jachtenbouw, baggerschepen of offshore presteren duidelijk beter. Echt sprake 

van creatieve destructie is niet waar te nemen, omdat ook het aantal toetredende bedrijven in de 

speciale scheepsbouw laag is. De groei zit voornamelijk in de bestaande bedrijven zelf.  

 

De interviews hebben zich geconcentreerd op bedrijven binnen de groeisectoren van de 

scheepsbouw. Hierin is aandacht besteed aan de belangrijke hulpbronnen en of deze in de regio te 

vinden zijn, en of de vestigingseisen van de bedrijven zijn veranderd als gevolg hiervan. In de eerste 

plaats het gebruik van hulpbronnen. Arbeid vormt een steeds belangrijker en kritieke hulpbron. Er is 

krapte op de arbeidsmarkt voor technologisch geschoold personeel op alle niveaus. Waar bedrijven 

voorheen in de regio zochten naar personeel, kijken bedrijven nu veel vaker buiten de regio en over 

de grenzen. Daarnaast neemt de vraag naar hoogopgeleide werknemers in de sector toe als gevolg 

van de groei van de speciale scheepsbouw. Ook voor hoogopgeleide technici wordt over de 

landsgrenzen heen gekeken. Door het tekort aan personeel leiden alle bedrijven zelf werknemers op. 

  

 De relaties tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, binnen de DelTri-regio, nemen 

toe. Het ‘triple helix model’ wordt toegepast, voornamelijk in de speciale scheepsbouw. Voor MKB 

bedrijven, voornamelijk buiten de speciale scheepsbouw is het lastig om hun stem te laten horen, 

ondanks het zeer innovatieve karakter van het MKB. Verspreiding van kennis en samenwerking door 

netwerken staat hoog op de agenda, maar bereikt voornamelijk de bedrijven in speciale 
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scheepsbouw. Bedrijven werken zeer intensief samen met VMBO en HBO met betrekking tot 

stageplaatsen en lesaanbod. De verandering van de samenstelling van bedrijven resulteert niet in 

ander gebruik van infrastructuur. Binnenvaartschepen hebben nu de maximale lengte van 135m, en 

ook speciale schepen worden in de toekomst niet groter. De huidige infrastructuur voldoet aan de 

wensen van de bedrijven.  

 

 Zeer belangrijk voor het functioneren van de scheepsbouwbedrijven in de DelTri-regio is de 

toegang tot toeleverende bedrijven. De relatie tussen toeleverende bedrijven en werven in de speciale 

scheepsbouw is niet meer alleen op basis van toelevering en uitbesteding gebaseerd. Kennisrelaties 

nemen in belang toe. Technologie, producten en systemen worden steeds complexer, waardoor er 

steeds meer sprake is van gelijkwaardige actoren in het innovatieproces. Toeleverende bedrijven en 

werven werken dus op meer gelijkwaardige manier samen aan complexe vraagstukken. ‘Local buzz’ 

biedt zodoende kansen voor de regio. De relaties die bedrijven in de standaard scheepsbouw 

aangaan zijn echter voornamelijk beperkt tot toelevering en uitbesteding. Kennisrelaties komen bijna 

niet voor. Over de hele breedte van de sector speelt de nabijheid tussen toeleveranciers en werven 

een belangrijke rol. Controle, kennis, betrouwbaarheid en snelle levertijden verhogen de prestaties en 

kwaliteit. Door de toename van kennis, verandert ook de vraag naar type arbeid. De markt vraagt om 

hoger opgeleid technisch personeel, welke niet in de regio te vinden is. 

 

De technologische en markttechnische evolutie hebben hun impact gehad op de 

bedrijvenpopulatie in de DelTri-regio. De standaardscheepsbouw heeft te maken geregen met een 

lock-in en is sterk afgeleden, terwijl de speciale scheepsbouw, gericht op de baggerindustrie, offshore 

en luxe jachten, zich internationaal sterk heeft gepositioneerd en een doorgroei heeft gemaakt. De 

noodzakelijke hulpbronnen voor bedrijven om goed te kunnen presteren worden in de regio gevonden. 

