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Jaarplan 2017: Scherper aan de wind

Voorwoord

Scherper aan de wind
In 2017 gaat NMT scherper aan de wind varen. Dat is niet voor niets. De vooruitzichten van de Nederlandse
maritieme maakindustrie zijn ongunstig: veel bedrijven, wellicht uw bedrijf ook, hebben te maken met
dalende omzetten en inkrimpende personeelsbestanden. Achteraf gezien heeft onze sector sinds het begin
van de financiële crisis in 2008 nog relatief goede jaren gehad. Het is tijd om bij te sturen.

Slimmer en efficiënter

Andere kansen liggen op regionaal niveau. We gaan, waar het

Scherper aan de wind varen staat voor slimmer en efficiënter

voordeel voor u als NMT-lid oplevert, meer samenwerken met

samenwerken. Dat geldt voor u als lid van NMT, maar zeker ook

regionale organisaties. Europa blijft onverminderd actueel: als

voor ons als brancheorganisatie. In 2017 besparen we als NMT

partner van de Europese koepelorganisatie SEA Europe waken

kosten en maken we scherpere keuzes. We kijken kritisch naar

we over wet- en regelgeving, het dossier level playing field en

onze activiteiten: wat doen we, voor wie en wat levert het op voor

toegang tot het Junckerfonds.

ú? Tegelijkertijd pakken we kansen, samen met u en samen met
onze partners. Kort samengevat: met minder middelen scherper

Ambitie en resultaat

op de doelen.

Juist in deze tijd blijven we als NMT samen met u doen waar

Veel te winnen

we sterk in zijn: samen werken aan het vergroten van kennis,
duurzaamheid en innovatie. We hebben onze ambities voor u

Voor onze sector valt er veel te winnen in politiek Den Haag. Het

vertaald in concrete doelstellingen, die u in dit jaarplan kunt

Werkprogramma Maritieme Maakindustrie 2016-2018 is een

lezen. In 2017 vaart NMT scherper aan de wind, dit doen we met

mooie stap vooruit, maar er zijn nog geen middelen om de acties

passie en trots, voor u als NMT-lid én voor onze sector.

van het programma uit te voeren. NMT zet, met de verkiezingen in
aantocht, voor u in op vier concrete doelen:

U kunt ons aanspreken
op het resultaat.

- Steun voor het vergroeningsplan binnenvaart
- Tien miljoen per jaar voor de Stimuleringsregeling
Duurzame Scheepsbouw
- Samenwerking met de Rijksrederij en de Koninklijke Marine
om innovaties te versnellen
- Middelen voor en samenwerking bij exportpromotie

Roel de Graaf
Managing Director
Netherlands Maritime Technology

TRADE

Programma 2017 Trade
Exportondersteuning:
meer samenwerking, scherper aanbod
Als collectief staan we sterker op de internationale markten. NMT
organiseert beursdeelnames (Holland Paviljoen), handelsmissies
en seminars om uw markpositie te versterken. De focus ligt
komend jaar op intensievere samenwerking met gerelateerde
brancheorganisaties, beursorganisaties en overheid. We maken
scherpe keuzes in ons aanbod en tonen aan wat uw deelname aan
deze activiteiten concreet oplevert.

Doelstellingen 2017

Subsidies en financiering:
meer ondersteuning

- Twee samenwerkingsovereenkomsten met brancheen/of beursorganisaties
- Op tien vakbeurzen een Holland Paviljoen
- Drie handelsmissies, waarvan één in Thailand

Veel van uw klanten zoeken naar aantrekkelijke

- Drie seminars over actuele onderwerpen

financieringsvoorwaarden. Vaak zijn die beslissend bij het
binnenhalen van een order, zeker in deze tijd. Instrumenten op
het gebied van subsidies en financiering zijn voor u van groot
belang. We zetten onder meer in op behoud van bestaande

Sector- en marktinformatie:
sneller en toegankelijker

regelingen en spannen ons in om meer ondersteuning van de
grond te krijgen. Om concurrerend te kunnen opereren neemt
daarnaast het belang van een eerlijk internationaal speelveld
alleen maar toe.

De marktomstandigheden zijn niet gunstig: juist in deze tijd is
snelle en toegankelijke marktinformatie voor u van grote waarde.
In 2017 willen we u beter van dienst zijn door onze huidige
informatievoorziening over de wereldmarkt te moderniseren.

