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De Kracht van Triple R
De balans tussen Relaties, Reputatie en Resultaat

In de digitale wereld van vandaag en morgen wordt het steeds belangrijker wie je bent 
en wie je kent. Kijk maar naar Whats App, Facebook, Instagram en de televisie. Iedere 
fabrikant, importeur of dealer weet dat goede naamsbekendheid en vaste klantrelaties 
niet vanzelf op jouw bedrijf afkomen. Een herkenbaar, onderscheidend bedrijfsimago 
en een portefeuille met toonaangevende relaties komen te voet en gaan te paard. Veel 
ondernemers en bedrijven in de branche zijn op zoek naar de knoppen waaraan je moet 
draaien om reputatie en relaties zo op te bouwen dat het bedrijf goede resultaten boekt. 
Het geheim van de smid is hoe deze belangrijke variabelen precies op elkaar afgestemd 
(moeten) worden om maximaal te scoren.  
 
De samenhang tussen goede relaties opbouwen en onderhouden, een uitstekende 
reputatie hebben en goede resultaten uit de bedrijfsvoering halen, wordt elke dag in de 
praktijk bewezen. Als de producten en diensten goed zijn, de leverbetrouwbaarheid op 
orde is en de prijs een beetje klopt, wordt een order je door de goeie relatie gegund. Heb 
je een hoge gunfactor dan gaat het je al snel voor de wind, heb je een lage gunfactor 
dan is creativiteit en hard werken nodig om alsnog naar de gunst van de klant te dingen. 
Relatie is één, maar een goede reputatie waardoor meer klanten jouw bedrijf bij herhaling 
opzoeken is nog weer wat anders. In de markt blijkt dat een aantrekkelijke reputatie (of 
de goede naam en faam) van een bedrijf niet toevallig tot stand komt. Vaak gaat daar 
jaren aan inspanning aan vooraf en gericht werken aan positieve ervaringen van jouw 
producten, jouw diensten en vooral niet te vergeten, jouw mensen. Stap voor stap een 
reputatie opbouwen vanuit een verdienstelijke relatie met klanten én vice versa is de 
sleutelfactor voor het succes van morgen. Wanneer dat goed op elkaar is ingesteld, leveren 
de bedrijfsreputatie en goede klant- en leveranciersrelaties een aantrekkelijk rendement op.  
 
Hoe is het gesteld met de reputatie van jouw bedrijf en de branche? Is de 
leverbetrouwbaarheid op orde, is bereikbaarheid goed, service tijdig geleverd, storingen 
snel verholpen, is de showroom en werkplaats netjes en veilig ingericht? Op branche-
niveau zijn er ook vragen: Zijn we aantrekkelijk voor jonge leerlingen, kunnen zij zich verder 
ontwikkelen en hebben we dat begeleid met vervolgopleidingen en perspectiefbiedend 
werkklimaat en loopt de beloning in de pas? En bij onze afnemers/klanten: Houden we ons 
altijd aan de wettelijke voorschriften van veiligheid als het gaat om de toelatings-eisen van 
machines of als het gaat om de borging van de arbeidsveiligheid? Of wijzen we met het 
vingertje dat de afnemer alleen gaat voor de laagste prijs en dat de ene dit nog slimmer 
uitspeelt dan de ander? Als het gaat om veiligheid, valt er niet te marchanderen met een 
onsje meer of minder. Dan moet je gewoon leveren wat wet en contract vereist. Maar 
hoe krijg je dan de afnemers/klanten zover dat zij ook mee gaan denken en helpen om 
de morele plicht ‘zero accidents’ na te streven? Op deze vragen geeft Fedecom antwoord 
met aansprekende initiatieven, zoals TIM, “Veilig op 1”, VA-Keur, en niet te vergeten met de 
beurzen zoals ATH. 
 
Het samenhangend en gericht werken aan reputatie, relaties en rendement noem ik de 
kracht, of misschien wel de kunst, van de Triple R. Voortdurend zoeken naar de balans 
tussen goede relaties, een transparant imago en een bedrijfsvoering die efficiënt is en 
resultaat geeft. Bedrijven die de Triple R in evenwicht weten toe te passen, zijn meestal 
erg succesvol. Op de Jaarvergadering op 12 februari hebben we gerenommeerde sprekers, 
workshops met praktijkvoorbeelden en bovenal jouw eigen praktijk-ervaringen waarmee 
we het thema verder uitdiepen. Kom ook naar Papendal en laat je verrassen en vooral 
inspireren door de Triple R. 

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Vaak gaat 

daar jaren aan 

inspanning aan 

vooraf...

De toekomst is nu: 
CRISPR-Cas en Big Data
Om leden bij te praten over nieuwe ontwikkelingen organiseert 
Fedecom met regelmaat netwerkbijeenkomsten. Eind oktober kwamen 
30 geïnteresseerde leden af op de bijeenkomst over “Smart Business, 
Smart Farming”.  

Met als doel om elkaar op regelmatige basis 
te informeren over nieuwe technologieën 
vormde Fedecom in 2017 de netwerkgroep 
‘Nieuwe Technologie’. De bijeenkomsten 
richten zich op de impact van nieuwe 
technologieën op de business van klanten, 
maar ook op de impact ervan op de eigen 
activiteiten. Of dit nu productie of reparatie 
en onderhoud is. De themamiddag van 31 
oktober was gericht op kennis opdoen van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
Genetica en Big Data.

CRISPR-Cas
CRISPR-Cas is een methode waarmee DNA, 
de basis van alle leven en eigenschappen, 
aangepast kan worden met ongekende 
precisie. De nieuwe techniek die kleine 
stukjes DNA kan weghalen en kan 
toevoegen heeft de wetenschap flink op 
zijn kop gezet. Het proces van jarenlang 
inkruisen van een eigenschap en toevallige 
ongerichte genetische afwijkingen 
door straling (of andere oorzaken) kan 
daarmee enorm worden voorkomen of 
zo bijgestuurd worden dat het tot precies 
gedefinieerde functies van planten leidt. 
Frans Krens, Group Leader Plant Breeding 
van de Wageningen Universiteit, nam 
de aanwezigen mee in de biochemie en 
de actualiteit van de vele kansen die de 
techniek biedt. 

