Factsheet

Maritieme
dienstverlening
Toekomstvisie: over 5 jaar heeft het Rotterdamse
maritieme dienstencluster:
Een sterk internationaal imago
Compleet aanbod:
‘’Rotterdam, one stop for all maritime services’’
Internationaal: ‘’A European port with a global standard’’
Een sterke internationale positie, passend bij de
positie van de haven
Grotere capaciteit maritieme zakelijke dienstverlening
in alle segmenten
Kansen voor de Maritieme zakelijke dienstverlening
De verdere groei van de haven biedt kansen voor het
versterken van het algemeen zakelijke cluster in
Rotterdam. Inschatting is dat ongeveer 10% van de
zakelijke dienstverlening in Rotterdam havengerelateerd is (op basisi van aanname dat 1/5 van
de mensen werkzaam in de havengerelateerde
vestigingen zich ook daadwerkelijk met havengerelateerde zaken bezig houdt).
Stadshavens speelt onder andere een belangrijke rol
in de verdere positionering van Rotterdam.
De Waalhaven is de locatie om, in het verlengde van
Port City en de andere nieuwe kantoren aan oostkant
van de Waalhaven een sterk maritiem zakelijk cluster
te realiseren.

Missie Rotterdam Maritime Services Community
Met een netwerk van maritieme zakelijke dienstverleners, overheden en kennisinstellingen werken we
samen om de unieke kennis rond de maritieme sector in
de Rotterdamse regio te versterken en beter te benutten
voor nieuwe en bestaande markten. Hierdoor wordt
Rotterdam internationaal sterker geprofileerd als
top-regio voor maritieme diensten en aantrekkelijker
als vestigingsplaats voor kantoren in de maritiemesector’.

Samenvatting ontwikkelagenda
1. Cross-overs en doorontwikkeling netwerk
a. Trendwatching groep
b. Strategische samenwerking met maritieme
sectoren via councils Nederland Maritiem Land
c. Strategische samenwerking met ‘’CEO-tafel
World Port Region’’
2. Profilering en acquisitie
a. Congressen: Mareforum, Journee Schadee,
Lloyds captainsdiner
b. Handelsmissies naar Piraeus en Brazilië
3. Kennis en opleidingen
a. Opzetten praktijkleergang scheeps- en
handelsfinanciering
b. Opleiding Anatomy of Shipping in Rotterdam
aanbieden
4. Versterking segment Verzekeringen
a. Fysiek kenniscentrum in Rotterdam i.c.m.
faciliteiten voor co- assurantie en arbitrage
5. Versterking segment Recht
Bevordering en promotie van Nederlands(e)
recht(spraak) en arbitrage.
Facts & figures maritieme dienstencluster Rotterdam
(Nijenrode 2013)
• Rotterdam is het maritieme dienstencluster van de
Benelux en overlapt met Antwerpen en Amsterdam (concurrenten zijn Londen, Hamburg, Piraeus en Oslo)
• Werkgelegenheid van rond de 3000 personen (bij maritieme verzekeraars, financiers en advocatenkantoren)
• Rotterdam neemt de 6e plaats in de wereld in en de 3e in
Europa (op basis van het aantal vestigingen)
• Rotterdam is de tiende verzekeringsmarkt ter wereld
(zowel voor maritiem als in het algemeen)
• De Nederlandse banken hebben hun maritieme portefeuille geconcentreerd in Rotterdam
• Rotterdam heeft in Nederland de grootste “natte” praktijk
in de advocatuur en een “natte” kamer van de Rechtbank.

Onderscheidend vermogen Nederland en Rotterdam
Haven: groot, divers (containers, bulk en chemie) en
hoge kwaliteit dienstverlening
Unieke kennis bijv. op gebied van waterbouw, offshore,
specialistische scheepsbouw, tankolieopslag, LNG,
logistiek
Verzekeringsmarkt: Nederland heeft als enige land
naast de U.K. het systeem van coassurantie. Rotterdam
is in Nederland the place to meet voor verzekeraars
en verzekeringsmakelaars.
Juridische diensten: Toepassing van Nederlands recht
is goedkoper en sneller ten opzichte van Engels recht
(Civil Law versus Common Law)
Rechtspraak: Rotterdam heeft als enige stad in
Nederland een Rechtbank met een natte kamer