De regio waarin de bedrijven zijn gevestigd vormt een grote toegevoegde waarde voor het 

functioneren van bedrijven. Slechts de factor arbeid is kritisch. De regio kan bij verre na niet voldoen 

aan de vraag naar arbeid van bedrijven, waardoor bedrijven ook in de rest van Nederland, maar ook in 

Oost-Europese en Zuid-Europese landen werknemers werven. De binding met de regio is echter 

bijzonder sterk. De aanwezige kennis in de regio, bij werven, toeleveranciers en kennisinstellingen 

biedt de bedrijven een zeer groot voordeel ten opzichte van andere locaties. De vestigingseisen zijn 

hierdoor in de loop der tijd ook weinig veranderd. De nadruk is alleen nog meer op kennis komen te 

liggen, waarbij de toegang tot arbeid, op alle niveaus, een steeds groter aandachtspunt wordt. De 

speciale scheepsbouw vormt een sterke groeimarkt die internationaal meetelt. Om deze voorsprong te 

kunnen behouden, en een lock-in te vermijden, zal innovatie en kennisontwikkeling in de regio hoog 

op de agenda moeten komen te staan, waarbij er gestreefd moet worden naar een situatie waarbij alle 

bedrijven in de scheepsbouw connected zijn. 

 

De theoretische begrippen sluiten goed aan bij de uitkomsten die gepresenteerd zijn. 

Adaptieve bedrijven presteren beter dan bedrijven die zich niet weten aan te passen. De standaard 

scheepsbouw is terecht gekomen in een lock-in, waardoor veel bedrijven verloren zijn gegaan. De 

kennis, kunde en routines in de scheepsbouwsector in de regio zijn echter niet verloren gegaan. 

Gespecialiseerde adaptieve bedrijven hebben geprofiteerd en de kennis en routines opgenomen. De 

ontwikkeling van de speciale scheepsbouw is daarom een padafhankelijk proces. De technologieën 

en routines hebben een voedingsbodem die is ontwikkeld in de periode waarin de standaard 

scheepsbouw opbloeide. Dat deze technologieën en routines tot op de dag van vandaag van belang 

zijn is ook de weerklank van de sterke binding van de sector met de regio. Regionale clustering van 

toeleverende bedrijven, werven en kennisinstellingen dragen bij een regionaal innovatiesysteem. De 

behandelde begrippen bieden daarmee een goede onderbouwing voor de evolutie van de 

scheepsbouw in de DelTri-regio.  
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9.2 Aanbevelingen 

 

Zet in op imagoverbetering van de scheepsbouwindustrie 

  

 Goed opgeleide vakkrachten en actuele kennis van zaken dragen sterk bij aan de 

overlevingskansen van de scheepsbouwsector in de DelTri-regio. In de DelTri-regio zetten veel 

partijen zich in om goed technisch onderwijs te realiseren, dat aansluit bij de wensen van de bedrijven. 

In de Drechtsteden, Rotterdam en Delft wordt gewerkt aan goed technisch maritiem onderwijs op alle 

niveaus. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn de verhuizing van de HBO-opleiding scheepsbouw 

van Delft naar Rotterdam, de realisatie van de RDM-campus voor goed praktijkonderwijs en de 

goedkeuring van de Dordtse Gemeenteraad voor de verdere ontwikkeling van de Dordrecht University 

College (UCD). De UCD wordt een drie jaar durende Engelstalige bachelor opleiding in de richting 

water, maritiem of deltatechnologie.  

  

 De volgende belangrijke stap is om jongeren te interesseren voor een opleiding (maritieme) 

techniek. De bedrijven geven aan dat de toegang tot goed opgeleid technisch personeel moeilijk is. 

