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Inleiding

Achtergrond en onderzoeksvragen
• Netherlands Maritime Technology (voortaan NMT) is gestart met een tweejaarlijks
tevredenheidsonderzoek om meer inzicht te krijgen in de betrokkenheid, behoeften en
tevredenheid van (niet-)leden. Aan de hand van deze input wil NMT achterhalen waar
mogelijke verbeterkansen liggen, waardoor NMT meer (betrokken) lidbedrijven kan
realiseren.
• Deze rapportage beschrijft de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van de eerste
meting.

Methode & doelgroep
• De doelgroep bestaat uit leden en niet-leden (wannahaves) van NMT. In totaal zijn er
onder leden 2.341 contactpersonen uitgenodigd en onder niet-leden 154, via een eigen
adressenbestand van NMT.
• Het onderzoek vond online plaats. Deelnemers konden via elk device deelnemen (pc,
laptop, tablet en smartphone).
• Leden en niet-leden kregen een aparte vragenlijst voorgelegd. De gemiddelde
doorlooptijd hiervan was circa 6 minuten voor leden en 3,5 minuut voor niet-leden.

Veldwerk & respons
• Het veldwerk liep van 24 februari t/m 24 maart 2015. Er zijn één uitnodigings e-mail en
twee reminders verstuurd (waarvan de laatste door NMT zelf).
• Er hebben onder leden 263 (11%) contactpersonen deelgenomen aan het onderzoek en
onder niet-leden 21 (14%).

Leeswijzer rapportage
• De resultaten van het onderzoek zijn voor leden en niet-leden apart gerapporteerd.
• In de analyse is er gekeken naar verschillen tussen leden en niet-leden (bij dezelfde
vragen) en daarnaast binnen leden naar type member (werf, toelevancier of dienstverlener)
en functie (directie, commercieel, technisch of overig). Significante, relevante verschillen
zijn tekstueel vermeld.
• Vragen die op individueel niveau zijn gesteld zijn op individueel niveau gerapporteerd;
vragen die op bedrijfsniveau zijn gesteld zijn op bedrijfsniveau gerapporteerd. Zie bijlage
‘Respondentprofiel’ voor meer informatie.

Management summary

Management
Summary
Samenvatting & conclusies

Imago NMT professioneel, verbindend en (pro-)actief. Transparantie,
betrokkenheid en aansluiting bij (kleine) bedrijven kan vergroot worden
• De meeste (niet-)leden beschouwen NMT als een professionele brancheorganisatie. Ook
matcht volgens leden de branding bij de branche en heeft NMT een positieve invloed op het
imago van de Nederlandse maritieme technologie.

• 15% weet echter niet goed wie NMT is en waar het voor staat, 19% is hier neutraal over.
Drie op de tien leden heeft een clubgevoel bij NMT, maar bij bijna net zoveel (28%) is dit
niet het geval.
• Ruim de helft van de leden vindt dat NMT haar kernwaarden (betrokkenheid en proactiviteit) waarmaakt; volgens 8% is dit niet het geval.
• De sterkste punten van NMT zijn volgens (niet-)leden: de branche vertegenwoordigen en
verbinden en de aanwezigheid en (pro)-activiteit op beurzen, events en in de media. De
voornaamste verbeterpunten zijn de communicatie & informatie over NMT en wat NMT
doet, kleinschaliger worden en vergroten van de betrokkenheid.

Management
Summary
Samenvatting & conclusies

NMT voorziet (grotendeels) in behoeften van leden. Focus vooral op Trade
en Innovation
• Belangrijkste redenen voor lidmaatschap zijn netwerken en op de hoogte blijven van
nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor leden als niet-leden.

• Volgens de meeste leden voorziet NMT volledig (9%) of grotendeels (49%) in hun
behoeften; volgens een kleine groep (6%) gebeurt dit niet of nauwelijks. Samenwerking,
persoonlijke aansluiting en gerichte focus zijn behoeften die meer vervuld zouden kunnen
worden.
• NMT moet zich volgens leden het meest richten op Trade, gevolgd door Innovation. Dit
geldt met name voor toeleveranciers; voor werven en dienstverleners is Innovation
belangrijker.
• De Nederlandse maritieme industrie krijgt volgens een derde van leden te weinig media
aandacht; een kwart vindt de hoeveelheid aandacht wel voldoende.
• De belangrijkste activiteiten die NMT moet blijven organiseren zijn: beursdeelnames,
innovatieprojecten, seminars, workshops en handelsmissies.