Doelstellingen 2017

We onderzoeken daarnaast of u behoefte heeft aan andere

- Financiële middelen vanuit Topsector Water naar de

(betaalde) diensten met meer specifieke marktinformatie over
een land of voor u als individueel lid.

maritieme sector voor twee strategische beurzen
en/of exportmissies
- Bijdragen aan de realisatie van financieringsinstrumenten
en -faciliteiten die ondersteunend zijn voor

Doelstellingen 2017

exportactiviteiten

- Nieuwe opzet en verbeterde toegankelijkheid van de

- Gezamenlijke evaluatie van de Garantieregeling
Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) in voorjaar 2017

‘Clipper’
- Onderzoek naar meer specifieke diensten op het gebied

door overheid en NMT én inzet op een passende
alternatieve regeling

van marktinformatie

Contactpersonen

Arne Heutink

Marjan Lacet

Joëlla Lucas

Sandra Mollema

Ralph Dazert

Harriët Slager

INNOVATION

Programma 2017 Innovation
Sectorbelangen:
concurrentiepositie en maatschappelijk
belang

Innovatiestimulering:
verbinden en nieuwe initiatieven
We spannen ons in om innovatie te stimuleren en te versnellen.

De maritieme maakindustrie heeft innovatie hard nodig om

Dat doen we door u met elkaar en met derden te verbinden op

onderscheidend te zijn en te blijven op de zeer concurrerende

relevante thema’s. Daarnaast verkennen wij technologische

wereldmarkt. De sector heeft bovendien oplossingen voor

ontwikkelingen en promoten wij de maritieme maakindustrie als

maatschappelijke uitdagingen, zoals werkgelegenheid,

innovatieve sector.

energiebesparing, emissiereductie en duurzaamheid. Van de
overheid verwachten wij financiële prikkels voor het toepassen
van innovaties.

Doelstellingen 2017
- Onderling verbinden van NMT-leden in de Categorieën en

Doelstellingen 2017
- Betere positionering van onze sector in het bedrijven- en
innovatiebeleid overheid
- Schijnwerpers op maatschappelijk belang duurzame
maritieme oplossingen
- Realisatie van de Stimuleringsregeling Duurzame
Scheepsbouw

Commissies
- Realisatie van één Europees, drie nationale en twee
regionale innovatieprojecten
- Tien netwerkmomenten om kennis over innovatie te delen,
tussen NMT-leden en clusterpartners
- Partner worden in een IMVO-convenant, om
maatschappelijke bijdrage van onze sector uit te dragen
in binnen- en buitenland

- Inzet voor toegang tot Europese Junckerfondsen voor
financiering van duurzame oplossingen voor bestaande en
nieuwe schepen

Regelgeving:
scherp op veranderingen en betere
communicatie
Het behartigen van uw belangen op het gebied van regelgeving
blijft onze prioriteit, zowel op internationaal (IMO), Europees
(EC) en nationaal niveau (Rijksoverheid). Procesregelgeving en
handhaving daarvan moeten bij het bijzondere karakter van de
bouw of het onderhoud van schepen passen. NMT zet zich in om
de productregelgeving op het gebied van milieu en veiligheid
passend te krijgen voor het ontwerp van niche schepen en
bijbehorende systemen.

Contactpersonen

Doelstellingen 2017
- Behartigen van uw belangen op regelgeving en handhaving
van ‘Arbo en milieu’ en ‘Veilig en eerlijk werken’, met focus
op milieuregelgeving en omgevingswet
- Het bevorderen van passende regelgeving voor
scheepsveiligheid, emissies en duurzame maritieme

Marnix Krikke
		

Sanne de

Nick Bakker

Vleeschhouwer

oplossingen aan boord
- Gerichte communicatie over veranderingen in de
regelgeving en de gevolgen voor uw bedrijf

Oscar Lauf

Annemarie Labee Arnold de Bruijn

Sander den Heijer

HUMAN CAPITAL

Programma 2017 Human Capital
Imago- en instroombevordering:
inspireren

Ontwikkeling maritieme professionals:
kennisdelen

Het blijft een belangrijk doel jongeren te inspireren voor een

Nieuwe technologieën, zoals automatisering en robotisering,

loopbaan in de maritieme maakindustrie. We organiseren

hebben grote impact op de toekomst van uw bedrijf en

evenementen om het imago van onze sector onder technische

de duurzame inzet van uw medewerkers. We zetten in op

studenten te verbeteren en de instroom te bevorderen. Ook

kennisdeling over deze ontwikkelingen. We bieden met de

brengen we deze studenten in contact met het maritieme

leden kwalitatief hoogwaardige trainingen voor maritieme

bedrijfsleven.

professionals.

Doelstelling 2017

Doelstellingen 2017

- Organisatie evenementen om jongeren te interesseren voor

- Technisch trainingsaanbod Netherlands Maritime Academy

onze sector en faciliteren studiebeurzen Topsector Water

voor onze sector beschikbaar stellen
- Kennisdeling via netwerk Human Capital en organisatie van
een themabijeenkomst

Opleidingen maritieme techniek:
zorgen voor kwaliteit
We waken over de kwaliteit van maritiem-technische opleidingen.
Daarnaast werken we aan de beschikbaarheid en de kwaliteit van

Contactpersonen

docenten.

