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(On)geschikt personeel vinden
Het valt mij, net als u vermoedelijk, steeds vaker op hoe lastig het voor een bedrijf is om de 
juiste mensen met de juiste capaciteiten op de juiste plek te krijgen én te houden. Hoe vaak 
wordt niet verzucht: “We hebben het op zich prima voor elkaar, maar eigenlijk heb ik nog 
wel een goeie man (of vrouw) nodig die ons verder brengt.” Nu zijn dat begrippen die voor 
ieder bedrijf anders liggen. Daarnaast betekent ‘juist’ voor de een heel wat anders dan voor 
de ander. 

Laat vooropgesteld zijn dat een ideaal personeelsplaatje bij geen enkel bedrijf bestaat. 
Er zijn bedrijven die strak georganiseerd (willen) zijn met een afgebakende structuur en 
taakverdeling. Andere bedrijven zweren juist bij een globale structuur en eigen initiatief 
van medewerkers. Het zal duidelijk zijn dat ‘de juiste medewerker op de juiste plek’ in de 
eerste benadering heel wat anders inhoudt dan in de tweede. Voor familiebedrijven met 
10 tot 20 medewerkers heeft personeelsbeleid weer een heel andere dimensie. Daar 
luisteren een goede leeftijdsopbouw en vaardigheden bij de medewerkers helemaal nauw. 
Als je in een organisatie van die omvang niet echt volledig op elkaar kunt bouwen en 
vertrouwen, is het moeilijk om goede bedrijfsresultaten te halen. Zo zie je dat met name 
op het moment dat een bedrijf ten tijde van een bedrijfsopvolging door een moeilijke 
periode gaat. Niet alleen financieel, maar juist ook door de veranderende verhoudingen en 
spelregels met het personeel. Daar staat tegenover dat het bedrijf door improvisatiekracht 
en overzichtelijkheid (van een beperkt aantal medewerkers) in staat is deze fase goed door 
te komen. Toch blijft het een uitdaging om de personeelsbezetting qua vakmanschap en 
werkinstelling goed in te richten. 

Momenteel gaat het in de Fedecom-branche economisch redelijk goed. De klanten hebben 
geld om te investeren in machines en doen dat ook. Tegelijkertijd gaat de toelevering van 
componenten vooral voor productiebedrijven heel moeizaam, mede als gevolg van het 
nieuwe toelatingsbeleid en de geringe beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. 
Dit heeft tot gevolg dat de branche nu niet maximaal kan profiteren van de gunstiger 
economische omstandigheden. De uitlevering van machines heeft vanaf het begin van 
dit jaar vertraging opgelopen. De effecten van de regelgeving zullen naar verwachting 
komende maanden opgelost kunnen worden. Dat lukt (helaas) niet met het vraagstuk van 
voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel. Daarom steken we als Fedecom zoveel 
energie in opleidingen en inzetbaarheid van medewerkers.

Geschikt personeel kun je niet zomaar op de arbeidsmarkt ‘kopen’. Het aanbod is beperkt 
en de vraag groot. Dit is in de branche structureel. ‘Wegkopen’ van geschikte medewerkers 
bij andere bedrijven is voor het ene bedrijf misschien een oplossing. Voor de gehele branche 
leidt het tot structurele kostenverhogingen. De enige oplossing is het opleiden van nieuw 
talent van jongs af aan. En in die opleiding is vaktechniek niet als enige van belang. Het gaat 
meer en meer om het jonge talent met de juiste werkhouding en attitude te vormen. 
Broodnodige instrumenten daarbij zijn een goed personeelsbeleid met ruimte voor verdere 
persoonlijke ontwikkeling en perspectief, en een passende financiële beloning.

Het kiezen welke kennis, vaardigheden en houding (on)geschikt zijn voor het bedrijf, is 
misschien wel de belangrijkste taak voor de eigenaar/directeur van een hedendaags bedrijf 
in de mechanisatiebranche. Daarbij komen we bij de kernvraag voor de bedrijfsleiding: bent 
u zelf voldoende geschikt om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan? En ook daarbij 
kan Fedecom u van dienst zijn! 

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl
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Het gemak van het digitale 
certificeringshandboek van VA-Keur
Als er iemand enthousiast is over het gemak en de voordelen van 
het nieuwe digitale certificeringshandboek van VA-Keur, dan is dat 
Paula Schulz van Mechanisatiebedrijf de Nieuwstad in Lelystad. 

De Nieuwstad is een middelgroot 
mechanisatiebedrijf dat zich richt op 
landbouwmechanisatie en op tuin en 
park. Tot eind vorig jaar stonden er vijf 
multomappen bij Paula op het bureau 
waarin alle formulieren, diploma’s, 
certificaten et cetera omtrent certificering 
en veiligheid zaten. Eén van die vijf was een 
dikke, het ‘oude’ certificeringshandboek. Nu 
zijn die mappen er als back-up, want alles 
staat inmiddels veilig, goed gerangschikt 
en optimaal doorzoekbaar online in het 
nieuwe digitale certificeringshandboek. 
Paula: “Ik ben een groot voorstander van 
digitalising. Het werk veel prettiger en 
eenvoudiger. Een ander groot voordeel is 
dat audits veel minder voorbereidingstijd 
en stress vragen. Je weet dat je alles op 
orde hebt, maar toch word je nerveus als 
de auditor vraagt om een document dat 
je niet zo snel kunt vinden in een van de 
mappen. In het nieuwe digitale systeem 
tover je dat zo op het scherm.” 

In het systeem is het ook mogelijk dat de 
auditor - uitsluitend met toestemming 
van het bedrijf - voorafgaand aan de audit 
tijdelijk ‘mee kan kijken’. Hiermee bereiden 
ze zich voor op de audit en op vragen op 
basis van eventuele onduidelijkheden. 