Management
Summary
Samenvatting & conclusies

Veel leden tevreden over activiteiten en informatieverstrekking; persoonlijk
contact en value for money kunnen beter
• Circa zeven op de tien leden zijn tevreden over de georganiseerde activiteiten en
informatieverstrekking door NMT. Over de mate van persoonlijk contact en value for money
(verhouding diensten/voordelen m.b.t. contributie) zijn zij minder tevreden (resp. 41% en
31%).
• Als verbeterpunt noemen leden vooral meer betrokkenheid en persoonlijk contact,
gevolgd door meer aandacht aan MKB’ers, stimulatie van samenwerking tussen bedrijven
en meer (naams)bekendheid/exposure van NMT.

Management
Summary
Samenvatting & conclusies

Persoonlijk contact en value for money sterkste drivers van loyaliteit
• De NPS* van NMT onder leden is -24. Acht op de tien lidbedrijven zeggen over drie jaar
(waarschijnlijk) nog steeds lid te zijn. NMT krijgt gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. 43%
van de leden voelt zich betrokken bij NMT, terwijl dit voor 21% niet zo is. Met name de
directie voelt zich betrokken; technisch personeel ervaart dit veel minder.
• Persoonlijk contact en value for money zijn de sterkste drivers van loyaliteit. Aangezien
leden hier niet heel erg tevreden over zijn, ligt voor NMT hier de grootste verbeterprioriteit.

* NPS staat voor Net Promotor Score en staat voor de mate waarin leden NMT zouden aanbevelen aan andere bedrijven. Dit wordt aangegeven op een schaal
van 0 (zeer onwaarschijnlijk) t/m 10 (zeer waarschijnlijk). De NPS is het % promotors (score 9-10) minus het % detractors (score 0-6). Een negatieve score
betekent dat er minder promotors zijn dan detractors.

Management
Summary
Samenvatting & conclusies

Value for money en tijdgebrek voornaamste redenen om geen lid te zijn van
NMT
• Daarnaast heeft een vijfde van de niet-leden geen duidelijk beeld van NMT.
• Metaalunie en FME zijn de voornaamste alternatieve netwerkorganisaties.
• 29% is (waarschijnlijk) van plan in de toekomst lid te worden van NMT; volgens 14% is dit
onwaarschijnlijk.

Management
Summary
Aanbevelingen
1. Vergroot de betrokkenheid en het persoonlijk contact met leden: bijvoorbeeld door
meer face-to-face contact en bedrijfsbezoeken, (actiever) betrekken van het netwerk bij
projecten, meer netwerkactiviteiten en aansluiting met leden houden.
2. Zorg voor meer value for money: hier zou ook intensiever contact en aansluiting met
leden aan kunnen bijdragen, waardoor meer inzicht verkregen kan worden in de diverse
belangen. Verder zou NMT meer aandacht kunnen schenken aan het stimuleren van de
samenwerking en kennisuitwisseling tussen leden, bijv. in de vorm van get-together
events en activiteiten. Verder is het op de hoogte blijven van ontwikkelingen een
belangrijke trigger; blijf inzetten op Clipper en de marktinformatie up-to-date houden.
3. Wees (nog) meer transparant in wie NMT is en wat NMT doet: persoonlijk contact
(face-to-face of telefonisch) is hier het beste kanaal voor. Focus hierbij met name op
werven en technisch personeel, zij zijn het minst bekend met NMT.

4. Focus meer op de MKB sector en/of minder prominente spelers: niet elk bedrijf voelt
zich even sterk vertegenwoordigd of vindt NMT te grootschalig. Probeer meer uit te
dragen dat NMT de gehele sector vertegenwoordigt, bijvoorbeeld door (nog) meer
aandacht te schenken aan de belangen van kleinere spelers.

Management
Summary
Opvallende verschillen type bedrijf
Werven:
• Antwoorden vaker met ‘weet niet / geen mening’ en lijken daardoor minder betrokken of minder goed
geïnformeerd over NMT.

• Willen meer focus op Innovation (37%), daarna volgt Trade (35%).
• Hechten (logischerwijs) meer belang aan het organiseren van commissies/stuurgroepen, werfvoorwaarden
en categoriebijeenkomsten werven.

Toeleveranciers:
• Vinden het duidelijker wie NMT is en waar het voor staat (72% vs. 53%). Ook vinden zij de NMT branding
beter bij de branche passen (82% vs. 64%).
• Willen meer focus op Trade (45%), daarna volgt Innovation (32%).
• Vinden de beursdeelnames van NMT veel belangrijker (64% vs. 34%) en nemen hier ook vaker aan deel.

• Lezen meer actief de nieuwsbrieven (64% vs. 37%) en Clipper (65% vs. 54%). Clipper is voor hen ook vaker
een reden om te lid te zijn van NMT.
• Zijn vaker tevreden over de value for money, maar echter ook vaker ontevreden. Werven hebben hierover
vaker geen mening.

Onderzoeksresultaten

A. Imago

Scheepsbouw en maritiem zijn de voornaamste
associaties van leden bij NMT
•

Ook beurzen, netwerk en innovatie worden vaak genoemd.

