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Recapitulatie Werkplan 2019
1. Activiteiten van 2018 afronden in 2019
Enkele activiteiten uit het werkplan POA 2018 zijn doorgeschoven naar 2019.
Activiteiten

Kosten

Voorbereiding op maritieme EC calls 2019 - 2020

€ 15.000

Financiële verantwoording: kosten accountant

€ 10.000
Totaal:

2.

€ 25.000

Geplande activiteiten

Tabel 1 Activiteiten
Doelstelling

Activiteiten

Resultaat

Doelgroep

Kosten

PPS-

1.1 Organiseren van

Uitwerking thema’s in maritieme

twee Maritieme

KIA en inspiratiemateriaal voor

Innovatie Events

bedrijven, universiteiten en

Bedrijven,
universiteiten,
onderzoeks
organisaties

€ 25.000

ondersteuning

Bedrijven,
universiteiten
en onderzoeks
organisaties

€ 10.000

onderzoeksorganisaties voor het
opzetten van en deelnemen aan
gezamenlijke onderzoeks- en
innovatieprojecten; Informatie
over succesvolle projecten en een
marktplaats voor ontwikkeling van
publiek-private
samenwerkingsprojecten
1.2 Advisering ten

Ruime deelname aan de

aanzien van

NWO/STW calls voor de topsector

NWO/STW calls, en

Water en Maritiem alsmede

bijdragen aan
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organisatie van een

gezamenlijke calls en stimuleren

matchmaking event

van cofinanciering door bedrijven

1.3 Organiseren van

Versterkte samenwerking binnen

deelbijeenkomsten op

de thema’s en verbreden van

maritieme

deelname door bedrijven aan

missiethema’s en

JIP’s. Voor de drie maritieme

leggen van contacten

hoofdthema’s in 2019 Towards

met bedrijven en

Zero Emission, Smart Shipping en

organisaties om

Blue Economy worden trekkers

vorming van JIP’s te

aangewezen om PPS vorming te

stimuleren.

stimuleren

1.4 Invulling geven

Basis voor publiek private

aan missiegedreven

samenwerkings projecten langs

topsectorenbeleid in

missies en sleutel technologieën.

afstemming met

Bedrijven en
onderzoeks
organisaties,
incidenteel
overheid

€ 50.000

Bedrijven,
onderzoeks
organisaties en
relevante TKI’s

€ 10.000

MKB bedrijven

€ 5.000

Bedrijven,
publiek, media

€ 15.000

Bedrijven,
onderzoeks
organisaties, EC

€ 5.000

Bedrijven,
onderzoeks
organisaties,
ministeries,
NWO, TKI’s

€ 10.000

Overige TKI’s
waaronder TKI gas,
TKI HTSM, TKI Wind
op Zee, TKI Logistiek ,
TKI Agrofood, en
topsector brede fora
ICT en Smart Industry
1.5 Geven van

Toename inschrijving mkb binnen

voorlichting aan mkb

maritieme thema’s aan MIT

over mogelijkheden

regeling 2019

MKB regelingen
topsector Water en
Maritiem
1.6 Verzorgen van

Informeren van de sector en

communicatie over

bredere publiek over

activiteiten van het

mogelijkheden en resultaten van

TKI Maritiem en

het TKI op de website, in

representatie van het

nieuwsberichten, artikelen en

TKI maritiem in

presentaties

diverse fora
1.7 Deelnemen aan

Afstemming topsector Water en

werkgroep Europa

Maritiem op Europese agenda’s en

topsector Water en

bevorderen van gebruik van

Maritiem en uitvoeren

Europese middelen door de sector

van activiteiten ter
bevordering van
Europese PPS’n
1.8 Opstellen van een

Een breed gedragen kennis en

KIA Maritiem op basis

innovatie agenda die een bijdrage

van vernieuwde

levert aan de gedefinieerde

missiegedreven

missies en specifieke behoeftes

topsectorenbeleid

van het bedrijfsleven.
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1.9 Versterking

Goed voorbereide

koppeling

industriebetrokkenheid in

industrievraag aan

programma’s voor fundamenteel

kennisaanbod

onderzoek

1.10 Voorbereiding op

Basis voor projectvoorstellen

maritieme EC calls

vanuit NL partners in H2020 en

2019 - 2020

CEF calls in 2020

Programma-

2.1 Volgen van

Efficiënte en up-to-date

management

aanpassingen TKI

procedures voor de diverse

regelingen en

regelingen

Industrie
MKC,
Kennisinstellingen

€ 10.000

Industrie
MKC,
Kennisinstellingen

€ 15.000

Onderzoeks
organisaties

€ 7.000

Onderzoeks
organisaties

€ 5.000

implementeren van
instrumenten en
procedures
2.2 Geven van

Bekendheid over procedures bij

voorlichting over TKI

onderzoeksorganisaties

instrumenten en
procedures
2.3 Verantwoording

Verantwoording van resultaten en
doelstellingen

Topteam Water
en overheid

€ 8.000

afleggen over de

2.4 Voeren van een

Goed en verantwoord beheer van

Overheid

€ 35.000

verantwoorde

de financiën van het TKI

Overheid

€ 10.000

Bedrijven

€ 7.000

Bedrijven

€ 15.000

Bedrijven,
Onderzoeks

€ 5.000

bereikte resultaten en
doelstellingen aan het
topteam Water en de
overheid

financiële
administratie van het
TKI
2.5 Bieden van

Zorgvuldige en efficiënte

administratieve

administratie van de TKI

ondersteuning aan het

activiteiten

TKI bestuur
Kennis-

3.1 Deelname

Kennisuitwisseling op Offshore

overdracht,

beurzen, conferenties

Energy en Europort beurzen, drie

valorisatie

en

conferenties en drie

themabijeenkomsten

bijeenkomsten op cross sectorale

op het gebied van

thema’s

R&D en innovatie;
3.2 Organiseren van

Verspreiding kennis ontwikkeld

en leveren bijdrage

binnen de thema’s Zero emission,

aan thematische

Digital Shipping en Blue Growth

seminars en

naar een brede achterban

workshops rond
lopende projecten,
aansluitend op
activiteiten 1.1 en 1.3
3.3 Versterken Blue