Zet in op imagoverbetering van de maritieme maakindustrie. De aanbeveling is om hiermee al op de 

basisschool te beginnen. Kinderen moeten een referentie hebben zodat zij zich hiervoor kunnen 

interesseren. Breng kinderen in aanraking met de maritieme maakindustrie. Integreer techniek in het 

lesprogramma van de basisschool waarbij basisscholen bijvoorbeeld ‘techniek-dagen’ krijgen en op 

excursie gaan langs scheepsbouwbedrijven. Techniek moet tot de verbeelding spreken. Wees trots op 

het maritieme erfgoed en draag dit uit. 

 

 

Zet op bovenregionaal schaalniveau in op Investor Development  

 

 Een belangrijk deel van de benodigde kennis komt van buiten de regio, waaronder relatief veel 

vanuit het buitenland. Sommige bedrijven zijn attent in dit internationale kennisveld. De verbinding van 

deze ‘global pipelines’ met de ‘local buzz’ in de scheepsbouwsector is van levensbelang voor de 

regionale economie.  

  

 Enkele wereldmarktleiders in de luxe jachtbouw en de bouw van complexe schepen voor de 

offshore en baggerindustrie zijn de belangrijke ‘leaderfirms’ in de regio. De spinoff naar andere 

sectoren is groot. De meeste bedrijven in de top van de piramide kopen daarnaast hun producten of 

diensten regionaal in. Eén arbeidsplaats in de eindfabricage van schepen staat garant voor twee 

banen bij toeleverende bedrijven. Hier liggen kansen om de beoogde koppeling van internationale en 

regionale netwerken te bewerkstelligen.  

 

 De zittende bedrijven dragen sterk bij aan de directe werkgelegenheid en de regionale 

economie. Daarnaast spelen deze bedrijven een belangrijke rol in het aantrekken van andere 

bedrijven naar de regio. Het is zodoende van groot belang om in bestaande relaties te investeren en is 

het van belangrijk dat de huidige populatie bedrijven, met de toonaangevende ‘leader firms’, 

behouden blijft voor de regio. De cluster strekt zich uit van Schiedam in het westen tot Gorinchem in 

het oosten. De scheepsbouwcluster overstijgt zodoende de gemeentelijke grenzen. Veel gemeenten 

hebben belang bij een gemeenschappelijk beleid om de scheepsbouwsector te stimuleren en de 

concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren. Op bovenregionaal schaalniveau inzetten op 

Investor Development, relatiebeheer en het verbeteren van het investeringsklimaat, kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een maritieme topregio, zoals de doelstelling van het 

DelTri-platform luidt. De kennis over wat er speelt binnen de cluster moet door de gemeenten worden 

gedeeld, om zo gezamenlijk knelpunten aan te kunnen pakken die een groei van de cluster kunnen 

belemmeren. Gebruik de DelTri-regio als schaalniveau en zet in op verbetering het 

investeringsklimaat.  
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Prioriteiten zijn:  

1. Kennisontwikkeling 

2. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

3. Bereikbaarheid 

4. Ontwikkelen en stimuleren (internationale) kennisnetwerken 

 

Herken het belang van het MKB 

  

 De Joint Industry Projects , uitvloeisel van het Topsectorenbeleid, is een goed initiatief om 

onderzoek en innovatie in de scheepsbouw te stimuleren. De nationale overheid heeft met het  

Topsectorenbeleid de scheepsbouw opnieuw de agenda gezet. Uit de interviews is gebleken dat de 

MKB-bedrijven echter bij het Topsectorenbeleid niet om de tafel zitten. De grote bedrijven bepalen de 

koers en de verdeling van de gelden. MKB-bedrijven zijn echter van grote waarde voor het 

ontwikkelen van innovaties en vernieuwing in de sector. Een overkoepelend orgaan, zoals 

Scheepsbouw Nederland, moet op kunnen treden en er voor waken dat ook de kleine bedrijven 

gehoord worden en invloed uit kunnen oefenen op het subsidiebeleid. Het is belangrijk om naast de 

toonaangevende ‘leaderfirms’ ook de kleinere MKB bedrijven om de tafel te krijgen. Hier ligt ook een 

taak voor de regionale overheid. 