Het is duidelijk dat CRISPR-Cas de 
veredeling van bloemen en groenten 
aanmerkelijk kan versnellen en nieuwe 
eigenschappen tot stand kan brengen 
die bijvoorbeeld gewasbescherming 
beperken of waterverbruik verminderen. 
Krens is blij dat de Minister van Landbouw 
nu het voortouw neemt om meer 
experimenten met CRISPR-Cas toe te 
staan. “In China zijn er nauwelijks wettelijke 
beperkingen en wordt er volop gewerkt 
aan en geëxperimenteerd met nieuwe 
toepassingen (zoals onlangs de eerste HIV-
immune baby’s), terwijl de techniek in de EU 
aan banden is gelegd. Natuurlijk moeten we 
rekening houden met de terughoudendheid 
van consumenten. Maar in de kern brengt 
de techniek geen genetisch materiaal 
van het ene naar het andere levende 
organisme over. Het is knippen en plakken 
van genetische stukjes materiaal van een 
bepaald organisme.” 

Big Data
Peter van der Vlugt, Chief Technology 
Officer van Kverneland Mechatronics, 
maakte duidelijk dat we na de ontwikkeling 
van de Isobus, dat met veel vallen en 
opstaan tot een verbinding heeft geleid 
tussen trekker en werktuig, nu staan voor 
veel intelligentere koppelingen tussen 
apparatuur en werktuigen. Grofweg 
maakt Van der Vlugt onderscheid 
tussen machinedata (om het presteren 
van de machine te meten en te 
verbeteren) en teeltdata (om de groei- en 
productieprocessen van planten en dieren 
te volgen). De grote vragen zijn: Hoe worden 
data zorgvuldig uitgewisseld en in de praktijk 
benut voor slimmere landbouwprocessen? 
Hoe brengen slimme data geld in de la van 
toeleveranciers van machines en techniek? 
Hij verwacht dat na een wat afwachtende 
houding van boeren en loonwerkers in 
de afgelopen jaren, geleidelijk proactiever 
ingespeeld gaat worden op de nieuwe 
mogelijkheden. “Ik verwacht dat de agrariër 

meer agronomisch advies gaat inroepen om 
zijn bedrijf te optimaliseren. Het is aan de 
machineleveranciers om te zorgen dat de 
grond-, teelt- en oogstdata die de machines 
verzamelen snel en gemakkelijk beschikbaar 
komen voor het managementprogramma 
van de boer.” Dat dat vandaag de dag nog 
geen praktijk is, maakte Mark de Leeuw van 
Dronewerkers duidelijk. “Er gaat nog heel 
veel mis met het inlezen van taakkaarten en 
drone-beeld-analyses op de terminal op de 
trekker of machine.” 

Sener Celik, directeur van JoinData, 
lichte alle ins en outs van het gevormde 
platform JoinData, van datastromen in 
de Nederlandse agrosector toe. Vanuit 
het uitgangspunt dat de boer de eigenaar 
van alle teelt- en procesdata is, zoals ook 
vastgelegd in de Europese Gedragscode 
voor data-uitwisseling in de agrarische 
sector, biedt JoinData een oplossing voor 
een veilige en gezekerde data-uitwisseling.

Voor nadere informatie en de presentaties 
van de Themamiddag “Smart Business, 
Smart Farming”, stuurt u een e-mail naar 
secretariaat@fedecom.nl.
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De nieuwe verbeterde indeling van de vakbeurs AgroTechniek Holland resulteerde in een 

verlengde bezoekduur, en nog belangrijker: stands zijn bezocht door meer bezoekers. Dat is 

terug te zien in de waarderingscijfers in de enquêtes onder exposanten en bezoekers. 

AgroTechniek Holland 2018 (ATH) is de 
best gewaardeerde beurseditie sinds de 
start van het concept in 2010. “Natuurlijk 
profiteerden we ook van het mooie droge 
weer, iets dat altijd een zegen is voor een 
buitenbeurs.” De opbouw, de beursdagen 
zelf en afbouw gingen moeiteloos en 
ontspannen; wát een verschil met de 
extreem natte en winderige beursperiode 
ten tijde van Groentechniek Holland 2017 
en Potato Europe. 

“Waar we ook van geprofiteerd hebben, 
is de nieuwe beursindeling. De brede 
bestaande asfaltpaden hebben we alleen 
nog gebruikt voor af- en opbouwverkeer.” 
De bezoekersstromen zijn afgewikkeld via 
zelf aangelegde looppaden. Het publiek 
liep op deze manier veel dichter langs de 
stands die veel breder en minder diep 
dan voorheen waren vanwege de nieuwe 
beursindeling. 

Vragen aan exposanten over het 
behalen van deelname doelstellingen, 
beurswaardering in het algemeen, 

kwaliteit van de bezoekers en aantallen 
bezoekers zijn allemaal significant 
hoger beoordeeld dan bij eerdere 
edities. Hetzelfde geldt voor de 
waarderingscijfers van de bezoekers van 
ATH 2018. Tevredenheid over de beurs 
in het algemeen en activiteiten zoals 
Trekker Parcours en de demonstraties 
in het bijzonder werden goed 
gewaardeerd. Hiermee mogen we in 
alle bescheidenheid concluderen dat het 
ATH-beursconcept staat zoals in 2009 
door Fedecom-leden beoogd werd: dé 
nationale landbouwbeurs van Nederland 
voor veehouders, akkerbouwers en 
loonwerkers. 

Wars van heilige huisjes
“Dat gezegd hebbende, we hebben 
de ambitie om het beursconcept elke 
editie verder te verbeteren en door te 
ontwikkelen. Als organisatie zijn we 
wars van heilige huisjes als het om het 
beursconcept gaat. Zolang het maar voor 
en door de sector is, staan we open voor 
verbeteringen en aanpassingen. Hiervoor 
gebruiken we de input van de stuurgroep, 
directe feedback van exposanten, van 
leden die meedoen, meededen of willen 
meedoen, en uiteraard de uitslagen 
van de enquêtes onder exposanten en 
bezoekers.” Indien daaruit voortvloeiende 
verbeteringen van het beursconcept 
gedragen worden door een meerderheid, 
dan wordt niet nagelaten om deze door 
te voeren. 