Digitaal werken biedt veel voordelen
Ze merkt ook dat het digitaliseren van 
steeds meer algemene communicatie 
voordelen biedt bij het verwerken ervan in 
het digitale certificeringshandboek. “Je krijgt 
steeds meer digitaal binnen per e-mail en 
dat hoef je nu niet meer uit te printen. Je 
koppelt het zo aan het VA-Keur systeem. 
Bovendien kun je wijzigingen digitaal veel 
sneller verwerken. “Geen geblader meer in 
mappen, eenvoudig documenten toevoegen 
en klaar ben je. En het is ook nog eens 
goed voor het milieu! Verder loop je geen 
risico meer dat je informatie per e-mail of 
anderszins mist, alles staat in het systeem. 
Alle aandachts- en attentiepunten staan 
overzichtelijk bij elkaar onder ‘Nieuws’ 
en je kunt actiepunten aanmaken voor 
bijvoorbeeld een deadline voor de verlenging 
van een VCA-certificaat of van een 
werkplekinspectie. Erg praktisch en prettig 
werkbaar.”

Zelfs een digibeet kan ermee werken
Paula is erg tevreden over de ondersteuning 
vanuit VA-Keur en over de bereidheid om 
mee te denken als iets minder praktisch 
werkt. Ze roemt ook de eenvoud van 
het systeem dat gebruikers stapsgewijs 
begeleidt. “Je kunt eigenlijk geen fouten 

maken. Zelf een digibeet kan ermee werken. 
En er is ook aan de nieuwe AVG-richtlijn 
gedacht, want er zijn buiten een naam en 
een geboortedatum van medewerkers 
helemaal geen andere privégegevens nodig.”

Paula is zich ervan bewust dat er ook 
collega’s zijn die negatief tegen de 
digitalisering aankijken. “Dat begrijp ik niet 
en dat vind ik jammer, hoewel ik denk dat 
het koudwatervrees is. Het klopt dat het een 
tijdsinvestering vergt om alle documenten 
te digitaliseren, maar dat is maar eenmalig. 
Dat kun je in een rustige 
periode doen. Daarna 
levert het constant 
tijdswinst op. Ik schat in 
dat het mij per maand 
zo’n twee à drie uur 
scheelt.”

In 2018 moeten alle VA-Keur bedrijven gecertificeerd zijn!
Deze certificatie is op twee manieren in 
te vullen:

• Op basis van de VA-Keur richtlijn of
• Op basis van de “oude” CUVM-VCA* 

certificering
 
Is geen van beiden er voor het einde van 
2018, dan voldoet het bedrijf niet meer 
aan de bedrijfscertificeringseis van VA-
Keur met als gevolg dat het bedrijf ook niet 
meer als VA-Keur bedrijf actief mag zijn per 
1 januari 2019. 

• Mocht u (nog) geen geldige 
certificering hebben, dan moet u zo 
spoedig mogelijk contact opnemen 
met HHC/DRS om een datum te 
plannen voor een certificeringsaudit

• Mocht u nog een geldige certificering 
op basis van CUVM-VCA* hebben, 
dan dient uw eerstvolgende 
certificeringsaudit plaats te vinden 
op basis van de VA-Keur richtlijn. Ook 
hiervoor raden wij u aan om alvast 
contact op te nemen met HHC/DRS 
om een afspraak in te gaan plannen. Bij 
voorkeur een paar maanden voor afloop 

van uw huidige certificering. HHC/DRS 
is te bereiken via 0226-321229 of per 
e-mail: info@hhcdrs.nl 

 
Daarnaast raden wij in beide gevallen aan om 
te beginnen met het invullen van het digitale 
certificeringshandboek dat als basis dient 
voor de certificering van de VA-Keur richtlijn. 
Wenst u ondersteuning bij de implementatie 
van de certificeringseisen en het opzetten/
vullen van het digitale handboek? Dan kunt 
u contact opnemen met Bureau Kader voor 
een offerte daarvoor 0546-536800 of per 
e-mail: info@kader.nl. 
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Van 12 t/m 15 september vindt de vijfde editie van AgroTechniek 

Holland (ATH) plaats op het inmiddels vertrouwde Walibi 

evenemententerrein in Biddinghuizen. Het is de vijfde editie en dat 

betekent dat we ons eerste jubileum vieren. Daar zijn we trots op en 

tegelijkertijd dankbaar voor! Het is mogelijk gemaakt door de steun, 

het enthousiasme en de deelname van een grote groep leden van 

Fedecom die de beurs gemaakt hebben tot wat het nu is. 

Levend concept waarborgt relevantie
Het ATH-beursconcept is een levend 
concept waardoor elke editie up-to-date 
en relevant blijft. We maken voortdurend 
aanpassingen waarmee we denken 
voordeel te kunnen behalen voor de 
beurs in het algemeen en/of voor de 
individuele exposant. De stuurgroep 
ondersteunt ons als projectteam daarbij. 
Het is een adviesorgaan dat namens alle 
Fedecom leden de belangen behartigt 
voor de exposantengroep en mede 
zorgdraagt dat het ATH-beursconcept 
relevant, attractief en vitaal is en blijft. 
In deze stuurgroep zitten leden van 
Fedecom uit de diverse geledingen 
van de kolom (fabrikant, importeur, 
dealer) en uit de verschillende sectoren 

veehouderij, akkerbouw en loonwerk. Een 
representatieve samenstelling waardoor 
we een uitgebalanceerde koers kunnen 
varen. Uiteraard stellen we het zeer op 
prijs als exposanten ons direct benaderen 
met wensen, feedback, suggesties of 
verbeterpunten zodat we dat op kunnen 
pakken. Er is wat veel mogelijk. Uiteraard 
wel binnen de kaders van het algemene 
beursbelang. 

