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voor de crisis: building back better. De wereld is niet 
meer hetzelfde als voor de crisis.  
Het kernteam Internationaal en haar achterban heeft 
met elkaar gewerkt en geïnvesteerd in de nieuwe 
realiteit. 

Veel leesplezier!

Frank Goossensen en Martin Bloem, 
De voorzitter en vicevoorzitter van het kernteam 
Internationaal. 

Een jaar geleden, toen we het voorwoord voor het jaarverslag van 2019 schreven begon de coronacrisis zich te  
ontwikkelen. 2020 werd een heel ander jaar dan van tevoren gedacht. Beurzen en missies werden gecanceld of 
vonden digitaal plaats. Het kernteam Internationaal en haar achterban heeft ondanks de crisis en wellicht dankzij 
de crisis niet stilgezeten. Daar waar in 2019 werd gesproken over ‘precisiemissies’ is het in 2020 verder uitgewerkt 
en begin 2021 heeft de eerste editie plaatsgevonden. Digitaal, dat wel: ‘I-missie’. De coronacrisis heeft ons doen 
nadenken over onze manier van werken en handeldrijven. Fysiek contact is onmisbaar, maar digitaal is er veel 
mogelijk. 

Voorwoord

In 2020 hebben we gewerkt aan het addendum van 
de internationaliseringsstrategie, waar het inspelen  
op kansen een belangrijke rol in heeft gekregen.  
We hebben het gehad over mitigatie en adaptatie.  
De belangrijke rol die sectorpartijen spelen.  
We hebben gekeken naar de energietransitie en de 
kansen die het met zich meebrengt voor de sector. 
COVID-19 is een “reset knop”, waarbij we in 2020 
hebben geïnvesteerd in de periode waarin we straks 
weer volledig operationeel zijn. Investeringen die 
ervoor zorgen dat we beter af zijn, groener zijn, dan 

Frank Goossensen Martin Bloem
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Het kernteam Internationaal is een afspiegeling van de Nederlandse water-, delta- en maritieme technologiesector 
bestaande uit vertegenwoordigers van publieke-, private-, kennis- en maatschappelijke organisaties. Hieronder het 
overzicht van kernteamleden in 2020 (zie Link)

Samenstelling

Frank Goossensen 
(Arcadis)
Voorzitter

Martin Bloem
(Marstrat)
Vicevoorzitter, maritieme sector

Robert de Bruin
(Van Oord)
Deltatechnologie

Bram de Vos
(Wageningen University & 
Research)
Kennisinstellingen

André Driessen
(Buitenlandse Zaken)
Rijk

Hein Pieper
(Waterschap Rijn en IJssel) 
Waterschappen

Gijs van den Boomen
(Kuiper Compagnons)
Ontwerp

Ton Wouterse
(Rabobank)
Financiële sector

Yousef Yousef
(LG Sonic)
Watertechnologie

Jacqueline Barendse
(WASTE & Aqua for All )
Maatschappelijk middenveld

Ronald Wormgoor
(Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat)
Rijk (thematisch)

Bianca Nijhof 
(Netherlands Water Partnership 
NWP)
Brede watersector

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/home/exportpromotie/


Kernteam Internationaal • Jaarverslag 2020 • Investeren in de nieuwe realiteit 5

Naast het twaalfkoppige kernteam zijn de volgende 
personen leden nauw betrokken:
• Robert Poelhekke (Directeur, NABU)
•  Marcelien Bos-Koning (Communicatie Manager,  

Topsector Water & Maritiem)
•  Irene Mouthaan (Programmaleider/secretaris  

Topsector Water en Maritiem)
•  Maurice Luijten (Liaison Officer Topsector Water & 

Maritiem, Coördinator Binnenvaart & Zeevaart) 
•  Julius Seinen (Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat, Topsectoren en Industriebeleid). 

Ook branche- en netwerkverenigingen als Nederland 
Maritiem Land (NML), het Netherlands Water Partner-
ship (NWP) en ook Water Alliance en ENVAQUA zijn 
nauw betrokken bij het kernteam en de Topsector als 
geheel.

Net als voorgaande jaren is ook in 2020 het belang 
en nut van het kernteam om een klankbord te zijn 
voor de sector bevestigd. De belangen van de sector 
zijn op het juiste moment en niveau zo goed mogelijk 
behartigd. Het secretariaat van het kernteam, dat bij 
NWP ligt en wordt gefinancierd door het programma 
Partners voor Water, draagt bij aan de samenwerking 
en het aanjagen van acties. 
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verbinding met maatschappelijke uitdagingen in 
de wereld. De wereld om ons heen verandert  
continu, de Internationaliseringsstrategie is daarom  
eind 2019 en begin 2020 getoetst aan de  
ontwikkelingen in de wereld. We varen nog steeds 
de juiste koers, maar herijking op sommige punten 
is nodig. 