V: Wat komt er bij u op als u denkt aan Netherlands Maritime Technology?
Basis: alle leden, n=263. De 50 meest genoemde associaties zijn opgenomen in de Wordcloud

Veel leden en niet-leden beschouwen NMT als een
professionele brancheorganisatie (78%/67%)
•

Driekwart van de leden vindt de branding bij de branche passen. 15% weet echter niet goed wie NMT
is en waar het voor staat, 19% is hierover neutraal. Dit geldt met name voor werven en technisch
personeel (20%/26% weet niet waar NMT voor staat).

•

30% van de leden heeft een clubgevoel bij NMT, terwijl 28% dit niet heeft. Vooral de directie en
commercieel personeel ervaren een clubgevoel.

Leden
NMT is een professionele brancheorganisatie

De branding (naam, vormgeving en uitstraling) van NMT past bij de
branche
NMT heeft een positieve invloed op het (nationale en
internationale) imago van de Nederlandse maritieme technologie

14%

64%

11%

8%

NMT heeft een sterke positionering richting de overheid

8%

Ik zie NMT als een kwaliteitskeurmerk

7%

Ik heb een echt clubgevoel bij NMT

6%

13% 3%4%

65%

16%

Het is mij duidelijk wie NMT is en waar het voor staat

Niet-leden

19%

37%

V: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Basis: allen, leden n=263 en niet-leden n=21

10%5%

19%

17% 2%9%

59%

24%

57%

14% 5%2%

57%

32%

10%

36%
30%
38%

10%5%

3% 16%
19%

8%4%

20%

8%4%

10%
14%

29%
29%

29%
29%

5%

29%
10%5% 14%

Ruim de helft van de leden vindt dat NMT haar
kernwaarden waarmaakt
•

Volgens 8% is dit niet of nauwelijks het geval en volgens 29% enigszins.

Maakt NMT haar kernwaarden waar?

7%

Volledig

48%

Grotendeels

Enigszins

29%

Nauwelijks

Niet

7% 1% 8%

Weet niet / geen mening

V: De kernwaarden van Netherlands Maritime Technology zijn: betrokkenheid en pro-activiteit. In hoeverre vindt u dat deze kernwaarden worden
waargemaakt?
Basis: alle leden, n=263

Branche vertegenwoordigen en verbinden is volgens
(niet-)leden het sterkste punt van NMT
•

Dit wordt gevolgd door de aanwezigheid en (pro-)activiteit van NMT op het
gebied van beurzen, events en media.

Sterke punten (top 4)
1. Branchevertegenwoordiger / verbindende factor
(23%): collectieve samenwerking, netwerk,
eenheid, saamhorigheid, gezamenlijke belangen,
alles onder een dak
2. Aanwezig en actief (20%): beursdeelnames /
Holland paviljoen, marketing, zichtbaar, sterke
positionering, promotie/lobby van sector
3. Communicatie en (markt)informatie (9%):
informatief, open, persoonlijk
4. Branding en uitstraling (8%): goed,
duidelijk, herkenbaar

“Zoeken naar gezamenlijke belangen en bundelen van krachten”
“Samen staan we sterker”
“De hele branche is vertegenwoordigd en daarmee internationaal 1 gezicht”
“1 club voor de hele branche”
“Netwerk en contacten”
“Verbinding scheppen tussen branchegenoten”
“Aanwezigheid op internationale beurzen”
“Goede promotie van de maritieme industrie, zowel nationaal als internationaal”
“Duidelijk aanwezig als gesprek partner”
“Erg veel initiatieven om betrokken bedrijven in contact te brengen”
“Zorg dragen voor een mooi en herkenbaar Nederlands paviljoen”
“Sterke aanwezigheid als branchevereniging, in de PR”
“Goede marktinformatie”
“Communicatie naar buiten toe”
“Vaste contactpersonen, behulpzaam, professioneel”
“Regelmatige nieuwsbrief”
“Duidelijke en toegankelijke website”
“Uitstraling van de organisatie”
“Duidelijke herkenbaarheid als vertegenwoordiging van de Nederlandse Maritieme Industrie”
“Branding”
“Eenduidige presentatie naar externe partijen”
“Imago past bij het internationaal op de kaart zetten van de Nederlandse Maritieme Industrie”

V: Wat vindt u sterke punten m.b.t. Netherlands Maritime Technology en wat kan er beter?
Basis: alle leden en niet-leden samengenomen, n=284

Informatie en communicatie over NMT zélf en eigen
activiteiten voornaamste verbeterpunt
•

Dit wordt op de voet gevolgd door kleinschaliger worden en het vergroten van de
betrokkenheid / het clubgevoel van NMT.

