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Klimaat en kringloop
De tegenstellingen in de samenleving lopen op wanneer het gaat om de opwarming 
van de aarde. We krijgen het er met z’n allen zo langzamerhand benauwd van. De 
klimaatverandering is te wijten aan de broeikasgassen die wij via gebruik van alle 
hulpmiddelen, als methaan, stikstofoxide en koolstofdioxide uitstoten. Er zijn ook 
geleerden die de opwarming van de aarde eerder zien als een natuurlijke ontwikkeling 
die niet aan de mens toe is te schrijven. Er zijn politici die veel stemmen winnen door 
te verklaren dat het geen enkele zin heeft miljarden te investeren in Nederland in 
beperking van de uitstoot van opwarmende stoffen in het milieu. Er staan aan de 
andere kant politici die stemmen winnen door te claimen dat bedrijven moeten worden 
aangeslagen voor een forse CO�-heffing. Even vergetend dat de bedrijven dat zullen 
doorbelasten in de prijs van hun producten en diensten en die de consument dan toch 
gewoon betaalt. Het is een debat en soms een strijd geworden waarin emotie versus 
ratio, geloof versus ongeloof en meningen versus feiten de boventoon voeren. En, de 
tegenstellingen nemen alsmaar toe. 

Het gebrek aan leiderschap in politiek, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties is fnuikend, want het leidt tot uitstel van keuzes en uitblijven 
van beslissingen. Het liefst maken ondernemers keuzes waarvan de kans 
groot is dat ze rendement opleveren. Ze nemen geen onverantwoorde risico’s 
die later averechts kunnen uitwerken. Neem bijvoorbeeld het ambitieuze 
beleid met gewasbeschermingsmiddelen gericht op maatregelen om 
gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater tot nagenoeg nihil 
te reduceren in 2030. Jammer genoeg laten beleidsmakers het bedrijfsleven 
twee jaar lang in onzekerheid welke technieken wel of niet toegelaten zijn. Geen 
wonder dat fabrikanten, loonwerkers en boeren even pas op de plaats maken en 
investeringsplannen uitstellen in technieken, teelten en middelen die een goede 
bijdrage zouden kunnen leveren aan een schonere wereld. Het is de hoogste tijd de 
handen ineen te slaan om precisietechnieken in spuittechniek, in mestdistributie en 
stalsystemen meer ruimte te bieden naast de traditionele, Nederlandse beperkende 
voorschriften.

Iedereen met een beetje gezond (boeren)verstand weet dat gebruik van fossiele 
brandstoffen en uitstoot van niet natuurlijke stoffen de aarde er niet beter op maken. 
Dus weten we zeker dat de noodzaak voor kringloopprocessen die hergebruik van 
grondstoffen en producten mogelijk maken groter zal worden. Het enige dat onduidelijk 
is, is de snelheid waarmee en het tempo waarin de klimaatmaatregelen worden 
ingevoerd. Dus als ondernemer in de mechanisatie en techniek is het verstandig het 
heft in eigen hand te nemen en te houden en niet te wachten op de uitkomsten van 
langdurend overleg in de ‘polder’. Investeringen in toepassingen en machines die 
de kringloop in landbouw en andere sectoren dichterbij brengen, leveren naar alle 
waarschijnlijkheid een betere marktpositie en een beter toekomstperspectief op. Voor 
het eigen bedrijf, de economie en de wereld. Het is goed te zien dat de branche al zoveel 
mooie milieusparende toepassingen aanbiedt.

Het aloude gezegde “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” is meer dan ooit op z’n plaats. 
Het is de beste waarborg om jezelf, het bedrijf en de klanten vooruit te helpen. En het 
geeft je ook een beter gevoel dan onmachtig klagen over de beter wetende stuurlui aan 
de wal!
 

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

‘Het aloude 

gezegde 

“Verbeter de 

wereld, begin bij 

jezelf” is meer 

dan ooit op z’n 

plaats.’
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Jaarvergadering in beeld
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Donderdag 14 maart organiseerde TIM-school Aventus in Apeldoorn 

een avond speciaal voor praktijkopleiders. Een boeiende avond, waar 

leermeesters en BPV-begeleidende docenten elkaar ontmoetten en een 

opmerkelijke kans kregen om deel te nemen aan korte trainingen. 

De opkomst was verrassend hoog: 
maar liefst 100 leermeesters grepen 
deze gelegenheid aan om collega’s 
te ontmoeten en meer bekwaam te 
raken in het begeleiden en beoordelen 
van studenten. Een avond waarin het 
bedrijfsleven en het onderwijs elkaar 
konden aanvullen om concreet iets te doen 
aan het verbeteren van het dagelijkse 
praktijkonderwijs. En bovenal een gezellig 
treffen van collega’s die zich elke dag 
opnieuw inzetten om jonge mensen het 
vak bij te brengen. 

Wat was er anders aan deze bijeenkomst?
“De leermeesterbijeenkomsten zijn niet 
nieuw bij Aventus. Al enige tijd organiseren 
we dergelijke avonden maar de opkomst 
was meestal niet zo geweldig hoog”, zegt 
Jan Kooiker, docent en de organisator 
van deze avond. “We wilden graag iets 
praktisch bieden aan de praktijkopleiders 
en voorzien in hun behoeftes. Van te 
voren hebben we verschillende mensen 
gevraagd welke invulling zij graag aan 
deze avonden willen geven. Waaraan 
hebben praktijkopleiders behoefte, wat 
maakt het nog interessanter om aan een 
bijeenkomst deel te nemen? Maar ook: 
praktijkopleiders laten kennismaken met 
de school en de gebruikte begeleidings- en 
examineringsinstrumenten”. 