Veranderingen ten gunste van 
exposanten
Voor deze editie is een aantal zaken ten 
gunste van de beurs en de exposanten 
veranderd. Zo leggen we de zes 
bezoekerspaden zelf nieuw aan zodat ze 
compacter en beter bestand zijn tegen 

slecht weer. Een groot aantal stands 
heeft hierdoor bredere frontoppervlaktes, 
hetgeen een gunstig effect heeft op het 
contactmoment tussen de bezoeker 
en de standhouder, de sfeer en de 
gezelligheid. Een andere vernieuwing 
is dat de relatiekaarten niet meer 
worden doorbelast aan exposanten. 
Voor bezoekers zonder relatiekaart 
blijft een entreeprijs van toepassing. 
Naast de stands van exposanten met 
meer dan 450 machinemerken, zijn er 
diverse paviljoens en activiteiten die voor 
bezoekers absoluut de moeite waard zijn. 
ATH wil niet alleen het directe contact 
faciliteren tussen bezoekers en hun 
favoriete merken, maar ook inspiratie en 
relevante vakkennis bieden door middel 
van paviljoens, demonstraties, seminars 
en andere informatievoorziening. Dit 
doen we als beursorganisatie niet alleen. 
We zoeken bewust de samenwerking met 
partijen die deze kennis in huis hebben, 
die een bepaald communicatief bereik 
hebben, en/of die vanuit hun achterban 
een informatiebehoefte willen invullen. 

Op ATH 2018 worden onder meer de 
onderstaande activiteiten georganiseerd:

• ‘Zero Accidents’, samengevat onder 
het thema ‘Veilig en vernieuwend’ op 
de stand van Fedecom. 

• Het Onderwijsplein op de stand van 
Fedecom, bedoeld om jongeren te 
interesseren om een technische 
opleiding te gaan volgen om als 
monteur/technicus in de agrosector 
aan de slag te gaan. 

• Precisielandbouwtechnieken en 
-diensten in het smart-farming 
paviljoen in de Mechahal. Hier 
is ook de Nationale Proeftuin 
Precisielandbouw (NPPL) aanwezig. 

• De Bronzen Sikkel innovatieprijs 
wordt uitgereikt aan de exposant met 
het meest innovatieve product. Wie 
volgt Kverneland, Lely, John Deere en 
Veenhuis Machines op als winnaar? 

• Dagelijkse demonstraties op het ATH-
demoterrein waarbij het thema ‘De 
gezonde bodem’ centraal staat in de 
gewassen bieten en mais. Daarnaast 
is er een demonstratie Niet-
Kerende-Grondbewerking (NKG) en 
is er aandacht voor de DCA Croptour 
waarbij door heel Nederland verspreid 
tien Innovator aardappelpercelen 
met elkaar worden vergeleken. 
Bovendien worden er opbrengst- en 
prijsprognoses afgegeven. 

• Het Zo-Goed-Als-Nieuw (ZGAN) 
paviljoen: jong gebruikte trekkers 
en machines kunnen door erkende 
dealers van de deelnemende merken 
ingebracht worden in het ZGAN-
paviljoen. Vraag en aanbod komen 
hier letterlijk bij elkaar. 

 
Naast de inhoudelijke activiteiten 
zijn er opnieuw de succesvolle 
meer luchtige activiteiten zoals het 
TREKKER-parcours waar bezoekers 
kunnen proefrijden met de nieuwste 
trekker en de behendigheidsbaan 
waar de behendigheid van trekker- en 
heftruckchauffeurs wordt beproefd. De 
dagwinnaars winnen mooie prijzen. 

Apotheose mediacampagne
De lopende wervingscampagne gericht 
op bezoekers bereikt het hoogtepunt 
gedurende de laatste vier weken voor 
aanvang. Alle relevante mediapartners 
en agrarische vakbladen zijn hierbij 
betrokken. Niet alleen in de vorm 
van advertenties, online banners 
en ATH-specials, maar ook adoptie 

van beursthema’s en originele eigen 
standpresentaties worden voorbereid. 
Naast op de reguliere media-uitingen, 
zetten we voor deze editie fors meer 
in op sociale media. Daarnaast zijn we 
verheugd dat LTO Noord en Cumela 
opnieuw als strategische partners 
betrokken zijn. Hun leden, agrariërs 
en loonwerkers, vormen dé gewenste 
doelgroep voor onze exposantengroep en 
overige leden van Fedecom. 

We hopen dat alle exposanten ook 
via sociale media hun beursdeelname 
promoten onder de vermelding #ATH18. 

 

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

 

Tot slot kent ATH 2018 een interessant 
inhoudelijk programma en dagelijkse 
demonstraties met naar verwachting 
opnieuw veel bezoekers uit alle 
geledingen van de agrosector: boeren, 
loonwerkers, studenten, beleidsmakers 
en geïnteresseerden die werkzaam is in 
de agrarische wereld. ATH 2018 is voor 
de vijfde keer dé aftrap voor het drukke 
oogstseizoen, ofwel een fantastisch 
startpunt. En bovenal is ATH 2018 een 
beurs voor én door leden van Fedecom. 
Het is uw beurs! 

Willem Bierema 
Beursmanager 
bierema@agrotechniekholland.nl

ATH Jubileumeditie: 

Alles wat 
boeren boeit!
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TIM groeit door: meer ROC’s en ook 
VACO en BMWT aan boord! 
TIM, hét onderwijsplatform voor 
Toekomstbestendig Innoveren en 
ontwikkelen in de Mobiele werktuigen 
& Agrotechniek blijkt een groeibriljant in 
onderwijsland. 