 

Rotterdam als locatie voor een hoogwaardig maritiem dienstencentrum 

  

 Zakelijke maritieme dienstverlening is een onderbelichte gerelateerde sector aan de 

scheepsbouw. De bedrijven in de regio geven aan dat zaken als financiering, subsidieaanvragen en 

regelgeving steeds ingewikkelder worden. Het zijn vaak complexe vraagstukken die bedrijven vaak 

niet zelf op kunnen lossen. Door de verschuiving van sectorstructuur, waardoor de scheepsbouw in de 

breedte een hoogwaardiger karakter krijgt, zal vraag naar externe adviezen toenemen. Consultancy 

bedrijven moeten de scheepsbouwbedrijven bedrijven bij de complexe vraagstukken kunnen 

ondersteunen. De scheepsbouw is voor een belangrijk deel verschoven van Rotterdam naar de 

Drechtsteden. Niettemin speelt de stad Rotterdam als zakelijk dienstencentrum nog steeds een 

belangrijke rol in de maritieme bedrijvigheid. Er moet actief ingezet worden op acquisitie van dit type 

bedrijven om een goed ondersteunend netwerk op te bouwen waar de gehele maritieme industrie in 

de DelTri-regio van kan profiteren.  

  

 Het opbouwen van een goed ondersteunend zakelijk dienstencentrum kan enerzijds door een 

goed acquisitiebeleid (aantrekken en vasthouden van kennisintensieve zakelijke diensten), en 

anderzijds door het aanstellen van hoogleraren op de Erasmus Universiteit op het gebied van 

bijvoorbeeld scheepsfinanciering of maritiem recht. De moderne scheepsbouwsector in de DelTri-regio 

kan zo haar voordeel doen met de aanwezigheid van de Erasmus Universiteit. 
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Bijlage 1: Advertentie scheepsvaartkrant 
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Bijlage 2: Gesproken personen 

 

 

Datum Persoon Bedrijf Functie 

02-05-2012 Dhr. Maurice Bosch Havenbedrijf Rotterdam Business Developer Maritime 

Industry 

02-05-2012 Dhr. Pascal van Kuijen Scheepsbouw Nederland Marktanalist 

01-12-2012 Dhr. Marcel van Gils Strategy Works Strategy consultant 

23-04-2012 Dhr. Wim van der Linden Gemeente Dordrecht Sr. Beleidsmedewerker 

Stadsontwikkeling Dordrecht 

07-11-2012 Mw. Astrid Kee Scheepswerf Slob Algemeen directeur 

03-07-2012 Dhr. Rolf Maliepaard De Waal B.V. Algemeen directeur 

26-06-2012 Dhr. Gideon Höhle Machine Fabriek L. Straatman Sales Engineer 

19-06-2012 Dhr.Ad van Doorn Holland Shipyards Sales Manager 

13-11-2012 Dhr. Wouter Kuijpers IHC Beaver Dredgers B.V. Design engineer 

08-11-2012 Dhr. Cor van der Harst IHC Offshore & Marine B.V. Product director Modular 

Offshore Vessels & 

Specialized Vessels 

 

Seminar Maritieme Innovatie, RDM campus, 03-04-2012. 

Organisatie door Scheepsbouw Nederland en havenbedrijf Rotterdam. Inhoudelijke bijeenkomst over 

de uitwerking van het Topsectoren beleid en wat deze ontwikkelingen betekenen voor het 

bedrijfsleven. Aanwezig: alle toonaangevende bedrijven en instellingen in de maritieme industrie. 

