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Vrouwenevent M.O.V.E.
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ondernemerschap tonen’

‘Een onmisbaar instrument voor elke  
ondernemer’

‘Van producenten- naar consumentenmarkt’

‘Fedecom en Aeres Tech bundelen krachten’

Regiobijeenkomsten Landbouwtechniek

2    Fedecom Magazine Fedecom Magazine       3



Smart Business 
Samen met Japan, ZuidKorea en nog een klein aantal andere landen loopt Nederland voorop 
in het gebruik van slimme technologieën. We blinken uit in het nuttig toepassen van techniek in 
processen waarmee data worden gegenereerd die processen nog effectiever en efficiënter maken. In 
Nederland zijn we vooral goed in waterbeheersing, agro&food en uitgangsmateriaal. Die positie zou 
geconsolideerd en misschien wel verbeterd kunnen worden, als we de nieuwe technieken toepassen 
en daarmee aan Smart Business doen. Toch lijkt er een kink in de kabel te komen. 

Onderzoekers van Wageningen University & Research melden dat de toepassing van Smart 
Farming technieken in de akkerbouw en in de melkveehouderij achterblijft bij de verwachtingen. 
Mogelijke oorzaken zijn de complexiteit van de toepassingen, de kosten versus de baten en 
het gebrek aan goede besturing van de data. Ook laat het onderzoek zien dat talloze kleinere 
projecten worden gesubsidieerd, terwijl die nauwelijks aansluiten op de beleidsprioriteiten op het 
vlak van energiebesparing, klimaatneutraal produceren en grondstoffenbeheersing. Het nuchtere 
boerenverstand zit blijkbaar niet tussen de oren van beleidsmakers en onderzoekers. Ondernemers 
in het MKB en agro baseren een investeringsbeslissing niet op een snelle terugverdientijd, maar 
op bedrijfscontinuïteit en vooral op arbeidsgemak en tijdsbesparing. Daarmee bedoel ik: geeft 
de investering voldoende gemak en legt het minder beslag op de arbeidstijd? De belangrijkste 
innovaties werden niet gedreven door geld verdienen, maar door nieuwsgierigheid en een streven 
naar een gemakkelijker leven met minder zwaar werk. Innovaties waarbij ICT en data een grote rol 
spelen zijn kansloos als deze door de ondernemer nog geanalyseerd moeten worden. Ze zijn wel 
kansrijk als de data zelf de machine of het proces bijsturen. Daarom zijn innovaties als de elektrische 
heftruck, de melkrobot, de autonome voermengwagen en de autonome aspergeoogstmachine 
succesvol. 

Voor het stimuleren van innovaties trekt onze overheid jaarlijks ettelijke miljoenen uit via allerlei 
regelingen en via het topsectorenbeleid. De Nederlandse overheid levert een financiële bijdrage 
aan onderzoeksprojecten van bedrijven als dat voldoet aan projectvoorwaarden en er wordt 
samengewerkt met universiteiten en/of onderzoeksinstellingen. Zo kennen we ongeveer  
20 regionale Food Valley verbanden, die allemaal hun eigen netwerkbijeenkomsten en projectjes 
hebben. Dit geld kan mijns inziens beter besteed worden, zoals aan:
• Landelijk dekkend breedbandinternet voor snel datatransport zodat data in opperste 

accuraatheid van machines naar cloud servers en pc’s kunnen stromen en geanalyseerd en 
ingezet kunnen worden;

• Structurele verhoging van de overheidsinvesteringen in Robotica en in sensor en 
visiontechnieken;

• Eenvoudiger ondersteuning van bedrijven door bijvoorbeeld elke geïnvesteerde euro in  
R&D te verdubbelen of dubbel fiscaal aftrekbaar te maken;

• Persoonlijke budgetten voor na en bijscholing van techniekmedewerkers, zodat  
medewerkers en bedrijven echt een leven lang leren in praktijk kunnen brengen.

In ruil voor de gerichte ondersteuning van de kenniseconomie garanderen de bedrijven in de  
branche schonere technieken, efficiëntere processen en een daling van het grondstoffengebruik.  
Een geweldige deal toch voor een nieuwe regeringscoalitie? En het brengt Smart Business 
daadwerkelijk dichterbij voor gebruikers in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek.  
Een grote uitdaging voor onze branche!