Deelname van Nederlandse

Economy netwerken

bedrijven en organisaties aan Blue
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Economy initiatieven en
netwerken

organisaties,
Ministeries

Verslag POA activiteiten
1. PPS-ondersteuning
1.1 Organiseren van twee Maritieme Innovatie Events
In twee innovatie-events (mei en oktober) worden succesvolle projecten gepresenteerd en nieuwe
projectvoorstellen besproken op het gebied van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en
gezamenlijke innovatie-initiatieven. Daarnaast worden plannen voor de invulling van de
gedefinieerde missies en de sectorspeerpunten doorgenomen en nieuwe kansrijke ontwikkelingen
geïdentificeerd.
Het eerste event is noodzakelijk voor het verzamelen van input voor het opstellen van het
Maritieme Kennis- en Innovatiecontract 2019 – 2021.
TKI Innovatie evenement – werksessies Maritime with a Mission op 8 mei 2019. Met meer dan 100
maritieme collega’s is er op woensdag 8 mei in congrescentrum Ahoy gewerkt aan concrete
projectvoorstellen voor de maritieme missies van de komende jaren. Deze innovatieprojecten zijn
ondergebracht onder vier thema’s:
• Towards Zero Emissions
• Digital & Autonomous Shipping
• Safety & Security
• Blue Growth
Innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en gebruikers hebben deze dag met elkaar
gewerkt aan de opbouw van kennis en innovatieve oplossingen voor elk thema. Er zijn concrete
projectvoorstellen opgesteld voor de maritieme toekomst.
Tijdens de werksessies zijn de prioriteiten opgesteld voor de maritieme kennis- en
innovatieagenda’s voor de komende jaren. Deze werden in de maanden daarna verder uitgewerkt.
In de tweede event ligt de nadruk op koppelen van bedrijven aan nieuwe projectvoorstellen.
Doelgroep bestaat uit alle bedrijven en instellingen die actief zijn in de waardeketens binnen het
maritieme werkveld. Het Maritieme Kennis en Innovatiecontract 2019 – 2021 en de resultaten van
het voorjaarsevent dienen daarbij als leidraad.
Het TKI event “Maritime with a mission” op 19 november was een zeer geslaagd evenement met
ca 140 maritieme professionals,, waaronder innovators, beslissers, beleidsmakers, enablers en
gebruikers vanuit kennisinstellingen, rederijen, toeleveranciers en havens. Voor de lunch werden
Keynotes gegeven door Rob Verkerk en Annemieke Nijhof. Na de keynotes werden in vier plenaire
lezingen enkele baanbrekende projecten binnen de vier maritieme thema’s belicht.
Na de lunch werden drie verschillende werksessies georganiseerd om een basis te verkrijgen voor
concrete projectplannen binnen de vier innovatiethema’s van het TKI Maritiem: Blue Growth,
Digital and Autonomous Shipping & Safety and Security en Towards Zero Emissions.

1.2 Advisering ten aanzien van NWO/STW calls, en bijdragen aan organisatie van een
matchmaking event
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Jaarlijks wordt het instrumentarium en de opzet van de calls voor fundamenteel onderzoek
vastgesteld. In 2019 zal naar verwachting de invulling van de Blauwe Route, onderdeel van de
NWA, een belangrijke rol spelen. Het TKI heeft daarbij een adviserende rol voor NWO en het
topteam Water en Maritiem. Die rol wordt met name door het Maritiem Kennis Centrum ingevuld.
In 2019 wordt bovendien deelname aan de specifieke NWO Blauwe Route call (20182019), alsmede andere NWO calls (zoals ECCM, Logistiek) bevorderd door het geven van
voorlichting aan betrokken organisaties en bedrijven. Deze calls staan open voor Universiteiten,
TO2s en NWO-instituten.
De coördinatie van overleg met NWO en de kennisinstellingen over maritieme behoefte aan
onderzoek was neergelegd bij het Maritiem Kennis Centrum (MKC). MKVC heeft deelgenomen aan
een aantal overleggen met NWO en heeft bijgedragen aan het organiseren en invullen van de
kennisconferentie met als de titel “wat er is”. van de topsector Water en Maritiem op 5 juni 2019.
Ruim 100 nieuwsgierige deelnemers uit de gouden driehoek (bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden) waren daarvoor te gast bij Van Oord in Rotterdam.
Een belangrijke call voor maritieme projecten was de Blauwe Route call 2019 met een budget van
€ 8 M. Daarvan was € 1 M gealloceerd voor het Water als Blauwe Weg thema. Het TKI was
middels het MKC vertegenwoordigd in een matchmaking sessie georganiseerd op 3 april bij NWO
in Utrecht. Er zijn vijf maritieme voorstellen ingediend in de call, waarvan vier zijn toegekend.
Toegekende voorstellen:

-

Robuuste, effectieve en adaptieve scheepsontwerpen voor onzekere toekomstpaden
(READINESS); TU Delft
Duurzame transport en logistiek over water: elektrificatie, automatisering en optimalisatie
(TRiLOGy) TU Delft / AMS
Multi-fidelity Probabilistic Design Framework for Complex Marine Structures; TU Delft
Lift control for hydrofoil craft; TU Delft

Verder zijn vier onderwerpen voor de Perspectief ronde 2019/2020 door het MKC aan NWO
doorgegeven. Daarbij is een koppeling met de maatschappelijke uitdagingen / missies van belang.
Het MKC stelt de volgende thema’s voor: Alternatieve brandstoffen, metaaloxides als energie
opslag, autonoom varen en een zero impact visserschip.
1.3 Organiseren van deelbijeenkomsten op maritieme missiethema’s en leggen van contacten met
bedrijven en organisaties om vorming van JIP’s te stimuleren.
Het is gewenst de participatie van bedrijven aan PPS te vergroten. Het TKI maritiem kiest voor
een benadering van bijeenkomsten van deelgroepen op speerpuntthema’s die zijn benoemd in de
maritieme innovatieagenda. De thema’s Towards Zero Emission, Smart Shipping en Blue Economy
en de bijdrage aan maatschappelijke doelen binnen deze thema’s krijgen bijzondere aandacht.
Voor de drie maritieme hoofdthema’s in 2019 Towards Zero Emission, Smart Shipping en Blue
Economy worden trekkers aangewezen om PPS vorming te stimuleren.
In 2019 zijn vanuit het Innovatie Council thema trekkers aangewezen voor drie maritieme
hoofdthema’s. Deze thematrekkers hebben de discussies voorbereid en begeleid in de maritieme
TKI events.
De kartrekkersrol voor het thema Towards Zero Emission lag ijn handen van het MKC. Een
belangrijke mijlpaal was het tot stand brengen van het Joint Industrie Project Green Methanol. Dat
was mogelijk door gebruik te maken van contacten binnen het TKI netwerk. Het MARIN heeft
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daarnaast met een aantal betrokkenen voorbereidingen getroffen voor het Joint Industry Project
Zero Emission (Zero JIP).
Het stimuleren van vorming van maritieme projecten op het gebied van Digitalisering en
Autonomie werd gedaan door de kartrekker Marco Scholtens. Er zijn in de eerste helft van 2019
een aantal verkenningen geweest met Rijkswaterstaat voor een vernieuwde opzet van het
platform Smart Shipping. Dit heeft geleid tot een verzoek aan het Innovatie Council van NML om
de organisatie van het vernieuwde platform op te pakken. In de tweede helft van 2019 is een
invulling aangeboden vanuit NML. Daarin staat centraal het opzetten van grootschalige PPS
programma’s en projecten. In 2020 worden sponsoren aangetrokken en kan het platform van
start gaan.
De kartrekkersrol voor Blue Growth was in handen van Het MARIN. Het TKI heeft een bijdrage
geleverd aan de invulling van de “Blue Week”, een internationaal event in Parijs, bedoeld voor het
opzetten van PPS projecten op het gebied van Blue Growth. Tijdens dat event is de basis gelegd
voor projecten op het snijvlak van economisch gebruik van de zee en behoud en versterking van
ecologische waarde.
De maritieme netwerkbijeenkomsten die werden georganiseerd in 2019 droegen bij aan de
doelstellingen van het TKI Maritiem. Het betrof in het bijzonder de seminars koersen op innovatie
in nautische informatie, Seminar digitaal onderhoud van schepen en inkoop van onderdelen,
NRMM Stage V en energietransitie, Varen op batterij en Binnenvaart in de digitale revolutie.
1.4 Invulling geven aan missiegedreven topsectorenbeleid met andere TKI’s waaronder TKI gas,
TKI HTSM, TKI Wind op Zee, TKI Logistiek, TKI Agrofood, en topsectorbrede fora ICT en Smart
Industries
De samenwerking met andere topsectoren die raakvlakken hebben met Maritiem wordt
vormgegeven langs de gekozen topsector brede maatschappelijke missies en de sleutel
technologieën. De mogelijkheden voor gezamenlijke publiek private samenwerkingsvormen binnen
de gekozen maatschappelijke missies en sleutel technologieën die relevant zijn voor Maritiem
worden verkend. De intensieve samenwerking met de TKI Wind op Zee en het TKI logistiek wordt
verder uitgebouwd. Er wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een nationale
icoonprojecten.
Deze hoofdactiviteit binnen het TKI Maritiem werd vormgegeven in de vele overlegstructuren in de
vorming van de KIA’s op de maatschappelijke thema’s (zie werkpakket 1.8). In deze taak is
onbezoldigd bijzonder veel tijd en energie gestoken door de voorzitter van het TKI Maritiem.
Het MKC leverde een bijdrage aan het organiseren van de kennisconferentie TSWM tezamen met
TKI Deltatechnologie en TKI Watertechnologie. Tevens functioneerde MKC als tafelleider tijdens de
kennisconferentie voor het thema digitalisering. Er werd deelgenomen aan wekelijkse conference
calls om de kennisconferentie vorm te geven. MKC gaf input over de maritieme standpunten en
ambities voor de toekomst. Ook gaf MKC terugkoppeling van dit event gegeven richting TKI
Maritiem en werd promotie naar de maritieme sector in gang gezet via NML.
Er is een bijdrage geleverd aan de gezamenlijke challenge van TKI Maritiem en TKI Wind op Zee
met het onderwerp “CO2 vrij varen voor wind op zee: CTVs & SOVs” . De ambitie ligt er om op
termijn een CO2-vrij energiesysteem te hebben. Dit impliceert dat de productie, constructie,
operatie en ontmanteling van windparken op zee ook CO2 neutraal moet gaan gebeuren. Helaas
leverde deze Challenge niet voldoende respons voor een uitwerking. De enige kandidaat met een
relevante inzending kreeg ene individueel begeleidingstraject aangeboden vanuit TKI Maritiem.
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De verbinding met het TKI Wind op Zee is versterkt door diverse gesprekken te voeren waarin een
bijdrage is geleverd aan de teksten voor de calls van TKI Wind op Zee, die mogelijk interessant
zijn voor maritieme partijen, bijvoorbeeld op het gebied van emissieloos installeren en
onderhouden.
De samenwerking met HTSM is vooral gezocht in het deelnemen aan het kernteam van het
maatschappelijke thema Veiligheid en de coördinatie van de MMIP Maritime Safety & Security. De
samenwerking met Topsector Logistiek is versterkt door samen te werken aan teksten op het
gebied van Emissieloos Transport binnen het thema Energietransitie en duurzaamheid.
1.5 Geven van voorlichting aan mkb over mogelijkheden mkb regelingen topsector Water en
Maritiem
De MIT regeling biedt ruime mogelijkheden voor stimuleren van mkb innovaties dicht bij de markt.
Doelstelling is om in samenwerking met de regio’s de participatie van mkb aan de MIT te
vergroten, met name door voorlichting over de regeling en middels een persoonlijke benadering
van mkb bedrijven.
TKI Maritiem heeft bijgedragen het formuleren van de scope van het MIT middel het opstellen en
indienen van het MIT-MKB plan 2019. Vanuit het TKI bureau is middels persoonlijke benadering
van een aantal MKB bedrijven de verschillende mogelijkheden binnen de MIT regeling onder de
aandacht gebracht. Daarnaast is een bericht uitgebracht over de MIT regeling 2019 via de diverse
websites en nieuwsbrieven in de maritieme sector. Het bureau werd regelmatig benaderd met
vragen over de MIT regeling.
Een voorbeeld van een successvolle MIT aanvraag binnen de maritieme thema’s is van
eCONOwind BV, een actieve partner binnen het TKI netwerk. Samen met samenwerkingspartner
eL-Tec Elektrotechnologie B.V. gaat de startup zich komend jaar focussen op innovatieve
energievoorziening op basis van wind ten behoeve van de scheepvaart. Met de innovatie kunnen
schepen in de toekomst goedkoper, maar vooral ook schoner gaan varen. Door de innovaties van
eCONOwind komt een emissievrije maritieme sector dan ook steeds dichterbij.

