Bieden, binden en beïnvloeden
In 2018 gaan we ‘door de wind’. Het herstel ligt aan de horizon. We moeten niet stilvallen nu, maar
vaart maken. Dat is onze gezamenlijke ambitie voor komend jaar. Als NMT zetten we in 2018 alles
op alles om jouw bedrijf hierin te ondersteunen. In dit jaarplan lees je hoe: we bieden, binden én
beïnvloeden.
We bieden kennisdeling, trainingen en actuele marktinformatie. We binden met persoonlijk contact,
met onderlinge netwerken en met samenwerking in commissies. We beïnvloeden met onze lobby bij
(politieke) partijen die beslissingen nemen die van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering.
We houden in 2018 de vaart erin!
Roel de Graaf
Managing Director
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Jaarplan 2018: Door de wind

Als NMT-lid sta je sterker
Jouw bedrijf maakt deel uit van een sterk, innovatief en internationaal concurrerend netwerk
van Nederlandse scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners. Als
Netherlands Maritime Technology (NMT) staan we voor de belangen van jouw bedrijf en onze
sector. Dat doen we met passie en trots, binnen de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.
Als NMT-lid sta je sterker.

Belangenbehartiging: concrete resultaten
We beïnvloeden (politieke) partijen om de belangen van de sector en jouw bedrijf te behartigen, op
nationaal, Europees én mondiaal niveau. Als bedrijf alleen kom je niet ver: samen kunnen we een vuist
maken om onze invloed vergroten. Bij NMT behandelen we belangrijke dossiers die (deels) van invloed
zijn op jouw bedrijfsvoering. Een lobby vraagt soms om een lange adem, maar onze inspanningen leveren
concrete resultaten op. In 2018 gaan we daar onverminderd mee door. Kijk voor een overzicht van onze
dossiers en resultaten op www.maritimetechnology.nl/standpunten.

Trade: nieuwe markten
Nieuwe markten, nieuwe kansen. Als NMT bieden we jouw bedrijf ondersteuning bij toetreding tot
(internationale) markten. Als collectief staan we sterker. Dat geldt voor het concept van onze Holland
Paviljoens op vakbeurzen, voor internationale handelsmissies én seminars. We nemen de organisatie
voor jouw deelname uit handen. Ontwikkelingen in de markt zijn daarnaast voor jouw bedrijf van
levensbelang. We bieden actuele en onafhankelijke sector- en marktinformatie.

In 2018 kun je rekenen op:

Bevordering van export
• Deelname als collectief aan (inter)nationale vakbeurzen met gezamenlijk Holland Paviljoen
• Kansen voor groei van jouw bedrijf door deelname aan NMT-handelsmissies naar kansrijke markten
• Kennisuitwisseling tijdens Technology Exchange Roadshows
• Deelnemen voor ledentarief

Actuele sector- en marktinformatie
• Elke week relevante en onafhankelijke sector- en marktinformatie (Clipper) in je mailbox.
Deze wekelijkse inzichten besparen jouw bedrijf tijd en geld
• Meer verdieping tijdens seminars voor specifieke marktkennis en -ontwikkelingen
• Uitgebreide kennis over specifieke markten (toegespitst op jouw bedrijf) voor speciaal ledentarief

Innovation: voorsprong op concurrentie
Blijven innoveren is een must voor onze sector én jouw bedrijf. Als maritieme sector bieden we
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, op het terrein van energie, milieu
en veiligheid. Als NMT beïnvloeden we de overheid om subsidies voor de ontwikkeling van deze
innovaties beschikbaar te stellen. Daar kan jij als innovatief bedrijf van profiteren. We binden door
onderlinge kennisuitwisseling op het terrein van innovatie. Dat levert jouw bedrijf kennis op om de
ontwikkeling van nieuwe producten te versnellen. We beïnvloeden de overheid om de internationale
regelgeving en handhaving geschikt te maken voor nicheschepen die in Nederland worden
ontwikkeld en gebouwd.

In 2018 kun je rekenen op:

Kansen voor innovatie
• Meer kennis (uitwisseling) en inspiratie tijdens maritieme seminars
• Voorsprong op concurrentie door deelname aan innovatieprojecten in Europa, Nederland en/of je regio
• Verruimde mogelijkheden in samenwerking met overheid (als launching customer)
• Introductie innovaties in de markt door gebruik te maken van de Subsidieregeling Duurzame
Scheepsbouw

Aanscherping regelgeving
• Betere regelgeving helpt jouw bedrijf om voorop te lopen en je marktpositie te versterken
• We horen als NMT graag waar jouw bedrijf in de praktijk tegenaan loopt. Deel je kennis over knelpunten
in de regelgeving en handhaving. Dan gaan we daar mee aan de slag

