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IK KOM UIT... 

DE HAVEN

Coert van Zijll Langhout verhuisde zijn 
bedrijf naar de haven van Schiedam. ‘De 
haven biedt zoveel kansen, er is onwijs veel 
en mooi werk.’

In 2001 startten Coert en zijn compagnon 

Navingo, mediabedrijf voor de maritieme- en 

offshore energie sector. ‘Offshore energie gaat 

over de winning van olie, gas en wind op zee. 

Voor die sector maken wij onder meer de  

maritiemevacaturebank.nl en magazines.  

Ook organiseren we netwerkevenementen  

voor bedrijven en carrièrebeurzen voor jonge-

ren. We begonnen in een anti-kraakpand in  

Den Haag maar al snel verhuisden we naar  

Rotterdam. Daar hebben we bijna 14 jaar  

gezeten. In maart 2017 zijn we hierheen 

verhuisd omdat veel grote offshore energie 

bedrijven hier zijn gevestigd. En daar willen  

wij gewoon tussen zitten!’

Coert is in 1970 geboren in Schiedam. ‘Ik weet 

nog dat ik een jaar of vijf was en dat mijn vader 

mij meenam om naar de schepen te kijken. 

Dat was mijn eerste contact met de havens. 

Nu zit ik met mijn bedrijf in Vijfsluizen, op het 

terrein van de voormalige scheepswerf Wilton-

Fijenoord. Een gebied met een historisch tintje. 

Toen we hier neerstreken, zijn we met het hele 

bedrijf eens goed de binnenstad van Schiedam 

ingedoken. Natuurlijk zijn we naar het Jenever-

museum geweest en we hebben een tocht met 

de fluisterboot gemaakt. De Grote Markt vind ik 

altijd een fijne plek, daar zitten leuke horeca-

zaken. Maar mijn favoriete plek in Schiedam is 

toch in haven.’

Schiedam volgens Coert: ‘Het gaat steeds beter 

met Schiedam, er is een fijne leefomgeving 

gecreëerd. Ik nodig Schiedammers uit om de 

blik eens te verruimen naar de haven. Hier ligt 

niet alleen geschiedenis maar ook de toekomst. 

Er zijn hier zoveel banen, op alle niveaus, van 

bedenker tot maker. Er is onwijs veel en mooi 

werk. Kom vooral eens kijken!’
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