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Het Fedecom Onderwijs weer een stap verder

GTH 2017: one-stop-shop voor elke ‘groene’ professional

‘Nominatie Bronzen Sikkel leidt tot  
wereldwijde interesse’

Ledenbijeenkomst Veehouderijtechniek  
met fosfaat- en mestgassenproblematiek

‘Bevlogen ‘sprekersduo’ op ledenbijeenkomst  
Veehouderijtechniek’

‘Verduurzaming van uw meest vitale  
werkkapitaal: uw medewerkers’

‘Meer unieke deelnemers en meer expositie- en 
demonstratieruimte verhuurd’

‘Veel MKB-bedrijven maken nauwelijks gebruik 
van andermans software’

Luisteren naar, en kijken bij klanten voor  
het beste (service) advies

Save the date: 
Donderdag 25 januari 2018 vindt de 2e editie van  
het vrouwen event  
M.O.V.E. plaats.

Save the date: 

Donderdag 7 december 2017 

Fedecom Jaarvergadering
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Mollemalen 
Je kent ze wel, die verhalen over resultaten en succes. Sommige mensen lijkt het 
gewoon aan te komen waaien: wat ze ook doen of aanpakken, het gaat meteen goed 
en het leidt tot geweldige prestaties. Natuurtalenten die zonder al te veel moeite de 
hoofdprijs pakken. Ongenaakbaar, en onnavolgbaar, winnaars die echte kampioenen 
worden. Hun populariteit stijgt tot ongekende hoogte en soms worden het supersterren. 
Letterlijk supersterren in de muziek of sportwereld, maar ook sterren in de dagelijkse 
werkomgeving en in het bedrijfsleven. Succesverhalen van ondernemers waarbij het 
allemaal wel vanzelf lijkt te gaan. 

Je hebt ook harde werkers. Mensen die enorme inspanningen moeten verrichten om een 
gering resultaat te bereiken. Het is worstelen en vechten en dan lukt het vaak ook nog 
net niet. Een tweede positie of anoniem meedoen is dan hun deel. Soms ook hoon, want 
de buitenwereld is van oordeel dat zij het toch maar eens waar moeten maken.

Aan bovenstaande moest ik denken toen ik Bauke Mollema in de Tour de France een 
etappe zag winnen. Terecht was het commentaar van de journalisten: ‘Zie hem trappen 
op die fiets, hij schudt van de ene kant naar de andere kant, hij vecht, hij trekt aan het 
stuur en gaat nog meer heen en weer schuddend en harkend op die fiets tekeer.’ Tegen 
de wind in sleurend en trekkend en kromgebogen over het stuur zichzelf een weg 
banend. ‘Hoe sterk is de eenzame fietser?’, fluistert de stem van Boudewijn de Groot 
in mijn achterhoofd. Het is kilometers lang zenuwslopend secondewerk, maar het lukt 
Bauke om als eerste in die etappe over de meet te komen. Je ziet de ingetogen vreugde, 
maar de blijdschap straalt nauwelijks van z’n gezicht af. De frêle wielrenner heeft wel een 
afgemeten commentaar na de finish: ‘tja, mwah… ik wist dat ik het kon, maar het waren 
wel de zwaarste kilometers uit mijn leven’. Die manier van vechtend de trappers naar 
beneden duwen tegen de weerstand in en dan ingehouden bescheiden zijn over deze 
topprestatie. Dat noemen we vanaf zondag 16 juli “Mollemalen”. Bij het grote publiek 
maakt het meer beleving en enthousiasme los dan de zoveelste overwinning van de 
gedoodverfde favoriet. 

In ons hart weten we allemaal dat de dingen niet vanzelf gaan. Veel vaker is er oneindig 
veel geduld en doorzettingsvermogen nodig om de top te bereiken. Maar als die dan een 
keer wordt bereikt, dan is de vreugde bij onszelf en het respect van het publiek des te 
groter.

Het maken, leveren en onderhouden van machines en techniek vraag ook eindeloos 
veel geduld, grote kennis van de omgeving en een voortdurende, grote inspanning 
op weg naar een onderscheidende bedrijfsprestatie. En dat ook nog in teamverband: 
“Mollemalen” in optima forma. Fedecom is er trots op en levert u als lid graag de support 
bij uw “wedstrijden” in de vorm van gestroomlijnd materiaal, perfect opgeleide en 
getrainde (be)stuurders en een optimale presentatie naar het publiek. Natuurlijk moet je 
uiteindelijk als bedrijf wel zelf de trappers ronddraaien. Als je dat het snelst en het langst 
kunt, zul je uiteindelijk “door Mollemalen de top behalen”.

‘Natuurtalenten die 

zonder al te veel 

moeite de hoofdprijs 

pakken. Ongenaak-

baar en onnavolgbaar, 

winnaars die echte 

kampioenen worden’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Bevlogen ‘sprekersduo’ op leden
bijeenkomst Veehouderijtechniek

Voorzitter van de afdeling Ruud Schlenter 
opende de bijeenkomst en besprak kort de 
actualiteiten binnen de afdeling waaronder:
• KOM: Meet en Adviesrapport 

Melkinstallaties (MAR) moet z.s.m. 100% 
digitaal en is verplicht per eind 2017.

• De enquête melktechniek krijgt een 
inhoudelijke en fysieke update.

• Fedecom blijft zoeken naar nieuwe 
deelnemers in het Bedrijfsvergelijk.  
Een geweldig initiatief voor 
dealerbedrijven om te monitoren  
hoe goed ze het doen in vergelijking  
met collega’s.

• Er zal een creatieve denktank worden 
opgezet om nieuwe ideeën rondom 
beurzen specifiek voor de afdeling te 
bespreken.

• Ook werd een toelichting verzorgd  
over de opleiding melkwinningstechniek 
en de werkgroepen waarover u verderop 
in deze uitgave meer leest.

Op 7 juni kwamen zo’n 40 leden van de afdeling Veehouderijtechniek bijeen voor de ledenbijeenkomst bij  

Aeres Tech in Ede om te worden bijgepraat over belangrijke en actuele thema’s in de veehouderijtechniek.