Bruikbare handvatten voor begeleiding
Met het inventariseren van deze 
wensen ontstond het idee om tijdens 
de bijeenkomst workshops te geven 
aan de praktijkopleiders met praktische 
handvatten die in de dagelijkse praktijk van 

pas komen. Deelnemers hadden de keuze 
uit drie thema’s. Het was mogelijk om deel 
te nemen aan twee workshops op deze 
avond. De onderwerpen:

• Beoordelen van een Proeve van 
Bekwaamheid is gemakkelijker dan je 
denkt (door Hillebrand Ewolds

• Selecteren van een goede 
werkopdracht (door Carla Alfrink)

• Praktijkopleider? Dan doen we er even 
tussendoor (door Rutger Korpershoek)

 
Het waren voor praktijkopleiders vooral 
herkenbare thema’s. Uiteraard is de 
workshop bedoeld om studenten in het 
leerbedrijf beter te leren begeleiden, 
conclusies te delen en te bespreken om 
op deze manier van elkaar te leren. Het 
uitwisselen van ervaringen met collega’s is 
daarbij een grote plus. 

Inzicht in tekortkomingen vaardigheden
Hillebrand Ewolds verzorgde de 
workshop ‘Beoordelen van een proeve 
van bekwaamheid is gemakkelijker 
dan je denkt’. Hij organiseerde voor drie 
kleine groepjes deelnemers een mini-
proeve van bekwaamheid. “Ik heb de 
deelnemers gevraagd om een leerling 
die onderhoudswerkzaamheden aan 
een trekker uitvoerde, te beoordelen. Al 
evaluerende komen deelnemers erachter 
dat ze misschien wat vaardigheden missen 
om dit correct te doen. Beoordelen is lastig 
en met deze workshop kom je jezelf ook 
wel een beetje tegen. Het geeft inzicht in 
wat je al kunt en waarmee je aan de slag 
moet of wat je nog kunt verbeteren om 

de taak van praktijkopleider beter uit te 
voeren. Leerzaam en interessant dus”.

Op een idee gebracht? 
Vanwege het succes van deze bijeenkomst 
hopen brancheorganisatie Fedecom en 
TIM andere TIM-scholen te inspireren 
om dergelijke avonden ook voor de 
praktijkopleiders van hun eigen studenten 
te organiseren. Het is belangrijk om 
studenten op de werkvloer goed te 
begeleiden zodat hun talenten en 
vakkennis optimaal worden gestimuleerd. 
Deelname aan workshops of trainingen 
geeft praktijkopleiders bruikbare bagage 
om studenten nog beter te kunnen 
begeleiden.

Volgens Jan Kooiker is het vooral belangrijk 
om van te voren met zoveel mogelijk 
betrokkenen en praktijkopleiders te 
spreken om behoeftes te inventariseren. 
“Een goed draaiboek voor zo’n avond is 
geen overbodige luxe. Hierin stel je een 
programma samen dat is afgestemd 
op de wensen die je uit het ‘veld’ hebt 
opgevangen. Nodig externe trainers uit 
om de trainingen te verzorgen. Het is een 
kwestie van goed voorbereiden. Als alles 
tot in de puntjes is verzorgd, kom je op de 
avond zelf geen verrassingen tegen en kun 
je je helemaal richten op de deelnemers”.

Hulp nodig bij het organiseren van een 
praktijkopleiders-bijeenkomst? 
Voor meer informatie over deze 
bijeenkomsten kunt u terecht bij Wim 
Overeem van Fedecom, op het nummer: 
06-57401564. Of bij Carla Alfrink, 
bereikbaar op het telefoonnummer: 
06-23491705.

Grote opkomst leermeester-
bijeenkomst TIM-school Aventus
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Assessment op maat biedt grip 
op duurzame inzetbaarheid
Binnen het kader van het project duurzame inzetbaarheid zijn bedrijven 

volop bezig met het ontwikkelen van een visie en duurzaam beleid 

binnen hun onderneming. Maar wat houdt deelname aan dit project in?

Deelnemers aan dit project leren hoe een 
bedrijf sociaal en economisch rendabel 
blijft waarbij de talenten en capaciteiten 
van alle medewerkers maximaal worden 
ingezet. Soms betekent dit dat er flinke 
uitdagingen zijn binnen een bedrijf. 
Bedrijfscontinuering staat hierbij soms 
zelfs op het spel. De partners Fedecom, 
ChainWorks, WeCreate en Aeres 
Tech tonen u graag een herkenbaar 
praktijkvoorbeeld. 

Juiste personeel op de juiste plek
In dit voorbeeld een mechanisatiebedrijf 
dat al decennialang actief is. Klein 
begonnen, een echt familiebedrijf, 
flink gegroeid met stuk voor stuk 
gemotiveerde medewerkers. Iedereen 
doet zijn best, ontwikkelt zich en zit 
op de plek waar hij het beste tot zijn 
recht komt. De directie vindt echter 
dat het moeilijk is het juiste personeel 
te vinden en deze vast te houden. Ook 
heeft men moeite met de inzetbaarheid 
van oudere medewerkers ten aanzien 
van werk dat op een hoger niveau 
behoorlijk complex kan worden. Er is een 
grote behoefte aan het behouden van 
specialisten die beschikken over bepaalde 
kennis en vaardigheden. En een ander 
duurzaam vraagstuk: functioneert iedere 
medewerker naar zijn eigen voldoening 
en naar die van de directie? Of anders 
geformuleerd: zit de juiste man of vrouw 

op de goede plek binnen het bedrijf?

Zo merkte het management dat een 
zeer gekwalificeerd personeelslid met 
jarenlange ervaring niet automatisch 
past in een leidinggevende functie in 
datzelfde vakgebied. De medewerker 
werd gepromoveerd tot werkplaatschef 
maar is door omstandigheden die bij het 
management niet meteen helder waren, 
vrij snel uitgevallen. De werkplaatschef 
zit al enige tijd thuis en de eigenaren 
willen graag dat hij terugkomt. Deze 
goede vakman, met veel vakkennis en 
vaardigheden wil men niet verliezen maar 
opnieuw laten uitblinken binnen hun 
organisatie. 