Eén ding verandert echter niet: live 
communicatie (het directe contact tussen 
leverancier en eindgebruiker) was, is 
en blijft een van de meest effectieve 
marketinginstrumenten. Zie daar het 
bestaansrecht van een beurs in het 
algemeen maar ook van tours, huisshows 
of merkendagen zoals sommige leden 
die zelf organiseren. “Wanneer we het 
directe contactmoment op de beurs 
verrijken met beleving, demonstraties, 
kennisoverdracht en gezelligheid dan is er 
sprake van een aantrekkelijk en relevant 
concept voor de gehele markt. Dit is wat 
we als beursorganisatie nastreven qua 
beursconcept voor AgroTechniek Holland.” 

Op naar ATH 2020 
“De komende winterperiode gaan we 
beginnen met het doorontwikkelen van 
het ATH-beursconcept ten behoeve van 
de 2020-editie. Hiervoor wisselen we met 
veel exposanten en leden van gedachten 
zodat we met de vakbeurs AgroTechniek 
Holland naar ieders tevredenheid en 
commitment de tweede lustrumfase 
laten in kunnen gaan.”

 
 
Willem Bierema, Beursmanager 
bierema@agrotechniekholland.nl

‘ VA-keur loopt écht voorop 
met eigen VA-keur richtlijn’

Maar liefst 120 leden woonden op 
dinsdag 27 november de jaarlijkse VA-
keur ledenbijeenkomst bij. Een hoge 
opkomst die aangeeft dat VA-keur leeft 
bij de leden. 

Voorzitter Gerko Roekevisch van de 
Raad van Advies van VA-keur verzorgde 
de aftrap van de bijeenkomst met een 
terugblik op de invoering van de VA-keur 
richtlijn, de digitaliseringslag daarom 
heen en de impact ervan op u als lid. De 
richtlijn is ontwikkeld om meer (eigen) 
branche specifieke kwaliteitseisen te 
hanteren en daarmee een belangrijke 
efficiëntieslag in het certificeringstracject 
te bewerkstelligen. VA-keur loopt 
daarmee écht voorop. Het is voor 
sommige bedrijven hier en daar nog best 
even wennen, maar uiteindelijk worden de 
voordelen van de nieuwe opzet evident. 

7% meer keuringen
Het aantal keuringen stijgt ieder jaar 
verder en voor 2018 zijn 160.000 
keuringen voorzien. Dat is een stijging 
van 7% ten opzichte van 2017. Ook het 
aantal bedrijven dat VA-keur wil gaan 
doen, neemt gestaag toe. De Raad van 
Advies is blij met deze ontwikkelingen en 
men is trots op wat de leden met elkaar 
bereiken. Directeur van VA-keur, Jelle 
Bartlema, lichtte nog eens toe waarom en 
hoe er een eigen branche specifieke (VA-
keur) richtlijn met bijbehorende digitale 
(handboek) tool is ontwikkeld. Huib 
Oostdijk, directeur van certificeerpartner 

HHC/DRS, gaf vervolgens aan hoe 
het certificeren door auditors wordt 
gedaan en beleefd. Hij maakte een groot 
compliment aan de VA-keur bedrijven 
omdat de meesten bij zo’n eerste audit 
hun zaakjes toch al goed voor elkaar 
hebben! Inmiddels is HHC/DRS met zo’n 
200 bedrijven in contact, zijn er 165 
auditcontracten afgerond en zijn 100 
bedrijven daadwerkelijk gecertificeerd. 
Het 100e certificaat werd tijdens de 
bijeenkomst feestelijk uitgereikt aan 
André Hogervorst van Wout Hogervorst 
V.O.F. uit Noordwijkerhout. 

Roelof Kleinjan, directeur van Kader, 
belichtte de rol die zijn organisatie 
binnen het certificeertraject kan spelen. 
Bedrijven die dat willen, kunnen de 
expertise van de Kader adviseurs inhuren 
om hen te begeleiden en te ondersteunen 

bij de implementatie van het digitale 
handboek en zo klaar te stomen voor de 
daadwerkelijke certificeringsaudit. 

Word ambassadeur! 
Henk Buis, communicatie en marketing 
expert, bevroeg de aanwezigen 
vervolgens over hun eigen rol bij het 
uitdragen van VA-keur als keurmerk. Wie 
voelt zich een echte ambassadeur van 
VA-keur en hoe doe u dat? Hier blijkt nog 
best wat werk aan de winkel te zijn. VA-
keur gaat u daarom verder ondersteunen 
met communicatie- 
en promotiemiddelen 
en met campagnes 
om u te helpen bij uw 
taak om VA-keur en 
de keuringen beter bij 
uw klanten onder de 
aandacht te brengen. 

TC dag lost technische vraagstukken op 
De jaarlijkse TC dag vond dit jaar plaats op 
26 november bij De Kruyf Mechanisatie in 
Nijkerk. Steekproefinspecteurs van HHC/
DRS, docenten van Kader en leden van 
de Technische Commissie VA-keur waren 
bijeen om de checklists te beoordelen, 
de beoordeling van steekproeven 
te bespreken en met de docenten 
van Kader af te stemmen over de 
keurmeestertrainingen en het technisch 
document. 

Na een rondleiding bij De Kruyf 
Mechanisatie zijn een aantal 
vraagstukken in de praktijk getoetst, 
zoals onderdelen van het keuren van een 
heftruck en een graafmachine. Ook zijn er 
met behulp van verschillende apparatuur, 
lekstroom- en verschilstroommetingen 
gedaan bij onder meer een compressor. 
Heeft u technische vraagstukken en vindt 
u het leuk als de Technische Commissie 
VA-keur haar bijeenkomst bij u op het 
bedrijf organiseert? Stuur dan een e-mail 
naar tc@va-keur.nl. 

Nieuwe opzet ATH 2018 bekoort 
exposanten én bezoekers
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Op woensdag 28 november waren alle partijen die deelnemen aan het 

onderwijsplatform TIM te gast bij het SOMA College in Harderwijk om 

het eerste jaar van samenwerking te evalueren en erop te proosten. 