Fosfaat en mestgassenproblematiek
Bij de inhoudelijke toelichting op actuele 
onderwerpen beet Hans Dirksen van 
Dirksen Management Support het 
spits af en nam de aanwezigen op 
meeslepende wijze mee in de actualiteit 
rondom het meest besproken onderwerp 
van dit moment: de fosfaatproblematiek. 
Vanuit het verleden en de huidige stand 
van zaken schetste hij een beeld van de 
ontwikkelingen voor de toekomst. 

Vervolgens was de beurt aan Jetty 
Middelkoop van Brandweer Amsterdam
Amstelland met een presentatie over de 
gevaren van mestgassen. Een onderwerp 
dat nooit de aandacht krijgt die het 
verdiend. Met indrukwekkende praktische 
voorbeelden en bijbehorende, meestal 
schokkende anekdotes droeg ze talloze 
argumenten aan om dit onderwerp 
scherp op het netvlies te krijgen. Vaak 

situaties waar het ‘misging’. De gevaren 
van mestgassen worden onderschat 
en jaarlijks gebeuren er (dodelijke) 
ongevallen bij mens en vee. Het topje van 
de ijsberg, want veel ongelukken worden 
niet gemeld omdat de getroffenen er 
met veel geluk ‘net’ mee wegkomen. 
Het verhaal van Middelkoop maakte de 
aanwezigen ervan bewust van dat hier 
in de branche voldoende aandacht aan 
besteed moet worden. In de werkgroep 
‘Veilig werken in stal en omgeving’ staat 
dit item dan ook duidelijk op de agenda.

De middag werd afgesloten met 
een rondleiding door de les en 
praktijklokalen van Aeres Tech. 
Samenvattend was het een uitermate 
geslaagde en drukbezochte bijeen
komst met bevlogen sprekers waarin 
ontmoeting en kennis opdoen centraal 
stonden.
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Luisteren naar, en kijken bij klanten 
voor het beste (service) advies

Heftruckcentrum Post uit Kampen 
(Ov.) dankt zijn naam aan grondlegger 
Jan Post die in 1957 niet ver van de 
huidige bedrijfslocatie startte met 
zijn landbouwmechanisatie en 
constructiebedrijf. De bijbehorende winkel 
groeide in de loop der jaren uit tot een 
groothandel die op de huidige locatie meer 
ruimte vond en 10 jaar geleden verkocht 
is. Heftruckcentrum Post is gehuisvest in 
hetzelfde gebouw en wordt gerund door 
Kees van der Sar (60) en Stefan Davids (39). 
Beiden raakten aan het begin van hun 
carrière betrokken bij het bedrijf en 
klommen op van respectievelijk stagiair 
en monteur tot directeur. ‘Kees heeft 
eerst geruime tijd elders gewerkt en 
kwam in 2001 terug als plaatsvervangend 
directeur,’ zegt Stefan Davids. ‘In diezelfde 
tijd kwam ik binnen als monteur. Kees 
heeft vervolgens de helft van de aandelen 
overgenomen van een van de broers 
Piening. Zelf ben ik vanuit monteur 

doorgegroeid via Chef Werkplaats, 
Magazijnmeester en vervolgens op 
verzoek van Kees als vertegenwoordiger 
aan de slag gegaan. Sinds 2011 ben ik 
voor 50% eigenaar doordat Henk Piening 
zijn aandelen wilde verkopen.’  

Luisteren en kijken
Met in totaal 19 werknemers en acht 
servicebussen bedient Post een grote 
verscheidenheid aan klanten, ‘van 
Enschede tot Apeldoorn en vanaf daar 
omhoog tot aan Denemarken’. Ook 
daarbuiten bedient Post gebruikers 
van vorkheftrucks, maar dat is geen 
doel op zich. Zo werken verschillende 
filialen van Euromaster Bandenservice 
met vorkheftrucks van Post nadat de 
naastgelegen vestiging hun goede 
ervaringen deelde. Met enige trots zegt 
Davids: ‘We hebben ook de Johan Cruijff 
Arena als klant. Onze service gaat van 
mondopmond en als we passende 

oplossingen kunnen bieden in overleg 
met de importeur, dan doen we dat 
graag.’ Al met al verkoopt Post zo’n 200 
tot 250 trucks per jaar. 70% daarvan is 
tegenwoordig elektrisch. 

Davids vindt het belangrijk om 
voorafgaand aan de verkoop een 
beeld te hebben van het gebruik en de 
werkomgeving. Het tonnage is maar een 
heel klein deel van de oplossing. 

We luisteren goed naar onze klanten 
en geven gericht advies en ontwikkelen 
daarbij zo nodig zelf uitrustingsstukken en 
hulpmiddelen om in specifieke behoeftes 
te voorzien. Denk aan (goedkopere) 
trommelremmen voor beperkt gebruik 
versus (duurdere) oliebadremmen voor 
intensief gebruik. ‘Of aan dieseltrucks 
versus elektrische. De accu een nachtje 
laden kost €2,50 per keer en een 
gasfles kost €25. Bij intensief gebruik is 

Heftruckcentrum Post, voor ingewijden een bekende naam, voor niet ingewijden snel vertrouwd. Vanuit 

agrarische roots 60 jaar geleden gestart en gaandeweg uitgegroeid tot specialist op het gebied van intern 

transport, vooral vorkheftrucks, en afgelopen jaar bekroond als Servicebedrijf van het jaar.

elektrisch heel snel voordeliger.’ Een ander 
voorbeeld dat Davids aanhaalt, zijn de 
blauwe vorkheftrucks van het Chinese 
merk BYD. ‘Elektrische trucks met een 
onderhoudsvrije Lithium ijzerfosfaat 
accu die in een à twee uur vol te laden is. 
Duurder in aanschaf, maar onderhoudsvrij 
en je hebt geen wisselaccu’s meer nodig. 
Bovendien gebruikt het merk betrouwbare 
en bewezen componenten.’ 