Verbeterpunten (top 3)
1. Informatie en communicatie over NMT en
activiteiten (13%): duidelijker en open
communiceren, helder maken waar NMT voor
staat, hoe organisatie in elkaar zit en welke
activiteiten er (gaan) plaatsvinden
2. Kleinschaliger worden (11%): te groot / te breed,
meer aandacht voor kleinere (MKB) bedrijven, niet
alle bedrijven even sterk vertegenwoordigd, m.n.
grote spelers domineren
3. Vergroten betrokkenheid en clubgevoel (9%):
meer contactmomenten / bedrijfsbezoeken,
leden meer betrekken, meer
netwerkactiviteiten

“Helderheid over wat jullie voor mij kunnen doen
“Maak duidelijk wat het VD voor de leden is, te veel van binnenuit opgezet, nogal
onduidelijk hoe de gehele structuur in elkaar zit van de verschillende organisaties”
“Trainingaanbod en duidelijkheid op de site hierover”
“Onduidelijk wat NMT bijdraagt aan de positie van Nederlandse maritieme
bedrijven”
“De afstemming voor de lobby is de laatste jaren minder geworden. We worden te
vaak met zaken geconfronteerd die we niet wisten of te laat”
“Kleine bedrijven hebben geen stem”
“Breder, nu heb ik het idee dat ik telkens dezelfde bedrijven voorbij zie komen”
“Zorg dat je er voor de hele branche bent, niet alleen voor de grote bedrijven”
“Kan het niet helemaal correct beoordelen, maar misschien meer aandacht aan
alle facetten van de leverende en makende partijen”
“Omdat NMT zo breed is, is de vraag of iedereen zich herkent c.q. zich
voldoende vertegenwoordigd voelt”
“Betrekken niet-actieve leden”
“Clubgevoel en innovatie tussen werven en toeleveranciers verder bevorderen”
“Contacten met leden in de gaten houden, personeel met feeling/achtergrond
maritieme sector nodig”
“Er mag nog meer gebruik worden gemaakt van netwerk, bij voorbeeld bij
opzetten nieuwe projecten”
“Meer bezoeken aan de bedrijven (leden)”

V: Wat vindt u sterke punten m.b.t. Netherlands Maritime Technology en wat kan er beter?
Basis: alle leden en niet-leden samengenomen, n=284

B. Behoeften

Netwerken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen
belangrijkste redenen voor lidmaatschap
•

Daarnaast is internationale marktinformatie voor veel niet-leden een trigger. Dit
voordeel speelt voor toeleveranciers meer mee dan voor werven en dienstverleners.

Redenen om lid te worden:
71%
71%
69%
76%

Netwerken
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen
Belangenbehartiging

33%

45%

Internationale marktinformatie (Clipper)

62%

42%
38%
35%
38%
33%
43%

Deelname aan beurzen
Kennisvergaring en –deling m.b.t innovatie
Samenwerkingen aangaan
23%

Invloed uitoefenen (participatie werkgroepen en …

Trainingen

29%

18%

10%

18%
19%
15%

Advies
Kwaliteitskeurmerk

10%
12%

Kortingen op deelnametarieven

10%
10%

Het clubgevoel
5%

Anders, namelijk:
Weet niet

48%

0%

10%
6%

19%

Leden
Niet-leden

V: Wat [waren / zijn] voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om lid te worden van [Netherlands Maritime Technology / een maritieme netwerkorganisatie]?
[leden / niet-leden]
Basis: allen (bedrijfsniveau), leden n=158 en niet-leden n=21

Volgens 9% van de leden voorziet NMT volledig in hun
behoeften; volgens 49% is dit grotendeels het geval
•

6% vindt dat NMT hierin niet of nauwelijks voorziet. Samenwerking, persoonlijke aansluiting en
gerichte focus zijn de voornaamste behoeften die volgens leden niet worden vervuld.
Uitsplitsing naar belangrijkste redenen voor lidmaatschap*:

NMT voorziet in behoefte:
9%

20%

Behoefte

Volled
ig/
groten
deels

Enigs
zins

Niet/
nauwe
lijks

Weet
niet

Netwerken

62%

16%

4%

18%

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen

58%

17%

3%

21%

Belangenbehartiging

61%

14%

4%

20%

Internationale marktinformatie (Clipper)

70%

13%

3%

14%

Deelname aan beurzen

66%

13%

5%

16%

Enigszins, omdat:

Kennisvergaring en –deling m.b.t innovatie

62%

18%

6%

14%

Nauwelijks, omdat:

Samenwerkingen aangaan

67%

15%

3%

16%

Niet, omdat:

Invloed uitoefenen (participatie werkgroepen en
commissies)