Het samenwerkingsverband startte 
vorig jaar omdat in de branche onder 
andere een onbalans bestond tussen 
de vraag naar goed opgeleid personeel 
en het aanbod aan mbo-leerlingen 
vanuit de gezamenlijke ROC’s, maar 
ook vanuit de behoefte naar wederzijds 
begrip. Een jaar later bewijst TIM al een 
resultaatvolle samenwerking te zijn 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. De drie 
brancheorganisaties Fedecom, BMWT, 
Bouwend Nederland adviesgroep Komat 
en de dertien onderwijsinstellingen zijn 
dan ook erg positief.

Grote opsteker voor docenten 
TIM staat inmiddels op de kaart. 
Sinds de start in december 2017 is de 
naam, ontstaan uit ambities als Talent 
& Technologie - Innovatie & Infra - 
Mechanisatie & Mobiliteit, al snel een 
begrip geworden in de wereld van mobiele 
werktuigen. TIM is enerzijds een platform 
en anderzijds een kwaliteitsmerk voor 
vakkennis in de branche. Wim Overeem, 
onderwijsmanager bij Fedecom en Gerard 
Eilert, directeur van het ROC Friesland 
College, verzorgden de presentatie en 
lieten de verschillende ervaringen en 
uitkomsten de revue passeren. Doordat 
de branche en het onderwijs intensief 
samenwerken, versterken zij elkaar en 
boeken ze concrete resultaten zoals 
actueel, op maat gemaakt lesmateriaal. 
Een grote opsteker voor alle docenten 
die hier het afgelopen jaar zo hard aan 
hebben gewerkt! Duidelijk werd dat alle 
aanwezigen beamen dat we op de goede 
weg zijn en iedereen gaat mee in de 
plannen voor een gezamenlijke toekomst. 

Is TIM nu klaar dan?
“Nee, nog niet”, zo legt 
communicatiespecialist Dennis Glijn van 
De Communicatie Maatschappij in een 
verdere presentatie uit. “Het merk TIM 
moet krachtiger worden gemaakt en op 
een wervende manier de doelgroepen 

gaan bereiken. Zoals jongeren van 15-16 
jaar die vaak online actief zijn met hun 
mobiele telefoon. Dát is het speerpunt 
voor de komende tijd. We gaan ze via 
hun smartphone enthousiasmeren en 
informeren waarbij we vooral gebruik 
maken van sociale media via vlogs en 
blogs.” De naam TIM krijgt daarbij een 
meer dynamische uitstraling waarbij 
Dennis ‘TECH IN MOTION’ lanceert. 
Een pay-off die goed past bij (de 
ontwikkelingen binnen) de branche en bij 
de belevingswereld van jonge mensen. 
Dit voorstel wordt uitgewerkt met de 
werkgroep communicatie van TIM. 

Continuïteit branche door TIM
Al met al speelde TIM de hoofdrol op 
de bijeenkomst met resultaten en 
initiatieven waar alle partners trots op 
mogen zijn en inspiratie opdeden om 
TIM de komende tijd nog meer kracht 
en bekendheid te geven. Door krachten 
te bundelen, zo blijkt, ontstaat er 
ruimte voor techniekonderwijs van een 
excellent niveau en wordt de instroom 
van leerlingen bevorderd waarbij de 
continuïteit van de branche gewaarborgd 
wordt. Belangen waar zowel het 
onderwijs als het bedrijfsleven bij gebaat 
zijn. Een succes van TIM waarin iedereen 
mag delen.

Subsidieregeling praktijkleren tot 2023 
gegarandeerd
Net als in andere branches maakt 
Fedecom zich voortdurend zorgen over 
de instroom van vakkundig opgeleid 
personeel in onze sector. Dankzij 
intensieve lobby van verschillende 
branches én met hulp van de niet 
aflatende inspanningen van Tweede 
Kamerlid Zohair El Yassini, is de 
subsidieregeling praktijkleren tot 2023 
met een aangenomen motie in november 
2018 veilig gesteld! 

De enige manier om de instroom in de 
techniek en het technisch onderwijs te 
bevorderen, is de samenwerking en de 
hulp van de politiek in te roepen. Volgens 
onderwijsmanager Wim Overeem is 
met het besluit de subsidieregeling 
praktijkleren te continueren een 
belangrijke stap gezet: “Met deze 
toezegging mogen we de komende 
vijf jaar rekenen op een in ieder geval 
gelijkblijvende instroom. Dat is echter 
geen reden om nu achterover te leunen. 
Het is zaak om als branchevereniging en 

bedrijfsleven samen de volgende stap 
te nemen en na te denken over hoe we 
nog meer jongeren kunnen interesseren 
voor onze prachtige branche.” Met 
deze aanzienlijke verlenging van 
de subsidieregeling kan de sector 
leerwerktrajecten ter beschikking 
blijven stellen. Dit is de enige manier om 
studenten, toekomstige vakmensen, 
relevante werkervaring op te laten doen 
waarmee zij klaargestoomd worden voor 
de arbeidsmarkt. 

Ideeën uit het bedrijfsleven
VVD-Kamerlid Zohair El Yassini legt 
enthousiast uit wat de steun voor 
deze motie voor hem betekent: “Het 
is ontzettend goed nieuws dat de 
subsidieregeling praktijkleren wordt 
verlengd. Bedrijven die leerlingen intern 
opleiden zijn ontzettend belangrijk. Leren 
doe je immers het snelste en beste op 
de werkvloer zelf. Omdat werkgevers 
hier een enorme investering in doen, in 
geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk 

om bedrijven hierin tegemoet te komen. 
De subsidieregeling praktijkleren is zo’n 
tegemoetkoming. Even leek deze regeling 
weg te vallen, maar dat was voor de VVD 
onacceptabel. Met dank aan ideeën uit 
het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen 
inzetten voor het behoud van de regeling, 
en met succes! De regeling blijft in ieder 
geval bestaan tot 2023. Laten wij, u 
vanuit het bedrijfsleven en ik vanuit de 
politiek, samen blijven optrekken om ook 
voor succes in de toekomst te zorgen!”