Oplossingsgericht
Door de agrarische achtergrond met 
navenant een grote diversiteit aan klanten, 
van akkerbouwer tot pluimveehouder 
en van veehouder tot boomkwekerij, 
was Post altijd al gedwongen om 
oplossingsgericht te denken. De eigen 
constructieafdeling bood daarvoor ook 
de mogelijkheden. Gaandeweg kwam de 
nadruk meer en meer op hef, pallet en 
reachtrucks te liggen en na het beëindigen 
van het dealercontract van de tractoren bij 
Louis Nagel werd die nadruk specialisatie. 
‘Onze verkoop en service houdt niet op bij 
de catalogus van de importeur of fabrikant. 
Wij ontwikkelen zo nodig zelf diverse 
accessoires en uitrustingsstukken zoals 
spatborden, hefarmen voor pallettrucks, 
de Vegniek vooroverkantelaar en een 
elektrisch aangedreven kuilvoersnijder 
of zelfs eigen trucks zoals de VTerra 
elektrische ruwterreinheftruck. De VTerra 
heeft een Yale VT als basis en is vooral 

populair bij boomkwekers in Nederland 
en in Duitsland. Maar we bouwden ook 
een kartachtige schrobzuigmachine 
voor slachterij en vleesverwerker Vion 
in Boxtel, om de vloer onder hangende 
varkenskarkassen te kunnen reinigen.’ 
Een ander voorbeeld van oplossingsgericht 
werken, maar dan op servicevlak, is de 
service op urenbasis in plaats van met 
onderhoudscontracten. ‘Alle Euromaster 
vestigingen werkten aanvankelijk met 
onderhoudscontracten. Nu is dat er nog 
maar één! Bij service op urenbasis is de 
klant per draaiuur namelijk vrijwel altijd 
voordeliger uit.’ 

Davids heeft nog dagelijks te maken met 
de naweeën van de recessie. ‘Niet als 
bedrijf, maar vanwege het grote tekort aan 
jong gebruikte vorkheftrucks. Er is jaren 
lang niet of nauwelijks geïnvesteerd in 
nieuwe trucks en dat merk je nu heel sterk 
in het geringe aanbod gebruikte trucks. 
Dat is ook een van de redenen dat de 
verhuurmarkt zo’n vlucht neemt.’ 

Loyaliteit en chemie
Wat direct opvalt bij een telefoontje 
naar of een bezoek aan het bedrijf 
zijn de vriendelijke en enthousiaste 
medewerkers. ‘Iedereen is voor ons 
even belangrijk en we doen het als team. 
Bovendien is er binnen het bedrijf volop 
carrièreperspectief. Kijk maar naar Kees 

en mij. Als medewerkers eenmaal één of 
twee jaar in dienst zijn, blijven ze vaak lang 
‘hangen’. De juiste chemie is daarbij wel 
belangrijk. Opnieuw een goed voorbeeld 
daarvan is de chemie tussen Kees en mij, 
zonder specifiek overleg zitten we bijna 
altijd op één lijn.’

Tegelijkertijd merkt Davids hoe moeilijk 
het is om aan goed opgeleid personeel 
te komen. ‘Ik heb momenteel plek voor 
twee extra elektrotechnische monteurs, 
maar die vind ik gewoonweg niet. Mede 
daarom heb ik me ook aangemeld voor 
de Fedecom werkgroep Mobiel Intern 
Transport die als doel heeft een specifieke 
opleiding Monteur Intern Transport op 
niveau 3 en 4 te ontwikkelen.’

Hoewel Post redelijk actief is op sociale 
media, heeft het bedrijf zich verbaasd 
over de uitwerking van de nominatie 
voor de Bronzen Sikkel innovatieprijs 
met de Vegniek vooroverkantelaar. ‘Een 
filmpje daarvan gaat de hele wereld over 
met als resultaat interesse vanuit de 
hele wereld. Daarnaast was de vakbeurs 
AgroTechniek Holland voor ons geweldig. 
We hebben nog nooit zoveel bezoek op 
een beursstand gehad! Dat kwam mede 
door de genoemde nominatie, maar ook 
doordat we het meegebrachte materieel 
goed afgestemd hadden op de agrarische 
beursbezoekers’. 

 Heftruckcentrum Post 

6    Fedecom Magazine Fedecom Magazine       7



Het Fedecom Onderwijs weer  
een stap verder

De opleidingsmanager en de opleidings
commissie gaan voor alle vijf Fedecom 
afdelingen in kaart brengen welke 
specifieke opleidingsbehoeftes elke 
afdeling kent. Met elkaar wordt er 
vervolgens een een investeringsplan, 
terugverdien en onderhoudsmodel 
en een prioriteitenoverzicht gecreëerd. 
De opleidingscommissie wordt daarbij 
ondersteund door uit de afzonder
lijke afdelingen samen te stellen 
subcommissies. 

Professionele leergangen voor elke 
afdeling
Het streven is om de komende jaren 
in samenwerking met de leden en met 
externe onderwijspartijen te komen tot 
professionele leergangen en professionele 
leermiddelen in eigendom van de branche 
waarin de meest actuele kennis is 
opgenomen. Een tweede en niet minder 
belangrijk streven is dat deze actuele 

kennis door al onze opleidingenpartners 
omarmd wordt zodat we in het hele land 
een uniforme kwaliteit en een uniform 
hoogwaardig opleidingsniveau kennen. 
De onderwijspartners waarmee Fedecom 
al een intentie overeen komst heeft 
gesloten zijn ROC Aventus in Apeldoorn 
en het Friesland College in Heerenveen. 
Met andere onderwijspartners zijn we 
in gesprek om een zo breed mogelijk 
draagvlak te creëren in het onderwijsveld. 
Positief hierbij is dat het merendeel van 
de beoogde partners al enthousiast heeft 
gereageerd op het plan om gezamenlijk met 
Fedecom nieuwe leerstof te ontwikkelen. 
Actueel, eigentijds en voorzien van de 
nieuwste innovaties en technologische 
ontwikkelingen. We hebben werkgroepen 
samengesteld uit docenten van al die 
onderwijspartners en technici uit onze 
eigen gelederen. Een aantal werkgroepen 
is al daadwerkelijk van start gegaan en het 
enthousiasme is aanstekelijk. 

