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Inleiding
ACHTERGROND & ONDERZOEKSVRAGEN
Netherlands Maritime Technology (voortaan NMT) is in 2015 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 tweede meting, die
in maart 2017 is uitgevoerd.

METHODE & DOELGROEP
De doelgroep bestaat uit leden en niet-leden (wannahaves) van NMT. In totaal zijn er onder leden
2.850 contactpersonen uitgenodigd en onder niet-leden 34, 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.

www.maritimetechnology.nl

Inleiding
VELDWERK & RESPONS
Het veldwerk liep van 1 t/m 21 maart 2017. Er is één uitnodiging verstuurd, alsmede twee
reminders (allen per e-mail), waarvan de laatste door NMT zelf is verstuurd.
Onder leden hebben 281 (10% respons) contactpersonen deelgenomen aan het onderzoek en
onder niet-leden 6 (18% respons).

LEESWIJZER RAPPORTAGE
De resultaten van dit onderzoek (2017) en het onderzoek van 2015 (waar vragen overeenkomen)
zijn apart gerapporteerd.
In de analyse is (waar mogelijk) gekeken naar verschillen tussen het onderzoek van 2015 en 2017
en daarnaast naar type member (werf, toeleverancier of dienstverlener), functie (directie,
commercieel, technisch of overig) en functieniveau. Significante, relevante verschillen zijn tekstueel
vermeld.
Omdat er zeer weinig niet-leden aan de vragenlijst hebben deelgenomen zijn resultaten van nietleden tekstueel op frequentieniveau gerapporteerd. Wegens lage aantallen zijn deze resultaten
indicatief.
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Management summary
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Samenvatting
• Het is duidelijk waar NMT voor staat: de kernwaarden betrokkenheid en pro-activiteit
worden grotendeels waargemaakt.
• Leden waarderen vooral branchevertegenwoordiging en aanwezigheid van NMT op beurzen.

Imago

• NMT scoort minder goed op verenigingsgevoel.
• Informatie over NMT en transparantie van NMT zijn belangrijkste verbeterpunten.
• Netwerken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de maritieme sector zijn de
belangrijkste redenen voor lidmaatschap.
• Leden hechten de meeste waarde aan de activiteiten: beurzen en innovatieprojecten.

Behoeften

• Leden worden het liefst per nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Daarnaast is de voorkeur
voor het face-to-face kanaal gestegen t.o.v. 2015.
• Tevredenheid over mate van persoonlijk contact is gestegen.

Tevredenheid

• Ook value for money van lidmaatschap is gestegen (in 2015 was dit een reden om geen lid te
worden van NMT).
• Ondanks de stijging ten opzichte van 2015, blijft de aanbevelingsscore laag.
• De blijfintentie is evenals in 2015 hoog te noemen.

Loyaliteit

NPS:
2017: -6
2015: -24

• De helft van de leden voelt zich redelijk tot zeer betrokken bij NMT; daarnaast wil een kwart
zich graag meer betrokken voelen bij NMT.
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Aanbevelingen
Probeer duidelijker te communiceren over ontwikkelingen bij NMT
•

Bijvoorbeeld door helder te communiceren over visie en doelstellingen van NMT.

•

De belangrijkste reden voor lidmaatschap is op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen;
leden stellen het op prijs als er duidelijker gecommuniceerd wordt over inspanningen en
resultaten van NMT.

•

Leden hebben de voorkeur voor contact via de nieuwsbrief, maar ook face-to-face mag er meer
gedeeld worden met leden. Bijvoorbeeld in de vorm van informatiebijeenkomsten.

Communicatie

Focus meer op netwerken en samenwerken, dit versterkt het verenigingsgevoel
•

Ondanks stijging van het verenigingsgevoel t.o.v. 2015 ervaart een gedeelte van de leden geen
verenigingsgevoel. Door (nog) meer netwerkactiviteiten te organiseren en leden meer samen te
laten werken kan het verenigingsgevoel versterkt worden.

•

Dit kan face-to-face, maar ook digitaal; bijvoorbeeld via een online platform waarop leden met
elkaar in contact kunnen komen en kunnen netwerken.

•

Ook geven leden aan dat er meer behoefte is aan persoonlijk contact, bijvoorbeeld door het
doen van bedrijfsbezoeken.

Netwerken
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Onderzoeksresultaten
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A. Imago
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Maritiem en netwerk zijn meest genoemde
associaties met NMT onder NMT leden
•

Andere vaak genoemde associaties zijn scheepsbouw, kennis, en export.