‘Het nuchtere  

boerenverstand  

zit blijkbaar niet 

tussen de oren  

van beleidsmakers 

en onderzoekers.’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Regiobijeenkomsten Landbouwtechniek: 
‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’

De aanwezigen werden verwelkomd met 
een bedrijfspresentatie en een rondleiding 
bij het gastbedrijf waarna voorzitter 
Hans Quint hen bijpraatte over de laatste 
ontwikkelingen binnen de afdeling. 
Branchemanager Theo Vulink zoomde 
vervolgens in op de Europese wet en 
regelgeving én de uitwerking ervan op de 
nationale wet en regelgeving. Actueel is 
de Europese Verordening 167/2013 die 
vanaf 1 januari 2018 van kracht wordt 
voor alle typen trekkers en aanhangers. 

Deze Verordening eist dat ‘samengestelde 
voertuigen integraal dienen te voldoen aan 
de eisen betreffende veiligheid’ waaronder 
koppelingen, remmen, verlichting en 
markeringen. Elementen van deze 
Verordening zijn reeds opgenomen in de 
vernieuwde Regeling voertuigen die van 
kracht is voor voertuigen op de openbare 
weg. Alle leden worden opgeroepen om 

serieus kennis te nemen van informatie 
hieromtrent op de Fedecom website 
én in de vakbladen. Ondanks dat de 
kentekenplicht doorgeschoven is naar de 
(nabije) toekomst en handhaving beperkt 
geschiedt, dienen fabrikanten, importeurs 
en dealers zich te vergewissen van 
hun productverantwoordelijkheden en 
juridische aansprakelijkheden. 

Wie heeft mijn kaas gepikt
Foort Jan Wisse, teamleider Ondernemen, 
Economie & Fiscaliteit van Koninklijke 
Metaalunie, daagde de aanwezigen uit 

om zo concreet mogelijk te benoemen 
wat de aandeelhouder van het bedrijf 
met de karakteristieken van een 
mechanisatiebedrijf als rendementseis 
(van zijn eigen vermogen) zou mogen, 
respectievelijk moeten stellen aan 
een ‘gezonde bedrijfsvoering’. Een 
bedrijfsvoering die zich niet alleen richt 
op het heden, maar ook vroegtijdig kan 
anticiperen op de toekomst, waaronder 
bedrijfsopvolging. De aanwezigen 
beantwoorden via stemkastjes anoniem 
een aantal vragen hieromtrent en dit 
leidde tot een zeer interactieve sessie. 

Voor een verdere verdieping ontvingen  
de leden het boekje ‘Wie heeft mijn  
kaas gepikt?’ van Spencer Johnson  
met als ondertitel ‘Omgaan met 
verandering’.

Het belang van persoonlijke ontwikkeling 
van werkgever én werknemer werd 
door Johannes van der Meulen van 
VMR Commerciële Groei indringend 
gepresenteerd met als kernboodschap 
‘Bedrijven realiseren (commerciële) groei 
door medewerkers in hun kracht te 
zetten!’ Dus ga in gesprek met uw team, 
durf vragen te stellen, deel uw ambitie, 
maar ook uw dilemma’s. Gedrag en 
vaardigheden van u als werkgever, alsook 
die van uw werknemers zullen bepalen 
welk bedrijf zich het best kan aanpassen 
aan de veranderingen in onze markt en 
samenleving. 

In april vonden de regiobijeenkomsten van de afdeling Landbouwtechniek plaats bij respectievelijk Bayens  

Mechanisatie in Oosterhout, De Vries Mechanisatie in Beilen en Kraakman Perfors in Middenmeer. Speciale  

aandacht was er voor de metafoor ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’ naar aanleiding van het boekje met dezelfde titel.  

Regiobijeenkomst Landbouwtechniek op 6 april bij Bayens Mechanisatie in Oosterhout met een  
volle ‘trainings’zaal.

Regiobijeenkomst Landbouwtechniek op 20 april 
bij Kraakman Perfors in Middenmeer met volle 
aandacht voor de bedrijfspresentatie in de kantine. 