Het bestaande team van Fedecom 
Academy Branche opleidingsadviseurs 
wordt binnen de gemaakte afspraken met 
het onderwijs gekoppeld aan het team van 
Aeres Tech in Ede onder aansturing van 
een directeur. We verwachten daarmee 
meer synergie en efficiëntie te bereiken en 
wat belangrijker is, de onduidelijkheid en 
gevoel van onderlinge concurrentie tussen 
de instellingen en Fedecom Academy weg 
te nemen. 

In het voorjaar van 2017 is opnieuw een belangrijke stap gezet richting het doel van Fedecom om meer te grip 

te krijgen op het vakonderwijs in Nederland. Nadat eerder in 2014 de Fedecom Academy is opgericht, heeft 

Fedecom in 2017 een opleidingsmanager aangesteld en uit de achterban is een opleidingscommissie ingesteld 

om het beleid te bepalen. 

Opleiding monteur melkwinningstechniek in aantocht

De kogel is door de kerk! Het bestuur van 
Fedecom heeft besloten om bij minimaal 
vijf aanmeldingen van potentiële leerling 
monteurs, de opleiding tot monteur 
melkwinningstechniek door te laten gaan. 

Dit is een enorme opsteker voor de 
stuurgroep die het proces hiertoe begeleid. 
Eerder al had de opleidingscommissie 
goedkeuring gegeven voor het plan om 
een leergang te ontwikkelen. Inmiddels 
is de werkgroep samengesteld met 
deelnemers vanuit Fedecom leden, het 
onderwijs, de stichting KOM en Aeres 
Tech in Ede. Gerjanne Doppenberg 
van Fedecom is projectleider en Wim 
Overeem, de nieuwe opleidingsmanager 
van Fedecom, is verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de leermiddelen en 
het algehele proces. Samen met Lieke 
Lobregt van Aeres Tech bezoeken ze 
geïnteresseerde leden om toelichting te 
geven. Er worden vragen beantwoord over 

wat de opleiding precies inhoudt, wat er 
van een leerling wordt verwacht en wat de 
kosten en subsidiemogelijkheden zijn. 
Er wordt naar verwachting in januari of 
februari 2018 gestart met een niveau  
3 opleiding. Bij voldoende belangstelling is 
dit de voorfase voor een vervolg op niveau 
4. Aeres Tech bereidt zich daarop voor met 
de benodigde technische faciliteiten. 

Voor meer informatie over de opleiding 
monteur melkwinningstechniek kunt u 
contact opnemen met Wim Overeem 
(overeem@fedecom.nl),  
Lieke Lobregt (l.lobregt@aeres.nl) of 
Gerjanne Doppenberg  
(doppenberg@fedecom.nl). 

Helft leden afdeling Industrie & Intern Transport  
zoekt monteurs

Uit een inventarisatie onder de leden van 
de afdeling Industrie & Intern Transport 
blijkt dat circa de helft behoefte heeft aan 
extra monteurs. De meesten zijn bereid om 
hun nieuwe monteurs naar een opleiding te 
sturen om het vak beter te gaan beheersen, 
maar het vinden van die nieuwe monteurs, 
dát is de grootste uitdaging. 

Het bestuur van Fedecom heeft naar 
aanleiding van de inventarisatie besloten 
de onderwijscommissie te versterken met 
een werkgroep Mobiel Intern Transport 
bestaande uit André Wiersma, Henk 
Vlaming, Paul Onderwater en Stefan 
Davids.

De werkgroep is in samenwerking met  
ROC Aventus in Apeldoorn, Fedecom 
Academy en Aeres Tech in Ede aan de 
slag gegaan om een opleiding Monteur 
Intern Transport op niveau 3 & 4 te 
ontwikkelen. Naast het instellen van de 
werkgroep, heeft het bestuur ook budget 

beschikbaar gesteld om lesmateriaal te 
ontwikkelen. Én, last but not least, het 
bestuur heeft zich ook garant gesteld voor 
eventuele leerplekken indien blijkt dat het 
minimumaantal van acht leerlingen niet 
wordt bereikt (uitgaande van minimaal vijf 
ingeschreven leerlingen). 

Veel aandacht voor techniek
Tijdens de beoogde opleiding Monteur 
Intern Transport zal veel aandacht gegeven 
worden aan CANbus en storingen zoeken, 
en het meten met de multimeter. Maar 
er is ook aandacht voor het contact met 
de klant, het luisteren bij de uitleg van 
een storing, het vragen en doorvragen 
en het geven van het juiste advies. Dat 
er overlap is met de opleiding Monteur 
Mobiele Werktuigen spreekt voor zich, met 
als belangrijk verschil meer elektronica in 
een beperkte inbouwruimte. Ook ligt de 
nadruk niet op het vervangen van iets dat is 
stukgegaan, maar op het achterhalen van 
de oorzaken ervan. 

Bij verduurzaming denkt u vermoedelijk 
niet direct aan uzelf en aan uw 
medewerkers. Toch valt er op dat vlak 
nog veel winst te behalen in onze sector. 

Uit een enquête van Fedecom blijkt 
namelijk dat veel leden worstelen met het 
creëren van een lerende en stimulerende 
werkomgeving (leercultuur) waarbij 
aandacht is voor de loopbaanontwikkeling 
van medewerkers. Wist u bijvoorbeeld 
dat gemiddeld 36% van de medewerkers 
in onze sector ouder is dan 45 jaar? En 
dat slechts 22% jonger is dan 25 jaar? 
Bovendien is de instroom van technische 
vakmensen met name vanaf het vmbo 
het afgelopen decennium afgenomen. 

Uit diezelfde enquête blijkt dat 54% van 
de Fedecom leden inzicht in kennis en 
kunde van de mensen en de organisatie 
van vitaal belang vindt. 38% vindt 
het van belang om een lerende en 
stimulerende werkomgeving te creëren 

en aan de loopbanen van medewerkers 
te werken. 37% vindt het van belang dat 
leidinggevenden en medewerkers bewust 
worden gemaakt over de gedeelde 
verantwoordelijkheid op duurzame 
inzetbaarheid: loopbaan, vitaliteit en 
mobiliteit. Maar hoe doet u dat dan 
als midden of kleinbedrijf met een 
beperkte capaciteit op het gebied van 
personeelsbeleid? Fedecom, Fedecom 

Academy en Stichting OOM bieden 
de eerste 15 bedrijven met  
15 mede werkers of meer die zich  
melden een kosteloos traject aan om  
de duurzame inzetbaarheid van u en  
uw medewerkers te vergroten! Het 
enige wat wij van u vragen is inzet en 
betrokkenheid in de vorm van uren. 
Interesse? Neem dan contact op met 
Wim Overeem via overeem@fedecom.nl. 