•

In 2015 werden scheepsbouw, maritiem en beurzen ook veel genoemd. Kennis en export worden in
vergelijking met 2015 vaker genoemd.

V: Wat komt er bij u op als u denkt aan NMT?
Basis: leden 2017, n=281. De 50 meest genoemde associaties zijn opgenomen in de Wordcloud
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Aanwezigheid is volgens leden sterkste punt
van NMT
•

Daarnaast zijn branchevertegenwoordiging, communicatie en branding sterke punten.

•

Ten opzichte van 2015 zijn vergelijkbare punten genoemd.

Sterke punten (top 4)
1.

2.

3.

4.

Aanwezig (23%): beursdeelnames, marketing,
zichtbaar, sterke positionering, internationaal

Branchevertegenwoordiger / verbindende
factor (22%): netwerk, eenheid, betrokken,
gezamenlijke belangen, verbinden van maritieme
spelers
Communicatie en (markt)informatie (17%):
informatief, helder, direct, sterk
Branding en uitstraling (14%): goed, duidelijk,
herkenbaar

1.
2.

“Goede uitstraling tijdens beurzen en evenementen”
“De organisatie van internationale beurzen”
“Organisatie en deelname buitenlandse beurzen en missies”
“Organisatorisch sterk en duidelijk aanwezig op beurzen”
“Internationaal gepositioneerd”
“Betrokken bij de maritieme industrie”
“Samen iets organiseren, sterk in binding”
“Maritieme spelers binnen NL bij elkaar brengen”
“Alle aspecten van de bedrijfstak worden vertegenwoordigd”

3.

“Heldere communicatie naar leden”
“Verstrekt goede informatie”
“Helder en informatief”
“Directe communicatie”
“Sterke communicatie/presentatie”

4.

“Sterke uitstraling als branche organisatie”
“Imago professioneel”
“Uitstraling naar internationale markten”
“Betrouwbaar imago”
“Eén gezicht naar buiten”

V: Wat vindt u sterke punten m.b.t. NMT en wat kan er beter?
Basis: leden 2017, n=203
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Informatie over en transparantie van NMT zijn
de belangrijkste verbeterpunten
•

Dit wordt gevolgd door het vergroten van de betrokkenheid en het clubgevoel van NMT en het vergroten
van de aandacht voor kleinere bedrijven.

•

Ten opzichte van 2015 zijn vergelijkbare verbeterpunten genoemd.

Verbeterpunten (top 4)
1.

2.

3.

4.

Informatie en transparantie over NMT en
activiteiten (32%): meer zichtbaarheid,
doelstellingen en visie beter in kaart brengen,
online meer informatie aanbieden en
communicatie verhelderen
Vergroten betrokkenheid en verenigingsgevoel
(25%): meer contactmomenten /
bedrijfsbezoeken,
leden meer betrekken, meer
netwerkactiviteiten
Meer aandacht voor kleinere bedrijven (7%): te
groot / te breed, meer aandacht voor kleinere
(MKB) bedrijven, grote spelers domineren
Meer internationale focus (6%): internationale
bekendheid vergroten, lobby bij EU

1.

“Niet altijd even zichtbaar hoe breed het takenpakket is en
voor wie jullie (in welke functies) interessant zijn”
“Inspanningen en resultaten kunnen veel zichtbaarder”
“Communicatie met de achterban, waar staat NMT voor”
“Moet meer zichtbaar aanwezig zijn”

2.

“Online platform om eenvoudig met medeleden in contact te
komen”
“Leden nog meer betrekken bij organisatie”
“Het verenigingsgevoel: hebben werknemers in de maritieme
sector in NL het gevoel dat ze deel zijn van de NMT familie
of is NMT iets van de bedrijven?”
“Meer bezoeken aan de bedrijven (leden)”

3.
4.

“Cohesie zoeken met de kleinere deelnemers”
“Meer aandacht/platform voor expertise (kleinere) leden”
“Te weinig oog voor de iets kleinere leden ”
“Meer oog voor MKB”

“Invloed op overheid en internationale organisaties”
“Internationale bekendheid”
“Verbetering van de positie van Europa als geheel”

V: Wat vindt u sterke punten m.b.t. NMT en wat kan er beter?
Basis: leden 2017, n=142
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Imago NMT positiever in vergelijking met 2015
•

Overgrote meerderheid van leden ziet NMT als een professionele organisatie, dit is een stijging ten opzichte
van 2015.