Regiobijeenkomst Landbouwtechniek op 13 april 
bij De Vries Mechanisatie in Beilen met een volle 
‘werk’plaats.
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Van producenten- naar  
consumentenmarkt

De oorsprong van Bijlsma Hercules gaat 
terug naar 1938 toen de opa van de 
huidige eigenaardirecteur, ook Jan Bijlsma 
genaamd een smederij overnam. “Eigenlijk 
was dat helemaal niet de bedoeling,” 
zegt Jan Bijlsma. “Mijn opa wilde naar 
de Verenigde Staten, maar omdat zijn 
schoonvader zijn dochter liever niet zag 
vertrekken, kocht deze een smederij 
voor Jan Bijlsma Sr.” Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de familienaam 
voorzien van de toevoeging Hercules, een 
held uit de Griekse mythologie en die naam 
alsook zijn beeltenis zijn tot op de dag van 
vandaag verbonden aan het bedrijf. 

Familiebedrijf
Volgens Jan Bijlsma kenmerkt een 
familiebedrijf zich door een grote 
betrokkenheid en verbondenheid. “Je 
moet soms echter ook afstand kunnen 
nemen en transformaties kunnen en 
willen doen als de markt en de klanten 
daarom vragen.” Zo past Bijlsma Hercules 
het Lean manufacturing principe toe 

waarbij de logistiek in de fabriek zo is 
georganiseerd dat er zo weinig mogelijk 
bewegingen zijn en dat er zo weinig 
mogelijk voorraad is. Hiermee wordt het 
aantal keuzes in de fabriek beperkter en 
kan er efficiënter en vaak ook voordeliger 
worden geproduceerd. Aandacht voor 
vakmanschap is er niet alleen op het vlak 
van voorbewerking en productie, maar 
ook bij het inrichten van een afdeling. 
“Vanwege de interne logistiek was het 
nodig een afdeling te verplaatsen en in 
plaats van die ruimte kant en klaar in te 
richten, hebben we dat door de bewuste 
medewerkers laten doen. Zij hebben 
die ruimte naar eigen inzicht ingericht 
waardoor er een optimale werkomgeving 
ontstaan is voor de betreffende mensen.”
In het productportfolio maakt 
Bijlsma Hercules onderscheid in 
de productgroepen Crop Handling 
Technology (m.n. in en uitschuren), 
Grading Technology (sorteren) en Industry 
(m.n. transportbanden, palletiseren en 
verpakken). De fabrikant ziet zichzelf als 

een echte onafhankelijke specialist waarbij 
elke productgroep ook weer een eigen 
specialisme vormt. Een ander voorbeeld 
van keuzes maken betreft het niet meer 
actief vermarkten van kipwagens. 

Van producentenmarkt naar  
consumentenmarkt
Een grote omslag die het bedrijf de laatste 
jaren in de aardappelsector meemaakte is 
de verschuiving van een producentenmarkt 
naar een consumentenmarkt. “Vroeger 
hadden we de jaarplanning in november 
gereed en wisten we exact wat we tot 
aan augustus moesten produceren. Er zat 
veel minder variatie in de machines en 
voorraadmachines raakte je altijd kwijt. Nu 
bepaalt de klant wat wij mogen bouwen. 
En dat is steeds klantspecifieker,” zegt 
Bijlsma. Er is bijna geen enkele machine 
identiek aan de vorige en Bijlsma merkt 
ook dat klanten hun bestellingen steeds 
later plaatsen. “Hierdoor verandert de 
aard van de productiewerkzaamheden en 
dat betekent dat je je medewerkers mee 
moet krijgen. De vaste patronen moeten 
doorbroken worden.” De omslag heeft er 
ook toe geleid dat het aantal medewerkers 
op de afdeling engineering is gegroeid 
van twee naar 10. Bij complexe projecten 
zoals grotere sorteerinstallaties gaan 
die engineers de situatie bij de klant ter 
plaatse beoordelen en inmeten. 