- Een greep uit de discussie:

De vergaderingen
Het kernteam Internationaal is in 2020 vier keer digitiaal bij elkaar gekomen om divers thema’s met elkaar te 
behandelen. 

Kernteam Internationaal: Met elkaar 
in gesprek

2
Juni 2020

4
December 2020

1
Maart 2020

3
September 2020

Overzicht

Maart 2020
- Centraal stond de herijking van de Internationali-

seringsstrategie: (Link)
- Het kernteam Internationaal heeft de Internationali-

seringsstrategie 2017-2020 voor Topsector Water 
& Maritiem opgesteld met als doel het vergroten 
van de concurrentiekracht, en daarmee de export, 
waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk  

http://new.topsectorwatermaritiem.nl/wp-content/uploads/2017/12/Topsector-Water-Maritiem-Internationaliseringstrategie-2017-2020.pdf
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Water & Maritiem Een inventarisatie van kansen 
(zie: (Link)) middels een Webinar (zie het  
onderdeel over Excellente promotie voor meer 
informatie).

- Het addendum, Herijking Internationaliserings-
strategie, naar een nieuw normaal, heeft als volgt 
vorm gekregen: (Link)

- Daarnaast is er opvolging gegeven aan het eerder 
verschenen Energietransitierapport voor Topsector 

Juni 2020 
- Topsector Water & Maritiem is met dank aan NL 

in Business in de zomermaanden bezig geweest 
met een onderzoek met betrekking tot ‘Herstart 
voor de Nederlandse Water- en Maritieme sector 
Post-COVID’. 

- Tijdens de vergadering zijn deze onderzoeken 
besproken wat geleid heeft tot de volgende twee 
rapporten:
o ‘De herstart van de Nederlandse Watersector 

Post-Corona’ geeft een beeld van de impact op 
en wensen vanuit de Nederlandse watersector 
als geheel (zie: (Link)).

o ‘Herstart agenda voor handelsbevordering 
post Corona’ geeft een beeld van de impact 
en kansen vanuit de maritieme sector (zie: 
(Link)).

In opdracht van de VNO-organisatie NLinBusiness 
heeft Nederland Maritiem Land een onderzoek 
in de sector gedaan over hoe we Post-Corona 
de handelsbevordering weer op gang kunnen 
krijgen.
In het rapport ‘Herstart van de Agenda voor 
de Handelsbevordering Post-Corona’ vraagt 
NML om aandacht voor de etalagefunctie van 
de Noordzee en voor een gezamenlijke digitale 
gereedschapskist, die voor alle branches  
toegankelijk is.
NML verwacht als scenario voor de herstart dat 
de branches zullen meebewegen en zich  
opmaken om blijvend overstag te gaan richting  
nieuwe manieren van matchmaking.  
Denk daarbij aan digitale vormen van beurs-
bezoek, hybride handelsmissies en intensiever 
gebruik van social media voor en door onder-
nemers. De internationale vakbeurzen zullen in 
Europa pas weer eind 2021 serieus van start 
gaan en zeker tot dan is er veel onzekerheid. 
Momenteel wordt de tijd goed benut voor het 
vinden van nieuwe wegen en worden de  
voorstellen uitgewerkt.
Arjen Uytendaal, Managing Director Nederland Maritiem 

Land (NML)

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/kansenenergietransitietswm/
https://www.topsectorwatermaritiem.nl/wp-content/uploads/2020/06/Addendum.pdf
https://nlinbusiness.com/rapport/nederlandse-watersector-internationale-sector-plannen-post-corona-ZG9jdW1lbnQ6M0NUUHJQbDQzYUx3R0NhcEVhdkM=
https://nlinbusiness.com/rapport/maritieme-sector-internationale-sector-plannenpost-corona-ZG9jdW1lbnQ6b29HOTkwYlBXZzlWTThVYzBBWGs=
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en heeft geresulteerd in een teaser De Grijze 
Noordzee Groen waarin kansen voor de energie-
transitie op de korte termijn zijn gedefinieerd: 
(Link).

- Het Webinar ‘De energietransitie voor Topsector 
Water & Maritiem: een inventarisatie van kansen’ 
is georganiseerd in 2020. Tijdens de juni-
vergadering was de laatste voorbespreking van 
het Webinar (zie het onderdeel over Excellente 
promotie voor meer informatie).