Doelstelling 2017
- Bevorderen instroom docenten maritieme techniek en
faciliteren stages voor docenten

Annette Opstal Elena Stroo-Moredo

Paulien Viola

Promotie en communicatie
De juiste boodschap

Doelstellingen 2017

NMT draagt zorg voor verspreiding van veel informatie onder vele
verschillende stakeholders, gegoten in de juiste vorm en via de

- Het promoten van de Nederlandse maritieme maakindustrie
bij media, politiek en markt in binnen- en buitenland

juiste kanalen. Centraal hierbij staan het promoten van de

- Stakeholders infomeren over relevant programma van NMT

Nederlandse maritieme maakindustrie, het delen van het

- Het duidelijk uitdragen van de standpunten van NMT

programma van NMT, het uitdragen van standpunten, het tonen van

- Het tonen van behaalde resultaten van NMT aan

behaalde resultaten en het organiseren van netwerkevenementen.

belanghebbenden
- Voorbereiding continue monitoring ledentevredenheid

Contactpersonen

Linda te Veldhuis Jeanine Kwakernaak Arianne Kooijman

voor ingebruikname in 2018

Amber Ossaily

Kalender 2017
Kijk voor het volledige programma met data onder Kalender op www.maritimetechnology.nl
• Nieuwjaarsreceptie

• Holland Paviljoen Offshore Wind Energy 2017

• Cursus ‘Maritieme Introductie’

• Duurzaamheidscommissie vergaderingen

• Training ‘Projectmanagement’

• Holland Paviljoen Kormarine

• Holland Paviljoen Europort

• Financieringscommissie vergaderingen

• Exportcommissie vergaderingen

• Training ‘Onboard noise & vibration’

• Handelsmissie cruisemarkt Miami / Fort Lauderdale

• Marketing Communications Commissie vergaderingen

• Innovatiecommissie vergaderingen

• Holland Paviljoen Nor-Shipping

• Training ‘Juridische aspecten in de maritieme sector’

• NMT Zeildag

• Holland Paviljoen NEVA

• Seminars Innovation

• Training ‘Design of Marine Auxiliary Systems’

• Holland Paviljoen INMEX Vietnam 2017

• Handelsmissie Thailand

• Arbo & Milieu Commissie vergaderingen

• Cursus ‘Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers’

• Categorie Zeescheepsnieuwbouw vergaderingen

• Human Capital Commissie Noord vergaderingen

• Holland Paviljoen INMEX SMM INDIA

• Holland Paviljoen Indonesia Maritime Expo 2017

• Themabijeenkomst Marketing Communications

• NMT Netwerkbijeenkomst

• Categorie Zeescheepsreparatie vergaderingen

• Seminars Trade

• Themabijeenkomst Human Capital

• Basistraining trillingen en geluid

• Holland Paviljoen Offshore Energy

• Cursus ‘Jachtbouw voor niet-jachtbouwers’

• NMT Netwerkbijeenkomst Noord-Nederland

• Holland Paviljoen Sea Asia

• Categorie Binnenvaart & Visserij vergaderingen

• Human Capital Commissie West vergaderingen

• Categorie Superjachtbouw vergaderingen

• Trainingen ‘KennisOVERdrager’

• Seminars Platform Schone Scheepvaart

• NMT Welkomstbijeenkomst nieuwe leden

• Holland Paviljoen Marintec

Missie

Visie

Netherlands Maritime Technology is de

De Nederlandse maritiem-technologische sector

brancheorganisatie van het sterke, innovatieve en

wordt geconfronteerd met toenemende, wereldwijde

internationaal concurrerende netwerk van Nederlandse

concurrentie en protectionisme. Het is onze overtuiging

scheepswerven, maritieme toeleveranciers en

dat onze sector zich moet onderscheiden op de gebieden

dienstverleners. Met passie en trots werken wij aan het

kennis, duurzaamheid en innovatie. Netherlands

realiseren van de gezamenlijke belangen van onze leden

Maritime Technology versterkt dit onderscheidend

binnen de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.

vermogen door activiteiten en projecten te initiëren,
samenwerking te stimuleren en een level playing field te
bewaken.

Finance en office support

Contactgegevens
Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
T 088 44 51 000
E info@maritimetechnology.nl
I www.maritimetechnology.nl

Ester van Baaren

Cindie Aminpour

Dorien Beumer

Els van Vonderen

www.maritimetechnology.nl