•

Ook is het voor leden duidelijker waar NMT voor staat in vergelijking met 2015.

Stellingen NMT (1/2)
(zeer) mee (zeer) mee
eens
oneens
2017

19%

69%

9%

1%

88%

1%

3% 4%

79%

3%

84%

5%

67%

14%

76%

2%

73%

2%

NMT is een professionele
brancheorganisatie

2015

2017

15%

64%

10%

14%

74%

11%

2% 3%

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

2015

NMT heeft een positieve
invloed op het imago van de
Nederlandse maritieme
technologie

8%

59%

2017

15%

2015

15%

Zeer mee eens

19%

61%

16%

57%

Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens

10%

17%

Mee oneens

Zeer mee oneens

1%

2%

4%

5%

8%

Weet niet / geen mening

V: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Basis: leden 2017 n=281, leden 2015 n=263

www.maritimetechnology.nl

Een derde van de leden ziet NMT als een sterk
merk
•

Ook niet leden (4 van de 6) zien NMT als een sterk merk.

•

Als we kijken naar verschillen op functieniveau dan zien directieleden NMT als een minder sterk merk in
vergelijking met management personeel (62% vs. 74%).

•

Meer leden ervaren een verenigingsgevoel ten opzichte van 2015, desondanks ervaart twee van de vijf
leden nog steeds geen verenigingsgevoel bij NMT.
(zeer) mee (zeer) mee
eens
oneens

Stellingen NMT (2/2)
Ik zie NMT als een sterk merk

NMT heeft een sterke
positionering richting
de overheid

2017

2017

59%

5%

22%

44%

32%

69%

8%

49%

5%

45%

3%

4%

39%

21%

4%

30%

27%

6%

4% 1%

14%

Leden
2015

Ik heb een echt
verenigingsgevoel*
bij NMT

10%

8%

2017

5%

2015

6%

Zeer mee eens

37%

36%

33%

37%

24%

Mee eens

3%

39%

Niet mee eens, niet mee oneens

V: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Basis: leden 2017 n=281, leden 2015 n=263

14%

20%

Mee oneens

16%

Zeer mee oneens

6%

8%

Weet niet / geen mening

* = In 2015 uitgevraagd als ‘clubgevoel’
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Kernwaarden worden volgens leden
grotendeels nageleefd
•

Leden vinden NMT meer betrokken dan proactief.

Maakt NMT kernwaarden waar?
Maakt NMT
haar kernwaarden waar?

Betrokkenheid

Pro-activiteit

16%

54%

11%

20%

48%

Volledig

Grotendeels

27%

Enigszins

Nauwelijks

Niet

Ja

Nee

4%1% 6%

70%

4%

6% 2% 6%

59%

7%

Weet niet / geen mening

V: De kernwaarden van NMT zijn: betrokkenheid en pro-activiteit. In hoeverre vindt u dat deze kernwaarden worden waargemaakt?
Basis: leden 2017, n=281
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B. Behoeften
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Belangrijkste redenen voor lidmaatschap zijn
op de hoogte blijven en netwerken
•

Ook in 2015 waren dit de voornaamste redenen voor lidmaatschap.

•

Internationale marktinformatie en professionele trainingen zijn het meest gestegen ten opzichte van 2015.

Redenen om lid te worden:
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen
Netwerken
Internationale marktinformatie
Kennisdeling*
Deelname aan beurzen/missies
Belangenbehartiging richting overheden
Kennis opdoen van ontwikkelingen duurzaamheid binnen de sector*
Beïnvloeding (inter)nationale regelgeving*
Professionele maritieme trainingen
Samenwerkingen aangaan
Invloed uitoefenen (participatie werkgroepen en commissies)
Persoonlijk advies
Kortingen op deelnametarieven
Het verenigingsgevoel
Anders
Weet niet

72%

66%

71%
71%
54%

41%

52%
39%
41%

48%

2017
2015

47%

32%
32%
19%

28%
27%
29%

22%
25%
14%
16%
13%
10%
10%
9%

4%
6%
2%
7%

Redenen geen lidmaatschap:
1.
2.
3.

Al lid van een andere organisatie
Sinds kort op de hoogte van de
vereniging
Lidmaatschapskosten zijn te hoog
(voor jonge organisatie)

* = niet uitgevraagd in 2015
V: Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om lid te worden van NMT?
Basis: leden 2017 n=281, leden 2015 n=263

V: Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen geen lid te zijn van NMT?
Basis: niet-leden 2017 n=6

www.maritimetechnology.nl

Volgens 2 op de 3 leden voorziet NMT in
behoefte
•

Zeer weinig leden (1%) vinden dat NMT niet of nauwelijks voorziet in de behoefte.