Ruim een half jaar geleden 
ondertekenden Fedecom en de 
drie onderwijspartijen Aventus, 
Friesland college en Aeres Tech de 
samenwerkingsovereenkomst voor het 
nieuwe platform TIM. Onderwijsmanager 
Wim Overeem en Gerard Eilert van het 
Friesland College hebben zich sinds 
die tijd hard gemaakt om TIM verder 
te laten groeien. En het resultaat mag 

er zijn: op dit moment hebben vrijwel 
alle ROC’s met Mobiele werktuigen in 
het lesaanbod ja gezegd tegen landelijk 
samenwerken met de branche. Tevens 
heeft ook collega-brancheorganisatie 
BMWT aangegeven te willen participeren 
en is ook daadwerkelijk ingestapt. Dat 
geldt ook voor partijen zoals VMR voor 
de business-skills, VACO op het gebied 
van banden en KOM op het gebied van 
melkwinningstechniek. Als laatste heeft 
IPC de groene Ruimte, naast SOMA 
College een belangrijke partner voor 
BMWT, na een positief eerste gesprek 
aangegeven een en ander in overweging 
te willen nemen. 

Alle betrokken partijen maken zich hard 
voor TIM-leermiddelenontwikkeling, 
de TIM Rif-aanvraag en het TIM-
onderwijsplein op de ATH vakbeurs. 
Wat betreft de ATH, daar komt het 
‘TIM-onderwijsplein’ waarbij we ook een 
interactief programma hebben voor de 
bezoekende studenten. 

OOM-themaperiode landbouw-
mechanisatie voor Fedecom leden
Vanaf 1 oktober dit jaar krijgen Fedecom 
leden de kans actief mee te doen aan 
een speciale themaperiode voor de 
landbouwmechanisatie georganiseerd 
door het opleidingsfonds OOM. 

Sinds vorig jaar organiseert 
OOM (Opleiding Ontwikkeling 
Metaalbewerking) themaperioden 

waarbij een specifieke branche in de 
spotlights wordt gezet. En dit najaar is 
dat de landbouwmechanisatiebranche. 
Momenteel zijn Fedecom en OOM 
bezig een projectplan uit te werken 
en halverwege september komt 
een themanummer van het OOM-
magazine ‘Metaaljournaal’ uit dat 
helemaal is gewijd aan de themaperiode 

landbouwmechanisatie. Verder zal dan 
ook het cursusaanbod bekend zijn. OOM 
beoogt deze opleidingen binnen de 
branche gunstiger aan te bieden. Met 
de verzamelde informatie en actuele 
ontwikkelingen binnen de branche zal 
OOM eveneens kennisavonden met 
specifieke workshops organiseren.

Afgelopen najaar was de primeur van 
een nieuwe opleiding specifiek gericht 
op (toekomstige) monteurs mobiel 
intern transport (MMIT) voor leerlingen 
op BBL-niveau 3 en 4. Dat was een lang 
gekoesterde wens van de studenten 
en de leden van de afdeling Industrie & 
Intern Transport. 

De opleiding sluit specifiek aan bij de 
activiteiten en werkzaamheden van 

bedrijven actief in de (mobiele) intern 
transportmiddelen. In september 2018 
start het nieuwe leerjaar voor leerlingen 
die zich willen verdiepen in de techniek 
van heftrucks, verreikers, magazijntrucks 
en meer. 

Het opleidingsprogramma wordt 
gegeven volgens het principe van 
“learning by doing” en vindt opnieuw 
in blokweken plaats. In totaal duurt 

de opleiding 2 jaar en zal worden 
voorzien van een MentorPlus 
begeleidingsprogramma. Heeft u 
belangstelling voor de mogelijkheden 
van de opleiding Monteur Mobiel Intern 
Transport binnen uw bedrijf? Of heeft u 
(toekomstige) leerlingen voor de opleiding 
Monteur Mobiel Intern Transport? 
Neem dan spoedig contact op met 
Opleidingsmanager Wim Overeem via: 
overeem@fedecom.nl.

Stimuleer het jongerenpotentieel met VMBO stageplaatsen
Heeft u al nagedacht over het invullen 
van stageplaatsen voor het komende 
schooljaar (2018-2019)? Denk dan ook 
eens na over stagemogelijkheden voor 
het VMBO. Op het VMBO is het volgen 
van een stage een belangrijk onderdeel 
van de studie. 

VMBO-ers zijn jonge leerlingen die zich 
voorbereiden op het uitoefenen van een 
vak en heel graag met de praktijk kennis 
willen maken. Gemotiveerde jongeren 
die heel wat in hun mars hebben en 

vaak doorstromen naar het MBO. Over 
een paar jaar is dit een potentiële groep 
nieuwe, vakkundige medewerkers voor de 
branche! 

Waarom een stagiair van het VMBO?
Om het personeelsbestand ook in de 
komende jaren op peil te houden en 
actief mee te werken aan het opleiden 
van vakbekwame medewerkers voor 
de branche en voor uw eigen bedrijf. 
Geef deze beginnende vakmensen een 
kans en stimuleer hen door te stromen 

naar het MBO. Door VMBO-studenten 
op te leiden, verzekert u zich van een 
positieve ontwikkeling binnen uw 
onderneming. Met andere woorden: 
in de toekomst beschikt u over goed 
opgeleide vakmensen. Best wel de 
moeite waard toch? Denk er de komende 
vakantieperiode eens over na en bied 
straks in september VMBO-studenten 
een kans op een stage binnen uw 
onderneming. 

Laat de subsidie op een praktijkleerplaats niet lopen!

Heeft u gedurende het leerjaar 2017/2018 een student 
met een praktijkleerplaats op de werkvloer gehad? Vergeet 
dan niet vóór 17 september een subsidieaanvraag in te 
dienen. 