1.6 Verzorgen van communicatie over activiteiten van het TKI Maritiem en representatie van het
TKI maritiem in diverse fora
De scope, mogelijkheden en resultaten van het TKI Maritiem worden in diverse landelijke en
regionale fora onder de aandacht gebracht. Het TKI bestuur heeft bijzondere aandacht gevraagd
voor versterking van de disseminatie van kennisontwikkeling in het TKI, onder andere op de R&D
dagen van de onderzoeksorganisaties en in diverse regionale innovatie events, waaronder Smart
Industry initiatieven. Dit jaar wordt in het bijzonder ingezet op communicatie over de bijdrage van
de maritieme sector aan de maatschappelijke missies.
Op 26 september is deelgenomen aan het @North Festival over autonome mobiliteit in Assen.
Bijgedragen is aan een tafelgesprek over synergie tussen verschillende modaliteiten van
autonoom transport. Tevens is aandacht gegeven aan het platform Smart Shipping in oprichting.
Daarnaast werd aandacht geven aan Joint Industry Projecten in de R&D dagen van MARIN en TNO
Maritiem en Offshore.
Het TKI bestuur heeft afgestemd met een delegatie van NWO / NIOZ over een concept convenant
betreffende de vervanging van de Pelagia, waarin TKI Maritiem was genoemd als partij. Als het
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nieuwe onderzoeksschip opgeleverd is kan daarvan beperkt gebruik gemaakt worden in het kader
van RD&I projecten.
1.7 Deelnemen aan werkgroep Europa topsector Water en Maritiem en uitvoeren van activiteiten
ter bevordering van Europese PPS’n
De secretaris TKI Maritiem neemt deel aan de activiteiten van de werkgroep Europa van de
topsector Water en Maritiem en koppelt daarover terug naar de stakeholders. Daarnaast worden
activiteiten georganiseerd ter bevordering van deelname aan Europese publiek-private
programma’s.
De secretaris heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de werkgroep Europa van de
Topsector Water en Maritiem in Utrecht. In deze bijeenkomsten is informatie gedeeld waarbij
bijzondere aandacht gegeven is aan de aansluiting van het domein water en maritiem bij de
missies in het kaderprogramma Horizon Europe. De informatie daaruit is gedeeld met
belanghebbenden uit het maritieme netwerk. Daarnaast is deelgenomen aan de Klankbordgroep
Transport
Daarnaast is vanuit de POA een dele van de activiteiten van Forum Europa gefinancierd. Dit is de
werkgroep van het Innovatiecouncil van Nederland Maritiem Land bedoeld om het Europese
werkprogramma te beïnvloeden, te analyseren en deelname aan Europese PPS’n te bevorderen. In
2019 zijn drie hoofdactiviteiten uitgevoerd: het bijdragen aan de vormgeving van het Horizon
Europe Zero Emission Waterborne Transport Partnership, het analyseren van de laatste calls van
Horizon 2020, en het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst op 18 juni in Harderwijk voor
de maritieme sector over H2020 en Horizon Europe, bedoeld om de maritieme sector bekend te
maken met de mogelijkheden voor deelname aan de Europese calls en consortiumvorming te
stimuleren.
Een doorgeschoven taak uit de POA 2018 betrof de voorbereiding op maritieme EC calls 2019 –
2020. Vanuit de Nederlandse industrie bleek behoefte aan voorbereiding van consortiumvorming
voor de call “Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards” in het Horizon 2020
programma. Ter voorbereiding op het schrijven van een voorstel en het vormen van een
consortium is een verkenning van interesse uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen. Daarnaast is een state-of-the-art analyse en een literatuurstudie uitgevoerd als
onderbouwing voor het schrijven van een proposal vanuit Nederland. Het vormen van een
consortium en het schrijven van een proposal maakte geen deel uit van deze taak.