Welke stappen nemen?
In overleg met de betrokkene kiest de 
directie ervoor aan de hand van een 
assessment uit te zoeken waarom de 
medewerker is uitgevallen en wat zij 
kan doen om deze waardevolle kracht te 
behouden. De resultaten en gesprekken 
geven aan dat de persoon niet gelukkig 
is in zijn nieuwe functie. Hij heeft niet de 
nodige kwaliteiten om leiding te geven, 
wat stress geeft, en mist het werk wat 
hij voorheen uitvoerde. Als eenmaal 
duidelijk wordt dat de medewerker het 
liefst terug in zijn oude functie aan het 
werk wil, is iedereen daarover meer dan 
tevreden. De vakman trekt zijn overall 

weer met plezier aan en ondertussen is 
een nieuwe werkplaatschef benoemd. 
Ook voor deze medewerker wenst 
de directie een assessment zodat op 
voorhand kan worden bepaald wat 
deze persoon nodig heeft aan opleiding. 
De directie krijgt hierdoor meer zekerheid 
en de medewerker zelf krijgt handvatten 
aangereikt om zijn nieuwe functie goed te 
kunnen uitvoeren. 

Assessment leiderschapsstijl
Omdat de directie inziet dat bij 
het ontwikkelen van mensen een 
leiderschapsstijl hoort die dit bevordert 
en mogelijk maakt, stappen ook de 
eigenaren in een assessment om hen 
inzicht te geven in hun manier van 
leidinggeven. Antwoorden op vragen als: 
wat kunnen we doen om medewerkers de 
kans te geven zich te blijven ontwikkelen? 
Hoe versterken we de leercultuur in het 
bedrijf? Hoe stimuleren wij een duurzame 
inzetbaarheid van het personeel? Eén 
antwoord past bij bijna elke vraag: een 
leven lang leren! 

Ook deelnemen en duurzaam 
inzetbaar worden?
Mocht u zich herkennen in 
bovenstaande case, of wilt u zich 
actief gaan bezighouden met de 
duurzame inzetbaarheid van uw 
personeel? Informeer naar de (subsidie) 
mogelijkheden en de voorwaarden. 
Dit kunt u doen door contact op 
te nemen met Wim Overeem van 
Fedecom via 06-57401564 of via 
overeem@fedecom.nl.
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Als het aan Hubèr Timmermans van Spinder Dairy Housing Concepts 

ligt, is een gasdetectiemeter binnen afzienbare tijd verplicht voor elke 

monteur die werkzaamheden verricht in en om de stal. 

Zelf tracht hij hiervoor draagvlak te 
creëren bij monteurs en veehouders 
door het zichtbaar dragen van een 
gasdetectiemeter bij een bezoek in 
de stal, ‘maar er is nog veel werk te 
verzetten’. Timmermans nam vanuit 
de afdeling Veehouderijtechniek van 
Fedecom deel aan de werkgroep 
‘Veilig werken in stal en omgeving’. 
Die werkgroep ging vorig jaar namens 

Fedecom op zoek naar passende 
apparatuur die monteurs en andere 
erfbetreders tijdig kan waarschuwen 
voor eventuele risicovolle situaties tijdens 
werkzaamheden in en om de stal. Veilig 
werken in (melkvee) stal en omgeving, of 
eigenlijk veilig omgaan met mestgassen, 
wint aan populariteit, maar is tegelijkertijd 
nog geen vanzelfsprekendheid. 

Gevaar schuilt in een klein hoekje
Timmermans merkt dat bewustwording 
van de gevaren van de onzichtbare 
en vaak ook reukloze mestgassen de 
grootste uitdaging vormt. “Zo’n vaart 
zal het wel niet lopen, denkt menigeen. 
Toch schuilen de gevaren letterlijk in een 
klein hoekje.” Om zijn eigen monteurs te 
beschermen en bewust te maken van de 
gevaren, schafte hij na deelname aan de 
werkgroep enkele compacte draagbare 
multigasdetectors aan. “Elk Fedecom-lid 
kan deze met een aantrekkelijke korting 
aanschaffen bij Veiligheidstechniek 
Nederland (VTN).” 

Mestgassen en dan met name het 
kleurloze waterstofsulfide (H2S en 
ook wel zwavelwaterstof genoemd) 
dat je bij lage concentraties aan rotte 
eieren doet denken, kunnen ondanks 
goede voorzorgsmaatregelen een echte 
sluipmoordenaar zijn. Zowel Timmermans 
als melkveehouder Anton Stokman in 
Koudum (Fr.) merken (op) dat het vooral 
de ongeventileerde hoekjes dicht bij de 
vloer zijn waar mestgassen zich neigen 
op te hopen. “Maar ook boven een rooster 
en in een sleuf langs de weegvloer 
van de melkrobots in een van de twee 
robotruimtes schuilt gevaar vanwege 
het schoorsteeneffect”, zegt Stokman. 
De gassen en dampen vraten al eens 
koperen aansluitingen in de kast met 
elektronica kapot. Stokman pakte dat 
aan door via de compressor een lichte 
overdruk op de kasten te laten zetten. 

Standvastigheid nodig
Stokman doet veel proeven op zijn bedrijf 
met 280 melkkoeien en met regelmaat 
ook projecten waarbij overheidsinstanties 
en brandweer zijn betrokken zoals het 
project ‘Laat de gassen je niet verrassen’. 
“Bij een van de proeven stonden 
brandweermensen en ikzelf buiten, bij 
windkracht 8 op vijf meter afstand van de 

Met gasdetectie veilig werken 
in de veehouderij
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U en uw medewerkers voordelig beschermen
Als Fedecom lid kun u gasdetectie-
apparatuur 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. Alle gasmeters 
worden geleverd met een Nederlandstalig 
kalibratiecertificaat. 