 

Symposium ‘return of the maritime industry – Schiedam model to attract topindustries’, Stadskantoor 

Schiedam, 25-10-2012 

Organisatie door gemeente Schiedam, ter gelegenheid van de ‘General assembly of Eurotowns’, het 

Europees netwerk van middelgrote steden. Een inhoudelijke bijeenkomst over de ondergang van de 

maritieme industrie in Schiedam vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw en de opleving van de sector 

de laatste decennia. Aanwezig: Vertegenwoordigers van gemeente Schiedam en van de genodigden 

middelgrote steden, havenbedrijf Rotterdam, KvK Rotterdam, Gemeente Rotterdam en verschillende 

bedrijven uit de regio.      
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Bijlage 3: Bedrijvenlijst 2011 

 

De bedrijvenlijsten 1990 en 2000 welke voor de data-analyse zijn gebruikt kunnen worden opgevraagd 

bij de auteur. 

 

 Naam bedrijf:     Adres:        Plaats 

C. den Herder Scheepsonderhoud Fregat 17 Alblasserdam 

Molasco Scheepbouw Ruysdaellaan 28 Alblasserdam 

Deining V.O.F. Brederostraat 39 Alblasserdam 

Maarin BV Nieuwland Parc 308 E Alblasserdam 
Scheepsbouw en Constructie J.  
Vervelde Prinses Marijkestraat 16 Alblasserdam 

United Ship Repair B.V. Fennaweg 15 Barendrecht 

M-Works V.O.F. Waddenring 86 Barendrecht 

Ditco BV Zwolseweg 60 Barendrecht 

La Folie Gouden Griffelplantsoen 10 Berkel en Rodenrijs 

Nels Services BV Montrealweg 100 Botlek Rotterdam 

Keppel Verolme BV Professor Gerbrandyweg 25 Botlek Rotterdam 

Brama Engineering BV Torontostraat 20 Botlek Rotterdam 

Euroschroef V.O.F. Kompasstraat 30 C Capelle aan den IJssel 

Doran Ship Repair Services Gounodstraat 102 Capelle aan den IJssel 

EFA Maritieme Techniek BV Hollandsch Diep 69 UNIT 107 Capelle aan den IJssel 

TWTW Beheer BV Paradijsselpark 85 Capelle aan den IJssel 

Eide Marine Engineering BV Rivium 1e Straat 71 Capelle aan den IJssel 
Smits Machinefabriek en 
Scheepsreparatie BV IJsseldijk 97 -1 Capelle aan den IJssel 
Constr en Scheepsrep Bedr P van 
Dam BV Keizershof 6 Dordrecht 

Amaroq Augustijnenkamp 46 Dordrecht 

Scheepswerf Hoebee BV Merwedestraat 56 Dordrecht 

Mona Jachtschilder Maasstraat 106 Dordrecht 

Bootverhuur Dordrecht Baanhoekweg 1 Dordrecht 

De Groot Scheepstechniek Grevelingenweg 23 Dordrecht 

De Groot Shipbuilding VIII BV Grevelingenweg 23 Dordrecht 

Marine Repair BV 's-Gravendeelsedijk 10 Dordrecht 

C .J. van der Padt Jachtschilder Neptunuslaan 13 Dordrecht 

M. Snijder Frederikstraat 51 Dordrecht 

Polmar Engineering BV Luxemburgweg 21 -23 Europoort Rotterdam 
BPL Scheeps- en 
Onderhoudstimmerbedrijf BV Duinroosplein 11 Goedereede 

Miron BV Paardenwater 11 Gorinchem 

Damen Shipyards Gorinchem Avelingen-West 20 Gorinchem 

Alja Scheepvaart BV Arkelse Onderweg 81 Gorinchem 

Scheepswerf Damen Hardinxveld Rivierdijk 544 Hardinxveld-Giessendam 

IHC Offshore & Marine BV Rivierdijk 586 Hardinxveld-Giessendam 

B&H Equipment Services BV Dok 15 Hardinxveld-Giessendam 

Scheepswerf Jac den Breejen BV Havenstraat 7 Hardinxveld-Giessendam 

Den Breejen Support BV Havenstraat 7 Hardinxveld-Giessendam 
Scheepswerf en Machinefabr 
Hardinxveld BV Rivierdijk 452 Hardinxveld-Giessendam 

Holland Shipyards BV Rivierdijk 436 Hardinxveld-Giessendam 
MS Voorzien S Nobel 
Scheepsreparatie De Buurt 8 Hardinxveld-Giessendam 