Een subsidieaanvraag dient betrekking te hebben op het 
afgelopen schooljaar. Een interessante tegemoetkoming 
in de gemaakte kosten voor praktijkbegeleiding van een 
student. 

Komt u in aanmerking voor subsidie? 
Kijk op https://mijn.rvo.nl/praktijkleren voor de 

voorwaarden en voor hoe u de subsidie aanvraagt. De 
procedure is vrij eenvoudig. Op de genoemde pagina klikt 
u rechts op de button ‘aanvragen’ onder de rubriek ‘Direct 
Regelen’. Log in op een van de eLoket-accounts en volg de 
aanwijzingen op het scherm. Zo geregeld! 

U ontvangt uiterlijk vóór 15 december 2018 een beslissing. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf de aanvraag in 
te dienen of wilt u hierbij ondersteuning, dan kunt u contact 
opnemen met uw branche opleidingsadviseur van de 
Fedecom Academy. Deze kan u desgewenst begeleiden bij 
het doen van de aanvraag. 

Tweede jaar opleiding Monteur Mobiel 
Intern Transport (MMIT) van start
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Als het aan Branchevereniging VHG ligt, is groen niet langer decoratie, 

maar geeft het waarde aan onze leefomgeving. Om die waarde te 

realiseren zijn vakkundige aanleg en professioneel onderhoud nodig. 

Ook voor leveranciers is hier een belangrijke rol weggelegd. 

Branchevereniging VHG is de 
vereniging voor hoveniers, 
groenvoorzieners, boomspecialisten, 
dak- en gevelbegroeners en 
interieurbeplanters. Haar leden vormen 
een belangrijke klantengroep voor 
de leden van de Fedecom afdeling 
GroenTechniek. De focus van VHG ligt op 
belangenbehartiging voor de 1.100 leden 

met tezamen zo’n 15.000 medewerkers 
en een omzet van €2,8 miljard. In het 
kort komt de missie neer op het leggen 
van de verbindingen voor de markt van 
morgen en het ondersteunen van de 
leden in de markt van vandaag. Een 
concreet voorbeeld van dat laatste is het 
succes dat VHG behaalde in de lobby bij 
RVO waardoor ook groenprofessionals 
in aanmerking komen voor milieu 
investeringsaftrek op lithiumhoudende 
accu’s (na de bouw- en sloopsector). 

Groen anders positioneren
Vooral tijdens de crisisjaren kwam 
VHG tot het besef dat groen meer 
moest gaan bieden dan een decoratief 
karakter. “Groen draagt bij aan de 
waarde van onze leefomgeving,” zegt 
VHG-directeur Egbert Roozen. “Groen 
biedt concrete baten, zoals bijdragen 
aan het vasthouden van water, 
verminderen van stedelijke hittestress 

en verminderen van bijensterfte. In 
diverse gevallen is er zelfs een concrete 
wetenschappelijke onderbouwing van 
hoe groen bijdraagt aan het welzijn 
van mensen, zoals op schoolpleinen. 
Daar draagt het bij aan een betere 
opname van de lesstof door de kinderen, 
meer sociaal en minder pestgedrag 
en een betere fysieke ontwikkeling. 
Zo heeft de provincie Noord-Brabant 
een stimuleringsprogramma voor het 
vergroenen van schoolpleinen gelanceerd. 
En via de studie TEEB* Stad maken 
gemeentes de financiële en economische 
baten van natuur en water concreet.” 

Bij de realisatie, het beheer en het 
onderhoud van openbaar (gemeentelijk) 
groen ziet Roozen eveneens een transitie 
die in eerste instantie minder positief lijkt. 
“De expertise rondom openbaar groen 
heeft bij gemeentes sterk onder druk 
gestaan als gevolg van bezuinigingen. 
Niet alleen qua aanleg, maar zeker 
ook qua onderhoud. We merken dat 
gemeentes steeds meer bezig zijn met de 
vraag welke opgaven ze in moeten vullen 
en zoeken hierbij verbinding met partners. 
Dat biedt kansen voor onze leden en ook 
voor leden van Fedecom op het vlak van 
nieuwe groenconcepten, beheer en ook 

innovatieve apparaten en machines. Denk 
daarbij aan geluidsarm en emissieloos 
werken op plekken en tijdstippen die 
daarom vragen.”

Handleiding ‘De Levende Tuin’
In 2010 lanceerde VHG voor het eerst de 
handleiding ‘De Levende Tuin’, om onder 
meer antwoord te geven op de vraag ‘Wat 
is duurzaamheid in de tuin?’. Daarbij werd 
die duurzaamheid bepaald door aandacht 
voor de elementen bodem, water, 
voedsel, dieren en energie. Inmiddels is 
de handleiding doorontwikkeld om in de 
huidige behoeftes van groenprofessionals 
en hun klanten te voorzien en omvat 
het 18 duurzame elementen die nu ook 
doelgroepgericht menselijke beleving 
en economische aspecten van groen 
beschrijven op ruim 200 pagina’s. VHG 
neemt de nieuwe handleiding mee in haar 
politieke lobby en VHG-leden gebruiken 
de handleiding voor het adviseren van 
opdrachtgevers. “Groen wordt altijd 
positief ontvangen en het geeft altijd 
energie,” zegt Roozen. 

De cruciale rol van techniek
Volgens Roozen is de rol van innovatieve 
apparatuur en machines bij de aanleg en 
het beheer van openbaar groen, tuinen 

en golfterreinen enorm belangrijk. “Zo 
was ik laatst op een golfterrein waar de 
greens werden gemaaid door zelfrijdende 
autonome maaiers. Dergelijke innovaties 
bieden potentie omdat de maximale 
arbotechnische maaitijd van de chauffeur 
dan niet langer een beperking is.”