63%

14%

3%

20%

Weet niet / geen mening

Trainingen

58%

22%

6%

14%

Advies

59%

9%

11%

21%

Kwaliteitskeurmerk

61%

22%

6%

10%

Kortingen op deelnametarieven**

59%

24%

5%

11%

Het clubgevoel**

54%

18%

3%

24%

“Bijeenkomsten zijn goed georganiseerd en
bieden genoeg mogelijkheden tot netwerken”
“De Clipper zeer volledig is”
“NMT altijd een mooi Holland Paviljoen neerzet en
goede activiteiten organiseert”
“Ik nu op de hoogte blijf van de ontwikkelingen in
de maritieme sector”
Volledig, omdat:

1%
5%

16%

“NMT wordt te groot, geen
duidelijke focus”
“Geen samenwerking meer op
beurzen”

Grotendeels, omdat:

49%

“Samenwerking tussen deelnemers kan op een
hoger niveau”
“Niet alle issues sluiten aan bij ons bedrijf”
“Marktinformatie als de Clipper en BRL is vaak al
achterhaald”

V: In hoeverre voorziet Netherlands Maritime Technology in deze behoeften?
Basis: alle leden die een reden hebben genoemd, n=244

* Hoogste/laagste scores in 1e en 3e kolom zijn groen/rood gemarkeerd. Let op;
vanwege multi-respons is er overlap tussen de antwoorden
** Percentages indicatief vanwege laag aantal waarnemingen (n<20)

NMT moet zich volgens leden meest richten op Trade,
gevolgd door Innovation
•

Dit geldt met name voor toeleveranciers, directie en commercieel personeel. Voor werven,
dienstverleners en technisch personeel is Innovation belangrijker.

•

Voor niet-leden zijn onderdeel uitmaken van een netwerk en samenwerking & kennisdeling de
belangrijkste branchebrede zaken.

Verdeling volgens leden:
42%

Zaken van belang niet-leden
Onderdeel uitmaken van het netwerk

62%

Samenwerking en kennisdeling in het netwerk

62%

Stimulering van innovatie

34%
24%

52%

Belangenbehartiging

29%

Collectieve promotie

29%

Streven naar op de praktijk aansluitend
maritiem onderwijs

24%

Behoud van level playing field

14%

Anders, namelijk:

V: Als u 100 punten in termen van belang zou mogen verdelen over de pijlers
Trade, Innovation en Human Capital, hoe zou die verdeling dan zijn?
Basis: alle leden, n=263

Weet niet

5%
0%

V: Welke branchebrede zaken zijn van belang voor uw bedrijf?
Basis: alle niet-leden (bedrijfsniveau), n=21

Nederlandse maritieme industrie krijgt volgens een
derde van de leden te weinig media aandacht
•

Een kleinere groep (27%) vindt de hoeveelheid media aandacht wel voldoende.

Krijgt de Nederlandse maritieme
technologie voldoende media aandacht?

27%

29%

32%

Ja, voldoende aandacht

Niet voldoende, niet onvoldoende

Nee, onvoldoende aandacht

Weet niet / geen mening

V: Vindt u dat de Nederlandse maritieme industrie voldoende media aandacht krijgt?
Basis: alle leden, n=263

11%

Leden nemen het meest deel aan beurzen,
ledenbijeenkomsten en seminars of workshops
•

Hoewel de participatie minder is, vinden leden de handelsmissies en innovatieprojecten wel erg
belangrijk. Ruim de helft van de niet-leden neemt wel eens deel aan een activiteit van NMT.

Leden

Niet-leden
57%
56%

Beurzen
ALV / ledenbijeenkomsten

45%

Seminars of workshops
Nieuwjaarsreceptie

34%

26%

Handelsmissies
Aanleveren nieuwsitems website

17%

24%

Commisies en/of stuurgroepen

23%
24%

Categoriebijeenkomsten werven
Gastles geven
Werfvoorwaarden
Anders, namelijk:
Geen enkele activiteit

41%

29%

Innovatieprojecten

24%
19%

Handelsmissies

14%

Inkoop- en verkoopvoorwaarden

14%

Trainingen

14%

Nieuwjaarsreceptie

14%

51%

55%

17%

13%
16%
10%
14%
8%
11%
11%
8%
8%
3%
3%
5%
2%

Seminars of workshops

Beurzen

24%

Innovatieprojecten

Vaardag

51%

43%

21%

Trainingen

Inkoop- en verkoopvoorwaarden

46%

30%

Werfvoorwaarden

10%

Gastles geven

10%

Anders, namelijk:
Neemt deel

Aan geen enkele activiteit

0%

Neemt deel
43%

Meest belangrijk

V (links & rechts): Aan welk van de volgende activiteiten van Netherlands
Maritime Technology neemt uw bedrijf wel eens deel of maakt u gebruik van?
Basis: allen (bedrijfsniveau), leden n=158 en niet-leden n=21

V (links): Welk van de activiteiten vindt u het meest belangrijk, ofwel moet
Netherlands Maritime Technology blijven organiseren?
Basis: alle leden, n=263

Leden worden met name via e-mailings, Clipper en/of
de nieuwsbrief geïnformeerd door NMT
•

Dienstverleners lezen relatief vaker de nieuwsbrief en hebben vaker face-to-face contact.