Faasse Binnenscheepvaart Service Kromme Gat 4 Hardinxveld-Giessendam 

Stichting Droogdok Jan Blanken Industriehaven 50 Hellevoetsluis 
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Seaquest Trading Services & Safety Rondostraat 23 Hellevoetsluis 

Polyrep Einsteinweg 1 Hellevoetsluis 

Conredo VOF Antoniuslaan 2 Hendrik-Ido-Ambacht 

Bogenda Electro BV Nieuwe Bosweg 4 Hendrik-Ido-Ambacht 
Scheepswerf Machinefabriek 't 
Ambacht BV Nieuwe Bosweg 4 Hendrik-Ido-Ambacht 

Alubouw de Mooij BV Nieuwe Bosweg 4 Hendrik-Ido-Ambacht 

A van Vliet en Zonen B V Veersedijk 273 Hendrik-Ido-Ambacht 

Scheepsbouwbedrijf het Anker Veerweg 59 A Hendrik-Ido-Ambacht 

Scheepswerf C. Buitendijk Frankepad 13 Hendrik-Ido-Ambacht 

Barca Service BV Frankepad 8 Hendrik-Ido-Ambacht 

Multi Service Team BV Tinnegieterstraat 3 C Hoogvliet Rotterdam 

Cargo Care Solutions BV Mandenmakerstraat 84 Hoogvliet Rotterdam 

IHC Engineering Service BV Smitweg 6 Kinderdijk 

IHC Parts en Services BV Smitweg 6 A Kinderdijk 

IHC Dredgers BV Smitweg 6 A Kinderdijk 

Van der Velden Constructie Dorpsstraat 65 A Krimpen aan de Lek 

Scheepswerk B. Vermeer Zaag 37 Krimpen aan de Lek 

Van Grevenstein's Scheepswerf BV Noord 49 Krimpen aan de Lek 

Maritime Electronics Nieuwstraat 4 Leerdam 

All Steels Vincent van Goghlaan 153 Maassluis 

Archimedes Constructies Nijverheidstraat 10 A Maassluis 

De Haas Maassluis BV Govert van Wijnkade 1 Maassluis 

B. Zwijnenburg BV Constructiebedrijf Parallelweg 8 Nieuwerkerk ad IJssel 

Zwijnenburg Shipbuilding BV Parallelweg 8 Nieuwerkerk ad IJssel 

F. Kooyman Scheepsreparatie Schaardijk 13 -15 Nieuwerkerk ad IJssel 

IHC Offshore & Marine BV Schaardijk 24 Nieuwerkerk ad IJssel 

Gebr. Buijs Scheepsbouw BV Stormpolderdijk 9 -11 Nieuwerkerk ad IJssel 

Hartclass BV Reparatie Van Utrechtweg 89 Nieuwerkerk ad IJssel 

Macon Scheepsreparatie BV Van Utrechtweg 77 Nieuwerkerk ad IJssel 

Deno Compressors BV Van Der Giessenweg 49 Nieuwerkerk ad IJssel 

TB Repair Wulpstraat 23 Nieuwerkerk ad IJssel 
Aflos en onderhoudsbedrijf J.J. 
Abrahamse Vincent van Goghlaan 32 Nieuwerkerk ad IJssel 
H. Heuvelman Scheepsreparatie en 
Constructie Memlingstraat 5 Nieuwerkerk ad IJssel 

Lira Maritime & Trading Kerkdreef 26 Ooltgensplaat 

Ton Egberink Koolweg 35 A Ouddorp ZH 

Marina Port Zelande BV Kabbelaarsbank 5 Ouddorp ZH 

Scheepswerf De Platbodem Suisendijk 14 -44 Ouddorp ZH 

H. de Visser Technische Service Jan Steenlaan 154 Papendrecht 
Machinefabriek en Reparatiebedrijf 
Versteeg BV Kerkbuurt 1 A Papendrecht 