Verduurzaming van uw meest vitale werkkapitaal:
uw medewerkers
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Voor ons als beursteam, met elk jaar een beurs in september, 
is deze periode juist altijd de laatste drukke fase om de beurs, in 
dit geval GroenTechniek Holland, goed van start te laten gaan op 
12 september. We leggen de laatste hand aan de verkoop van 
standruimte, werken thema’s, seminars en paviljoens uit met 
partners en onderaannemers en de bezoekerscampagne begint te 
draaien met advertenties, video’s, sociale media en de distributie 
van toegangskaarten. Door jaren ervaring zou je wellicht denken  
dat de organisatie gemakkelijker is geworden. Ondanks de 
groeiende expertise en ervaring is er echter nooit sprake van 
routine of ‘even een draaiboekje’ afdraaien. En dat maakt het 
elke keer weer een interessante professionele uitdaging om het 
conform verwachting en begroting voor elkaar te krijgen. 

De vakbeurs GTH ging de eerste twee edities in 2013 en 2015  
goed van start. Goede waarderingscijfers van bezoekers en 
exposanten, veel sectorale publiciteit (hoogste mediawaardes 
in vergelijking met andere beurzen) en een professionele en 
attractieve showcase voor de Nederlandse groensector. Voor 
deze derde editie zijn de doelstellingen aangevuld met ten eerste 
de wens om te groeien in diversiteit zodat het nog meer een 
relevante onestopshop is voor de professional in de groene 
en openbare ruimte. En ten tweede dat de beurs zichzelf kan 
bedruipen en een bescheiden beursresultaat met zwarte cijfers 
neerzet. Op dit moment is het realistisch om te verwachten 
dat beide nieuwe doelstellingen ook gehaald gaan worden! We 
hebben inmiddels meer unieke deelnemers dan tijdens de vorige 
edities en ook meer expositie en demonstratieruimte verhuurd. 

Dit komt tot uiting in het gebruik van een derde expositieveld 
(voorheen twee velden). Bovendien komen er elke week nog 
nieuwe inschrijvingen binnen, dus het wordt een mooi en compleet 
deelnemersveld. Los van de bekende machines zoals maaiers, 
tractoren, ATV’s, gereedschappen, hakselaars, versnipperaars, etc., 
zijn de segmenten grondverzet, afval en reiniging, bedrijfsauto’s en 
werkplaatsinrichting significant doorgegroeid. De onestopshop 
ambitie is hiermee behaald.

Met onze mediacampagne, aangevuld met wervende initiatieven  
van exposanten, hopen we alle groene professionals te 
informeren over de beurs zoals hoveniers, kwekers, aannemers, 
gemeentewerkers, loonwerkers, recreatieondernemers en 
greenkeepers. 

Overtuig uzelf van de (meer)waarde van de vakbeurs GroenTechniek 
Holland voor u en uw bedrijf en kom langs op een van de drie 
beursdagen (12, 13 en 14 september) 
op het Walibi terrein te Biddinghuizen. 
Alle Fedecom leden ontvangen daartoe 
toegangskaarten waarmee twee personen 
de beurs kosteloos kunnen bezoeken. 

Fijne vakantie en tot ziens 
in Biddinghuizen! 
Willem Bierema
Beursmanager
bierema@groentechniekholland.nl

Op het moment dat ik dit stuk schrijf, heeft een groot deel van Nederland vakantie en is het voor het andere  

deel aanstaande. Nederland kan uitrusten na een werkzaam eerste halfjaar van 2017. 

Neem zitting in een van de werkgroepen 
en denk mee over de toekomst
Binnen de afdeling Veehouderijtechniek zijn drie verschillende werkgroepen actief waarin verschillende  

leden zich bezighouden met drie actuele en toekomstgerichte thema’s. 

Werkgroep Veilig werken in stal en 
omgeving
Het is van groot belang dat iedereen die 
in en om stallen werkzaamheden verricht 
zich bewust is van de onzichtbare en 
reukloze gevaren. De werkgroep heeft 
contact gezocht met een leverancier van 
gasdetectieapparatuur met de vraag 
of er ‘passende’ apparatuur is die onze 
leden en hun collega’s/medewerkers 

waarschuwt voor eventuele gevaarlijke 
situaties tijdens werkzaamheden in en 
om de stal. Een universele, handzame 
gasdetectiemeter werd tijdens de 
ledenbijeenkomst van 7 juni getoond.  
Een uitgebreide toelichting op het  
gebruik van deze apparatuur wordt op 
woensdag 6 september om 14.30 uur  
op het kantoor van Fedecom te 
Nieuwegein door een specialist gegeven. 

Wilt u deze bijeenkomst bedoeld voor 
leden Veehouderijtechniek en overige 
Fedecom leden bijwonen, dan kunt u  
zich uiterlijk 1 september aanmelden 
via doppenberg@fedecom.nl. De 
werkgroep verwacht en wenst dat 
iedereen die gebruik gaat maken van 
gasdetectieapparatuur zich meer bewust 
is van de gevaren in zijn werkomgeving 
en adequaat gewaarschuwd wordt  
voor gevaarlijke situaties.

Werkgroep Big data
De datumprikker is de deur uit om 
binnen de afdeling Veehouderijtechniek 
verschillende leden bij elkaar te 
krijgen om te brainstormen over de 
rol van Fedecom binnen het Big data 
en Internet Of Things vraagstuk. 
Het doel van deze werkgroep is 
belangenbehartiging, niet het opzetten 
van een database. De deelnemers 
vormen een afspiegeling van bedrijven uit 
de proces en sensorindustrie, melk en 
koelingstechniek, managementsystemen 
en datatransporteurs.