Bij professioneel gebruik dient de 
gasmeter elk half jaar gekalibreerd te 
worden. Deze halfjaarlijkse kalibratie 
kost ca. €57 excl. btw. Overige kosten: 
periodieke vervanging van de O2 sensor 
(elke twee jaar bij de Max XT II en elke vier 
à vijf jaar bij de MicroClip X3). 

mestput terwijl een medewerker op de 
trekker met geopende achterruit aan het 
mixen was. Iedere betrokkene droeg een 
eigen gasdetectiemeter. Toen hij stopte 
met mixen gaven alle meters vlak daarna 
alarm zonder dat ook maar iemand 
gasvorming opmerkte. Wat bleek later: 
door te stoppen met mixen duwde een 
bepaalde hoeveelheid mest alle gassen 
uit de kelder. Dit was voor iedereen een 
complete verrassing.” 

Volgens Timmermans vraagt 
bewustwording ook om standvastigheid 
bij monteurs van melkmachines, en 
-robots, mestschuiven en -robots, 
mestsilo’s en -tanken en ook bij de 
melkveehouder en zijn gezin. “Ik wil 
dat mijn monteurs standaard een 
gasdetectiemeter dragen bij erf- en 
stalbetreding en -werkzaamheden. Wat 
nu als die alarm geeft en mijn monteur 
kan niet aan het werk? Hoe reageert de 
veehouder daarop?” Volgens Stokman 
zijn melkveehouders zich ter dege bewust 
van de gevaren van mestgassen en kan 
het dragen van een gasdetectiemeter 
op begrip rekenen en ook bijdragen aan 
bewustwording en onderkenning van de 
gevaren van mestgassen bij veehouders. 

Veiligheid kent geen prijs!
Timmermans kan zich voorstellen 
dat de (jaar) kosten van een goede 
gasdetectiemeter ondanks de Fedecom 
korting afschrikt. “Naast de aanschaf 
zijn er jaarlijkse kosten voor kalibratie en 
het eventueel vervangen van sensoren. 
Gerekend over een periode van zes jaar 
komen de gemiddelde jaarkosten uit op 
een bedrag van €225 à €250. Veiligheid 

mag dan wel geen prijs kennen, veilig 
omgaan met mestgassen hoeft niet 
duurder te zijn dan €250 per jaar!” 

Op de vraag of melkveehouders voor 
hun eigen veiligheid wellicht ook een 
gasdetectiemeter aan zouden schaffen, 
antwoordt Stokman zonder twijfel ja. 
“Cruciaal is wel de procedure rondom het 
gebruik ervan. Dat moet eenvoudig en 
haast vanzelfsprekend zijn.” 

Wanneer gebruiken? 
Volgens Timmermans en Stokman zijn 
gasdetectiemeters op elke plek op een 
melkveebedrijf en rond mestsilo’s van 
toegevoegde waarde, maar vooral: 

• Bij en tijdens het mestmixen
• Bij en tijdens het mest verpompen en 

uitrijden
• In en rondom de trekker tijdens 

mestmixen of uitrijden
• In de stal tijdens 

onderhoudswerkzaamheden aan 
mestpompen, mestschuiven en 
dergelijke

• Bij en rond (kleine) openingen en 
kieren in de vloer zoals bij melkrobots

• Laag bij de grond in slecht 
geventileerde hoekjes en ruimtes 
(H2S is zwaarder dan lucht en daalt 
naar de vloer)

• In mestsilo’s
• In mesttanks

BW GasAlertMicroClip X3 BW GasAlertMax XT II
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Steeds vaker bepalen vrouwen het beleid en/of 

managen een bedrijf. Het wordt tijd dat vrouwen 

zich presenteren en hun mening delen en bundelen. 

M.O.V.E., een event van Fedecom en Kramp, 

sluit perfect aan op de behoefte om kennis te delen, ervaringen uit 

te wisselen en de behoefte om zich te verenigen zodat kennis en 

ervaringen gedeeld kunnen worden.

Op 24 januari werd het derde 
Mechanisatie- en techniek Ontwikkeling 
Vrouwen Event (M.O.V.E.) georganiseerd 
voor vrouwen in de mechanisatie- 
en techniekbranche. In de prachtige 
vergaderruimte bij Aaltje aan de Linie in 
Woudenberg volgden de deelneemsters 
lezingen en workshops over onder andere 
de 9+ organisatie, effectief beïnvloeden 
en empathisch luisteren. De lezingen en 
workshops werden verzorgd door onder 
meer Altuïtion en Transavia.

Uit de lezing van Stephan van Slooten 
wordt zijn passie voor klantbeleving 
opgemerkt. Hoe maak je van je bedrijf 
een 9+ organisatie? Met aansprekende 
praktijkvoorbeelden laat hij zien hoe je 
dat beetje extra kunt doen, waardoor 
de klanttevredenheid- en loyaliteit 
toenemen. In kleine groepjes werd 
vervolgens een 9+ idee uitgewerkt, 
aansluitend op de dagelijkse praktijk van 
de deelneemsters. 

Tijdens de trainingen van Janine Himpers 
leren de deelneemsters dat effectief 
beïnvloeden van gedrag niet gaat over 
dwang of intimidatie, maar meer over 
hoe je met beslistriggers klanten kunt 
beïnvloeden om voor jouw organisatie te 
kiezen. Haar tweede training gaat in op 
empathisch luisteren. Dat is een kunst 
op zich, maar kan heel goed aangeleerd 
worden.