Om in de toenemende behoefte van 
particulieren aan comfort te voorzien, 
ziet Roozen mogelijkheden voor ‘smart 
garden’ innovaties. “Robotmaaiers, 
zelfdenkende irrigatiesystemen en 
accugereedschappen zijn geweldige 
oplossingen om particulieren en 
groenprofessionals te voorzien van 
slimme en duurzame apparatuur.” 

Op de vraag of de groenprofessional 
daarbij nog steeds apparatuur en 
machines wil bezitten, antwoord Roozen 
bevestigend. “We zien nog altijd een 
sterke voorkeur voor bezit. Wellicht dat 
er in de toekomst ook ruimte is voor 
gezamenlijk gebruik. Anderzijds zie ik 
veel potentie voor ontzorgingsconcepten 
waarin VHG-leden en Fedecom-leden 
samen de juiste propositie ontwikkelen.” 

Beurzen belangrijk, demo’s onmisbaar 
Op de vraag of vakbeurzen zoals 
GroenTechniek Holland (GTH) 
tegenwoordig nog nodig zijn, antwoordt 
Roozen volmondig ja. “Vakbeurzen zijn 
zonder meer van toegevoegde waarde 
als ontmoetingsplaats voor relatiebeheer 
en het opdoen van de nieuwste kennis 
en een indruk van de laatste innovaties. 
Maar daarbij vind ik demonstraties en 
proefritten ook een mooie aanvulling! Het 
geeft een vakbeurs aantrekkingskracht 
en het biedt groenprofessionals de 

mogelijkheid om nieuwe technologie te 
ervaren. Het creëert ook bewustwording 
en kan mensen overtuigen om te 
investeren in nieuwe duurzame 
apparatuur.”

Voor 2018 heeft VHG twee thema’s 
hoog op de agenda staan en dat zijn 
voldoende vakmensen en het imago van 
de branche. “Aan een beter imago kunnen 
de leveranciers van onze branche zonder 
meer bijdragen door te blijven innoveren 
en verduurzamen.”

Branchevereniging VHG 

‘ Groen niet langer 
decoratie - het heeft 
nu waarde en baten’
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Engelse marketing:  
dat kunnen wij ook
Het is vast niet aan u voorbijgegaan dat Wageningen Universiteit dit jaar 100 jaar bestaat. 
Via de Fedecom Nieuwsservice nieuwsbrief werd ik attent gemaakt op een verslag ervan 
op Metro.nl. Onderdeel van dat verslag was een YouTube video over de successen van 
de Nederlandse landbouw, gemaakt door de doorgaans zéér kritische Engelse vlogger 
Simon Whistler. Het is een lofzang op de Nederlandse agrarische sector en het landbouw 
onderwijssysteem. U kunt het filmpje bekijken via deze link: https://youtu.be/vUmP8Tli-Mc . 

Na het zien ervan dacht ik: “Waarom is een groot deel van de wereld zo onder de indruk van 
de prestaties van de Nederlandse landbouw en toeleveringsindustrie, terwijl we dat zelf 
bijna vanzelfsprekend vinden?” In elk geval kan het geen kwaad om onszelf weer eens te 
laten zien. En wat past daar nou beter bij dan onze eigen AgroTechniek Holland, dé grootste 
vakbeurs voor de landbouwtechniek van Nederland. Maar laten we daar nou net dáárover 
met z’n allen elke keer uitvoerig discussiëren. Geen item wordt zo intensief besproken als 
onze zeer succesvolle beurzen ATH en GTH. De ATH-editie van 2018 vormt hierop geen 
uitzondering.

Als branchevereniging bemoeien we ons niet met concurrentiegevoelige aangelegenheden. 
Ook houden we ons verre van eventuele zakelijke issues tussen bedrijven. Ons doel is om de 
leden te ondersteunen met pre-competitieve zaken. Voorbeelden hiervan zijn: benchmark, 
VA-Keur, Fedecom Academy en de landelijke beurzen. Allemaal activiteiten waar elk lid op 
vrijwillige basis zijn voordeel mee kan doen.

Zoals hierboven geschreven, staat het iedereen vrij om wel of niet deel te nemen aan ATH of 
GTH. Toch wil ik graag nog een keer uiteenzetten waarom ik als voorzitter vind dat het goed 
zou zijn als alle zichzelf respecterende spelers zouden deelnemen aan onze eigen beurzen. 
Tevens doe ik een beroep op de bedrijven die niet deelnemen om de beurs in de pers verder 
met rust te laten, het is uiteindelijk ónze beurs die we voor ónze relaties organiseren.

Elke ondernemer maakt dagelijks afwegingen over diverse uitgaven, waaronder die aan 
marketing. De keuze is reuze, zeker sinds de komst van het Internet en de sociale media. 
Elke expert zal u vertellen dat het een mix van diverse opties de beste keuze is. Ook 
moderne spelers die groot geworden zijn in het Internet tijdperk zoals Apple, Amazon en 
Samsung hebben steeds meer en vaker fysieke winkels. De klanten hebben er behoefte aan 
om de producten en de mensen erachter, te zien en te ontmoeten. Een invuloefening in een 
webshop is voor grotere investeringen niet voldoende. Niet voor niets groeien de bedrijven 
met een mix van webshop en fysieke winkels het hardst.

ATH is opnieuw gemoderniseerd, heeft meer deelnemers dan ooit tevoren en biedt een zeer 
breed overzicht over wat de branche te bieden heeft. Het is een uniek uithangbord, waarin 
de complete branche zich presenteert aan haar relaties en de rest van de maatschappij. 
Alle trekkermerken zijn weer aanwezig, net als alle machinemerken. In sommige gevallen 
laat de distributeur de merken vertegenwoordigen door z’n dealers, maar ze zijn er allemaal.