Werkgroep Servicecontracten
De werkgroep Servicecontracten wil 
een antwoord vinden op de vraag ‘Hoe 
motiveert de branche de gebruiker/
melkveehouders om een regelmatig 
en preventief onderhoud af te spreken, 
liefst neergelegd in een contract’. Het 
idee is dat een gerichte preventieve 
serviceaanpak voor zowel de klant als 
de dealer een beter resultaat oplevert. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om standaard serviceaanpakken te 
ontwikkelen, maar ruimte te geven in 
diversiteit. De werkgroep zal binnenkort 
voor het eerst bij elkaar komen om de 
kaders te schetsen.

Wilt u deelnemen aan een van deze 
werkgroepen of heeft u een andere 
vraag, dan kunt u contact opnemen  
met Gerjanne Doppenberg via 
doppenberg@fedecom.nl.

GTH 2017: onestopshop voor  
elke ‘groene’ professional
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Met een gerust hart op vakantie
Vlak voor mijn vertrek naar ons vakantieadres, schrijf ik deze column waarin ik kijk naar de 
sentimenten binnen de verschillende afdelingen van Fedecom.

We hebben de afgelopen twee jaar een sterk herstel gezien voor met name de afdelingen 
Industrie & Intern Transport en Groentechniek. Dat herstel is zelfs bijna omgeslagen in een 
regelrechte boomstemming. Meestal is dat geen goed teken voor de bestendigheid van het 
herstel, maar misschien is het deze keer anders. We zien dat de fabrikanten terughoudend  
zijn met het bouwen van extra fabrieken in deze goede tijd. Ze hebben wellicht geleerd van  
de crisis.

Als we kijken naar de afdeling Tuinbouwtechniek dan zien we internationaal een opleving. 
In “exotische gebieden” wordt flink geïnvesteerd in kassen en inrichting. Daarnaast zien we 
de eerste stappen in de richting van “vertical farming”. Een discipline waar deze afdeling van 
kan profiteren met haar kennis van procestechnologie. Vandaar dat we deze afdeling willen 
omvormen tot de afdeling Proces en Informatietechnologie. 

Binnen de afdeling Veehouderijtechniek zien we terughoudendheid. Uitbundige investeringen 
in de afgelopen jaren en het in werking treden van de fosfaatwetgeving laten hier hun sporen 
na. De significante daling van de melkproductie in enkele grote Europese landen en een 
wereldwijd groeiende vraag naar kwalitatief goede melkproducten, zorgen echter al maanden 
achtereen voor een stabiele en langzaam stijgende melkprijs. Dat biedt hoop! 

Bij de afdeling Landbouwtechniek is het beeld gemengd. Hier merken de leden de effecten 
van een stijgende melkprijs, maar daar zijn ze van een erg laag niveau gekomen. De nog 
niet helemaal afgesloten fosfaatdiscussie speelt op de achtergrond een bescheiden 
rol. Akkerbouwers investeren steeds vaker als ondernemers met een vast omlijnd 
investeringsplan. Incidentele slechte opbrengstprijzen hebben wel enig effect op de 
investeringen, maar het investeringsplan is leidend. Bij de loonbedrijven staan de signalen op 
groen. Volgens collega brancheorganisatie CUMELA heeft het overgrote deel van haar leden 
de laatste jaren goed gedraaid. Een groot deel van het werk vindt echter inmiddels buiten 
de landbouw plaats, zodat de meeste investeringen ook daar worden gedaan. Onze leden 
melden echter groeiende omzetten bij de loonbedrijven.

We kunnen dus eigenlijk allemaal met een goed gevoel op vakantie! Of toch niet helemaal?
We zien nog steeds terughoudende banken. Die zijn kritisch op de resultaten van de 
ondernemers. Ik denk dat we ons met elkaar goed kunnen verbeteren door massaal mee te 
doen met het Fedecom Bedrijfsvergelijk. 

Veel van de gesprekken die ik voer met leden gaan over de moeite die men heeft om goed 
personeel te vinden en te houden. Er is veel onderlinge concurrentie en ook van buiten de 
branche. Ook hier kan Fedecom helpen met haar onderwijsactiviteiten. Leerlingen worden 
geschoold en getraind aan de hand van eigen Fedecom normen die door u, de Fedecom leden, 
zelf worden bepaald. Het resultaat: goed opgeleide en gemotiveerde leerlingen met relevante 
vaardigheden! 

Zo kunnen we met z’n allen toch nog met een gerust hart op vakantie gaan. 

Fijne vakantie! 

‘Volgens collega 
brancheorganisatie 
CUMELA heeft het 
overgrote deel  
van haar leden de 
laatste jaren goed 
gedraaid’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Topsectorenproject Precisie Tuinbouw voor 
gecontroleerde groei van individuele planten
Precisie Tuinbouw is een Topsectorenproject met als missie “gecontroleerde groei van individuele planten”. 

Het doel is om te komen tot een betere productkwaliteit, effectievere benutting van energie, minder gebruik 

van belastende gewasbeschermingsmiddelen en een voorspelbare time to market. 

Gecontroleerde groei betekent met de juiste input de juiste 
hoeveelheid hoogwaardige en duurzame producten leveren  
met de juiste kwaliteit op de juiste tijd en op de juiste plaats.  
Het onderzoeksgebied is enorm én biedt ongekende  
nieuwe mogelijkheden om vanuit een evolutiegedachte  
te ontwikkelen. 

Op individueel plantniveau
Het project betreft de integratie van vier initiatieven in de 
tuinbouw, in de open lucht én in kassen, waarbij cameradetectie, 
aanvullende plantsensorsystemen, kunstmatige intelligentie, 
precisietechniek, management support systemen en robots 
centraal staan. Het gemeenschappelijke is dat elke plant moet 
worden gescand. ‘We willen graag op individueel plantniveau 
weten hoe het er bij staat,’ zegt Erik Pekkeriet, coördinator van 
het project en specialist agrorobotica van Wageningen University 
& Research (WUR). ‘Als we van iedere plant weten wat nodig is 
aan bemesting, (gewas)bescherming en klimaat, dan kunnen  
we dat ook gaan bieden. Door tussentijds de groei te volgen 
weten we ook beter wat er uiteindelijk geleverd gaat worden en 
kunnen we de groei en kwaliteit koppelen aan de klantvraag.’