Daan Noordeloos van Transavia 
schetst een aantal treffende situaties 
van vastgeroeste procedures binnen 

vliegverkeer. Klantbeleving gaat een stap 
verder dan dienstverlening. Zijn verhaal 
biedt inspiratie om de komende tijd mee 
aan de slag te gaan. 

Uit de reacties van de deelneemsters 
blijkt dat ze een positieve dag hebben 
meegemaakt, waarin veel is geleerd. Ook 
de onderlinge interactie was minstens 
zo waardevol. Als eigenaar, meewerkend 
partner, managementlid of actief in een 
andere sleutelpositie kregen ze voldoende 
handvatten mee om het geleerde in de 
praktijk te brengen. Hiermee tonen ze hun 
moderne ondernemerschap en vergaande 
ambities om samen met klanten een 
stapje verder te komen. De mechanisatie- 
en techniekbranche is allang niet meer 
het speelveld voor mannen alleen! 

M.O.V.E. zal wegens succes opnieuw 
plaatsvinden in 2020, want 
deelneemsters beoordelen het 
evenement met een 8 en maar liefst 86% 
zou M.O.V.E. aanbevelen bij collega’s en 
andere bedrijven! De vierde editie staat 
gepland voor donderdag 23 januari 2020. 

Volg ons via Facebook

Ga naar facebook.com/movevrouwenevent en like de pagina. 
Zo blijf je op de hoogte van alle komende evenementen 
interessant voor jouw branche, waaronder de nieuwste 
editie van M.O.V.E. Ook plaatsen we regelmatig interessant 
nieuws over trends en ontwikkelingen.

Samen succesvol op klantreis!
Vrouwen in de landbouwmechanisatie- en techniek zijn klaargestoomd om succesvol  
om te gaan met klantbeleving en klantbeïnvloeding.

10    Fedecom Magazine



Nationaal en regionaal  
tot uw dienst! 
Met GroenTechniek Holland en AgroTechniek Assen staat de beursorganisatie van Fedecom dit jaar zowel 

landelijk en centraal als regionaal voor u klaar. 

GroenTechniek Holland: 10-12 september
De organisatie van GroenTechniek 
Holland draait op volle toeren met de 
productie van de vierde editie van GTH 
die van 10 t/m 12 september 2019 
wordt georganiseerd op het bekende 
beursterrein van Walibi in Biddinghuizen. 
We zijn verheugd te kunnen melden dat 
de toonaan gevende en gerenommeerde 
merken zich alweer aangemeld hebben 
als exposant. Naast deze standhouders 
hebben inmiddels ook kleinere en nieuwe 
merken zich aangemeld. Op dit moment is 
de beursplattegrond daardoor voor ruim 

tweederde gevuld. De komende maanden 
staat in het teken om het laatste deel van 
GTH 2019 in te richten met interessante 
exposanten en merken zodat de beurs 
weer dé outdoor one-stop-shop wordt 
voor de professional in groen, grond en 
water en voor andere geïnteresseerden.

Naast de duizenden machines en 
gereedschappen van de exposanten 
zullen de beursbezoekers ook 
geïnspireerd en geïnformeerd worden 
met de volgende actuele thema’s en 
ontwikkelingen die tezamen met de 
stuurgroep vastgesteld zijn: 

1. Autonoom maaien en 
maaimanagementsystemen

2. Schonere aandrijftechniek (fase V, 
elektrisch en waterstof) en

3. Trainingen en opleidingen ten behoeve 
van instroom van studenten en 
personeel in de sector

 

Hiernaast zal de 
beursindeling 
verder fijn-
geslepen en 
doorontwikkeld 
worden zodat op elke plek van het 
beursterrein de gelegenheid voor 
ontmoetingen tussen bezoekers 
en exposanten optimaal is en de 
demonstraties goed voor het voetlicht 
van de bezoekers gebracht kunnen 
worden. 
 
In de komende maanden zal GTH 
in toenemende mate onder de 
aandacht worden gebracht door 
onze mediapartners bij de potentiële 
bezoekers zodat ze weten waarom een 
bezoek aan GTH 2019 zeer de moeite 
waard is.

AgroTechniek Assen: 10-12 december
Eind februari introduceerden we de 
nieuwe beurstitel AgroTechniek Assen 
(ATA). Deze beurs wordt van 10 t/m 
12 december 2019 georganiseerd in 
evenementenhal Expo Assen (voorheen 
TT-hal). De beurs is bedoeld voor de 
noordelijk opererende dealers van 
agrarische merken en voor leveranciers 
en dienstverleners actief in de agrosector. 
Hiermee biedt Fedecom voor leden die 
dealer zijn een beurs naast de vakbeurs 
AgroTechniek Holland die primair voor 
fabrikanten en importeurs bedoeld is.  
De beurs is een coproductie met 

haleigenaar Libéma Beurzen en 
Evenementen. 

Op deze beurs staan ontmoetingen 
tussen boeren en loonwerkers en dealers 
en leveranciers centraal. Naast bijpraten 
en netwerken is er door de beursperiode 
10-12 december ook gelegenheid om 
succesvol zaken te doen aan het einde 
van het jaar. Tevens is er op de beurs 
gelegenheid voor kennisoverdracht 
zodat bezoekers goed geïnformeerd en 
geïnspireerd huiswaarts gaan. 

De inschrijfperiode voor exposanten is 
inmiddels geopend en we zijn verheugd 
dat direct al tientallen bedrijven zich 
ingeschreven hebben voor deelname 
aan deze nieuwe beurs. Daarnaast 
hebben veel bedrijven toegezegd nog te 
gaan inschrijven waardoor we mogen 
concluderen dat de beurs ATA een 
vliegende start beleeft. Zeker is nu al 
dat boeren en loonwerkers van dinsdag 
10 t/m donderdag 12 december alle 

marktleiders 
en toonaan-
gevende 
merken in de 
agrarische als 
exposant kunnen begroeten op de beurs. 
Naast de vele stands met aanbieders van 
bewaar- en bouwtechniek, onderdelen en 
componenten, agrarische dienstverlening, 
teelt en personeels advies et cetera 
waardoor het beursaanbod een 
interessante en representatieve 
afspiegeling is van de dagelijkse praktijk. 
 