•

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2015.

NMT voorziet in behoefte:

2017

11%

2015

9%

49%

17%

49%

Volledig

Grotendeels

16%

Enigszins

Nauwelijks

Niet

1%

5% 1%

22%

20%

Weet niet / geen mening

Voldoet enigszins, omdat:
Voldoet volledig/grotendeels, omdat:
-

“De verwachting die wij hebben wordt waargemaakt.”
“Ik ben tevreden over de activiteiten die NMT organiseert.”
“Ik ervaar een toegevoegde waarde aan lidmaatschap.”
“Clipper is duidelijk en komt altijd netjes op tijd.”
“Ze zijn de enige partij die belangen namens ons bedrijf
behartigen.”
“Tevreden over kwaliteit en soort activiteiten.”
“Voor een groot deel voldoet NMT aan onze behoefte, het is aan
ons om aan de activiteiten deel te nemen.“
“Voldoet, maar betrokkenheid naar leden toe is niet optimaal.”

-

“Wij steken er zelf niet voldoende tijd in.”
“We maken niet van alle activiteiten gebruik.”
“Er is recent veel veranderd, onduidelijk waar NMT nu staat.”
“Niet alle issues sluiten aan bij ons bedrijf.”
“Wij hebben behoefte aan meer kleine bijeenkomsten.”

-

“We geen idee hebben wat we met NMT kunnen doen.”
“Het is te weinig concreet.”
“Sluit niet aan bij mijn verwachtingen.”
“Naar mijn idee blijven de activiteiten achter bij de
doelstellingen.”
“Er is geen duidelijke focus.”
“Er zijn veel teveel onderwerpen.”

Voldoet nauwelijks/niet, omdat:

-

V: In hoeverre voorziet NMT in deze behoeften?
Basis: leden 2017 n=274, 2015 n=244
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Promotie NMT in binnen- en buitenland meest
belangrijke speerpunt
•

Ook sector- en marktinformatie wordt door een groot deel van de leden belangrijk gevonden.

•

Operationeel personeel vindt exportondersteuning minder belangrijk in vergelijking met andere
functieniveaus.

•

Volgens alle niet leden (n=6) zijn promotie, concurrentiepositie en sector- en marktinformatie de
belangrijkste speerpunten van NMT.
Belangrijke speerpunten:
Promotie NMT in binnen- en buitenland

83%

1%

Sector- en marktinformatie

79%

2%

Innovatiestimulering

57%

5%

Regelgeving

55%

5%

52%

7%

Exportondersteuning

44%

12%

Subsidies en financiering

43%

11%

Opleidingen maritieme techniek

43%

11%

Imago- en instroombevordering

Niet belangrijk

5%

66%

Concurrentiepositie en maatschappelijk belang

Ontwikkeling maritieme professionals

Belangrijk

40%

6%

V: Geef van onderstaande speerpunten van NMT aan hoe belangrijk u deze vindt
Basis: leden 2017, n=281
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Beurzen en innovatieprojecten zijn meest
belangrijke activiteiten
•

Daarnaast zijn netwerkbijeenkomsten en seminars belangrijk volgens leden.

•

Zeildag en motortocht worden als minst belangrijke activiteiten gezien.

Belangrijke activiteiten:
Beurzen
Innovatieprojecten

65%

6%

61%

Netwerkbijeenkomsten/Algemene ledenvergadering

52%

Seminars of workshops

52%

Aanleveren nieuwsitems website

Belangrijk

7%
8%

Niet belangrijk

4%

47%

6%

Categoriebijeenkomsten scheepswerven

37%

12%

Trainingen

35%

12%

Handelsmissies

35%

13%

Commissies en/of stuurgroepen

34%

11%

Congres op managementniveau

32%

Inkoop- en verkoopvoorwaarden

32%

Nieuwjaarsreceptie
Welkomsbijeenkomst

16%
20%

25%

28%

15%

Zeildag

11%

Motortocht

6%

30%
46%

60%

V: Geef van onderstaande activiteiten aan hoe belangrijk u deze vindt
Basis: leden 2017, n=281
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Niet-leden bezoeken vooral
netwerkbijeenkomsten NMT (indicatief)
•

2 van de 6 leden geeft aan niet deel te nemen aan activiteiten van NMT.