Werkpakketten
Het project Precisie Tuinbouw kent vijf zogenoemde 
werkpakketten met een budget voor de komende vier jaar 
van ruim €3,5 miljoen. 
• Werkpakket 1: ’Volgende generatie fenotyperings

technieken’, gaat voor plantenveredelaars meetbare 
kenmerken en kwaliteitsbepalingen identificeren. 

• Werkpakket 2: ’Fruit 4.0’ richt zich op het volgen van de  
groei van bloemen en vruchten in de hardfruit boomgaard.

• Werkpakket 3: ’Smart Glastuinbouw’ ontwikkelt technieken 
om lokale productie, klimaat, stress en ziekten en plagen  
te kunnen meten.

• Werkpakket 4: pakt de fundamentele technieken rond 
plantgezondheid op die later weer ingezet kunnen worden  
in de andere werkpakketten.

• Werkpakket 5: richt zich op de disseminatie van de opgedane 
kennis, door website en netwerk activiteiten, en het 
management van het project. 

Uniek in het project is de oprichting van een software taskforce 
die kennis op dit gebied deelt en software “herbruikbaar” 
maakt. Alle partners krijgen toegang tot deze software. ‘De 
meeste MKBbedrijven maken namelijk nog nauwelijks gebruik 
van andermans software en ontdekken zo steeds het wiel 
opnieuw. Goed om dit eens te doorbreken en de innovatiekracht 
te versnellen,’ aldus Erik Pekkeriet. ‘Ook willen we binnen het 
project tutorials bieden voor actuele ontwikkelingen zoals Big 
data, Deep learning en Internet of Things.’

De stuurgroep Precisie Tuinbouw bestaat uit:
• Michiel Gerritse NFOFruit
• Wilke Goeman  Glastuinbouw Club van 100
• Erik Pekkeriet  WUR en projectcoördinator 
• Harrij Schmeitz  Frugicom
• Helma Verberkt LTO Glaskracht
• Theo Vulink  Fedecom en voorzitter stuurgroep
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Agenda
SEPTEMBER 2017
GroenTechniek Holland 2017
Biddinghuizen
12 t/m 14 september
www.groentechniekholland.nl

Potato Europe
Emmeloord
13 & 14 september
www.potatoeurope.nl

OKTOBER 2017
CLIMMAR Congress
Luxemburg Stad (LUX)
5 t/m 7 oktober
www.climmar.com 

CEMA Summit 2017 - Farming 4.0
Hotel Sofitel, Brussel (B)
12 oktober
www.cemasummit.eu

NOVEMBER 2017
Agritechnica
Hannover Messegelände (D)
12 t/m 18 november
www.agritechnica.com 

Logistica
Jaarbeurs Utrecht
28 t/m 30 november
www.logisticaonline.nl 

DECEMBER 2017
Agribex
Brussels Expo (B)
5 t/m 10 december
www.agribex.be 

Fedecom Jaarvergadering
7 december

JANUARI 2018
2e editie M.O.V.E. 2018 vrouwenevent
25 januari

Save the date!  
De voorbereidingen voor M.O.V.E. 2018 zijn 
gestart. Op 25 januari 2018 vindt de  
2e editie van dit vrouwenevent plaats. 

Wet en regelgeving in Nederland:  
APK en kentekenen
Met het verwerpen van het wetsvoorstel kentekenplicht eind 2016, werd ook het deel betreffende de implemen

tatie van de nieuwe Europese APKrichtlijn voor motorrijtuigen verworpen. Geen handige zet van onze Tweede 

Kamer omdat ook landbouw of bosbouwtrekkers (LBT’s) met een maximumconstructiesnelheid boven 40 km/u 

vanaf 20 mei 2018 een APKplicht kennen. 

Zonder wettelijke basis kan ook de 
lagere regelgeving met betrekking tot 
de APKeisen niet in werking treden. 
Nederland blijft nu ‘in gebreke’ en mag een 
zogenaamde infractieprocedure van de 
Europese Commissie tegemoetzien. Dit 
betreft mogelijk een forse boete alsook een 
aanmaning om de implementatie van deze 
richtlijn zo spoedig mogelijk te organiseren. 

Minister Schultz van Haegen schrijft in een 
brief van 1 juni aan de Tweede Kamer dat 
zij, om bovenstaande reden het voornemen 
heeft om het wetsvoorstel kentekenplicht 
(land)bouwvoertuigen opnieuw in te dienen 
bij de Tweede Kamer. Samen met de RDW 
heeft zij alternatieve oplossingsrichtingen 
bekeken. Naar haar mening is een sluitend 
én handhaafbaar systeem uitsluitend 
mogelijk met een volledige registratie van 
alle circa 270.000 LBT’s. Met deze vorm 
van registratie wordt invulling gegeven aan 
de Europese verplichting een APKplicht te 
introduceren voor snelle LBT’s. 

Met alleen registratie, zonder kentekenen, 
kan Schultz van Haegen de door de 
Kamer gewenste snelheidsverhoging naar 
40 km/u niet realiseren. De decentrale 
wegbeheerders, provincies, gemeenten 
en waterschappen zijn tegenstander van 
snelheidsverhoging zonder kentekening. 
Ook heeft de ontwikkeling van een centraal 
ontheffingensysteem door de RDW 
beperkte meerwaarde omdat een groot 
deel van de ontheffingsplichtige voertuigen, 

zoals MMBSen, niet worden geregistreerd. 
De branche heeft juist behoefte aan 
een systeem voor deze voertuigen voor 
eenvoudige en goedkope ontheffingen. 

Fedecom is verheugd over het 
voornemen van de minister. Het 
pakket van maatregelen kan op 
onze volledige steun rekenen en 
waarborgt de verkeerveiligheid 
van landbouwvoertuigen op  
wettelijke basis. 