Willem Bierema 
Beursmanager
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Fedecom is lid van CLIMMAR, de Europese koepelorganisatie van 

nationale dealer- en importeursbelangenverenigingen. Hiermee worden 

de belangen van u als Fedecom lid ook op Europees niveau behartigd. 

Op 21 en 22 maart vond in Napels 
(Italië) de jaarlijkse zogenoemde “Spring 
Meeting” van CLIMMAR plaats. Gastheer 
van de bijeenkomst was de Italiaanse 
dealerorganisatie UNACMA, tevens lid 
van de CLIMMAR. Onder leiding van 
CLIMMAR President Erik Hogervorst is 
gediscussieerd over diverse onderwerpen 
zoals de branche reports. Dit is een 
activiteit van CLIMMAR waarbij zij 
economische data uit de verschillende 
landen inventariseert en analyseert 
zodat een overzicht van (de situatie) van 
onze sector ontstaat. Ook het bekende 
jaarlijkse dealertevredenheidsonderzoek 
(DSI) kwam uitgebreid aan de orde. Het 
onderzoek is inmiddels weer uitgezet en 
in het najaar worden de Europese DSI-
resultaten bekendgemaakt. 

Een ander zeer belangrijk onderwerp 
is de lobby rondom het dossier “Repair 
and Maintenance Information” (RMI). 
Dit dossier beoogt het vrijgeven van 
technische informatie door fabrikanten. 
CLIMMAR is sinds 2015 actief betrokken 
bij dit dossier en heeft nu een eigen 
technische specialist/lobbyist in de 
ISO-werkgroep(en) zitten. Die ISO-
werkgroep(en) zijn momenteel bezig 
om standaarden te creëren aangaande 
welke technische informatie precies 
vrijgegeven moet worden en vooral op 
welke gestandaarde manier dat moet 
gebeuren. Het is een belangrijk maar ook 
vrij complex en vooral langdurig proces 
waar de belangen tussen fabrikanten 

en dealers niet altijd synchroon lopen. 
De actieve aanwezigheid van CLIMMAR 
in dit dossier is van groot belang om te 
“bewaken” dat een evenwichtig resultaat 
wordt bereikt en niet een eenzijdig 
(fabrikanten) belang wordt gediend. 
Essentieel voor de toekomst van onze 
branche.

Doorontwikkelen organisatie
Aan de vraag “hoe moet CLIMMAR zich 
als organisatie naar de toekomst toe 
ontwikkelen?” is tijdens de bijeenkomst 
eveneens veel aandacht besteed. 
Het is een belangrijk en uitdagend 
vraagstuk waarover de meningen van de 
verschillende landen best uiteenlopen. 
Toch is ook dit een essentiële discussie 
want CLIMMAR is zich vanuit een 
platform waar kennis en ervaringen 
werden uitgewisseld, aan het ontwikkelen 
tot een organisatie met een strategische 
agenda met kernthema’s om zodoende 
via een actievere rol beter zichtbaar te 
worden. Deze actievere rol stelt eisen aan 

de organisatie, want meer zichtbaarheid 
betekent meer activiteiten en dus ook 
meer werkzaamheden en daar hangt 
vervolgens natuurlijk ook een prijskaartje 
aan. Kortom: CLIMMAR staat voor 
een belangrijke keuze wat betreft het 
toekomstperspectief, dat werd zonder 
meer duidelijk tijdens de discussie in 
Napels. 

Een speciale werkgroep vanuit de 
CLIMMAR gaat in de komende maanden 
een inventarisatie maken van hoe de 
CLIMMAR leden zelf de toekomst van de 
organisatie zien. De verzamelde input 
wordt door de werkgroep gebundeld 
en tijdens het congres in oktober 
gepresenteerd. 
 

 

Jelle Bartlema 
Secretaris-Generaal van de CLIMMAR

Neem deel aan het CLIMMAR congres!
Wist u dat CLIMMAR elk jaar in oktober een interessant en internationaal congres 
organiseert waar u als Fedecom lid aan deel kunt nemen? Dit najaar wordt het 
congres georganiseerd door onze Zwitserse collega’s van Agrotec Suisse in Thun, 
“The Gateway to the Alps”. Momenteel wordt er gewerkt aan een interessant 
programma met belangrijke thema’s en inspirerende sprekers. Het definitieve 
programma wordt voor de zomer bekendgemaakt. Bent u geïnteresseerd in 
deelname aan het CLIMMAR congres of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Jelle Bartlema via bartlema@fedecom.nl.

CLIMMAR: van 
kennisdelingsplatform naar 
strategische lobbyorganisatie
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Over vrouwen en verstandig 
bestuur
Toen ik deze column schreef was het internationale vrouwendag en dat gaf mij op een 
of andere manier creativiteit en motivatie voor het schrijven ervan. Op de radio waren 
intensieve discussies over verplichte quota voor vrouwen in de top van grote bedrijven. 
Sommige mensen pleiten daarvoor, terwijl andere zeggen “Als zich genoeg goede vrouwen 
melden voor die bestuursfuncties, dan regelt het zich vanzelf.” De wet schrijft immers 
voor dat bij grote bedrijven minstens 30% van de raad van bestuur en commissarissen uit 
vrouwen moet bestaan. Bij onze leden zijn geen bedrijven, die in de categorie grote bedrijven 
zitten. Dus vanuit een wettelijk perspectief hoeven we eigenlijk niets te doen. 