Meer weten over deze regeling?
De subsidieregeling praktijkleren is 
bedoeld om bedrijven te stimuleren 
om leerplaatsen aan te bieden voor 
studenten van het vmbo, mbo-bbl of hbo. 
De subsidie is een tegemoetkoming in 
de kosten voor de begeleiding van een 
leerling of student. Een subsidieaanvraag 
dient u in na afloop van de begeleiding 
in het betreffende studiejaar. Meer 
informatie vindt u op mijn.rvo.nl. 

Mooiste selfie foto levert Luuk Hermans een drone op

Duizenden leerlingen in de 

techniek bezochten medio 

september met veel plezier de 

vakbeurs ATH waar velen ook een 

kijkje namen in de TIM-tent waar 

praktisch technisch onderwijs de 

hoofdrol speelde. 

Met diverse prijsvragen maakten 
medewerkers in de TIM-tent het nóg 
leuker voor leerlingen. Wat er onder 
andere te winnen was? Een drone! Eén 
van die prijsvragen was het maken 
van een selfie met een TIM-pet op om 
deze vervolgens op de Facebookpagina 
van TIM te plaatsen. Luuk Hermans, 
derdejaars student aan de Pax VMBO in 
Druten, won deze prijsvraag met glans. 

Hij hoopte op een miniatuurtrekker - die 
hij ook heel graag zou willen - maar werd 
verrast met de hoofdprijs: een drone! 

Waarom Luuk? 
Omdat Luuk een mooie foto maakte 
van zichzelf met de TIM-pet op én 
toevallig ook nog het model van de 
gefotografeerde trekker op zijn T-shirt 
had staan. Origineler kan het bijna niet 
en daarom vinden de medewerkers 
van TIM dat hij deze prijsvraag moet 
winnen. Zoveel passie voor het vak 
gevangen in één foto! Dat zijn passie 
nog verder gaat blijkt als Kees Meesters, 
opleidingsadviseur van Fedecom 
Academy, hem de prijs uitreikt. Wat 
hij met deze drone gaat doen? Nou, 
alles over de agrarische wereld in zijn 
woonplaats Alphen aan de Maas op een 
professionele manier filmen! 

TIM maakt de balans 
op na een jaar intensief 
samenwerken
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Inmiddels is Dinand Hekman 25 jaar 
geworden en te oud voor deelname 
aan de Skills-wedstrijden. ‘Dat vind 
ik jammer, want ik heb een echte 
winnaarsmentaliteit in alles wat ik doe. 
Deelname aan de nationale voorrondes 
en het internationale karakter van de 
Skills-wedstrijden motiveren mij enorm!’ 
Niettemin kijkt Dinand terug op een leuke 
en vooral leerzame periode en heeft 
hij ook al een ontspannen weekend in 
Monnickendam met alle deelnemers 
achter de rug. 

Liever monteur dan machinist
Dinand is afkomstig van een 
melkveebedrijf en wilde aanvankelijk 
chauffeur worden bij een loonbedrijf. 
‘Kraanmachinist leek mij vervolgens 
toch interessanter en dat kon ik op 
18-jarige leeftijd ook worden nadat ik 
mijn diploma haalde. En ondanks dat ik 
thuis eigenlijk nauwelijks sleutel(de), trok 
het monteursvak mij heel erg en daarom 
ben ik bij Aventus in Apeldoorn een BBL-
opleiding tot monteur gaan volgen.’ Mede 
omdat er op het ouderlijk bedrijf Case IH 

gereden wordt, en omdat Timmerman 
zich bij Aventus meldde, kwam Dinand bij 
Timmerman terecht om er vier dagen per 
week te werken. 

Aventus nam initiatief
Uiteindelijk was het Aventus die Dinand 
tezamen met drie andere monteurs 
aanmeldde voor de Skills-wedstrijden. 
‘Kennelijk vonden ze mij een goede 
kandidaat’, grapt Dinand. En ook zijn 
werkgever was, mede door de goede 
cijfers en beoordelingen, enthousiast. 
‘Tijdens de wedstrijden en trainingen 
kun je niet voor je werkgever aan de slag, 
terwijl ze mij wel gewoon doorbetaalden.’ 

Tot op het bot gemotiveerd
De motivatie straalt van hem af en 
tegelijkertijd moet hij uitgedaagd worden 
om zich niet te vervelen. ‘Je maakt mij 
niet blij noch gelukkig met het uitvoeren 
van 10 servicebeurten op rij. Of met 
het vervangen van een lager. Ik heb 
uitdagingen nodig.’ Dinand is dan ook blij 
dat hij bij Timmerman de ruimte krijgt en 
afwisseling in zijn werk heeft. ‘Ik werk 

graag aan machines en trekkers met de 
nieuwste technieken en met gps-techniek 
en het liefste bedenk en construeer ik 
klantspecifieke oplossingen. Zoals een 
kopakkerboompje voor de veldspuit van 
een bollenteler dat de fabrikant niet 
kan leveren. Ik mag regelmatig het veld 
in om problemen op te lossen en als ik 
commerciële kansen zie, dan grijp ik die 
ook.’ 

Dinand trok een half jaar door Australië 
en Nieuw-Zeeland en leerde daar in 
korte tijd Engels. Met die talenkennis 
trok hij vervolgens ook in zijn uppie door 
Indonesië. ‘Het internationale trekt mij 
enorm en deelname aan EuroSkills in 
Budapest was dan ook koren op mijn 
molen.’ 

Neem deel als je kunt! 
Terugkijkend op de nationale Skills-
wedstrijden vindt hij dat hij die met een 
flinke voorsprong won van de andere 
getalenteerde monteurs. ‘Voor mij is 
tweede worden gewoon geen optie. Ik wil 
altijd winnen.’ Over zijn deelname niets 
dan lof. ‘Het is heel goed voor jezelf. Voor 
je zelfvertrouwen, voor je motivatie, en 
ja, ook voor je cv. Bovendien heb je niets 
te verliezen, toch?’ Uiteindelijk lukte 
het Dinand niet om te winnen tijdens 
EuroSkills in Budapest. ‘Met 717 punten 
werd ik derde, achter de winnaar met 730 
punten, nummer twee met 720 punten en 
voor nummer vier met 702 punten. Ik heb 
een punt vergooid door bij het starten van 
een trekker geen oordopjes in te doen, 
en ik had een discussiepunt met een 
expert over mijn aanpak. Anders was ik 
misschien wel tweede geworden!’