VPM Marine Projects BV Lindenzoom 16 Papendrecht 

I. Doorenbos Montage en Demontage Alver 1 Papendrecht 

Scheepswerf Slob BV Scheepvaartweg 11 Papendrecht 

Breko Nieuwbouw II BV Scheepvaartweg 3 B Papendrecht 

Breko Reparatie BV Scheepvaartweg 3 B Papendrecht 

Gebr. Matena BV Loswal 2 Papendrecht 

Servicebedrijf M. Schakel Zernikelaan 442 Papendrecht 

Damen Shiprepair Rotterdam Pastoriestraat 1 Pernis Rotterdam 

Van Brink Rotterdam Pastoriestraat 1 Pernis Rotterdam 

Maritime + Services BV Hofhoek 20 Poortugaal 

Progress Shipbuilding BV Ringdijk 396 C Ridderkerk 

Jo SeAs Windmolen 86 Ridderkerk 
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Applicatiebedrijf van Varik BV Kerkweg 53 D Rockanje 

Steam Launch Holland Torenweg 3 Rockanje 

Lehmann Scheepsrestauratie Koningsdam 1 Rotterdam 

Stichting Historisch Schip De Delft Schiehaven 15 Rotterdam 

United Sea Valves Multatulistraat 11 H Rotterdam 

WKB Blommersdijkselaan 14 B Rotterdam 

Vacudigger BV Zestienhovensekade 138 Rotterdam 

Scama Consulting and Shipping BV Breevaartstraat 38 Rotterdam 

Madera Ribs Vlaardingweg 87 Rotterdam 

Mad Marlin Life Boats Philips Willemstraat 75 Rotterdam 

F. van Eijk Rotterdam Breitnersingel 21 Rotterdam 

Flexifloat Systems BV K.P. van der Mandelelaan 34 Rotterdam 

Klussenbedrijf Laurens van der Kaaij Prins Hendrikkade 162 C Rotterdam 

Eerland Shiprepair BV IJzerwerkerkade 41 Rotterdam 

Oceanwide Sas Safety at Sea BV Brielselaan 69 Rotterdam 

WSR Rotterdam BV Brielselaan 69 Rotterdam 
Brouwer Scheepsrep & 
Scheepsonderhoud Dokstraat 75 Rotterdam 

M. K. Scheepsbouw 1e Carnissestraat 21 C Rotterdam 

Donker Fuel BV Aploniastraat 15 Rotterdam 
Transas Benelux BV 
Scheepsonderhoud Bijlstraat 1 Rotterdam 

Shipyard Trico BV Sluisjesdijk 145 Rotterdam 

Techniship BV Sluisjesdijk 50 Rotterdam 

Serdijn Ship Repair BV Drutenstraat 7 Rotterdam 
Scheepsrep Haveruy BV Werkschip 
Nova Drutenstraat 7 Rotterdam 