Kortom: als een Engelse vlogger al trots is op de prestaties van de Nederlandse landbouw, 
dan moeten wij het al helemaal zijn. Laat het zien en komt het zien op ATH 2018!

Fijne vakantie en tot ziens op 12 t/m 15 september in Biddinghuizen. 

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl

‘ Als een Engelse 
vlogger al 
trots is op de 
prestaties van 
de Nederlandse 
landbouw, dan 
moeten wij het 
al helemaal zijn.’

De onzichtbare en reukloze mestgassen vormen nog steeds een te 

groot risico op melkveebedrijven. Om u en uw medewerkers hier bij 

erfbetreding beter tegen te beschermen, biedt Fedecom u voordeel op 

de aanschaf van gasdetectieapparatuur. 

Op melkveebedrijven komen mestgassen 
vrij bij het opslaan, mixen en overpompen 
van drijfmest. Het is van groot belang 
dat iedereen die in en om melkveestallen 
werkzaamheden verricht, zich bewust 
is van de potentiële gevaren die daar 
- onzichtbaar en reukloos - aanwezig 
zijn. Hoewel de gevaren van het werken 
met mestgassen over het algemeen 
bekend zijn, verschijnen er nog te vaak 
nieuwsberichten over ongevallen, 
waarbij de risico’s van mestgassen zijn 
onderschat. 

Werkgroep organiseert 
detectieapparatuur
Binnen de afdeling veehouderijtechniek 
van Fedecom heeft de werkgroep ‘Veilig 
werken in stal en omgeving’ contact 
gezocht met een leverancier van 
gasdetectieapparatuur. Hen is gevraagd 
of er ‘passende’ apparatuur is die u 

en uw collega’s en medewerkers kan 
waarschuwen voor eventuele risicovolle 
situaties tijdens werkzaamheden in en 
om de stal. Een universele, handzame 
gasdetectiemeter is daar een goed 
voorbeeld van. De werkgroep verwacht 
dat iedereen die gebruik gaat maken van 
gasdetectieapparatuur zich: 

• Meer bewust is van de gevaren in zijn 
of haar werkomgeving en

• Adequaat gewaarschuwd wordt 
voor gevaarlijke situaties zodat er 
tijdig maatregelen genomen kunnen 
worden

 
Om aan die verwachtingen daadwerkelijk 
ook gevolg te kunnen geven, kunt u als 
Fedecom lid uw gasdetectieapparatuur 
tegen een gereduceerd tarief aanschaffen 
bij Veiligheidstechniek Nederland (VTN). 
Zij leveren de BW GasAlertMicroClip 

X3 4 gas multigasdetector en de BW 
GasAlertMax XT II 4 gas gepompte 
multigasdetector voor het op afstand 
meten van gevaarlijke gassen voor €575 
respectievelijk €665 (exclusief btw en 
€19,95 handlingkosten). U kunt deze 
gasmeters eenvoudig bestellen o.v.v. 
“Gasdetectie Fedecom”, telefonisch 
via 0412-695555 of per email via 
info@vtn.nl. 

VTN heeft jarenlange ervaring met 
de levering en het onderhoud van 
draagbare gasdetectors bij onder meer 
de brandweer, politie, defensie en de 
industrie. VTN is Master Service Center 
van fabrikant BW Technologies en 
bevoegd alle voorkomende kalibraties, 
servicewerkzaamheden en reparaties uit 
te voeren. 

Veilig werken in stallen 
en omgeving met 
gasdetectie

BW GasAlertMicroClip X3 BW GasAlertMax XT II
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JULI
Beurs van Libramont
Libramont (B)
27 t/m 30 juli
www.foiredelibramont.com

AUGUSTUS
Aardappeldemodag
Proefbedrijf Westmaas, Westmaas
22 augustus
www.aardappeldemodag.nl

SEPTEMBER
AgroTechniek Holland
Walibi terrein, Biddinghuizen
12 t/m 15 september
www.agrotechniekholland.nl

 

Potato Europe
Rittergut Bockerode, Springe (D)
12 & 13 september
www.potatoeurope.de

OKTOBER
CLIMMAR Congres 
Praag, Tsjechië
4 t/m 6 oktober
www.climmar.com

NOVEMBER
Transport & Logistics
Ahoy, Rotterdam
6 t/m 8 november
www.easyfairs.com

EuroTier
Hannover Messe, Hannover (D)
13 t/m 16 november
www.eurotier.com 

Interpom Primeurs
Kortrijk Xpo, Kortrijk (B)
25 t/m 27 november
www.interpom-primeurs.be

Nieuw:  
De Fedecom mechanisatiepolis
Fedecom heeft in samenwerking met 
assurantieadviseur MEVAS - een 100% 
dochter van Metaalunie - en verzekeraar 
Reaal gewerkt aan een maatwerk 
verzekeringsproduct voor haar leden.

Het is een verzekeringsproduct voor 
uw bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s, 
uw handelsvoorraad én verhuur aan 
bestaande klanten van uw bedrijf. Het is 
een uitgebreide verzekering tegen zeer 
gunstige condities en die gecombineerd 
kan worden met de rubrieken inventaris, 
opstal, bedrijfsschade, auto, etc. 
MEVAS biedt ook mogelijkheden voor 
verzekering van uw ziekteverzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico. 

Schades en preventie
Het aantal aanbieders van 
garageverzekeringen voor 
mechanisatiebedrijven is de laatste jaren 
flink afgenomen. Het is een risico dat veel 
verzekeraars niet graag (meer) dragen. Dit 
komt door de relatief veel grote schades 
binnen de branche. Fedecom wil het risico 
beheersbaar houden en zelfs verbeteren, 
vandaar dat het MEVAS en Reaal gevraagd 
heeft om ook na te denken over advies 
rond preventie. Er is besloten dat MEVAS 
geld terug gaat geven voor taxaties tegen 
onderverzekering, op keuringen van 
elektrische installaties en op zaken als 
alarmsystemen, beveiliging van tractoren, 

bestelauto’s, etc. Daarvoor hoeft u 
slechts de factuur van de aangegeven 
preventiemiddelen in te sturen. Op de 
website van MEVAS vindt u hierover meer 
in de Preventiewinkel. 