Activiteiten NMT:

Netwerkbijeenkomsten

3

Beurzen

1

Seminars of workshops

1

Innovatieprojceten

1

Handelsmissies

0

Trainingen

0

In- en verkoopvoorwaarden

0

Geen activiteit

2

V: Aan welk van de volgende activiteiten van NMT neemt uw bedrijf wel eens deel of maakt uw bedrijf gebruik?
Basis: niet-leden 2017, n=6
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Leden worden het liefst via een nieuwsbrief op
de hoogte gehouden
•

In vergelijking met 2015 is er een grotere voorkeur voor face-to-face op de hoogte gehouden worden.

•

Ondanks de licht afgenomen voorkeur voor e-mailings, sluit de informatie per mail wel aan bij behoeften.

Informatie per mail sluit aan bij
behoeften:

Voorkeur contact:

67%
64%

Nieuwsbrief (Engels of Nederlands)
E-mailings
Face-to-face
Magazine (digitaal)*

56%
69%

2015

Helemaal mee eens

47%
20%

2017
44%

0%

60%

2015

Oneens

23%

Magazine (print)*

0%

Ledenbezoek*

0%

17%

Helemaal oneens
27%

3%
5%

Anders

3%
0%

Weet niet / geen mening

1%
2%

Eens
Neutraal

37%
38%

Website

Telefonisch

8%

4%

* = niet/anders uitgevraagd in 2015

V: Hoe wordt u door NMT het liefst op de hoogte gehouden van nieuws en informatie?
Basis: leden 2017, n=281, leden 2015, n=263

(helemaal) eens

69%

(helemaal) oneens

5%

V: De informatie die ik per mail van NMT ontvang sluit aan bij mijn
behoeften.
Basis: leden 2017, n=281
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Tevredenheid (leden)
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Hoge tevredenheid over activiteiten
•

Leden zijn meer tevreden over de mate van persoonlijk contact in vergelijking met 2015.

•

Ook zijn ze meer tevreden over value for money van lidmaatschap in vergelijking met 2015.

•

Directieleden zijn minder tevreden over value for money in vergelijking met andere functieniveaus.

Tevredenheid diensten NMT
(zeer)
(zeer)
tevreden ontevreden
2017

13%

60%

15%

1%

10%

73%

1%

70%

2%

59%

6%

42%

10%

42%

9%

30%

10%

Georganiseerde activiteiten

2015

7%

2017

63%

14%

14%

46%

2%

26%

15%

6%

8%

Mate van persoonlijk contact

2015

2017
Value for money (verhouding
diensten/voordelen van
lidmaatschap m.b.t. contributie)

8%

34%

6%

2015 2%

36%

Tevreden

8%

32%

28%

Zeer tevreden

34%

39%

Niet tevreden, niet ontevreden

7%

7%

Ontevreden

3%

Zeer ontevreden

2%

3%

14%

17%

22%

Weet niet / geen mening

V: In hoeverre bent u tevreden over de volgende diensten van NMT?
Basis: leden, 2017 n=281, leden 2015, n=263
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Belangrijkste verbeterpunt NMT is meer focus
op netwerken en samenwerken
•

Ook is het belangrijk om de belangen van het MKB beter te behartigen, meer voorlichting en informatie te
geven en meer persoonlijk contact te bewerkstelligen.

Belangrijkste
verbeterpunten:
1.

Meer focus op netwerken en
samenwerken

2.

Beter de belangen van mkb
behartigen

3.

Meer voorlichting en informatie
geven

4.

Meer persoonlijk contact

“Meer beursactiviteiten op maritiem gebied.”
“Samenwerking met andere brancheverenigingen.”

“Meer aandacht voor innovatie en MKB”

“Betere voorlichting en informatie.”

“Meer persoonlijk contact met de leden, bijvoorbeeld door
bedrijfsbezoeken.”
“Ons bezoeken en kijken wat de vereniging voor ons kan
doen.”

V: Heeft u verbeterpunten voor de diensten en/of activiteiten van NMT? Wat zou NMT als eerste moeten verbeteren?
Basis: leden 2017, n=281
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Loyaliteit (leden)
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Aanbevelingsscore (NPS) gestegen t.o.v. 2015
•

Ondanks deze stijging blijft de NPS laag (-6).

•

De blijfintentie is evenals in 2015 hoog; 4 op de 5 leden verwacht over 3 jaar nog steeds lid te zijn van NMT.