Toeleveranciers lezen vaker Clipper.
•

Voor leden die persoonlijk contact met NMT hebben is het veel duidelijker wie NMT is en waar het
voor staat; voor degenen die (alleen) e-mailings lezen is dit het minst transparant.

Informatiekanalen leden:
E-mailings

63%

Clipper

60%

Nieuwsbrief (Engels of Nederlands)
40%

Website

Duidelijk wie NMT
is & waar het voor
staat (top2)

Tevredenheid
informatie
verstrekking (top2)

E-mailings

68%

70%

Clipper

77%

77%

Nieuwsbrief

73%

73%

Magazine

73%

77%

Website

78%

84%

Face-to-face

92%

76%

Telefonisch**

100%

75%

35%

Face-to-face

19%

Telefonisch

Weet niet / geen mening

Informatie
kanaal

59%

Magazine

Anders, namelijk:

Uitsplitsing transparantie naar informatiekanaal*:

5%
%
2%

V: Hoe wordt u door Netherlands Maritime Technology op de hoogte gehouden van
nieuws en informatie?
Basis: alle leden, n=263

* Hoogste/laagste scores zijn groen/rood gemarkeerd. Let op;
vanwege multi-respons is er overlap tussen de antwoorden
** Percentages indicatief vanwege laag aantal waarnemingen (n=12)

C. Tevredenheid (leden)

Merendeel leden tevreden over activiteiten en
informatieverstrekking door NMT (ca. 70%)
•

Over de mate van persoonlijk contact en value for money zijn respectievelijk 41% en
31% tevreden; circa 10% is ontevreden.

Tevredenheid over:
De georganiseerde activiteiten

7%

Informatieverstrekking

9%

Mate van persoonlijk contact

8%

Verhouding diensten/voordelen van lidmaatschap
2%
m.b.t. contributie (value for money)

Zeer tevreden

Tevreden

63%

14%

60%

Niet tevreden, niet ontevreden

35%

39%

Ontevreden

14%

21%

33%

29%

2%

Zeer ontevreden

V: In hoeverre bent u tevreden over de volgende diensten van Netherlands Maritime Technology?
Basis: alle leden, n=263

6% 5%

8% 3%

6% 3%

13%

22%

Weet niet / geen mening

Meer betrokkenheid en persoonlijk contact
voornaamste verbeterpunt voor diensten/activiteiten
•

Daarnaast noemen leden meer aandacht schenken aan MKB’ers, meer stimulatie
van samenwerking en verhogen van (naams)bekendheid/exposure.

25% noemt verbeterpunt
Top 4:
1. Meer betrokkenheid en persoonlijk
contact (6%)
2. Meer aandacht voor MKB / niet alleen
dezelfde of grote bedrijven (4%)
3. Meer samenwerking & synergie
tussen leden stimuleren (3%)
4. Meer (naams)bekendheid
en exposure (3%)

“Meer persoonlijk contact met leden middels
bedrijfsbezoeken”
“Een club zonder gezichten is geen club”
“Aansluitingen houden met de leden”
“Beter belangen van kleine maritieme (incl. start-ups)
bedrijven behartigen. Internationale beurzen moeten
betaalbaar zijn”
“Breder leden bedienen, niet een club van “ons kent ons””
“Meer aandacht voor innovatie en MKB”
“Actief faciliteren dat expertise van leden bij andere leden
bekend zijn”
“Meer get-together activiteiten met leuke achtergronden om een
groot aantal interessante mensen aan te kunnen trekken”
“Activiteit organiseren die gericht is op elkaar ontmoeten en
vinden, investeringsmogelijkheden of gebiedsitems”

“Grotere merk bekendheid in het buitenland en lobby
bij de overheid aangaande regelgeving”
“Zichtbaarheid van de organisatie na realisatie van
projecten”

V: Heeft u verbeterpunten voor de diensten en/of activiteiten van Netherlands Maritime Technology? Wat zou Netherlands Maritime Technology als eerste
moeten verbeteren?
Basis: alle leden, n=263

D. Loyaliteit (leden)

NPS onder leden is -24. Acht op de tien zeggen over
drie jaar (waarschijnlijk) nog steeds lid te zijn
•

Vooral directieleden zijn promotor (23%). Technisch personeel is vaker detractor
(59%).

