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Wat is HME?

� Branchevereniging van de maritieme toeleveringsindu strie
+ maritieme omzet: euro 3 mrd
+ werkgelegenheid: 20.000 mensen
+ gezamenlijke markt, verschillende technologie

� HME opgericht in 1986 door een groep exporteurs
� Nu 155 leden en 20 geassocieerde leden
� Bureau gevestigd te Rotterdam (Hulstkampgebouw)
� 8 man in dienst



Wat doet HME (niet)?

� Wel
� Algemene belangenbehartiging maritieme toeleveringsindustrie
� Projecten: export, opleidingen en innovatie

� Overheid nationaal en EU

� Netwerkactiviteiten
� Niet

� Werkgeversbelangen

� Activiteiten buiten de maritieme sector

� Praatclubjes in leven houden



Concrete activiteiten (1)

� Promotor in het buitenland: website, catalogus (ook  Chinees), 
handelsreizen, matchmaking en beurzen:
� SMM Hamburg

� Posidonia Piraeus 
� Norshipping Oslo 

� INMEX Mumbay 

� Marintec Shanghai 

� NEVA St. Petersburg 
� Kormarine Pusan 

� Chinajaar en Holland Marine House China



Concrete activiteiten (2)

� Organisator van trainingen
� Maritieme introductiecursus
� Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers
� VOL/VCA maritiem
� Maritiem technisch Engels
� Klasseregels
� Sound and vibration on board (internationale workshop) 

� Stimulator van innovatie en kennisoverdracht 
� Maritime Innovation Award
� Workshops en seminars
� Samenwerkingsprojecten

� Organisator van netwerkevenementen 
� Ondersteuner van de leden: HME-voorwaarden



Trends in de maritieme techniek (1)

1. Internationalisatie ↑
� Thuismarkt scheepsbouw ↓

Europese werven nog in nichemarkten (cruiseschepen, bagger, marine, 
jachtbouw) 

� Scheepsbouw Verre Oosten ↑↑

� Verschuiving productie naar lage lonenlanden

� Vorming internationale allianties

2. Technische complexiteit ↑

� productcomplexiteit ↑

� systeemintegratie ↑

� kennisintensiteit ↑



Trends in de maritieme techniek (2)

3.  Verschuivingen in de bedrijfskolom 
� Reder bepaalt
� Werf assembleert

� System integrators en ingenieursbureaus belangrijke rol

� Componentenleveranciers dreigen te versnipperen
4. Technisch vlootbeheer meer kostenbewust 

� Design to maintain 

� Life cycle management 

� Onderhoudscoalities
� integraal onderhoud 

5. Veiligheids- en milieuregels vragen nieuwe technis che oplossingen



Voorbeelden innovatie (1)

� Systeemintegratie
� Plaats van productie wordt bepaald door prijsniveau (internationalisatie)
� Toegevoegde waarde wordt gezocht in assemblage en systeemintegratie

� Optimalisatie van complete (sub)systemen door grote, internationaal 
opererende partijen

� Systeemintegratie stelt hoge eisen aan kennisniveau

� Voorbeeld: winnaar Maritime Innovation Award 2004 is een geïntegreerde 
brug ontwikkeld door een Nederlands bedrijf 



Voorbeelden innovatie (2)

� Ballastwater
� Nieuwe IMO-regels 
� Geen ‘transport’ van micro-organismen via ballastwater
� Ook oplossingen gevraagd voor sedimentafzetting
� Twee oplossingsrichtingen: nieuw scheepsontwerp en concepten voor 

bestaande schepen
� Scheepsontwerp: ballastloos schip
� Bestaande vloot: filtratie, doorstroming, waterbehandeling

� Dieselelektrische voortstuwing
� Steeds vaker toegepast op complexe schepen
� Voordelen: ontwerpvrijheid, emissiebeperking, toepassingsgebied
� Nadelen: complex en (nog) duur
� All Electric Ship Platform 



Voorbeelden innovatie (3)

� Autonome systemen
� ‘Zelfdenkende’ systemen
� Initiatief bij Koninklijke Marine 

� Veiligheid kritische systemen 

� Uitdaging: toepassing op componenten 

� Conclusie
� Toenemende complexiteit en internationalisatie moeilijk bij te benen voor 

MKB

� Nieuwe vormen van ‘knowledge based’ samenwerking essentieel voor 
overleven bedrijfstak. Actieve rol van reder is daarbij zeer wenselijk



Naar een branche-aanpak: 
HME’s Innovatiecommissie (IC)

� Doel: verbeteren onderscheidend vermogen NL industr ie
� Organisatie: 18 bedrijven, begeleid door bureau HME
� Extra aandacht in 2004 voor stimuleren innovatiever mogen
� Bewustwording van de noodzaak van innovatie
� Bedrijven helpen bij hun innovatievermogen
� Hoe? Door samen concreet uitvoeren van activiteiten



Samenwerken in de IC

� Werkgroep ALV Innovatie/Marketing van innovatie
� Werkgroep subsidiewijzer: stimuleren subsidiegebrui k
� Werkgroep standaardisatie: stimuleren integraal ont werpen
� Werkgroep voortstuwing: stimuleren netwerk voortstu wingsindustrie
� Werkgroep bescherming industrieel eigendom



Samenwerken in de cluster

� Maritiem Innovatie Forum van NML: met andere branches
� Maritiem Kenniscentrum
� AES Platform 
� DSSS: Kenniscentrum Duurzaam Schip
� COMPOSITIE (zie volgende sheet)



Samenwerken in de cluster 

� Doel COMPOSITIE
� Verbeteren internationale concurrentiepositie door complementaire 

bedrijven samen aanbiedingen te laten doen

� Toekomstige activiteiten COMPOSITIE
1. Opvolging Autonome Systemen

2. Opvolging Total Cost of Ownership & Design to Maintain

3. Opvolging Clustervorming voortstuwingsindustrie

4. Opvolging LNG en LPG FPSO’s
5. Zoeken nieuwe kansrijke onderwerpen



Lijnen naar de toekomst 

� Is er toekomst?
� Afhankelijk van de vraag of wij onze kennisbasis ku nnen behouden en 

uitbreiden
� Bijzondere verantwoordelijkheid Europese reders: sa men optrekken
� Branches reders activeren op innovatiegebied: VBKO? ?

� Leg praktijkproblemen voor aan industrie en vraag oplossingen

� Praktijkplatforms nodig en een centrale aansturing samen met MKC

Holland Marine Equipment: Partners aboard, teamwork  ashore!