J. A. Balck BV Scheepsreparatie Nijmegenstraat 29 Rotterdam 

Nieuwe Maas Shiprepairs BV Van Riemsdijkweg 24 Rotterdam 

Smalo BV Rotterdam Van Riemsdijkweg 24 Rotterdam 

Maatschappij de Nieuwe Maas BV Heijplaatstraat 21 Rotterdam 

Merwelands Jachtbouw Rotterdam BV Heijplaatweg 7 Rotterdam 

Scheepswerf Hoogerwaard BV Ophemertstraat 43 -45 Rotterdam 

L. P. Koster en Zn BV Ophemertstraat 50 Rotterdam 

D. van de Wetering BV  Bunschotenweg 134 Rotterdam 

KLC Wetering BV Bunschotenweg 134 Rotterdam 

Loenen Repairs BV Fortunaweg 13 Schiedam 

C. Binnendijk en Zn BV  Admiraal de Ruijterstraat 24 Schiedam 

Damen Shiprepair Rotterdam Admiraal de Ruijterstraat 24 Schiedam 

Damen Anchor & Chain Factory (AKF) Admiraal de Ruijterstraat 24 Schiedam 

NMS Engineering BV Van Heekstraat 29 C Schiedam 

Nicoverken Holland BV Algerastraat 20 Schiedam 

R. van Dam Services Broersveld 139 Schiedam 

J. Schlieker & Zonen BV Rivierdijk 60 Sliedrecht 

IHC Beaver Dredgers BV Molendijk 94 Sliedrecht 

Teus Vlot Dredging Baanhoek 182 B Sliedrecht 

Scheepswerf L. J. Boer Sliedrecht BV Industrieweg 18 Sliedrecht 

Visscher Scheepsreparatie BV Industrieweg 51 B Sliedrecht 

Van den Herik Dredging VOF Industrieweg 24 Sliedrecht 

Double E Trading VOF Dr de Visserstraat 5 A Sliedrecht 

Bengi Engine Repair & Trading BV Einsteinweg 14 Spijkenisse 

Machinefabriek Padmos BV Deltahaven 18 Stellendam 

Scheepswerf Maaskant BV Deltahaven 40 Stellendam 

Montaco BV Deltageul 69 Stellendam 

Ship en Offshore Service W. Daamen Annie Romein-Verschoorkd 9 Vlaardingen 
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Breeman Maintenance B.V. Krommedijk 10 Zuidland 
Van Dam Yachtpainting & 
Consultancy Grotenhoeklaan 31 Zuidland 

J.V. Bootservice Rijswaardsedijk 16 Zwartewaal 
Scheepsrep. en Constr. Bedrijf H.     
Niessen BV Noordpark 1 Zwijndrecht 

United Sea Services Anjerstraat 67 Zwijndrecht 

Hillers Maintenance Service Houtkopersstraat 22 Zwijndrecht 

VOF R & R ferro-non-ferro Molenvliet 9 C Zwijndrecht 

Bezemer & Boudewijn Pijperlaan 37 Zwijndrecht 

Scheepswerf Gebr. Kooiman BV Lindtsedijk 84 Zwijndrecht 
 Machinefabriek L. Straatman   Lindtsedijk 54       Zwijndrecht 
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Bijlage 4: Clustering Topsector Water, Planbureau voor de Leefomgeving (2012) 
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Bijlage 5: Topiclijst 

 
Organisatiegegevens 

 Aantal werknemers in dienst en ontwikkeling. 

 Hoofdactiviteiten 

 Verschuiving van hoofdactiviteiten in de loop der tijd? 

 Afzetmarkt nationaal / internationaal 
 
Vestigingsplaatsfactoren/gegevens 

 Tevreden over locatie?  

 Verandert in de loop der tijd? 

 Uitbreidingsplannen, waarom wel/niet? 

 Welke factoren zouden de uitbreidingsplannen belemmeren? (milieuruimte etc.) 

 Heeft u plannen voor aanpassing van de hoofdactiviteit?  

 Kunt u aan voldoende gekwalificeerd personeel komen? Waar trekken jullie arbeid aan? Welk 
type, opleidingsniveau? 
 

Verandering van hulpbronnen 

 Belang aanwezigheid van soortgelijke bedrijven, en waarom? (toegenomen/afgenomen) 

 Belang geografische nabijheid van toeleveranciers en waarom? (toegenomen/afgenomen) 

 Nabijheid van service verlenende bedrijven (financiering, advocaten, onderzoek) is 
toegenomen/afgenomen? 

 Benodigde milieuruimte voor het uitvoeren van de activiteiten is veranderd, knelpunt? 

 Samenwerking met toeleveranciers is veranderd, reden?  

 Samenwerking met kennisinstellingen is veranderd, reden?  

 Infrastructuur (kadelengte, diepvaartwater, toegangswegen) Knelpunten nu of in de toekomst? 

 Belang leefomgeving? (toegenomen / afgenomen?  

 Kennisnetwerken, met wie en op welk schaalniveau? 

 Op welke wijze kan de overheid beleidsmatig helpen om de maritieme industrie te versterken? 
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