REG LABS MEDLEMSUNDERSØGELSE

Toprække

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til
alle jer, der har taget sig tid til at svare på
REG LABs medlemsundersøgelse. Jeres
mening er central for, at REG LAB fortsat kan
tilbyde ydelser, der er relevante.
Undersøgelsen viser, at der fortsat er stor
opbakning til og tilfredshed med REG LAB.
Over 70 procent af REG LABs medlemmer er
tilfredse, og ingen har tilkendegivet at de er
utilfredse.
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Medlemmernes vurdering af udbyttet af REG
LABs ydelser ligger fortsat højt, dog kan der
registreres et mindre fald inden for visse
ydelser.
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Det ligger nogenlunde på same niveau som
tidligere undersøgelser. At 28 pct. har svaret
hverken/eller indikerer dog, at REG LAB
fortsat skal arbejde på at øge kendskab og
relevans.
Kendskab og udbytte af REG LABs ydelser
Undersøgelsen viser, at der er et meget højt
kendskab til REG LABs aktiviteter og ydelser.
Mest kendte ydelser er konferencer/gå-hjemmøder, fokusanalyser og nyhedsbrev.
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UDBYTTE AF MEDLEMSSKAB
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REG LABs medlemmer vurderer, at de har
størst udbytte af analyser af god praksis, at
blive opdateret på vigtige erhvervspolitiske
emner samt input til strategier, projekter og
nye initiativer.
REG LAB er en medlemsorganisation, og
medlemmers input til eventuelle nye ydelser
vægter højt. På den baggrund har
sekretariatet også spurgt medlemmerne, om
deres ønsker til nye ydelser.
HVILKE AKTIVITETER BØR VÆGTES FREMOVER
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Resultaterne af årets medlemsundersøgelse
er i analysen sammenholdt med tidligere
resultater fra undersøgelserne i hhv. 2015,
2013 samt 2011 med det formål at synliggøre
udvikling blandt REG LABs medlemmer.
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Fakta om undersøgelsen
Medlemsundersøgelse er gennemført blandt
foreningens medlemmer i februar 2017. 869
medlemmer blev inviteret, hvoraf 345 har
valgt at deltage i undersøgelsen. Dermed er
det opnået en tilfredsstillende svarprocent på
40%.
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Der er også givet mange input til fremtidige
emner, som REG LAB kan se nærmere på.
Det spreder sig fra grøn omstilling/cirkulær
økonomi over støre sammenhæng i
erhvervsfremmesystemet til øget fokus på
den digitale omstilling/industri 4.0. Og endelig
fortsat fokus på kvalificeret arbejdskraft.
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REG LABs rolle
Medlemmer mener fortsat, at REG LAB spiller
en vigtig rolle i forhold til deres arbejde. To
tredjedele mener, at REG LAB er
dagsordenssættende og udgør deres vigtigste
faglige netværk. Og 80 pct. vil i nogen, høj og
meget høj grad anbefale et medlemskab af
REG LAB til andre.
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*Et$ak'vt$medlem$er$deﬁneret$som$et$medlem,$der$har$ha4$personlig$kontakt$med$REG$LAB$dvs.$enten$
har$deltaget$i$årskonference,$gåAhjemAmøder$eller$gjort$brug$af$oplæg,$rådgivning$eller$sparring.$$

Mere målrettede arrangementer samt
erfarings- og videnudvikling med andre
medlemmer er de to punkter, der vægtes
højest. Men også det internationale vægtes
højt.
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