
‘Optimaal business uit offshore wind realiseren in de provincie 
Zeeland in het algemeen en in de Zeeuwse havens in het 
bijzonder”. Dat is het doel van Energy Port Zeeland. Dat doel 
wordt gerealiseerd door binnen de Triple Helix samen te 
werken op het gebied van opleiding & arbeidsmarkt, onderzoek 
& innovatie, profilering & communicatie en business & 
business development.

Why
De Regio Zeeland heeft een indrukwekkende track record als 
het gaat om offshore business.  De Zeeuwse havens spelen een 
cruciale rol bij de aanleg en exploitatie van windparken
in de Noordzee, nu en in de toekomst. De leidende rol die Zeeland 
heeft als offshore-provincie krijgt een extra impuls door de 
geplande aanleg van windparken in de Noordzee regio. 
De uitdaging is nu om op offshore-wind gerichte activiteiten 
optimaal te faciliteren vanuit de inzet van regionale bedrijven. 

De partners binnen Energy Port Zeeland zijn er van overtuigd 
dat samenwerking tussen Zeeuwse bedrijven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en provincie (Triple Helix) de kansen voor 
business en verankering van de offshore wind sector binnen 
Zeeland vergroot.

How
De gunstige geografische ligging van de Zeeuwse havens, 
de offshore wind opgaven voor de (Nederlandse) kust en het 
bestaande track record bieden een zeer gunstige uitgangpositie 
voor het aantrekken van business naar Zeeland. Maar dat 
is geen vanzelfsprekendheid. We moeten zorgen voor een 
uitstekend vestigingsklimaat en – minstens zo belangrijk – we 
moeten de wereld tonen dat Zeeland dé offshore wind regio is. 
Zeelands kracht moeten we expliciet aanbieden aan partijen die 
de offshore parken gaan bouwen en exploiteren. 

Binnen Energy Port Zeeland werken bedrijven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en overheden samen op het gebied van:
• Opleiding & arbeidsmarkt
• Onderzoek & innovatie
• Profilering & communicatie
• Business & business development

What
Op specifieke onderwerpen worden permanente of tijdelijke 
werkgroepen ingesteld. Het Platform en de werkgroepen 
worden gefaciliteerd door een kernteam waarin de Triple Helix is 
vertegenwoordigd.
 

Energy Port Zeeland
Platform voor professionals in offshore wind business in Zeeland



Energy Port Zeeland



• 

Concreet gaan we aan de slag met: 
• Werven en scholen van personeel.
• Integrale marketing en promotie.
• Gezamenlijk lobbyprogramma.
• Onderzoek- en innovatieprogramma maintenance. 

Aansluiten bij Energy Port Zeeland?
Dat betekent zelf bepalen op welke onderwerpen en met wie u 
samenwerkt. Enkele voorbeelden waaraan u kunt denken. 

Human capital
Op korte termijn ontstaat er een grote behoefte aan goed 
gekwalificeerd personeel. HZ University of Applied Sciences (HZ) 
werkt aan een Centre of Expertise Water & Energie. Samen met 
marktpartners, universiteiten en kennisinstituten participeren 
lectoren, onderzoekers en studenten in praktijkgericht 
onderzoek. Dat levert de markt kennis, innovaties én up-to-date 
geschoolde professionals.
Op MBO-niveau ontwikkelt Scalda specifieke keuzevakken en 
worden bestaande opleidingen ‘geshaped’ richting offshore 
wind. Zo wordt het Zeeuwse bedrijfsleven bediend met kennis 
en arbeid uit de hele kolom van mbo tot wo. De inbreng van 
marktpartners is van cruciaal belang voor het succes van deze 
acties. Energy Port Zeeland biedt het podium.

Kostenbesparing
De offshore windsector staat voor een grote opgave 
om kostenbesparingen te realiseren. Slimme logistieke 
samenwerking, efficiënte maintenance en (product)innovaties 

spelen daarin een belangrijke rol. Energy Port Zeeland biedt de 
kans om zaken in samenwerking met partners uit de keten op te 
pakken. 

Promotie
Een gezamenlijk optreden zoals gebeurt op de Offshore Energy-
beurs in Rotterdam, toekomstige leerlingen en studenten bekend 
maken met de sector. De activiteiten op gebied van gezamenlijke 
promotie zijn breed en uiteenlopend. Energy Port Zeeland levert de 
vlag waaronder we samen naar buiten kunnen treden.

Informatie of aanmelden?
• Zeeland Seaports,
 Peter Geertse, email; peter.geertse@zeelandseaports.nl
 tel.: 0115 - 647400
• Provincie Zeeland,
 Hans Erkelens, email: jp.erkelens@zeeland.nl,
 tel.: 0118 - 631183
• HZ University of Applied Sciences,
 Louise van der Heijden. l.vanderheijden@deltaplatform.nl.
 tel.: 06 - 22908771
• Scalda,
 Nout Nagtegaal, nnagetegaal@scalda.nl,
 tel.: 06 - 51407817

Deze flyer geeft een beeld van wat Energy Port Zeeland kan zijn en 
betekenen voor de offshore wind sector in Zeeland.
Partners bepalen zelf waar de accenten en prioriteiten liggen.
Zij zijn Energy Port Zeeland!
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