Op deze manier maken wij de branche 
ook aantrekkelijk voor een verzekeraar 
als Reaal waardoor risico’s beheersbaar 
en premies betaalbaar zijn. Reaal is 
een zakelijk schadeverzekeraar met 
landelijke dekking, behoort tot de grootste 
verzekeraars van Nederland en was bereid 
om een prima product voor Fedecom leden 
te ontwikkelen. 

Nieuwsgiering geworden?
Fedecom, Reaal en MEVAS gaan u de 
komende maanden actief opzoeken met 
het preventieprogramma en het nieuwe 
verzekeringsproduct. U wordt gebeld door 
MEVAS voor een afspraak en kosteloos 
advies (als u eerder een afspraak wilt, 
neem dan contact op via 088-4565400). 
Nodig hen bij u op het bedrijf uit om te 
kijken wat zij voor u kunnen betekenen. 
MEVAS vertelt u graag meer over de 
scherpe premie en zeer gunstige condities. 

Het sluit aan op uw wensen, omdat 
Fedecom heeft meegedacht bij het 
samenstellen ervan! 

AgendaGoedkeuringsplicht 
waarborgt veiligheid
Nieuwe landbouwvoertuigen, trekkers én getrokken voertuigen, die 

vanaf 1 januari 2018 op de markt zijn geplaatst, lees afgeleverd bij 

de voertuigeigenaar, moeten voor het rijden op de openbare weg zijn 

goedgekeurd. 

Nederland bijt in Europa hiermee het spits 
af in het stellen van nieuwe criteria aan 
landbouwvoertuigen die een significante 
bijdrage leveren aan de veiligheid 
van een individueel voertuig én van 
voertuigcombinaties. Fedecom is content 
met de nieuwe eisen in combinatie met 
het kunnen verkrijgen van Europese 
typegoedkeuringen voor deze voertuigen. 
Voor u als fabrikant en voor ons was 
publicatie van de inwerkingtreding 
helaas zo laat dat dit leidde tot forse 
knelpunten bij zowel reeds opgestarte 
productieprocessen en bij het tijdig 
afleveren van getrokken voertuigen. 

In het traject van het verkrijgen van 
een goedkeuring neemt de RDW een 
centrale rol in. Zij zijn in Nederlands de 

organisatie die de keuringen verricht en 
goedkeuringen verstrekt. Helaas bleek 
vanaf januari dat zowel de expertise als 
de capaciteit bij de RDW nog beperkt 
was. Ook de eindgebruikers werden 
verrast en met name door de eis dat 
hydraulische remmen van het type 
tweeleidingsysteem moeten zijn. De 
benodigde componenten daarvoor waren 
nog niet beschikbaar, de RDW keurde 
systemen af en verbouw leidt tot extra 
kosten voor zowel het nieuwe getrokken 
voertuig als het aanpassen van de 
bestaande trekker met een éénleiding 
hydraulisch remsysteem.

Luchtdrukremsystemen zullen naar 
verwachting de nieuwe standaard 
worden, mede op grond van de ervaringen 

in ons omringende landen, en natuurlijk 
in het wegtransport. Ongeacht de keuze 
voor hydrauliek of pneumatiek, zal de 
overgang een meerjarig traject vergen. 
Fedecom richt hiervoor momenteel een 
apart gedeelte van de website in om 
fabrikanten, wederverkopers, eigenaren 
en bestuurders zo goed mogelijk te 
kunnen voorlichten en informeren. 

In lijn met de goedkeuringsplicht zet 
Fedecom zich, samen met andere 
partners in onze sector, in om te 
komen tot een robuust systeem dat 
de veiligheid op de openbare weg én 
op het erf op een hoger plan tilt en 
waarborgt. Een concrete actie betreft de 
nationale veiligheidscampagne die wordt 
geleid door Stigas, kennisinstituut èn 
gecertificeerde arbodienst, in de sectoren 
land- en tuinbouw, groen en loonwerk.

Vervolgacties zijn gepland om dit 
thema prominent aandacht te geven 
op de komende vakbeurs AgroTechniek 
Holland van 12 t/m 15 september in 
Biddinghuizen.

De meest gestelde vragen en antwoorden over de goedkeuringsplicht vindt u op  
www.fedecom.nl/kenniscentrum/dossier-machine-eisen-veiligheid
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Fedecom  
Jaarvergadering op  
12 december 2017

Een exclusieve 
verzekeringsoplossing 
voor de leden van Fedecom

  088 456 54 00   |   mevas.nl/fedecom

Meer info en afsluiten?

Één polis voor alle verzekerde rubrieken:
  Bedrijfsaansprakelijkheid
  Schade aan cliëntobjecten
 Aansprakelijkheid motorrijtuigen
 Handelsvoorraad
 Werkgeversaansprakelijkheid
 Inventaris/goederen
 Bedrijfsschade
 Milieuschade
 Motorijtuigen

 Voordelen:
  Schade aan objecten van uw klanten zijn verzekerd tot 

 € 2.500.000. Geen beperking bij brandschade.
  Een no-claim regeling tot maximaal 30%.
  Geen verlies van de gehele no-claim korting  na schade.
  Handelsvoorraad volledig casco verzekerd  zolang de 

 objecten niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarna beperkt casco.
  Verhuurrisico als service- en nevenactiviteit meeverzekerd.