September 2020 
- In deze vergadering zijn de resultaten van de  

2 onderzoeksrapporten naar herstart post Corona 
geëvalueerd en tevens is de Energietransitie Webi-
nar geëvalueerd. Het Webinar is goed ontvangen 

-  Annemieke Nijhof nam afscheid als boegbeeld 
van Topsector Water & Maritiem en reflecteerde 
op haar tijd als voorzitter door het volgende mee 
te geven aan het kernetam:
o De kanteling naar thematiek is een geweldige 

kans voor de watersector om zich nog meer te 
‘verwaarden’.

o Ze roept haar opvolger op een voorstel voor 
te bereiden, met breed consortium, voor grote 
fondsen (Brussel of groeifonds) die focussen 
op versterking van economische structuur en 
verduurzaaming. 

o Draag als sector meer je successen uit en 
gebruik Nederland als etalage.

December 2020
- In deze vergadering zijn de geplande internet-

missies (oftewel I-missies) door Marstrat naar 
Finland en door NWP naar Mexico en Zuid Oost-
Azië voorbesproken. Gezien de in 2019  
besproken precisie missies niet hebben kunnen 
plaatsvinden door COVID is er gekozen voor 
digitale tegenhangers: Internet (I)-missies.  
De uitvoering vindt in 2021 plaats. 

- Verder hebben de ontwikkelingen rondom de 
energietransitie geleid tot een vertaling naar 
drie icoonprojecten onder ‘De Grijze Noordzee 

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/noordzeegroen/
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Technology Export) en voorheen CEO Wereld 
Waternet) gesproken over de aanpak tot  
opschaling en vertienvoudiging van de export  
van de watertechnologie sector:
o Het programma faciliteert samenwerking 

tussen de private, publieke en financiële sector. 
o De vier bouwstenen die het fundament van de 

aanpak vormen zijn:

Groen’ die in 2021 verder uitgewerkt worden.
- Joep Verhagen en Ronald Wormgoor (Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat) hebben  
gesproken over het Global Center on Adaptation 
(GCA):
o “Water is to climate adaptation what energy is 

to climate mitigation”. Water speelt een zeer 
belangrijke rol in klimaatverandering, maar 
krijgt nog te weinig aandacht.

o GCA wil de watersector beter verbinden met 
andere sectoren zodat water en klimaat beter 
gelieerd worden.

o GCA zoekt actief naar samenwerking en 
een sterkere positie voor water in de beleids-
dialoog.

- Daarnaast heeft Steven van Rossum (Project-
manager WTEX10: Accelerating Dutch Water 

De diverse andere rollen van het kernteam
Naast de vier vergaderingen van het kernteam  
Internationaal is het team en haar achterban bezig  
met de nieuwe NL-branding. Dit is gebeurd in 
nauwe samenwerking met RVO en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. De maritieme campagne wordt 
uitgerold (Link), zie ook ‘Uitgelicht I’. Voor water-
technologie wordt het opgezet. Hierbij wordt een link 
gelegd met de verschillende activiteiten die al door 
NWP, Water Alliance en Envaqua op het gebied van 
internationale promotie van de Nederlandse water-
technologiesector wordt ondernomen. Ook de NL 
Branding component van het programma WTEX10 
(vertienvoudiging export Watertechnologie) wordt hier 
tegen die tijd in verwerkt.

Daarnaast is het kernteam via de voorzitter, vicevoor-
zitter, secretaris en andere leden (o.a. de vertegen-
woordiger van de brede watersector) actief bij diverse 
gremia:
• Trekkers Internationaaloverleggen van  

NLinBusiness en VNO-NCW.
• Regulier en periodiek overleg met alle secretarissen 

van Topsector Water & Maritiem, NLinBusiness, 
NML, NMT, Water Alliance en ENVAQUA

• Deelname supportteamoverleg van TSWM
• Periodiek overleg (wekelijkse call) met voorzitter 

en vicevoorzitter van het kernteam Internationaal

Als goed georganiseerde sector (met de zeer sterkte 
achterban) is er razendsnel geschakeld, hebben we 
initiatief genomen voor de inzet van niet-bestede 
middelen van Strategische Beurzen (niet gehonoreerd) 
hebben we rapporten geschreven over de herstart 
post-COVID (zoals benoemd in deze rapportage) en 
hebben we ons samen sterk gemaakt voor de belang-
rijke rol van de sector.
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over de kansen in Amerika en gaven namen door van 
belangrijke gesprekspartners.

