
FEITEN & CIJFERS 2017

Bezoekers vertegenwoordigen 3.500 bedrijven • 92% van de bezoekers beoordeelde de kwaliteit van 

exposanten van voldoende tot uitstekend • 82% van de bezoekers is (zeer) tevreden over hun bezoek 

aan Maintenance NEXT • 74% van de bezoekers wil Maintenance NEXT 2019 weer bezoeken • 83% van 

de bezoekers geeft aan dat Maintenance NEXT essentieel is voor de branche • 54% van de bezoekers 

bezoekt alleen Maintenance NEXT als vakbeurs voor technologie en onderhoud • Iedere bezoeker heeft 

gemiddeld 5 nieuwe relevante contacten opgedaan 

Sector
1. Petrochemie 

 & Oleochemie

2. Metaalindustrie

3. Chemie

4. Maritiem & O�shore

5. Energie, elektrotechniek,

 ICT en water

6. Food, Beverage 

 & Farma

7. Infrastructuur & 

 Utiliteitenbouw

8. Automotive 

 & Luchtvaart

BEZOEKERS
AANTAL BEZOEKERS: 11.022 | GEMIDDELD WAARDERINGSCIJFER: 7,0

Beslissingsbevoegdheid
 Eindbeslisser

 Medebeslisser

 Adviseur

 Niet betrokken

17%14%

36% 34%

Organisaties 
 Bedrijfsleven

 Onderwijs

 Overheid

 Kennisinstituut/branche-

     vereniging/onderwijsinstelling
85%

4%
3%

3%

Management

Operationeel

Technisch Kader 

Sales

Adviseur

26%
14%

38%
7%

15%

Functieprofiel bezoekers

Belangrijkste redenen van bezoek
Oriëntatie op nieuwe producten, diensten 

en technologieën: 50%
Opdoen van inspiratie en ideeën: 44%
Contacten onderhouden met bestaande relaties: 43%
Contacten leggen met nieuwe relaties: 38%
Verkrijgen van algemeen marktoverzicht en 

marktontwikkelingen: 36%

30%
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15%

10%
10%

4%

3%

2%



www.maintenancenext.nl

Gert-Jan van den Nieuwenho�, General Manager B2B

DE TRANSITIE NAAR NEXT
De wereld van onderhoud en asset management is steeds in 
beweging. Want hoewel behouden het doel is, is het verhogen van 
beschikbaarheid en productiviteit door e�ciëntie het credo. 
Gert-Jan van den Nieuwenho�, General Manager B2B verwoordt het 
als volgt: “Via onze exposanten en het adviescomité krijgt de 
organisatie onophoudelijk signalen dat de markt in beweging is. Om 
een podium te bieden aan de relevante en structurele veranderin-
gen en de partijen die zich als partner gebaseerd op expertise het 
best kwalificeren, is de vakbeurs Maintenance NEXT de uitgespro-
ken plaats.”
De onderhoudsindustrie evolueert steeds. Onderhoud vormt een belangrijke 
component van asset management en staat gelukkig bij steeds meer bedrijven op 
de agenda, zowel op operationeel niveau als in de boardroom. Dat moet ook wel, 
want oudere installaties moeten steeds veilig en beschikbaar zijn. Nu de economie 
weer op gang komt, is er toenemende druk op de productie en de mensen die 
daarvoor moeten zorgen. Om op het juiste moment de goede dingen te 
produceren of installaties beschikbaar te hebben, is maximale controle van de 
assets nodig. Van den Nieuwenho�: ’De signalen uit de markt wijzen duidelijk op 
een trend waarbij de kracht zit in de gezamenlijkheid. Nieuwe samenwerkingsvor-
men, business modellen,  het delen van vragen en met partners aanpakken van 
vraagstukken vormen de dagelijkse praktijk. Deze trends verdienen volop aandacht 
en worden daarom nader toegelicht binnen het inhoudelijk programma gedurende 
de beurs. 