‘Neem deel als je kunt!’
Eind september won Dinand Hekman, werkzaam als monteur bij 

Timmerman in Hardenberg, brons in de categorie “Heavy Vehicle 

Technology” tijdens EuroSkills 2018. ‘De respons is enorm. Ik word er 

nog dagelijks door klanten over aangesproken!’ 

Word een echte klantenheld! 
In zowel de agrarische markt als de 
mechanisatiebranche zijn vrouwen als 
partner, medewerker en/of manager 
onmisbaar om de juiste beslissingen te 
nemen. En daar hoort ook het managen 
van klantverwachtingen bij. Hoe komt de 
klant eigenlijk bij jou en hoe denkt hij of zij 
over jouw bedrijf?

Het centrale thema voor alweer 
de derde editie van M.O.V.E. is “De 
klantenbelevingsreis”. En dit gaat 
een stuk verder dan “gewoon goede 
klantenservice verlenen” of “er zijn voor je 
klanten”. 

Alles over klantbeleving en -beïnvloeding 
Stephan van Slooten van Altuïtion legt 
uit wat klantbeleving is en op welke 
momenten jij meer dan aan verwachtingen 
voldoet voor je klant. Moet je dan om 
rapportcijfers van je klanten gaan vragen, 
je klant lastig vallen met verzoeken om 
reviews en altijd hoog scoren? Nee.. Dat 
juist niet. Maar je gaat natuurlijk wel voor 
een mooie bonus: uiterst tevreden en 
daarmee loyale klanten! Uiteraard gaan we 
hier ook zelf mee aan de slag (er zijn leuke 
prijzen te winnen!). 

Word na de trainingen van Janine 
Himpers, tevens van Altuïtion, ook een 
kei in empathisch luisteren en doe er je 
voordeel mee. Jij kunt je klant effectief 
beïnvloeden. Geen manipulatie, wel 
beïnvloeding. 

Iedere dag klanten met een glimlach 
uit het vliegtuig laten stappen. Dat is 
de missie van Daan Noordeloos van 
Transavia. Daan vertelt vervolgens 
hoe dit ook voor jou en jouw bedrijf 
kan werken omdat de basisprincipes 
van klantbeleving voor iedereen van 
toepassing zijn. 

M.O.V.E. - hét evenement 
voor ondernemende 
vrouwen!

Jij komt toch ook?

Direct inschrijven loont: voor de 
vroege vogels hebben we een leuke 
aanbieding: 

tot en met 31 december betaal je 
slechts €89 voor deze dag in plaats 
van €99 (beide excl. btw). 

Ga voor meer informatie over 
de locatie, het programma 
en om in te schrijven naar 
www.fedecom.nl/move.
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Innovatie door wetgeving
Onze vijf afdelingen zijn constant in beweging en ook technische ontwikkelingen volgen 
elkaar in hoog tempo op. Veel van die ontwikkelingen worden geïnitieerd door internationale 
wetgeving, veelal uit Brussel. De nadruk ligt daar de laatste tijd vooral op milieumaatregelen 
die al onze afdelingen raken, denk hierbij aan nieuwe emissienormen die tot hele nieuwe 
motorengeneraties hebben geleid. 

Daar bovenop heeft Nederland nog zijn eigen dynamiek van hoge grondprijzen en dito 
arbeidskosten. Die hebben geleid tot slimme oplossingen op bijvoorbeeld het gebied van 
kassenbouw en robotisering. Oplossingen die onze leden wereldwijd te gelde maken. 

Niet alle wetgeving is dus ‘verkeerd’, vaak leidt het (ook) tot innovatie. Na een aantal jaren 
afwezigheid is er weer een Ministerie van Landbouw, wat op zichzelf een goede zaak is, 
mede dankzij Minister Schouten die zich zeer nadrukkelijk manifesteert. De landbouw staat 
dus weer op de kaart in Den Haag. De toekomstvisie wordt gedomineerd door het woord 
circulair en dát is volgens mij bijzonder interessant voor u als Fedecom leden.

Circulair betekent dat er kringlopen op het eigen bedrijf of in de regio moeten worden 
gecreëerd. De melkveehouder haalt straks zowel zijn ruwvoer als zijn krachtvoer uit de eigen 
regio en brengt vervolgens de mest op het land in diezelfde regio. Moeten we niet af van de 
schepen die soja(schroot) van elders op de wereld via Rotterdam Europa binnenbrengen? 
De circulaire werkwijze moet zorgen voor een duurzame landbouw en dat biedt kansen voor 
onze branches.

De mechanisatie levert de producten voor de productie, oogst en opslag van het voer en 
de verwerking van dierlijke mest. De smart farming bedrijven zorgen voor de noodzakelijke 
machine intelligentie en voor dataverwerking. De bedrijven in melkwinning en stalinrichting 
zorgen voor een gezonde en diervriendelijke manier van melken en dierhouderij. Tenslotte 
zorgen de leden van de afdeling Industrie en Intern transport voor arbeidsverlichting voor 
de boer. Vergelijkbare ontwikkelingen zie je op golfbanen waar de Green Deal aanspoort 
tot golfbaanbeheer met minimale input van water en chemie. Iets waar onze leden van de 
afdeling Groentechniek de juiste oplossingen voor bieden. 

U als Fedecom leden worden dus op allerlei manieren uitgedaagd om met innovatieve 
oplossingen te komen en u heeft in het verleden aangetoond, deze uitdagingen aan te 
pakken en ook aan te kunnen. Fedecom probeert u hierbij te helpen door u onderling 
met elkaar in contact te brengen en zodoende samenwerkingsverbanden te creëren. 
Daarnaast hebben we ledenservices die u in het dagelijkse besturen van uw bedrijf kunnen 
ondersteunen, zodat u zich kunt concentreren op de innovaties die gevraagd worden door 
uw klanten.

In dat kader wijs ik u graag op de Fedecom Jaarvergadering op 12 februari 2019 op 
Papendal. Een uitstekende gelegenheid om u nader te informeren en om contacten te 
onderhouden met uw branchegenoten en andere Fedecom leden. 

Ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 en graag tot ziens op Papendal. 

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl

‘ Oplossingen 
die onze leden 
wereldwijd te 
gelde maken.’

Ruim 25 leden van de afdeling Veehouderijtechniek kregen op 

20 november een warm welkom bij het innovatiecentrum van 

FrieslandCampina in Wageningen.  

Bestuurswisseling
’s Ochtends was er aandacht voor 
afdelingszaken en de bestuurswisseling. 
Voorzitter Ruud Schlenter en bestuurslid 
Marc op ’t Root treden af en als 
opvolgers zijn Joris van Dijck (Lely) en 
Rob Scherpenzeel (Holland-Utrecht) 
aangedragen als nieuwe voorzitter 
respectievelijk bestuurslid. Zij hopen zich 
met veel plezier in te gaan zetten voor 
Fedecom. Vervolgens is er gediscussieerd 
over de werkgroepen ‘serviceconcepten’ 
en ‘veilig werken’. De onderwerpen 
zijn actueel en bieden genoeg stof 
ter discussie. Fedecom gaat zich de 
komende tijd dan ook inzetten om deze 
werkgroepen verder uit te rollen en meer 
commitment te verwerven vanuit de 
leden. 

Aandacht voor onderwijs
Wim Overeem praatte de leden bij over 
de ontwikkelingen rondom onderwijs 
binnen Fedecom en het nieuwe 
onderwijsplatform TIM. Specifiek voor 
deze afdeling kwam het keuzedeel/
cursus melkwinningstechniek aan bod. 
Het streven is om hiermee in augustus 
2019 te starten. Dat betekent dat zowel 
de uitvoering door onderwijspartners als 
het werven van cursisten/leerlingen grote 
aandacht krijgen vanaf nu. Daarnaast 
loopt de lesstofontwikkeling ook door. 

Innovaties bij Lely en FrieslandCampina
Na de lunch nam Bob van de Meerendonk 
(VMEngineering) de aanwezigen mee 
in het ontwikkelingsproces van de Lely 
Orbiter: een soort mini-zuivelfabriek op 
de boerderij. Het maakt de melk per koe 
of groep koeien automatisch klaar voor 
verkoop en biedt daarmee perspectieven 
voor lokaal produceren. Op dit moment 
loopt de pilotfase bij een melkveehouder 
in Udenhout. De Lely Orbiter is een 
voorbeeld van effective downscaling. Dat 
betekent niet teruggaan in de tijd, maar 
teruggaan in capaciteit. 

Vervolgens vertelde Geert Verhoeven 
van FrieslandCampina meer over de 
achtergrond van FrieslandCampina. 
Binnen het innovatiecentrum staat 
de ambitie centraal om melk zoveel 
mogelijk om te zetten in producten 
met toegevoegde waarde. Een recente 
innovatie is bijvoorbeeld de Vifit Sport 
productlijn. In Wageningen werken 
zo’n 400 R&D-medewerkers met 18 
verschillende nationaliteiten. 

Hoe stimuleert FrieslandCampina 
innovatie? Onder andere door mensen 
uit verschillende disciplines bij elkaar te 
zetten en een deel van het budget vrij 
te geven voor nieuwe ideeën vanuit de 
medewerkers. Aansluitend was er een 
rondleiding door het experience centre. 

Een inspirerende omgeving voor zowel 
medewerkers als bezoekers. Al met al 
was het een geslaagde bijeenkomst 
waarin ontmoeten en kennis opdoen 
centraal stonden. 

Leden onder de indruk van 
innovatiecentrum FrieslandCampina
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JANUARI
Landtechnische Unternehmertage
Würzburg (D)
10 & 11 januari
www.ltu-tage.de 

Agriflanders
10 - 13 januari
Flanders Expo, Gent (B)
www.agriflanders.be 

Bio-beurs
23 & 24 januari
IJsselhallen, Zwolle
www.bio-beurs.nl  

M.O.V.E. vrouwenevent
Aaltje aan de Linie, Woudenberg
24 januari
www.fedecom.nl/move

FEBRUARI
Fedecom Jaarvergadering
Papendal, Arnhem
12 februari
www.fedecom.nl

SIMA
Paris Nord Villepinte (F)
24 - 28 februari
www.simaonline.com

Veilig op 1 doen we samen!
Veilig werken in de agrarische en groene sectoren dient altijd prioriteit 

nummer 1 te zijn. Laat je niet leiden door tijdsdruk tijdens de oogst, 

kosten van onderhoud en controle of ‘even snel’ iets doen zonder de 

juiste veiligheidsmaatregelen te treffen!

In de afgelopen 10 jaar zijn gemiddeld 16 
dodelijke ongevallen gebeurd en helaas 
neemt dit aantal de laatste jaren niet af. 
‘Dit is onacceptabel en moet omlaag, elk 
ongeval is er één teveel’. Reden voor tien 
partijen om hun ambitie voor 2020 hoog 
te stellen Stigas, LTO, CUMELA, Fedecom, 
VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE en 
Nijhof-Wassink willen door gezamenlijke 
inspanningen naar 0 dodelijke ongevallen 
in de agrarische en groene sectoren. Een 
initiatief dat wordt ondersteund door het 
RIVM en de Inspectie SZW. 

De nationale campagne startte op de 
vakbeurs ATH 2018. Om gedrag én houding 
van werkgevers en werknemers te (helpen) 
ontwikkelen én te verbeteren zet de 
campagne in op meerder sporen:

• Samen werken

• Een cultuur in de sector tot stand 
brengen waarbij veilig werken voorop 
staat

• Werkgevers en werknemers 
ondersteunen met advies, voorlichting 
en tools

• Samen werken aan technische 
oplossingen om de veiligheid te 
verbeteren

• Het melden en leren van (bijna)
ongevallen bevorderen

De campagne betreft een ESF-project met 
een looptijd tot april 2020 dat de basis legt 
voor ‘veilig werken’, én vervolgactiviteiten 
na 2020 daar het veilig werken altijd 
prioriteit nummer 1 dient te zijn, zowel in 
houding en gedrag. En dit doen werkgevers 
en werknemers samen. 