1.8 Opstellen van een KIA Maritiem op basis van vernieuwde missiegedreven topsectorenbeleid
In de periode januari t.e.m. juni wordt een nieuw KIA maritiem opgesteld, uitgaande van de
missies die door de topteams en de overheid worden gedefinieerd. Daarin wordt samengewerkt
met het Innovatie Council van Nederland Maritiem Land en het Maritiem Kennis Centrum. Middels
ronde tafels wordt input verzameld, aangevuld met informatie uit het voorjaarsevent van TKI
Maritiem.
In twee sessies heeft de Maritieme sector (via de TKI Maritiem binnen de Topsector Water &
Maritiem, de Innovation Council van Nederland Maritiem Land en het Maritiem Kennis Centrum) na
gedacht over haar bijdrage aan deze maatschappelijke uitdagingen. Daarna zijn deze plannen
verder uitgewerkt in Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) binnen onze vier
speerpunten, volgens het format aangegeven door Min EZK:
• Towards Zero Emissions
• Blue Growth
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• Digital & autonomous Shipping
• Safety (Scheepvaartveiligheid) & Security (Maritieme hightech voor een veilige zee)
Daarnaast is er een Meerjarenprogramma (MJP) ‘Maritieme Sleuteltechnologieën’ opgeleverd.
Omdat de maritieme speerpunten bijdragen aan verschillende maatschappelijke thema’s in de
missiegedreven topsectorenaanpak, was het consistent onderbrengen ervan in de Kennis en
Innovatie Agenda’s van deze thema’s een uitdaging. Dit heeft veel tijd en energie gekost.
Vanuit TKI Maritiem is deelgenomen aan de teams van de thema’s Mobiliteit, Landbouw Water
Voedsel en Safety & security, die als taak hadden de MMIP’s te formuleren. Daarnaast is een
bijdrage geleverd aan de MMIP binnen Klimaat en Energie die betrekking hebben op duurzame
energie uit zee.
Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de onderwerpen uit de maritieme agenda goed belegd
zijn in de relevante MMIP’s binnen de KIA’s van de maatschappelijke thema’s.
In september is bijgedragen aan het onderbouwen van de KIC, waarin de financiële bijdragen aan
de beoogde MMIP’s zijn vastgelegd. Na september is zitting genomen in de kernteams van LWV en
van Veiligheid.
1.9 Versterking koppeling industrievraag aan kennisaanbod
Het MKC draagt zorg voor het afstemmen van de kennisvragen vanuit de industrie op het aanbod
van kennis bij de kennisinstellingen middels een seminar, round tables en een inventariserende
studie van relevante kennis bij de universiteiten. De agenda voor achtergrondonderzoek die is
neergelegd in de Blauwe Route is daarbij leidend.

2. Programmamanagement
2.1 Volgen van aanpassingen TKI regelingen en implementeren van instrumenten en procedures
Deelgenomen wordt aan diverse voorlichtingsbijeenkomsten van de overheid en aan overleg met
functionarissen van andere TKI bureau. Bijgedragen wordt aan de inventarisatie van punten voor
het groot onderhoud van de TKI regeling.
In 2019 zal de vernieuwing van het topsectorenbeleid en de samenwerking in de uitwerking van
topsector doorsnijdende missies bijzondere aandacht vragen.
Er is deelgenomen aan en ervaringen gedeeld in de volgende reguliere overleg-fora: - Het TKI
Directeurenoverleg: In een aantal van deze vergederingen heeft de secretaris van het TKI de
voorzitter vervangen. - Het Topsector Water secretarissenoverleg: Hieraan werd deelgenomen
door de secretaris TKI Maritiem. - Het Topsector Water Controllersoverleg: Hieraan werd
deelgenomen door de coördinator TKI maritiem.
In de vergaderingen van het Innovation Council van NML (de programmaraad van het TKI
Maritiem) en van het TKI bestuur is aandacht besteed aan de voorgenomen vernieuwing van het
topsectorenbeleid, die aan de orde kwamen in het directeurenoverleg.

2.2 Geven van voorlichting over TKI instrumenten en procedures
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Er wordt regelmatig overleg gevoerd met - en voorlichting gegeven aan controllers en
projectleiders van onderzoeksorganisaties TU Delft, TNO en MARIN over instrumenten en
procedures voor gebruik daarvan.
Er is regelmatig en intensief overleg geweest van de coördinator TKI Maritiem met de controllers
van het MARIN, TNO en de TU Delft over de instrumenten en procedures en het gebruik daarvan.