Regeling voertuigen & toelatingskeuring 
landbouwvoertuig of bosbouwvoertuig
De Europese Verordening 167/2013 
betreft goedkeuring van én markttoezicht 
op landbouwvoertuigen. Nationaal is dit 
opgenomen in de Regeling voertuigen, 
van kracht sinds 1 april 2017, waaraan 
voertuigen moeten voldoen om op 

de openbare weg te mogen rijden. De 
Europese Verordening 167/2013 betreft de 
voertuigcategorieën T (landbouwtrekkers 
op wielen), C (landbouwtrekkers op rupsen), 
R (aanhangwagens voor transport) en 
S (getrokken machines) en systemen, 
onderdelen, technische eenheden, 
uitrustingsstukken en voorzieningen 
ter bescherming van weggebruikers en 
passagiers die voor deze voertuigen zijn 
ontworpen en gebouwd. Deze moeten zijn 
goedgekeurd voor toelating tot het verkeer 
op de openbare weg. Deze goedkeuring 
kan bestaan uit een EUtypegoedkeuring, 
nationale typegoedkeuring, EUkleine 
serie typegoedkeuring, nationale kleine 
serie typegoedkeuring, individuele 
goedkeuring of een goedkeuring 
afgegeven overeenkomstig een VN/ECE
reglement. Voor meer informatie over 
toelatingskeuring landbouwvoertuig of 
bosbouwvoertuig, verwijzen wij u naar de 
website van de RDW (‘Toelatingskeuring 
landbouwvoertuig of bosbouwvoertuig’).

CLIMMAR werkgroep  
statistieken en dataverzameling  
Binnen CLIMMAR, de Europese brancheorganisatie voor dealers en 
mechanisatie  bedrijven, is een werkgroep actief die zich bezighoudt met het 
verzamelen en analyseren van diverse statistieken van de 16 aangesloten 
landen. Op diverse onderdelen worden per land gegevens verzameld, zoals de 
verkoopaantallen van tractoren en werktuigen, het aantal dealerbedrijven en het 
aantal medewerkers. Ook wordt de gemiddelde omzet en de kostenstructuur 
per bedrijf per land gemeten alsook de garantiecondities van de diverse (tractor)
merken (en die verschillen nogal per land!). Deze gegevens worden een keer per 
jaar verzameld in een zogenaamd CLIMMAR Branche Report. 

Daarnaast wordt er twee keer per jaar een CLIMMAR conjunctuurmeting 
gehouden. Hierbij wordt op een 10tal onderwerpen de figuurlijke thermometer 
in de branche gestoken. Gevraagd wordt naar de ontwikkeling van de omzet van 
zowel nieuwe als tweedehands machines en de werkplaats en onderdelen
omzet. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen van kostenniveaus en de 
investeringsbereidheid. Alle gegevens worden ingevuld over het voorbije half 
jaar en tevens wordt gevraagd om een verwachting te geven voor het komende 
half jaar: ‘Hoe was het?’ versus ‘Hoe wordt het’? 

De werkgroep maakt van de iedere meting een korte rapportage in de vorm van 
verschillende grafieken. Onderstaande grafiek geeft bijvoorbeeld de resultaten 
weer van de omzetontwikkeling van een aantal onderdelen over verschillende 
periodes (2015 en 2016). Afgezet tegen een schaal van 3 tot +3 . Hiermee is 
duidelijk een trend te onderscheiden. 

Op een dergelijke manier is CLIMMAR bezig om meer inzicht 
te creëren in de ontwikkeling van Europese dealerbedrijven. 
De CLIMMAR werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit 
Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Hongarije.  
 

Meer informatie (in het Engels) is te vinden op:  
www.climmar.com/activities/climmarbranchreports. 

(1.875)	CLIMMAR	werkgroep	statistieken	en	dataverzameling		

Binnen	CLIMMAR,	de	Europese	brancheorganisatie	voor	dealers	en	mechanisatiebedrijven,	is	een	
werkgroep	actief	die	zich	bezighoudt	met	het	verzamelen	en	analyseren	van	diverse	statistieken	van	
de	16	aangesloten	landen.	Op	diverse	onderdelen	worden	per	land	gegevens	verzameld,	zoals	de	
verkoopaantallen	van	tractoren	en	werktuigen,	het	aantal	dealerbedrijven	en	het	aantal	
medewerkers.	Ook	worden	de	gemiddelde	omzet	en	de	kostenstructuur	per	bedrijf	per	land	
gemeten	alsook	de	garantiecondities	van	de	diverse	(tractor)merken	(en	die	per	land	nogal	
verschillen!).	Deze	gegevens	worden	een	keer	per	jaar	verzameld	in	een	zogenaamd	CLIMMAR	
Branche	Report.		

Daarnaast	wordt	twee	keer	per	jaar	een	CLIMMAR	conjunctuurmeting	gehouden.	Hierbij	wordt	op	
een	10-tal	onderwerpen	de	figuurlijke	thermometer	in	de	branche	gestoken.	Gevraagd	wordt	naar	de	
ontwikkeling	van	de	omzet	van	zowel	nieuwe	als	tweedehands	machines	en	de	werkplaats-	en	
onderdelenomzet.	Hetzelfde	geldt	voor	de	ontwikkelingen	van	kostenniveaus	en	de	
investeringsbereidheid.	Alle	gegevens	worden	ingevuld	over	het	voorbije	half	jaar	en	tevens	wordt	
gevraagd	om	een	verwachting	te	geven	voor	het	komende	half	jaar:	‘Hoe	was	het?’	versus	‘Hoe	
wordt	het’.		

De	werkgroep	maakt	van	de	iedere	meting	een	korte	rapportage	in	de	vorm	van	verschillende	
grafieken.	Onderstaande	grafiek	geeft	bijvoorbeeld	de	resultaten	weer	van	de	omzetontwikkeling	
van	een	aantal	onderdelen	over	verschillende	periodes	(2015	en	2016).	Afgezet	tegen	een	schaal	van	
-3	tot	+3	.	Hiermee	is	duidelijk	een	trend	te	onderscheiden.		

	

Op	een	dergelijke	manier	is	CLIMMAR	bezig	om	meer	inzicht	te	creëren	in	de	ontwikkeling	van	
Europese	dealerbedrijven.	De	CLIMMAR	werkgroep	bestaat	uit	vertegenwoordigers	uit	Duitsland,	
Oostenrijk,	Zweden	en	Hongarije.	Meer	informatie	(in	het	Engels)	is	te	vinden	op:	
www.climmar.com/activities/climmar-branch-reports.		
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