Het liefst zou Bijlsma zelfs al bij de bouw 
of uitbreiding van een bewaarloods 
adviseren. “Ik vergelijk het wel eens met 
een keuken. Soms is het praktischer om 
een stroomvoorziening, loopdeur of spant 
net iets anders te positioneren zodat de 
sorteerinstallatie beter past. Maar ook om 
ervoor te zorgen dat de sorteerinstallatie 
buiten het seizoen niet in de weg staat.”
Ook op het gebied van inkoop en 
magazijnbeheer heeft de klantspecifieke 

Het bijna 80-jarige familiebedrijf Bijlsma Hercules in Franeker (Fr.) is één van de weinige nog zelfstandige 

fabrikanten van inschuurlijnen van de vele die Nederland ooit rijk was. Aan het roer staat de derde generatie, 

Jan Bijlsma. Over de voor- en nadelen van een familiebedrijf en de invloed van veranderende markt-

omstandigheden op de productie en interne logistiek.   

benadering zijn uitwerking gehad. Zo 
is het bestellen van grotere batches 
onderdelen getransformeerd tot het 
inkopen van het juiste product op het juiste 
moment en is het van belang om ‘er kort 
bovenop te zitten’. “Datzelfde geldt voor 
de magazijnmedewerkers die bovendien 
proactiever moeten handelen en de 
voorraad nauwgezetter monitoren. Als  
het juiste product er niet op het juiste 
moment is, dan kan de productie zomaar 
stilstaan.”

Afzetmarkten in beweging
Zo’n 60 tot 70% van de jaaromzet van 
€10 miljoen behaalt Bijlsma Hercules in 
de voor het bedrijf belangrijkste landen: 
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk 
en GrootBrittannië. In die landen 
zijn dealers verantwoordelijk voor de 
verkoop met ondersteuning van drie 
verkoopspecialisten in de buitendienst. 
Bij complexere vraagstukken proberen 
de verkoopspecialisten tijdig aan tafel te 
zitten om zo gericht mee te denken in de 
beste oplossing voor de klant. 

Na de overname van collegafabrikant 
Miedema door Dewulf in 2014 kwam er 
een einde aan de relatie tussen Bijlsma 
Hercules en exportpartner APH Group. 
“Hoewel dat ons aanvankelijk natuurlijk 
geraakt heeft in de export naar bepaalde 

bestemmingen, hebben we dat door de 
breedte van ons afzetgebied goed op 
kunnen vangen. Daarbij is het een groot 
voordeel dat er steeds minder taalbarrières 
zijn en dat communicatie via het Internet 
tegenwoordig gemeengoed en bovendien 
eenvoudig is.” Hoewel het bedrijf zich 
vooral richt op de aardappelregio’s boven 
de evenaar, schuwt het afzet naar nieuwe 
landen en regio’s niet. “We merken wel dat 
politieke en diplomatieke spanningen en 
maatregelen grote invloed kunnen hebben 
op de continuïteit van de afzet in bepaalde 
landen en/of regio’s. Zo was Rusland wel 
eens goed voor een mooie extra omzet, 
maar dat is sinds de handelsboycot niet 
meer aan de orde.” 

Jan Bijlsma is van mening dat de 
aardappelmarkt in Nederland ondanks 
pieken en dalen nog 
steeds licht groeit, maar 
dat de markt verder 
wel gezet is. “Je ziet 
wel een verdergaande 
schaalvergroting 
waarbij de middenmoot 
verdwijnt door groei 
of door krimp, maar 
starters kom je zelden 
tegen. Terwijl je 
bijvoorbeeld in Frankrijk 
nog wel bedrijven hebt 

die starten in bijvoorbeeld pootgoed en 
dan snel groeien en opschalen.”

Nog meer arbeidsgemak
Voor de toekomst voorziet Bijlsma 
een verdere schaalvergroting met 
bijbehorende grotere machines en 
sorteerinstallaties. Capaciteit, efficiëntie 
en arbeidsgemak zijn daarbij belangrijke 
factoren waarbij automatisering een 
steeds grotere rol speelt. “Als bedrijf 
hebben we bijvoorbeeld ook een 
lange geschiedenis op het gebied van 
elektronisch sorteren. De grote diversiteit 
aan omstandigheden, aardappelrassen, 
knolvormen en omgevingsfactoren maken 
optisch sorteren echter tot een complex 
geheel. Niettemin willen we in 2018  
een optische sorteerinstallatie 
introduceren.” 