2.3 Verantwoording afleggen over de bereikte resultaten en doelstellingen aan het topteam Water
en de overheid
In mondelinge en schriftelijke rapportages worden het Topteam Water en Maritiem en de overheid
(RVO) op de hoogte gesteld van resultaten. Ook organisaties die evaluaties doen voor de overheid
worden van informatie voorzien.
De rapportages aan het topteam Water en Maritiem werden door middel van presentaties
verzorgd door de voorzitter van het TKI Maritiem. Tussentijds werd het boegbeeld van de
topsector Water en Maritiem op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
De rapportage van de TKI activiteiten over 2018 is aan RVO opgeleverd.
De secretaris Topteam Water en Maritiem vanuit de overheid was als waarnemer uitgenodigd bij
de vergaderingen van het TKI bestuur en het Innovatie Council.

2.4 Voeren van een verantwoorde financiële administratie van het TKI
Het TKI bureau voert een transparant en verantwoord beheer van de TKI middelen en distribueert
deze naar de belanghebbenden, in het bijzonder het bestuur van het TKI. Op basis van een
interne evaluatie van de inspanningen afgelopen jaren zal de personele inzet in dit beheer
versterkt worden, zodat achterstanden in het beheer ingelopen worden.
In deze post zijn niet opgenomen de accountantskosten die waren begroot in 2018. Naar
verwachting zal de controle op de inzet van TKI toeslag in 2019 aanzienlijk meer controle
activiteiten van de accountant vragen.
De financiële administratie werd gevoerd door een medewerkster van het NML bureau, onder
toezicht van de penningmeester van het TKI bestuur en in afstemming met de coördinator van het
TKI Maritiem. De begroting van de Programma Ondersteunende Activiteiten, waarin begrepen de
activiteiten van het TKI bureau, is door het bestuur goedgekeurd.
De PPS programmatoeslag aanvraag werd door de coördinator voorbereid en ingediend. Deze
aanvraag en de een besteding van de inzet werden tussentijds doorgenomen met de
penningmeester van het TKI bestuur
De accountantscontrole over de inzet van TKI toeslag in de jaren 2013 en 2014 bij MARIN, TNO en
de TU Delft heeft bijzonder veel tijd gekost. Er is daarna een afzonderlijke controle geweest van
de geconsolideerde opgave van de inzet door het TKI. Dit heeft geleid tot vertragingen in de
verantwoording aan RVO.
2.5 Bieden van administratieve ondersteuning aan het TKI bestuur
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Het TKI bureau draagt zorg voor een adequate administratie van TKI aanvragen en van de
toewijzing van project en programmatoeslagen. Ook wordt administratieve en secretariele
ondersteuning geboden aan het TKI bestuur.
De coördinator bereidt de distributie van inzet van TKI toeslag voor. De penningmeester van het
TKI bestuur geeft daarvoor per aanvraag zijn akkoord. De financiële verantwoording over de POA
2018 is gecontroleerd door een accountants bureau. De financiën werden onder een vast
agendapunt van de vergaderingen van het TKI bestuur behandeld.
Een medewerkster van het NML bureau voerde de administratie van alle TKI correspondentie en
bood secretariële ondersteuning bij de vergaderingen van het TKI bestuur. De notulen werden
opgesteld door de secretaris van het bestuur.
Tevens verzorgde de medewerkster van het NML bureau in samenwerking met medewerkers van
Netherlands Maritime Technology de organisatie van de beide TKI events.
Op het R&D programma van MARIN werd na toetsing aan de TKI thema’s een positief advies
gegeven.

3. Kennisoverdracht en valorisatie
3.1 Deelname beurzen, conferenties en themabijeenkomsten op het gebied van R&D en innovatie;
Deelnemers aan TKI PPS’n worden gestimuleerd deel te nemen aan beurzen, conferenties en
themabijeenkomsten om resultaten van onderzoek te delen. Dit jaar wordt ingezet op regionale en
thematische events.
Tijdens de bijeenkomsten van het Innovatie Council van NML, van de TKI events en van lopende
PPS projecten werd aandacht gevraagd voor beurzen, conferenties en themabijeenkomsten op het
gebied van R&D en innovatie. En voorbeeld daarvan betrof de Masterclasses die in november
werden georganiseerd tijdens de Europort beurs in Rotterdam.
3.2 Organiseren van thema gerichte seminars en workshops rond lopende projecten
Projectleiders van PPS’n wordt gelegenheid geboden hun resultaten onder te aandacht te brengen
in thema gerichte seminars en workshops, gericht op drie hoofdthema’s “Towards Zero Emsision”,
“Smart Shipping” en “Blue Economy” die voortbouwen op de vier maritieme thema’s in de huidige
KIA: Winnen op zee, Schone schepen, Slim en veilig varen en Effectieve infrastructuur. Specifieke
thema’s omvatten CO2 reductie maatregelen, Smart Industry toepassingen, digitalisering,
autonoom varen, geavanceerde composieten.
De projectleiders van enkele toonaangevende PPS’n kregen gelegenheid hun resultaten te tonen
tijdens de beide TKI events.
Waar mogelijk werd een bijdrage geleverd aan seminars en conferenties die reeds door andere
partijen in de maritieme wereld werden gehouden op de TKI thema’s.
Resultaten van samenwerking op het gebied van natuurlijke voortstuwing werden gepresenteerd
in de Blue Week die van 27-29 mei werd gehouden in Parijs.
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Er is in 2019 bijzondere aandacht gegeven aan het geven van voorlichting over projecten aan
studenten. Zo is een lezing gegeven over digitalisering tijdens de inauguratie van een lector van
de NHL. Het maritieme TKI netwerk heeft bijgedragen aan vorming van het NHL
onderzoeksproject TODDIS op het gebied van operationele data voor het scheepsontwerp. Verder
is bijgedragen aan een thema sessie over Artificial Intelligence tijdens de Maritime Match Day op
de TU Delft.
In een Ideecafé van het Maritieme Delta programma op donderdag 19 februari 2019 “Visie op
autonoom varen” is vanuit TKI maritiem bijgedragen aan de opzet en is een lezing gegeven over
ontwikkelingen en projecten op dit gebied.