Human Capital: kundig en flexibel personeel
De behoefte aan kundige en flexibele vakmensen - op alle niveaus - neemt de komende jaren
alleen maar toe. Dat geldt ook voor jouw bedrijf. Tegelijkertijd behoort elke onderneming
‘goed werkgeverschap’ te bieden. Dat betekent onder meer dat jouw bedrijf verantwoord moet
omgaan met veiligheid op de werkvloer en met tijdelijke arbeidskrachten. Als NMT bieden
we een helpende hand om ‘goed werkgeverschap’ invulling te geven en een uitgekiend
opleidingsaanbod voor maritieme professionals te organiseren. We binden door met partners
in het maritiem onderwijs samen te werken. Ons doel: betere aansluiting van onderwijs op de
dagelijkse praktijk.

In 2018 kun je rekenen op:

Ontwikkeling van jouw vakmensen
• Vakmensen van jouw bedrijf hebben actuele kennis en vaardigheden door deelname aan de
Netherlands Maritime Academy
• Flexibele inzet van medewerkers door deelname aan het Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum
• Ledentarief voor exclusieve en professionele trainingen van NMT

Goed werkgeverschap goed geregeld
• Jouw bedrijf voldoet aan de eisen van inspecteurs van de overheid omdat je door voorlichting over ‘goed
werkgeverschap’ weet wat wel en niet mag of moet
• Door deelname aan preventie-activiteiten werkt jouw personeel onder veilige omstandigheden

Activiteiten 2018
Kijk voor het actuele programma met data in de Kalender op www.maritimetechnology.nl

•

Nieuwjaarsreceptie

•

Handelsmissie Cruisemarkt

•

Training: Maritieme

Introductie (vernieuwd) • Training: Scheepsbouw voor niet-Scheepsbouwers • NMT
Netwerkbijeenkomsten

•

Holland Paviljoen: Asia Pacific Maritime
•

Introductie Jachtbouw (nieuw)

•

Training:
•

Training: Jachtbouw voor niet-Jachtbouwers

Seminars Trade • Holland Paviljoen: OTC Asia • Training: Standprofessionals voor
beurzen (nieuw) • Training: Beursstrategie, - concept & -marketing (nieuw & Members
Only) • NMT Welkomstbijeenkomst • Holland Paviljoen: Sea Japan • Training:
Risicomanagement in projecten • Training: Contract Management • NMT Zeildag •
Holland Paviljoen: Posidonia
Project Management

•

Training: Communicatie Management

•

Training:

Training: KennisOVERdrager 1: Kennispresentatie

•

•

Training:

KennisOVERdrager 2: Kennis vastleggen in rapporten • Seminars Innovation • Holland
Paviljoen: SMM • Training: KennisOVERdrager 3: Interactieve kennisoverdracht • Training:
KennisOVERdrager 4: Coaching en 1-op1 instructie • Training: Basistraining Trillingen en
geluid (alleen InCompany) • Training: Onboard Noise and Vibrations • Themabijeenkomst
Marketing Communications • Holland Paviljoen: Offshore Energy • Training: Design
of Marine Auxiliary Systems 1: Introduction Systems Architecture • Training: Design of
Marine Auxiliary Systems 2: Fundamentals Pumps, Compressors nd Heat Exchangers

•

Themabijeenkomst Human Capital • Training: Marine Propulsion 3: Diesel and
other Marine Internal Combustion Engines • Training: Marine Propulsion 4: Electical Drive
Characteristics •

Training: Design of Marine Auxiliary Systems 3: System Engineering

• Training: Design of Marine Auxiliary Systems 4: HVAC and Refrigeration Systems
• Holland Paviljoen: Wind Energy Hamburg • Training: Marine Propulsion 1: Propulsion
Plant Concepts and Basic Ship Hydrodynamics •
Propulsor Characteristics •

Training: Marine Propulsion 2: Marine

Seminars Platform Schone Scheepvaart •

Holland

Paviljoen: OSEA • Training: Marine Propulsion 5: Matching Propulsor Engine and Propulsor
• Training: Marine Propulsion: PAMAS exam • Holland Paviljoen: INMEX China en meer

Wij zijn er voor jou
Wij als medewerkers van NMT zetten ons met passie en trots in om jouw bedrijf zo goed
mogelijk te laten presteren. We hebben ieder onze eigen gespecialiseerde kennis en
netwerken die voor alle NMT-leden van waarde zijn. Ontdek op de NMT-site wat wij specifiek
voor jou kunnen betekenen: www.maritimetechnology.nl/medewerkers
Heb je een vraag of een opmerking, dan horen we uiteraard graag van je.

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

www.maritimetechnology.nl