 Bijlsma Hercules BV 
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en moeten daarin een grotere rol pakken.”
Workshopleider Elies Lemkes (directeur 
ZLTO) inspireerde de deelnemers met 
mooie voorbeelden van vrouwelijk 
leiderschap. Voor haar is ‘vrouw zijn’ nooit 
een onderwerp van gesprek geweest, als 
telg van een echte ondernemersfamilie. 

Tijdens de workshop ‘Samenwerken 
en ingrijpende beslissingen’ gaf Hannie 
Zweverink (directeur CUMELA Nederland) 
handvatten om gestructureerd en 
planmatig te werken, om op die manier 
beter de focus te kunnen houden op de 
bedrijfsvisie. “Bij cruciale beslissingen in de 
bedrijfsopvolging is het noodzakelijk dat de 
zienswijzen en opvattingen van de vrouw 
meegenomen worden.” 

Veel herkenning was er tijdens de 
workshop ‘Balans tussen werk en privé’, 
van Jacquelien Noorlander van Hamersveld 
(LMB Hamersveld) en Patricia Hogervorst 
(Wout Hogervorst v.o.f.). Aan de hand 
van hun eigen bedrijfssituatie namen ze 
de vrouwen mee met stellingen, waarbij 
iedereen haar zegje kon doen. De oudere 
generatie kon vanuit hun eigen ervaringen 
de startende generatie goed adviseren, 
wat een mooie dynamiek gaf.

De aanwezige vrouwen vonden de 
behandelde thema’s herkenbaar en goed 
vertaalbaar naar de dagelijkse gang van 
zaken van het bedrijf. “Het is bijzonder 
plezierig dat je je eigen ervaringen kunt 
delen en spiegelen aan collega’s die in 

hetzelfde schuitje zitten. Je eigen probleem 
is ook vaak het probleem van een ander. 
Dat sterkt je”, aldus een aantal vrouwen. 
De dag werd op ludieke wijze afgesloten 
door de Twentse buutreedner Mathilde 
Geerds alias ‘Truus’ en een aansluitende 
netwerkborrel. 

‘Je eigen probleem is  
ook vaak het probleem  
van een ander. Dat  
sterkt je.’  

Het vrouwenevent M.O.V.E. is een initiatief 
van Kramp en Fedecom. De tweede editie 
staat al gepland en wel op 25 januari 2018. 

Zeer geslaagd vrouwenevent M.O.V.E.

Deelnemers maken verbinding, laten  
ambities zien en tonen ondernemerschap

De 40 vrouwen bewegen zich dagelijks 
in een omgeving die nog steeds wordt 
gedomineerd door mannen. Maar er is 
een kentering gaande. Inmiddels maken 
vrouwen zelfs al 10% van het totaal aantal 
medewerkers in onze branche uit. Ze 
vervullen vaak functies op het gebied van 
bedrijfsleiding, marketing en administratie. 
Daarmee zijn ze voor mechanisatie en 
tuin en parkbedrijven onmisbaar om de 
juiste bedrijfsbeslissingen te nemen. 

‘Een mix van vrouwelijke  
en mannelijke kwaliteiten 
is volgens Uitslag voor 
iedere organisatie van  
toegevoegde waarde.’ 
Na een korte aftrap door Gerard Heerink 
(Fedecom) en Erwin Volbeda (Kramp), 
kwam de energieke kickoff van oud
politica Sabine Uitslag. Zij verduidelijkte 
op een luchtige manier dat de kwaliteiten 
en krachten van vrouwen de bedrijven en 
de mechanisatiebranche als geheel verder 
brengen. Vrouwen brengen verbindingen 
tussen mensen tot stand en hebben 
een beter gevoel voor verhoudingen. 
Hierdoor kunnen ze op lastige momenten 
oplossingen dichterbij brengen.

‘Het is een kwestie van 
gewoon doen!’  

