Nederlandse professionals zijn het meest bekend met 3D-printtechnologie
3D Printing Sentiment Index van Ultimaker toont aan dat 83 procent van de
Nederlandse professionals bekend is met 3D-printen
Utrecht, The Netherlands – November 19, 2019 – Ultimaker, wereldleider op het gebied van desktop 3Dprinten, maakt vandaag de uitkomsten van de 3D Printing Sentiment Index bekend. In dit onderzoek,
uitgevoerd door internationaal onderzoeksbureau Savanta, is een analyse gemaakt van het huidige gebruik van
3D-printers in twaalf landen. Daarnaast is ook de potentie van deze technologie voor de komende jaren
onderzocht en het sentiment omtrent 3D-printen. Amerika behaalt de eerste plaats in de index, Nederland een
tiende. Nederland komt wel op de eerste plek als het gaat om bewustzijn van 3D-printtechnologie.
1
2
3
4
5
6

USA
UK
Germany
France
China
Japan

7
8
9
10
11
12

Mexico
Switzerland
Italy
Netherlands
Spain
India

41 procent van de Nederlandse respondenten heeft ervaring met 3D-printen
De index is gebaseerd op verschillende elementen. Voor ieder land is onderzocht hoe professionals in
uiteenlopende sectoren over 3D-printen denken, wat zij weten van de mogelijkheden en hoever de adoptie van
deze technologie is. Het onderzoeksbureau deed 2.548 interviews met gekwalificeerde professionals en een
diepgaande analyse van macro-economische factoren. Wanneer we kijken naar alle landen kent 67 procent van
de respondenten de termen ‘3D-printen’ of ‘additive manufacturing’. In Nederland is deze kennis een stuk
beter: 83 procent van de respondenten is bekend met deze woorden. Maar kennis betekent niet per definitie
het gebruik van de technologie: van de Nederlandse respondenten heeft 41 procent de technologie
daadwerkelijk gebruikt. Ook hier scoort ons land hoger dan het gemiddelde van 35 procent. Niet gek, gezien
verschillende 3D-printbedrijven in Nederland hun thuisbasis hebben.
65 procent verwacht revolutie door 3D-printen
Twee derde van de ondervraagde respondenten wereldwijd verwacht dat 3D-printen een revolutie teweeg
gaat brengen in hun industrie. Daarnaast verwacht 40 procent dat 3D-printen het komende jaar al een
significante verbeterslag in bedrijfsprocessen laat zien, door het terugdringen van tijd en kosten. In Nederland
verwacht 24 procent van de respondenten dit in 2020.
Wanneer we kijken naar het verleden en de mate van adoptie van 3D-printen, heeft slechts 10 procent van de
Nederlandse respondenten deze technologie al meer dan vijf jaar in gebruik. Dit is een groot verschil met
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar twee keer zoveel respondenten (19%) 3D-printers al minstens vijf jaar
gebruiken. Het gemiddelde van de twaalf landen ligt ook op 10 procent. 3D-printen krijgt in elk geval de
komende tijd genoeg aandacht in Nederland, zo blijkt uit het onderzoek. Nederland en China scoren namelijk
het hoogste op budget voor de komende tijd en plannen om te investeren in 3D-printen.
“De 3D Printing Sentiment Index toont ons dat 3D-printen niet meer als hype wordt gezien, maar als een
blijvende technologie,” geeft Rohit Jhamb, Director Global Research & Analytics bij Ultimaker, aan. “Voor de
bedrijven die minder vooruitstrevend zijn en nog huiverig over 3D-printen, laat de index zien dat veel andere
bedrijven de voordelen al zien en het de investering waard is.”

Jos Burger, CEO van Ultimaker, voegt hieraan toe: “We vinden het altijd belangrijk om in gesprek te blijven met
eindgebruikers. De resultaten van de 3D Printing Sentiment Index geven ons vertrouwen dat we de juiste koers
varen met betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossingen, waarmee iedereen snel ROI kan behalen met 3Dprinten. We bieden een open ecosysteem van hardware, software en materialen, zodat bedrijven een
complete oplossing ontvangen die naadloos integreert met de al bestaande workflows. Hiermee faciliteren we
een toekomst waarin 3D-printen van steeds groter belang wordt en de drijvende kracht zal zijn achter digitale
distributie en lokale productie.”
Meer informatie over dit onderzoek vind je hier: https://3d.ultimaker.com/Ultimaker-3D-Printing-SentimentIndex
------Over het onderzoek
Savanta Group, een onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van
Ultimaker in drie belangrijk wereldregio’s: Europa, APAC en Noord-Amerika. Tussen 1 augustus en 30
september zijn 2.548 professionals uit twaalf landen bevraagd over 3D-printen middels een online survey. De
respondenten waren tussen de 18 en 64 jaar en werkten parttime of fulltime. De respondenten werken in
verschillende sectoren zoals het onderwijs, de architectuur en automotive. Meer informatie over de
respondenten kun je hier vinden: https://3d.ultimaker.com/Ultimaker-3D-Printing-Sentiment-Index

Over Ultimaker
Vanaf 2011 heeft Ultimaker een open en eenvoudig te gebruiken oplossing van 3D-printers, -software en materialen gebouwd waarmee professionele ontwerpers en ingenieurs elke dag kunnen innoveren. Ultimaker
is marktleider in desktop 3D-printing. Vanuit kantoren in Nederland, New York, Boston en Singapore - plus
productiefaciliteiten in Europa en de VS - werkt het wereldwijde team van meer dan 400 medewerkers samen
om de transitie van digitale distributie en lokale fabricage wereldwijd te versnellen. Kijk voor meer informatie
op: www.ultimaker.com
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