3.3 Versterken Blue Economy netwerken
In 2019 wordt bijzondere aandacht gegeven aan versterking Nederlandse deelname aan nationale
en internationale Blue Growth netwerken. Aangesloten wordt op activiteiten in het interregionale
EC programma “Periscope”, dat tot doel heeft Blue Growth netwerken en projectinitiatieven
rondom de Noordzee te stimuleren. Publieke resultaten van relevante PPS projecten worden
daarin ingebracht.
Deelgenomen is aan een aantal sessies van het Community of Practice Noordzee. Daarin is een
bijdrage geleverd aan de Strategische Agenda Noordzee 2030 vanuit het gezichtspunt van
ontwikkeling van Blue Growth initiatieven. De contacten en inzichten hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van een projectvoorstel voor de Emissieloze Kotter, waarin plannen voor duurzame
vistechnieken en verwerking gecombineerd worden met lage scheepsemissies.
Tijdens de TKI events is door MARIN draagvlak gevonden voor het JIP HYBRIDENERSEAHUB. In
die JIP wordt het gebruik van drijvende modules in combinatie met kunstmatige eilanden
onderzocht, met het oog op adaptief gebruik daarvan gedurende de levensduur. In deze cross
over JIP wordt samengewerkt met het TKI Wind op Zee, Deltares, TNO, Royal Haskoning,
Wageningen Research en Offshore Service Facilities.
Er is ook in 2019 aangesloten op activiteiten in het interregionale EC programma “Periscope”
waarin NML, NMT en de Hanzehogeschool als partner deelnemen. Zo was het TKI
vertegenwoordigd in een internationale workshop in Rotterdam over het gebruik van drones in
maritieme toepassingen.
Tevens is een bijdrage geleverd aan een conferentie in Brussel, georganiseerd dor de drie
Noordelijke provincies en Periscope, waarin de vraag centraal stond hoe de Noordzee regio kan
bijdragen aan Blue Growth Leadership.

Organisatie
De TKI activiteiten zijn uitgevoerd door het TKI bureau onder regie van het dagelijks bestuur van het TKI,
aangevuld met de directeur van Nederland Maritiem Land. Dat bureau is ondergebracht bij het kantoor van
Nederland Maritiem Land en heeft geen eigen personeel. De personele inzet bestaat uit detachering van
drie personeelsleden van Nederland Maritiem Land en medewerkers van Netherlands Maritime Technology
en het MKC. De aansturing van het TKI wordt gedaan door het dagelijks bestuur van het TKI, waarvan de
werkzaamheden van de secretaris, die deels ook betrokken is in de uitvoering van het werk en
verantwoordelijk is voor diverse rapportages.
Bijlage:
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Financieel jaarverslag POA TKI Maritiem 2019
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3. Toelichting op de begroting
De TKI activiteiten worden uitgevoerd door het TKI bureau onder regie van het dagelijks bestuur van het
TKI, aangevuld met de directeur van Nederland Maritiem Land. Dat bureau is ondergebracht bij het
kantoor van Nederland Maritiem Land en heeft geen eigen personeel. De personele inzet bestaat uit
detachering van drie medewerkers van Nederland Maritiem Land en een twee medewerkers van
Netherlands Maritime Technology. De aansturing van het TKI wordt gedaan door het dagelijks bestuur van
het TKI.
Toelichting op de begrotingsposten:
Algemeen: Alle kosten zijn inclusief BTW omdat het TKI BTW plichtig is. De kosten zijn gebaseerd op
inschattingen van de inspanningen verricht in de afgelopen twee jaren.
De indeling van de kostenposten volgt de structuur van de TKI organisatie en de opdracht vanuit die
organisatie aan derden. De begroting is eveneens opgenomen in het voorgeschreven format.
1.

Secretaris functie TKI

Deze functie wordt vervuld door een medewerker van Netherlands Maritime Technology, die tevens
secretaris is van het TKI bestuur. De taken van het secretariaat betreffen voornamelijk het onderdeel PPS
ondersteuning.
2.

Bureau coördinatie TKI

Deze functie wordt uitgevoerd door de coördinator TKI, een medewerker van Netherlands Maritime
Technology in samenwerking met de financieel medewerker van Nederland Maritiem Land. Het
takenpakket omvat met name het programmamanagement, waaronder het beheer van de TKI toeslag en
TKI inzet en de verantwoording daarvan. Daarnaast levert de coördinator TKI ondersteuning aan de
agendavorming, het geven van voorlichting, organisatie van events en het werven van bedrijven uit de
sector voor deelname aan de PPS. Ten opzichte van vorige jaren wordt de inspanning en daarmee ook het
budget voor deze taken verhoogd, om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in het beheer en de
verantwoording.
3.