DE JUISTE MIX
De belofte van data-analyse en integratie wordt inmiddels aantoonbaar ingelost. 
Met sensordata van zowel bestaande assets als nieuwe productiefaciliteiten, 
sterke analyse tools, apparaten die hun eigen conditie bewaken en met 
dienstverleners die zich toespitsen op het gebruik van beschikbare informatie om 
real-time meetwaarden te duiden en slimmer vooruit te blikken, is totale controle 
mogelijk. Veilige, betrouwbare en beschikbare installaties maken immers het 
verschil om de toegenomen regelgeving, margedruk en maximalisatie van 
productie mogelijk te maken. Van den Nieuwenho�: “Er is op verschillende vlakken 
een transitie aan de gang waaraan wij een bijdrage leveren door alle relevante 
partijen bijeen te brengen. De interactie tussen bezoekers, leveranciers en 
kennisdragers is van groot belang voor vernieuwingen in asset management. 
Daarom is de interactie  op de beursvloer, de MegaTech Plaza’s, het inhoudelijk 
randprogramma en de grote groep bezoekers zo waardevol. Het komt ook terug in 
het beursthema. We zien dat voor innovaties in beheer en onderhoud samenwerk-
ing cruciaal is. Om die reden is het thema voor de editie 2017: Mastering Assets; Partnering for 
Performance.”

DE JUISTE PARTNERS                           
Er zitten veel ingrediënten in de formule voor goed asset management. De drie belangrijke pijlers mensen, veiligheid 
en waardecreatie zijn vertaald naar de dagthema’s WHO’S NEXT, SAFETY NEXT en VALUE NEXT. Van den Nieuwenho�: 
“Met inspirerende lezingen door onafhankelijke specialisten en leveranciers bieden we de bezoekers de handvatten om 
ook zelf de transitie naar Maintenance NEXT te maken.    De onderhoudssector heeft de stations ‘cycle- 
based-maintenance’ en ‘condition based maintenance’ aangedaan en daar waardevolle lessen uit getrokken, de 
volgende stip aan de horizon is betrouwbare en toepasbare predictive maintenance. Of dat nu op het gebied van 
arbeidsmarktvraagstukken, veiligheid of ketensamen- werking en verduurzaming is, op Maintenance NEXT zijn de 

partners te vinden voor de volgende stap. Wij ontmoeten u graag in Rotterdam Ahoy van 11 tot en met 13 april 2017!”

AANTAL EXPOSANTEN: 264 | GEMIDDELD WAARDERINGSCIJFER: 6,3
EXPOSANTEN:

78% van de exposanten beoordeelt de kwaliteit van contacten voldoende tot uitstekend • 68% van de 

exposanten heeft de gewenste doelgroep bereikt • 67% van de exposanten is (zeer) tevreden over hun 

deelname • 72% van de exposanten geeft aan dat Maintenance NEXT essentieel is voor de branche

Ellen den Broeder
Verenigingsmanager Nederlandse 

Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

"Kijk om je heen. Wat me opvalt is de 

gelijkwaardigheid. Alle bezoekers hebben 

voor iedereen interesse, of het nu pompen 

zijn of drones. We hebben sectorbreed in 

de afgelopen tijd echt laten zien dat 

maintenance meer is dan zwarte handen. 

We zijn hightech aan het worden.”

Dennis Fischer
Accountmanager van Schae�er

"Onze focus ligt op het onder de 

aandacht brengen van onze service-ar-

tikelen. En dat is bijzonder goed gelukt.”

Henry Blom
Algemeen directeur van Ho�mann 

Quality Tools

"We staan voor de tweede keer op 

Maintenance NEXT en met flink meer 

vierkante meters dan de eerste keer. Het 

heeft ons zeker 40 procent meer leads 

opgeleverd. Ik durf wel te zeggen dat we 

er over twee jaar weer bij zijn.” 

Strategische partners

Ahoyweg 10 
3084 BA  Rotterdam 
Postbus 5106
3008 AC Rotterdam 

010 - 293 32 72
info@maintenancenext.nl

@MaintenanceNEXT

Belangrijkste redenen van deelname
Contacten leggen met nieuwe relaties: 96%
Naamsbekendheid vergroten: 91%
Presenteren van bestaande producten/diensten: 65%
Contact onderhouden met bestaande relaties: 60%
Introductie van nieuw product/dienst: 40%