De top 6 dodelijke ongevallen de agrarische 
en groene sectoren in Nederland zijn 
momenteel:

1. Werken met/aan machines

2. Werken/rijden met de trekker

3. Vallende voorwerpen

4. Omgaan met dieren

5. Vallen (van hoogte)

6. Mestgassen

Actieve pleitbezorger
Fedecom is een actieve pleitbezorger 
van meer veiligheid, in te vullen door 
alle stakeholders. Onder meer door 
het bevorderen van bewustwording 
van de ‘waarde van veiligheid’ voor 
werkgevers en werknemers in onze 
sector. Dit vraagt continu de aandacht 
en de verantwoordelijkheid van iedere 
betrokkene. Voor het waarborgen van 
de continuïteit van de bedrijfsvoering, op 
eigen terreinen én in het openbare verkeer. 
Door periodiek onderhoud en controle en 
keuringen door externe deskundigen. Voor 
aanvullende informatie over de campagne 
kijkt u op: 

www.veiligop1.nl 
www.va-keur.nl 
www.fedecom.nl

 

AgendaAPK-, registratie- en kentekenplicht 
landbouwvoertuigen
Fedecom is blij met het voornemen van de Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat om een APK-plicht, registratieplicht én kentekenplicht in 

te voeren voor landbouwvoertuigen. 

Hiermee wordt het compromisvoorstel 
van betrokken partijen, waaronder LTO, 
CUMELA, Fedecom, wegbeheerders en 
handhavings- en uitvoeringsinstanties 
door de minister in het wetsvoorstel 
opgenomen. De kernpunten van het 
nieuwe wetsvoorstel zijn: 

• Kentekenplicht nieuwe 
landbouwvoertuigen

• Registratieplicht alle trekkers en 
motorrijtuigen met beperkte snelheid 
(MMBS)

•  APK-plicht voor trekkers met een 
maximum constructiesnelheid hoger 
dan 40 km/u 
-  Uitgezonderd trekkers voor land- en 

bosbouwwerkzaamheden

• Verhoging van de maximumsnelheid 
voor landbouwvoertuigen van 
25 km/uur naar 40 km/uur 
-  Enkel voor gekentekende voertuigen

• Eén centraal loket 
ontheffingsverlening voor 
landbouwvoertuigen bij de RDW

• Introductie voertuigcategorie mobiele 
machines

De verwachting is dat het wetsvoorstel 
medio 2019 van kracht wordt zodat op 20 
mei 2020 alle trekkers geregistreerd zijn 

om te kunnen voldoen aan de Europese 
Richtlijn 2014/45/EU, betreffende de 
periodieke technische controle van 
landbouw- of bosbouwtrekkers (op 
wielen, categorie T) met een maximum-
constructiesnelheid van meer dan 40 
km/u.

APK-plicht én uitzonderingen
Het verwerpen van het wetsvoorstel 
kentekenplicht (land)bouwvoertuigen 
op 13 december 2016 omvatte ook 
het onderdeel APK-plicht trekkers 
(op wielen, categorie T) met een 
maximum-constructiesnelheid van 
meer dan 40 km/u vanaf 20 mei 2018. 
De noodzakelijke aanpassingen van 
wet- en regelgeving moesten uiterlijk 20 
mei 2017 zijn gerealiseerd. De Europese 
Commissie heeft Nederland op 17 juli 
2017 in gebreke gesteld wegens niet 
tijdige implementatie van de richtlijn. 
Om verdere stappen van de Europese 
Commissie in de infractieprocedure te 
voorkomen dient Nederland zo snel 
mogelijk de wettelijke basis voor de APK-
plicht te regelen. 

Registratieplicht én uitzonderingen
Om aan de in de richtlijn gestelde eisen 
voor de APK-plicht te kunnen voldoen, 
is registratie van alle bestaande 
landbouw- of bosbouwtrekkers en 
motorrijtuigen met beperkte snelheid 
(mobiele machines) nodig. De RDW 
voert enkele (register)controles uit 

op juistheid en authenticiteit van de 
ingevoerde (technische) gegevens, 
voordat het voertuig wordt geregistreerd. 
De kosten per registratie zijn €18. Voor 
bestaande voertuigen geldt een korte 
conversieperiode van minder dan een 
jaar voor de registratie. Voertuigen 
die niet op de openbare weg komen 
en dus uitsluitend op eigen terrein 
gebruikt worden, hoeven niet te worden 
geregistreerd. Ook getrokken materieel 
met een constructiesnelheid lager dan 
25 km/uur is vrijgesteld van registratie. 
Registratie is ook niet verplicht voor 
voertuigen die vrijgesteld zijn voor het 
T-rijbewijs, waaronder de fruittreintjes. 

Kentekenplicht
De kentekenplicht geldt na 
inwerkingtreding van het voornoemde 
wetsvoorstel voor alle nieuwe landbouw- 
of bosbouwvoertuigen. Voor bestaande 
trekkers die APK-plichtig zijn, geldt een 
conversieperiode. Hieraan zijn door de 
RDW te bepalen kosten verbonden. Bij 
het voeren van een kenteken zullen 
landbouwvoertuigen gebruikmaken van 
één kentekenplaat aan de achterzijde 
van het voertuig. Alle landbouw- of 
bosbouwvoertuigen op de openbare weg 
moeten uiterlijk 31 december 2024 van 
een kenteken zijn voorzien. 

Voor meer informatie over de APK-, 
registratie- en kentekenplicht en 
de uitzonderingssituaties kijkt u op 
www.fedecom.nl. 
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Kom luisteren, kom netwerken en raak geïnspireerd door 

branchegenoten en collega’s. Laat u inspireren door gastspreker 

Steven van Belleghem met zijn presentatie “When digital becomes 

human”, over het belang van imago/reputatie en relatiemarketing 

tot bedrijfsrendement. En door Jacco Vonhof voorzitter MKB-

Nederland. Neem deel aan één van de workshops die vanuit 

verschillende invalshoeken ingaan op relaties, reputatie en 

rendement in de branche. 

Jaarvergadering Fedecom 

‘De kracht van Triple R’
Over Relaties, Reputatie en Rendement in de branche

Dinsdag 
12 februari 2019 

Papendal Arnhem

U komt toch ook?