Bureau secretariaat TKI

Het bureausecretariaat wordt gevoerd door een secretarieel medewerker van Nederland Maritiem Land.
Het omvat uiteenlopende secretariële ondersteuning van alle activiteiten, en het mede organiseren van
events.
4.

Kosten website en PR

Het updaten van informatie en onderhoud van de website van het TKI Maritiem vraagt een inspanning van
de marketing en communicatie medewerker die voor deze taak is gedetacheerd bij het TKI bureau. Naast
de website wordt selectief ingezet op gebruik van moderne communicatiekanalen. Het TKI bestuur heeft
bevestigd dat PR ook in 2019 bijzondere aandacht nodig heeft, omdat de brede bekendheid van de TKI
activiteiten en innovatieve ontwikkelingen in de sector onvoldoende is. Daartoe is een afzonderlijke post
versterking PR activiteiten gereserveerd. Tevens is een budget gereserveerd voor kosten van materialen
zoals banners en flyers.
5.

Evenementen en bijeenkomsten
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In april/mei wordt een TKI event gehouden voor ca 150 personen uit de achterban, waarin materiaal wordt
verzameld voor het vernieuwen van het innovatiecontract. Gekozen wordt voor een dagprogramma op een
aansprekende en goed bereikbare locatie. Daarvoor zal ca 50% van het budget benodigd zijn. In oktober
wordt een minder grootschalig marktevent georganiseerd. Daarnaast worden kleinere events en
bijeenkomsten georganiseerd op specifieke thema’s, als onderdeel van de hoofdtaak PPS ondersteuning.
De kosten voor deze events bedragen naar verwachting in totaal 50% van het budget voor evenementen.

6. Reservering verificatie financiën
Voor een grondige controle van de financiële stromen in het TKI bureau is een externe verificatie
noodzakelijk. In 2019 wordt de controle op inzet van TKI toeslag toegevoegd aan de gebruikelijke
verificatie. Deze controle is doorgeschoven uit 2018. Hiertoe is door de firma Ernst en Young een
procedure ontwikkeld.

7. KIA
Het opstellen van een nieuwe KIA vraagt een bijzondere inspanning van het secretariaat. In de periode
januari t.e.m. juni wordt informatie verzameld, geanalyseerd en verwerkt, uitgaande van de missies en
kern technologieën die door de topteams en de overheid worden gedefinieerd en de gekozen maritieme
thema’s.

8. Stimulering van vorming Publiek Private Samenwerking binnen de drie hoofdthema’s voor 2019
Het Innovatie Council van Nederland Maritiem Land heeft gekozen voor drie hoofdthema’s voor bundeling
van maritiem onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Die thema’s zijn: Towards Zero Emission, Smart
Shipping en Blue Economy. In 2019 worden voor elk van deze thema’s een themaleider aangetrokken,
werkzaam bij een organisatie die deel uitmaakt van het Innovatie Council. Deze themaleiders krijgen als
taak om PPS initiatieven te stimuleren en te stroomlijnen, variërend van fundamenteel onderzoek tot en
met demonstraties. Voor deze nieuwe opzet wordt extra budget uitgetrokken.

9. Voorbereiding op maritieme EC calls 2019 -2020
De maritieme calls van het Horizon 2002 en het CEF programma bieden goede mogelijkheden voor
initiatieven van de Nederlandse industrie en kennisinstellingen om eerste fase projectvoorstellen in te
dienen. Nederlandse partijen zien goede mogelijkheden om in te zetten op calls betreffende
emissiereductie en maritieme productietechnologie. In aanvulling op de activiteiten van Forum Europa
worden de wensen van potentiele Nederlandse partners geïnventariseerd en verwerkt in notities. Ook
worden mogelijkheden voor Nederlandse inbreng in internationale consortia nagegaan.

10. Versterking PR activiteiten
Het TKI bestuur heeft bijzondere aandacht gevraagd voor versterking van de disseminatie van
kennisontwikkeling in het TKI en het uitdragen van de nieuwe KIA. Dit jaar wordt in het bijzonder ingezet
op PR rondom de missie-gedreven aanpak en de KIA.

11. Overige project- en bureaukosten
De overige projectkosten zijn gereserveerd voor de bijzondere activiteiten in de samenwerking met andere
topsectoren en TKI’s die gedurende het jaar onverwacht kunnen optreden en niet passen binnen de
beschreven rubrieken. Overige bureaukosten betreft oa verzekeringen en kantoormaterialen.
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Begroting kosten Programma Ondersteunende Activiteiten 2019
1. Secretaris TKI (NMT) 2. Bureau coördinatie (NMT / NML) 3. Bureau administratie/secretariaat (NML) 4. Kosten website en PR (NML) 5. Evenementen en bijeenkomsten 6. Reservering verificatie financiën 7. Opstellen KIA 8. Stimuleren PPS vorming op hoofdthema’s 9. Voorbereiding op maritieme EC calls 2019 – 2020 10. Versterking Public Relations 11. Overige project- en bureaukosten -

€ 30.000,€ 60.000,€ 25.000,€ 11.000,€ 30.000,€ 16.000,€ 10.000,€ 45.000,€ 15.000,€ 10.000,€ 5.000,-

Totaal begroot 2019

€ 257.000,-

Te bekostigen uit:
Subsidie RVO POA
Bijdrage vanuit PPS toeslag 2019
Doorgeschoven posten uit 2017

€ 133.333
€ 98.667,€ 25.000,-

Totaal dekking 2019

€ 257.000,-
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