NPS

Blijfintentie
5%
2%
1%
13%
Weet niet / geen mening

NPS

Zeer onwaarschijnlijk
37%

Onwaarschijnlijk
Misschien

38%

48%

14%

Waarschijnlijk

-24
43%

V: Hoe waarschijnlijk is het, op een schaal van 0 t/m 10, dat u een lidmaatschap van
Netherlands Maritime Technology zult aanbevelen aan andere bedrijven (indien zij
nog geen lid zijn)?
Basis: alle leden, n=263

Zeer waarschijnlijk

V: Hoe waarschijnlijk is het dat uw bedrijf over drie jaar nog steeds lid is van
Netherlands Maritime Technology?
Basis: alle leden (bedrijfsniveau), n=158

NMT krijgt gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. 43% van
de leden voelt zich betrokken bij NMT.
•

21% zegt zich niet betrokken te voelen. Onder technisch personeel ligt dit percentage
veel hoger (43%), terwijl de directie juist relatief betrokken is (51%).

Waardering (rapportcijfer)

Betrokkenheid
2%
3%

41%

18%

7,2

33%

Weet niet / geen mening
Helemaal niet betrokken
34%

Nauwelijks betrokken

11%

0%

1%

%

1%

3%

1

2

3

4

5

6

7

8

5%

0%

5%

9

10

Weet niet

Enigszins betrokken
Redelijk betrokken
32%

5%

52%

38%

Zeer betrokken

5%
11%

V: Welk rapportcijfer zou u, alles bijeengenomen, aan Netherlands Maritime
Technology geven?
Basis: alle leden, n=263

V: Hoe betrokken voelt u zich bij Netherlands Maritime Technology?
Basis: alle leden, n=263

Persoonlijk contact en value for money sterkste drivers
van loyaliteit
•

De impact van de drivers verschilt enigszins per loyaliteitsvariabele. Zo heeft het waarmaken van de
kernwaarden een grote impact op waardering, en clubgevoel een grote impact op betrokkenheid.
Driver

NPS

Blijf
intentie

Waardering
(rapport
cijfer)

Betrokken
heid

Loyaliteits
index

Mate van persoonlijk contact (tevredenheid)

.24

.26

.12

.28

.31

Verhouding diensten/voordelen m.b.t. contributie (tevredenheid)

.18

.37

.29

.00

.25

Waarmaken van kernwaarden betrokkenheid en proactiviteit

.08

.03

.31

.15

.13

NMT heeft positieve invloed op imago maritieme industrie

.12

.10

.03

.07

.10

De georganiseerde activiteiten (tevredenheid)

.07

.10

.05

.05

.10

Clubgevoel

.03

-.09

.08

.21

.08

Zie NMT als kwaliteitskeurmerk

-.03

.08

.04

.06

.05

NMT heeft sterke positionering richting overheid

.17

-.06

-.08

.03

.04

Informatieverstrekking (tevredenheid)

.07

-.05

.04

.05

.04

Branding past bij branche

.03

.05

.06

-.03

.03

NMT is een professionele brancheorganisatie

-.06

.02

.14

-.08

.00

Duidelijk wie NMT is en waar het voor staat

.14

-.10

-.03

.15

.00

Uitleg tabel
De drivers zijn alle aspecten die middels een schaalvraag zijn uitgevraagd (m.u.v. “Voorzien in behoeften”; dit aspect hangt met alle
loyaliteitsvariabelen negatief samen). Middels een regressie-analyse is getoetst wat de impact van deze drivers is op de losse loyaliteitsvariabelen
(NPS, Blijfintentie, Waardering, Betrokkenheid) en loyaliteitsindex (gemiddelde van de vier variabelen). Deze impact is uitgedrukt in een score
(Beta) van -1 t/m 1. Hoe hoger de score, hoe hoger de impact. Significante impactscores zijn groen gemarkeerd.

Persoonlijk contact en value for money hoogste
verbeterprioriteit
Daarnaast kan er aandacht geschonken worden aan de positionering richting de

hoog

overheid, het clubgevoel en de rol van kwaliteitskeurmerk.
Vasthouden

Koesteren & uitbouwen

Professioneel

Activiteiten

Branding
Invloed op imago
Informatie
verstrekking maritieme industrie

Performance (top 2%)

Transparant
Waarmaken
kernwaarden

Positionering
overheid

Persoonlijk contact

Kwaliteitskeurmerk
Value for money

Clubgevoel

laag

•

Kritisch monitoren
laag

Hoogste prioriteit actie
Impact (score)

hoog

Uitleg prioriteitsmatrix
In de matrix zijn alle drivers getoond, met op de x-as
de impactscore (met loyaliteitsindex als afhankelijke
variabele) en op de y-as de performance (de hoogste
twee scores op de 5-pts schaal, bijv. zeer tevreden +
tevreden. Deze percentages zijn berekend met
uitsluiting van de respondenten die ‘weet niet’ hebben
geantwoord).
De matrix is in te delen in vier kwadranten:
1. Vasthouden (hoge performance en lage impact)
2. Koesteren en uitbouwen (hoge performance en
hoge impact)
3. Kritisch monitoren (lage performance en lage
impact)
4. Hoogste prioriteit actie (lage performance en hoge
impact)
Het snijvlak van de assen is bepaald o.b.v. de
gemiddelde performance en impactscore.