Follow-up: 
Deze beurs wordt elk jaar gehouden, om en om in 
Chicago en New Orleans. Voor een volgende editie 
is fysieke aanwezigheid zeer belangrijk omdat de 
Nederlandse sector 2 jaar geleden voor het laatst in 
de VS vertegenwoordigd was op een waterbeurs en 
fysieke aanwezigheid is nog steeds het best voor  
het identificeren van nieuwe leads welke de order-
portefeuille van de Nederlandse watersector kan 
vullenEen meerderheid van de deelnemers geeft aan 
zeker interesse te hebben in deelname aan de  
WEFTEC in Chicago in 2021.

Zie: (Link)
 

Veel vakbeurzen zijn wegens de coronacrisis verplaatst, gecanceld of hebben digitaal vorm gekregen. Zo heeft OTC 
Houston geen doorgang gevonden, is SMM Hamburg virtueel doorgegaan (en verschoven naar januari 2021).  
Ook Marintec is digitaal doorgegaan, maar niet als onderdeel van het strategische beurzenprogramma. Daarmee is 
de Water Environment Federation Technical Exhibition & Conference (WEFTEC) de enige strategische beurs die online 
doorgang heeft gevonden in 2020. 

 WEFTEC
 9 oktober 2020
 ‘Het snelst groeiende jaarlijkse evenement op het 

gebied van waterkwaliteit in de wereld en Weftec 
is het meest belangrijke water event gericht op 
Noord-Amerika.’
• 6.000 online bezoekers 
• 230 exposanten uit 13 landen 
• 8 deelnemers aan het Nederlandse collectief

Strategische beurzen

Waarom: 
WEFTEC is het snelst groeiende jaarlijkse evenement 
op het gebied van waterkwaliteit in de wereld en 
WEFTEC is het meest belangrijke water event gericht 
op Noord-Amerika. Gezien de WEFTEC-ervaringen in 
voorgaande jaren kon Nederland niet wegblijven op 
deze online editie. De exhibitors hadden tijdens het 
online event ook toegang tot de conferentie sessies, 
wat de afstand tot de sprekers klein maakte en een 
goede mogelijkheid bood tot netwerken. 

Rol: 
Vanuit het Strategische Beurzen Programma via Top-
sector Water & Maritiem heeft NWP een financiële 
bijdrage gekregen voor ondermeer:
- Het promoten van de Nederlandse deelname aan 

WEFTEC Connect.
- Het faciliteren van een sessie met het consulaat om 

marktkansen in de VS te bespreken.
- Nederlandse partijen met de juiste partijen in 

contact te brengen.
- Tijdens de Exhibitor Power Hours bezoekers te 

woord staan en door te verwijzen naar de juiste 
Nederlandse bedrijven.

Resultaten: 
Voor de meeste deelnemers was het de eerste keer  
dat zij deelnamen aan een online beurs. Over het  
algemeen hebben alle deelnemers redelijke traffic 
naar hun online omgeving gehad en met het lead 
overzicht kunnen exhibitors bezoekers aan hun online 
omgeving ook nog na de beurs benaderen.  
Voor follow-up is dit zeer nuttig. De Nederlandse  
deelnemers geven wel de voorkeur aan een fysiek 
event. De sessie met het consulaat werd als zeer 
waardevol beschouwd. Zij gaven een duidelijke uitleg 

https://www.dutchwatersector.com/weftec
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“Beurzen en missies zijn een belangrijke manier om de Nederlandse watersector te verbinden met de 
internationale markten. 2020 bracht, ingegeven door de restricties die COVID-19 ons gaf, de transitie 
van live naar digitaal. Daar waar veel beurzen een jaar zijn uitgesteld is daar waar ze wel doorgingen  
veel ervaring opgedaan met virtuele formats. Uit deze eerste stappen met webinars en virtuele  
digitale omgevingen voor beurzen kunnen we waardevolle lessen trekken. Niet alles kan opgevangen 
worden met virtuele events, zeker beurzen niet waar het live zien van een product toch echt nodig is. 
Wel hebben we geleerd dat in het gehele proces van zaken doen virtueel een waardevolle stap kan 
zijn, maar wel in combinatie met live. De toekomst zal een hydride model zijn, waar de werkelijke live 
tijd samen met je business partner echte quality time is.”
Bianca Nijhof, Managing Director NWP
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In 2020 heeft de achterban van het kernteam Internationaal wederom gebruik gemaakt van de Excellente Promotie-
regeling, gefinancierd vanuit het Partners voor Water programma. Dit ten behoeve van de promotie van de  
Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water. In 2020 is er vijf keer gebruik gemaakt van de regeling.