Persoonlijk ben ik tegen elke vorm van quotering. Dat kan ook bijna niet anders als je 
bent opgegroeid in de tijd van melk- en andere quoteringen in de landbouw. Quoteringen 
beïnvloeden de markt en vroeg of laat wordt dat weer gecorrigeerd, op een moment dat het 
niet past. 

Tot zover de theorie. Want hoewel ik geen voorstander ben van vrouwen- of andere 
quota, ben ik een groot voorstander van meer vrouwen binnen onze bedrijven waar toch 
voornamelijk mannen werken. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven waar vrouwen grote 
invloed hebben, betere beslissingen nemen. We zien het ook bij de klanten van onze leden 
in de landbouwsector. Vrijwel alle boeren en het grootste deel van de loonbedrijven zijn 
familiebedrijven. Heel vaak is de vrouw betrokken bij (investerings)beslissingen en dat is 
positief voor de bedrijfsvoering.

Ik kan dus iedereen aanraden om een gezonde mix van mannen en vrouwen in het bedrijf 
te hebben en niet alleen in de bedrijfsleiding. Het is tijd om de traditionele verdeling van 
functies tussen mannen en vrouwen eens onder de loep te nemen en actief beleid te voeren 
op een goede mix binnen alle afdelingen. Het mooie is dat zich ook steeds meer meiden 
aanmelden voor technische opleidingen en beroepen. 

Ik moedig vrouwen aan om te gáán voor die baan bij een Fedecom lid. Word actief in de 
branche en zie ook hoe aantrekkelijk het is om in een technische omgeving te werken in een 
gemengd team. We besteden er ook aandacht aan op ons jaarlijkse vrouwenevent M.O.V.E. 
dat we op 24 januari voor de derde keer organiseerden. Een succesvol jaarlijks evenement 
waarin de vrouwen in onze branches samenkomen en hun ervaringen delen en bespreken. 

Maar zoals gebruikelijk lekt de kraan bij de loodgieter. Het Fedecom bestuur bestaat uit 
louter mannen. Het goede nieuws is echter dat we een vacature hebben. We zoeken 
dringend een voorzitter, bij voorkeur een voorzitster, voor de afdeling Industrie en Intern 
Transport. Ik vraag aan de vrouwen die deze column lezen, bij zichzelf na te gaan of je 
hiervoor geschikt bent en aan de mannen om rond te kijken naar een geschikte vrouwelijke 
kandidaat. Op die manier kunnen we zonder verplichte quotering werken aan een goede mix 
binnen het bestuur.

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl

‘ Vrijwel alle 
boeren en 
het grootste 
deel van de 
loonbedrijven 
zijn familie
bedrijven.’
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Zes TIM-toppers in de techniek van de 
Mobiele Werktuigen streden om deze 
bijzondere nominatie. Na een reeks 
spannende opdrachten werd Peter van 
Andel van ROC Aventus Apeldoorn en 
Hamoen LMB in Ameide winnaar in 
de categorie Mobiele Werktuigen! De 
tweede plaats ging naar Bram Karels 
van Aeres Tech Ede en W.N. Kramer 
B.V in Burgerbrug en Bryan Steinz van 
het SOMA College Harderwijk en Pon 
Equipment in Almere werd derde. 

De vakwedstrijden worden elke 
keer opnieuw druk bezocht. Ruim 
4.000 mensen bezochten de RAI, 
inclusief kandidaten, begeleidende 
docenten, juryleden, schoolklassen en 
belangstellenden uit het onderwijs en 
bedrijfsleven. 

Hoe verging het Peter tijdens deze 
vakwedstrijden?
Zenuwachtig? “Nee, eigenlijk niet. Je 
hebt in drie dagen zeven opdrachten 
en concentreert je daarop. Voor het 
grootste deel waren het voor mij bekende 
trekkers en als dat niet het geval was, 
was de opdracht toch wel goed uit te 
voeren. We hadden een leuk team en ik 
heb me drie dagen lang goed vermaakt, 
een hele leuke ervaring vond ik het”, zo 
licht Peter toe. En, gaat hij straks naar 
Kazan? “Natuurlijk! Ik heb het er met m’n 

leerbedrijf over gehad en zij vinden het 
net zo leuk als ik. Dus bereid ik me voor op 
de deelname aan de WorldSkills. Ik kijk er 
enorm naar uit!”

Dinand Hekman die vorig jaar in 
Boedapest derde werd tijdens EuroSkills 
2018, jureerde dit jaar de wedstrijd in de 
categorie Mobiele Werktuigen. Samen 
met ervaren jurylid Hielke van der Veen 
van Fedecom Academy observeerde en 
jureerde hij de verrichtingen van onze zes 
toppers.

Hoe is dat, om je nu als jurylid te begeven 
op het podium van de finale van de 
WorldSkills?
“Het is hartstikke leuk om dit keer aan 
de ‘andere kant’ te staan. Een stuk 
gemakkelijker dan kandidaat zijn!” 
Dinand werd na afloop van de EuroSkills 
benaderd voor deze taak en begin dit 
jaar werd dat officieel. Hij vindt het heel 
bijzonder dit te mogen doen.

Welke belangrijke tips heb je voor Skills 
Hero Peter?
“Tja, dat begint met niet gestrest raken. 
Niet tijdens de opdrachten maar ook 
niet als je straks in de aanloop naar 
de WorldSkills door heel veel mensen 
wordt benaderd met vragen, verzoeken, 
fotosessies en uitnodigingen om ergens 
te komen opdraven. Peter gaat het nog 

druk krijgen,” denkt Dinand. En ook een 
aanrader: “Zorg dat je Engels een beetje 
op peil is, nog een beetje bijspijkeren 
kan geen kwaad. De opdrachten zijn in 
het Engels en het is natuurlijk fijn als 
je een beetje met andere mensen kunt 
communiceren, straks in Kazan,” geeft 
Dinand nog mee.