•

n=2 van de n=6 niet-leden geven aan in de toekomst zeer waarschijnlijk lid te worden.

Aanbevelen:

Blijfintentie:

NPS

NPS:
2017: -6
2015: -24

53%

2017

2015

46%

44%

Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

48%

Misschien
26%

38%
20%

Onwaarschijnlijk

14%

2017

36%

2015

37%

Zeer onwaarschijnlijk
Weet niet / geen mening

NPS

=

% criticasters

-

% promotors

V: Hoe waarschijnlijk is het, op een schaal van 0 t/m 10, dat u een lidmaatschap
van NMT zult aanbevelen aan andere bedrijven (indien zij nog geen lid zijn)?
Basis: leden 2017, n=278, leden 2015, n=258

8%

11%

1%
6%

2%
6%

(zeer) waarschijnlijk

82%

81%

(zeer) onwaarschijnlijk

4%

2%

V: Hoe waarschijnlijk is het dat uw bedrijf over drie jaar nog steeds lid is van
NMT?
Basis: leden,2017, n=281, leden 2015, n=263
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Gemiddeld overall rapportcijfer NMT is 7,4
•

Ten opzichte van 2015 geven meer leden een goed (8 of hoger).

Rapportcijfer:
Gemiddeld:
Waardering
2017
2017: 7,4Betrokkenheid

Waardering 2015

2015: 7,2

46%

51%
55%
40%

3%

5%

2017

2015

Onvoldoende (5 of lager)

Voldoende (6 of 7)

Goed (8 of hoger)

V: Welk rapportcijfer zou u, alles bijeengenomen, aan NMT geven?
Basis: leden (excl. weet niet), 2017 n=271, leden 2015, n=250
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Helft van de leden voelt zich redelijk of zeer
betrokken bij NMT
•

Dit is een stijging ten opzichte van de betrokkenheid in 2015.

•

Ruim een kwart van de leden wil zich meer betrokken voelen; dit zijn voornamelijk leden die zich nauwelijks
betrokken voelen.

Betrokkenheid:
2017

2015

13%

11%

Zeer betrokken
32%
36%

Enigzins betrokken
Nauwelijks betrokken
34%
32%

Waardering
2017
Betrokkenheid

Redelijk betrokken

28%

wenst meer
betrokkenheid

Helemaal niet betrokken
Weet niet

12%

18%

3%

3%

V: Hoe betrokken voelt u zich bij NMT?
Basis: leden 2017, n=281, leden 2015, n=263

V: Zou u graag meer betrokken willen zijn bij NMT?
Basis: leden 2017 excl. zeer betrokken, n=234
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Concurrentiepositie
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FME voornaamste alternatieve
netwerkorganisatie
•

Daarnaast zijn leden van NMT soms ook lid van Metaalunie en IRO.

•

n=2 van de n=6 niet-leden is helemaal geen lid van een maritieme netwerkorganisatie.

Lidmaatschap andere netwerkorganisaties

In 2017 lid van:

FME

29%

Metaalunie

19%

IRO

16%

HISWA

11%

KVNR

9%

Holland Yachting Group
VIV

Anders
Geen lid andere organisatie
Weet niet / wil ik niet zeggen

7%

4%
11%
18%
21%

V: Van welke andere maritieme netwerkorganisatie(s) is uw bedrijf lid?
Basis: leden 2017, n=281
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Bijlagen
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Met kwart van bedrijven maritieme sector gaat
het beter dan 2 jaar geleden
•

Eén op de drie geeft aan dat het slechter gaat.

Hoe gaat het
met
uw t.o.v.
bedrijf
vergelijking
Status
bedrijf
2 jaaringeleden:
met twee jaar geleden?
7%
24%

Beter

Gelijk
32%
Slechter

Wil ik niet zeggen
37%

V: Hoe gaat het met uw bedrijf (uitsluitend in de maritieme sector) in vergelijking met twee jaar geleden?
Basis: leden 2017, n=281
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Profiel leden
•

In totaal hebben 175 (44%) van de 400 uitgenodigde lidbedrijven deelgenomen. Binnen deze 175 bedrijven
respondeerden 281 individuen, dus gemiddeld 2,3 medewerkers per lidbedrijf.

Functiecategorie:

Functieniveau:

Commercieel
Directie

31%

33%

Technisch

21%

Human Resources
Management

Operationeel
36%

44%

4%

Communicatie
Financieel

Administratief
Overig

5%
2%

1%
22%
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