Excellente promotie

1  Follow-up kansen energietransitie
- De follow-up van het rapport over de kansen van 

de energietransitie heeft vorm gekregen in een 
Webinar. 

- Het Webinar, met ongeveer 70 deelnemers, is 
goed ontvangen. Tijdens het Webinar kwam de 
oproep vanuit de overheid (Jan Hendrik Dronkers, 
toenmalig Directeur-generaal Luchtvaart en  
Maritieme Zaken, I&W) en het bedrijfsleven (Pieter 
van Oord, CEO Van Oord) om samen de kansen 
op te pakken.

- Het kernteam Internationaal heeft samen met 
Stratelligence B.V. een follow-up meeting met een 
selecte groep deelnemers van het Webinar  
uitgevoerd. 

2 en 3  Teaser Energietransitie Noordzee 
- Naar aanleiding van het Webinar hebben  

Stratelligence B.V. en Marstrat het eerdergenoemde 
‘De grijze Noorzee Groen’ document opgesteld. 
Een globale strategie voor de kansen met  
betrekking tot de energietransitie gerelateerd aan 
water en maritiem (Link) zoals benoemd bij de 
vergadering in september.

 
4  I-Missie Finland
- In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor een 

bilaterale I-missie naar Finland welke in het eerste 
kwartaal van 2021 heeft plaatsgevonden.

- Doel: Het samenbrengen van Maritieme regio’s 

1
Follow-up kansen
Energietransitie

2
Teaser  

Energietransitie 
Noordzee

3
Teaser  

Energietransitie 
Noordzee

4
I-missie
Finland

5
Voorbereidingen 

I-missies Vietnam en 
Mexico

Excellente Promotie

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/noordzeegroen/
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- De focus van NWP wordt eerder kleinschalig, 
precisie missies richting Vietnam en Mexico. 

- Beide opties (Maritiem en Water) worden als  
interessante pilots gezien. Op deze manier creëert 
het kernteam Internationaal een portfolio met dit 
soort missies. 

 

met thema’s gerelateerd aan de focus van de Finse 
maritieme sector.

- De missie wordt groot opgezet, met tientallen 
deelnemers.

5  Voorbereidingen I-missies Vietnam en 
Mexico 
- Net als voor de maritieme sector zijn in 2020 ook 

voor de watersector de voorbereidingen gestart 
voor I-missies. 

“Als gevolg van de Coronapandemie bleek het niet mogelijk een fysieke uitgaande Nederlandse  
maritieme missie naar Finland te organiseren. De georganiseerde i-missie bleek een waardevol  
instrument waarbij, gericht op specifieke onderwerpen, bedrijven uit beide landen ideeën konden  
uitwisselen en met elkaar in contact konden komen. Voor de toekomst zeker een waardevolle  
aanvulling op de reeds bestaande marketinginstrumenten.” 
Harry Doze, Partner MARSRAT
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Uitgelicht I: 
“The Maritime Future is Now”

Eind 2020 is de door TSWM zeer ondersteunde  
campagne gelanceerd (Link). De campagne focust 
zich op de volgende elementen:
• Developing zero-emission and smart shipping.
• Creating green, vibrant and connected port cities 

around the world.

• Advancing the sustainable blue economy with 
healthy and productive oceans.

• Acting as a green gateway to Europe.

Voor meer informatie en een impressie, zie: (Link).

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/maritimefutureisnow/
https://www.maritiemland.nl/news/the-maritime-future-is-now/


Kernteam Internationaal • Jaarverslag 2020 • Investeren in de nieuwe realiteit 15

Uitgelicht II: 

• Water en Delta: WEX 

• De Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2020

Voor meer informatie zie: (Link)

Voor meer informatie zie: (Link)

Ontwikkelingen relevant voor Topsector Water & Maritiem, kernteam Internationaal

https://www.netherlandswaterpartnership.com/news/water-sector-export-index-wex-2020-2021
https://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/publicaties/maritieme-monitor-2020/
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Colofon
Topsector Water & Maritiem
www.topsectorwatermaritiem.nl (Link)

Kernteam Internationaal
Secretariaat mogelijk gemaakt door Partners voor 
Water

Bronnen: 
NWP, NML, NMT, IRO, NLinBusiness, Partners voor 
Water, MARSTRAT, Stratelligence B.V., WEFTEC, 
Water Alliance, WEX, Dutchwatersector.com, Global 
Center on Adaptation, Upscaling Dutch Water  
Technology Export, Rijksoverheid, De Nederlandse 
Maritieme Cluster: Monitor 2020. 

https://www.topsectorwatermaritiem.nl/