Wat ons betreft zijn de zes TIM-
toppers stuk voor stuk kampioenen. 
En hun prestatie laat maar weer eens 
zien dat het vak van monteur Mobiele 
Werktuigen er een is die heel interessant 
en dynamisch is. Gelukkig mochten de 
deelnemers rekenen op de onvermoeide 
hulp van hun leerbedrijf die hen, daar 
waar het kon, begeleid hebben. 

WorldSkills in Rusland
De Skills-kampioenen van vorige week 
kwalificeerden zich voor deelname aan 
de WorldSkills, het WK voor beroepen 
dat van 22 tot en met 27 augustus 
plaatsvindt in Kazan. Vrijdag 12 april 
was de officiële presentatie van het 
Skills Team Nederland 2019. Zij maken 
deel uit van 1500 jongeren in de leeftijd 
tot 25 jaar die gaan strijden tegen 
vakgenoten uit ruim 60 landen. Een 
evenement waar TIM-scholen, het 
bedrijfsleven en Fedecom met veel 
verwachtingen naar uitkijken.

TIM-topper Peter van Andel 
winnaar finale Skills Heroes
Van 20 tot en met 22 maart was de RAI in Amsterdam het decor van een spannende finale 

van Skills Heroes. MBO-studenten die hier als finalisten uit de bus kwamen, verdienden een 

toegangsticket voor de WorldSkills, straks in augustus, in de Russische stad Kazan.
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APRIL
Agra Leipzig
Leipzig (D)
25 - 28 april
www.dlg-messen.de 

JUNI
GreenTech Summit
RAI Amsterdam
12 juni
www.greentech.nl 

Cereals
Boothby Graffoe, Lincoln (GB)
12 & 13 juni
www.cerealsevent.co.uk 

JULI
Beurs van Libramont
26 - 29 juli
Libramont (B)
www.foiredelibramont.com 

SEPTEMBER
GroenTechniek Holland
Walibi, Biddinghuizen
10 - 12 september
www.groentechniekholland.nl

 

DLG-Waldtage
Lichtenau, Noordrijn-Westfalen (D)
13 - 15 september
www.dlg-messen.de

OKTOBER
CLIMMAR congres
24-27 oktober
Thun (CH)
www.climmar.com

Milieu stelt striktere eisen 
aan de landbouw
Het reduceren van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en 

broeikasgassen is een actuele uitdaging nu een tweetal maatregelen 

van kracht is geworden.

Drukregistratievoorziening
Sinds 1 januari 2019 geldt bij het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen in 
open teelten de verplichting om op het 
gehele perceel een spuittechniek toe 
te passen met een driftreductie van 
ten minste 75%. Let wel, op grond van 
toelating - zie wettelijk gebruiksvoorschrift 
- geldt steeds vaker een nog hogere 
driftreductie, waarbij de stelregel is 
dat de strengste regel leidend is. Op 
grond van deze maatregel zijn de lijsten 
met driftreducerende spuittechnieken 
en driftreducerende spuitdoppen 
geactualiseerd. Veldspuiten uitgerust 
met doppen en/of technieken met een 
emissierisico dienen te zijn voorzien 
van een drukregistratievoorziening 
of de gebruiker dient de teeltvrije 
zone te verdubbelen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 2019 is 
een overgangsjaar waarin handhaving nog 
niet zal beboeten. Aanvullende informatie 
vindt u op: www.helpdeskwater.nl/
onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/
open-teelt/driftreducerende. 

Mestaanwendingsapparatuur
Sinds 1 januari 2019 mag de 
sleepvoetbemester op grasland gelegen op 
klei- en veengronden uitsluitend worden 
ingezet als de mest wordt verdund. De te 
stellen eisen aan een technische borging 
zijn echter nog niet bekend. Daarom moet 
in 2019 en 2020 door de boer bij controle 
aannemelijk worden gemaakt dat hij bij 
aanwending van de drijfmest deze met 
water in de verhouding van één deel water 
en twee delen mest heeft verdund om de 
ammoniakemissie te beperken. De minister 
stelt dat het verbod niet zozeer een verbod 
op het gebruik van de sleepvoetbemester 
betreft, maar een verbod op het met een 

bemester aanwenden van drijfmest of 
zuiveringsslib in strookjes tussen het gras 
op de grond.

Daarnaast heeft de minister van LNV 
in de recent aangeboden Versterkte 
Handhavingsstrategie Mest opgenomen 
dat het haar streven is per 1 januari 
2021 alle mestaanwendingsapparatuur 
te voorzien van digitale apparatuur 
voor verantwoording en monitoring. 
Het is wenselijk bij het formuleren van 
de technische eisen voor de digitale 
controleapparatuur voor het emissiearm 
aanwenden van met water verdunde mest 
rekening te houden met de voorschriften 
die in het kader van de Versterkte 
Handhavingsstrategie Mest worden 
ontwikkeld. Haar plan is om in 2019 deze 
eisen op te stellen.

Gezien de ervaringen van de afgelopen 
jaren bij het vaststellen van systemen 
om de juiste werking van spuittechnieken 
technisch te waarborgen, zal Fedecom 
zich inzetten om samen met relevante 
stakeholders tijdig de technische 
eisen voor het technisch borgen van 
de juiste werking van mestapparatuur 
te specificeren. Alleen dan kunnen 
fabrikanten proactief een bijdrage leveren 
aan deze innovatie.

Agenda
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•  ruim 450 merken op
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines 
en gereedschappen

•  op centrale locatie, 
goed bereikbaar en
dichtbij parkeren
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