E. Concurrentiepositie (niet-leden)

Verhouding contributie t.o.v. voordelen en tijdgebrek
voornaamste redenen om geen lid te zijn van NMT
•

Daarnaast geeft 19% aan geen duidelijk beeld te hebben van NMT.

•

Metaalunie en FME zijn de voornaamste alternatieve netwerkorganisaties.

Geen lid NMT omdat:

Lid van:

Contributie te duur in verhouding tot
diensten/voordelen

33%

Onvoldoende tijd

Metaalunie

38%

FME

24%

HISWA

“Geen”
“Ion Nederland”
“MCN”
“NBJA”
“Technische
Groothandel”

5%

IRO

0%

KVNR

0%

Anders, namelijk:

29%

Onduidelijk beeld van NMT

19%

Voel me niet ‘thuis’ bij de vereniging

14%

Niet eens met pijlers/focuspunten

14%

Positionering / invloed niet sterk genoeg

5%

Onvoldoende kennis van zaken

5%

Ben al lid van andere organisatie, is voldoende

5%

33%

Anders, namelijk:

Weet niet / wil niet zeggen

“Wel van plan,
maar nog niet van
gekomen”
“Focus op
scheepsbouw
i.p.v. reders”
24%

24%

V: Van welke andere maritieme netwerkorganisatie(s) is uw bedrijf lid?
Basis: alle niet-leden (bedrijfsniveau), n=21

Weet niet

14%

V: Wat zijn de belangrijkste redenen voor uw bedrijf om geen lid te zijn van
Netherlands Maritime Technology?
Basis: alle niet-leden (bedrijfsniveau), n=21

29% (waarschijnlijk) van plan om lid van NMT te
worden in de toekomst
•

43% is dit ‘misschien’ van plan; volgens 14% is dit onwaarschijnlijk.

Intentie om lid te worden:

24%

5%

43%

14%

14%

Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Misschien

Onwaarschijnlijk

Zeer onwaarschijnlijk

Weet niet / geen mening

V: Hoe waarschijnlijk is het dat uw bedrijf in de toekomst lid zal worden van Netherlands Maritime Technology?
Basis: alle niet-leden (bedrijfsniveau), n=21

Bijlagen

Profiel respondenten
• De steekproef leden (n=263) is als volgt verdeeld over functie en type member:
Directie

32%

Commercieel

9%

34%

27%

Technisch

17%

HR

4%

Communicatie
Financieel
Administratief
Overig

Werven

7%

2%
0%
5%

In de analyse naar
verschillen tussen
subgroepen zijn
deze functies
samengevoegd tot
één categorie
‘Overig’.

Toeleveranciers

Dienstverleners
65%

• In totaal hebben 158 (41%) van de 387 uitgenodigde lidbedrijven deelgenomen. Binnen
deze 158 bedrijven respondeerden 263 individuen, dus gemiddeld 1,7 medewerkers per
lidbedrijf. Bij vragen op bedrijfsniveau is een gewogen gemiddelde genomen van alle
respondenten binnen dat bedrijf, zodat elk bedrijf voor één is meegeteld in het totaal.

• Binnen de steekproef niet-leden heeft er per bedrijf één medewerker deelgenomen, dus
in totaal 21 bedrijven & individuen.

Onderzoeksverantwoording
• Doordat in dit onderzoek niet alle leden en niet-leden zijn ondervraagd, maar er sprake is
van een steekproef hebben we te maken met nauwkeurigheidsmarges. Deze statistische
marge bedraagt bij een netto steekproef van 263 (leden) en een betrouwbaarheidsniveau
van 95% maximaal 5,7% (ten tijde van het onderzoek bedroeg de gehele populatie N=2.341
leden). Een gerapporteerd percentage van 50% ligt dan in werkelijkheid (wanneer we de
gehele populatie zouden ondervragen) tussen de 44,3% en 55,7%.
• Bij een netto steekproef van 21 (niet-leden) bedraagt de statistische marge maximaal
19,9% (ten tijde van het onderzoek bedroeg de gehele populatie N=154 niet-leden). Een
gerapporteerd percentage van 50% ligt dan in werkelijkheid (wanneer we de gehele
populatie zouden ondervragen) tussen de 30,1% en 69,9%. De resultaten van de niet-leden
dienen daarom als zeer indicatief te worden geïnterpreteerd.

