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WERKENDAM, 16 maart 2014 09:57

‘Werkendam wordt het maritieme topcluster'
Scheepsgroep Werkendam is definitief omgevormd tot Werkendam Maritime Industries (WMI). Tijdens een
ledenvergadering in De Kwinter stemden de leden unaniem in met de nieuwe opzet van de Scheepsgroep.
Karin Struijk programma-manager WMI
‘Delen van kennis om omzet te genereren'
Door Hannie Visser-Kieboom
In nauwe samenwerking met gemeente en provincie gaat Werkendam Maritime Industries zich inzetten voor
het promoten van Werkendam als centrum van ‘maritime maintenance' in Nederland.
Meerwaarde van Werkendam Maritime Industries wordt gezocht in productontwikkeling, meer
financieringsmogelijkheden, behouden van omzet en werkgelegenheid, scholing van personeel, lobbyen en
netwerken. ‘De club moet bestuurlijk beter worden gedragen', stelde Arnold de Boom in De Kwinter. De
gemeente Werkendam stelde Karin Struijk aan als programma-manager. Ze gaat per 24 maart aan de slag
voor 24 uur per week.
Aanvankelijk viel het niet mee alle leden van Scheepsgroep Werkendam te overtuigen om de stap naar WMI te
maken, maar na de presentatie van de plannen door Struijk volgde applaus en instemming.
Karin Struijk, dochter van erelid Jan Struijk van Koninklijke Schuttevaer uit Sliedrecht, werkte 13 jaar bij de
NPRC en de laatste jaren bij Green Award Foundation aan de certificering van binnenvaartschepen.
‘Werkendam moet het maritieme topcluster van Nederland worden', zo hield ze de leden voor. Ze gaat
daarvoor samenwerking aan met ondernemers, overheid en onderwijs. Ook wil ze onderzoek doen naar
kansen, met als doel een beter netwerk, meer subsidies, het delen van kennis in Werkendam om zo meer
omzet te halen. Als programma-manager moet ze zo een spin in het web worden.
Productontwikkeling
Rolf Maliepaard, voorzitter van de Scheepsgroep, is blij met de omvorming. ‘Na bijna een jaar van intensief
overleg tussen gemeenten, provincie en verschillende instanties is nu de stap gezet naar Werkendam
Martime Industries. We gaan ons richten op de toekomst met behoud van de bestaande gemeenschappelijke
doelen. Zo zijn we op de aankomende beurs in Gorinchem te zien als WMI. De vertrouwde Scheepsgroep,
maar dan onder een andere naam en ander logo. Ook maritieme bedrijven buiten Werkendam kunnen straks
lid worden.'
De Werkendamse wethouder Haven- en Economische Zaken Wim de Jong is net als Maliepaard enthousiast
over de kansen die Werkendam Maritime Industries kan bieden. ‘Onderhoud en reparatie zijn belangrijk voor
de Werkendamse havens, maar ook productontwikkeling. Verder moet de programma-manager vooral werk
maken van contacten met het onderwijs zoals ROC's in de regio. Opleidingen voor het personeel zijn hard
nodig, Werkendamse ondernemers hebben al lesruimte aangeboden voor scholing.'
In november presenteerde Scheepsgroep Werkendam de uitkomsten van het eigen onderzoek ‘Werkendam
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Ambitieanalyse'. Daarvoor werden 51 maritieme bedrijven geënquêteerd over de samenwerking in
Werkendam in de maritieme sector.
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