Tijdens de workshops werd dieper 
ingegaan op de diverse situaties waar 
vrouwen mee te maken krijgen. Aan bod 
kwamen de thema’s ‘Toekomst van de 
agribusiness’, ‘Vrouwelijk leiderschap’, 
‘Samenwerken en ingrijpende beslissingen’ 
en ‘Balans tussen werk en privé’, geleid 
door vrouwen die weten waar ze het 

over hebben. AnneMarie Spierings 
(gedeputeerde D’66) zoomde in op de 
schaalvergroting en technische innovaties 
binnen de agribusiness.  

Het overbruggen van de communicatie
kloof tussen de agrosector en de 
consument/burger is volgens haar één van 
de grootste uitdagingen. “Vrouwen kunnen 

Tijdens het eerste Mechanisatie en Ontwikkeling Vrouwen Event (M.O.V.E.) op  16 maart kwamen zo’n  

40 ondernemende vrouwen uit de Nederlandse mechanisatiebranche bijeen voor een dag die in het teken  

stond van verbinding en herkenning.  
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Fedecom en Aeres Tech bundelen krachten

Fedecom wil met deze stap de begeleiding en opleiding van veelal 
jonge mensen in de technische sectoren verder professionaliseren. 
“Het is bovendien onze ambitie om nieuwe opleidingen op maat 
aan te bieden voor mensen en bedrijven in onze branches die zich 
verder willen ontwikkelen”, zegt Fedecomdirecteur Gerard Heerink.

Bedrijfsschool
Als onderdeel van de Fedecom Academy was de Fedecom BBL
bedrijfsschool al eerder bij Aeres Tech ondergebracht, net zoals een 
groot aantal grote internationale merken dat ook heeft gedaan. In 
deze Fedecom bedrijfsschool (55 leerlingen) worden jonge mensen 
met een leerwerkovereenkomst opgeleid op mboniveau. “Die 
samenwerking is succesvol en vormde de aanleiding om nog enkele 
stappen verder te gaan. Wij werken daarin nauw samen met de 
ROC’s”, zegt directeur Jenny van den Bovenkamp van Aeres Tech. 
Met deze krachtenbundeling neemt zij de leiding van de Fedecom 
Academy over van Raymond Sweers. Hij speelde een belangrijke rol 
in de opbouwfase van de Fedecom opleidingsactiviteiten. 

MentorPlus-programma
Fedecom Academy omvat niet alleen opleidingen en trainingen 
op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van sales, 
ondernemerschap, werkplaatschefs en keurmeesters. Bovendien 
werken bij Fedecom Academy vijf opleidingsadviseurs voor de 

branche die leerbedrijven werven en ROC’s en leerbedrijven 
helpen met de praktijkbegeleiding van leerlingen en medewerkers 
binnen bedrijven, het zogeheten MentorPlusprogramma. 
Hierin worden momenteel ruim 400 leerlingen en bedrijven 
begeleid. Deze ‘mentoren’ adviseren ook op het gebied van 
opleiding en ontwikkeling van medewerkers en coördineren bij 
de examinering. Aeres Tech kent een zelfstandig aanbod van 
begeleiding in zogeheten ‘business skills’ en het maken van 
bedrijfsopleidingsplannen. “Door onze opleidingsactiviteiten bij 
Aeres Tech onder te brengen, verwachten we onze expertise te 
bundelen. Dat moet bijdragen aan het werven en opleiden van 
voldoende gekwalificeerd personeel voor de branche nu en in 
de toekomst”, zegt Heerink. Die ook aangeeft een intensievere 
samenwerking met ROC’s na te streven bij examinering, 
leermiddelenontwikkeling en leerlingenbegeleiding.

Lopende contracten
Voor lopende contracten, opleidingen en het MentorPlus
programma heeft de samenwerking tussen Fedecom en  
Aeres Tech geen gevolgen: alle activiteiten worden gecontinueerd, 
zoals de Leergang Ambitieus Ondernemen en de Leergang 
Werkplaatschef. De contactgegevens van de branche 
opleidingsadviseurs blijven ongewijzigd. Kijk hiervoor op  
www.fedecomacademy.nl/brancheopleidingsadviseurs.

Fedecom en het Expertisecentrum Mobiele Techniek van Aeres Tech in Ede, hebben hun samenwerking  

geïntensiveerd. De opleidingsactiviteiten van Fedecom, gebundeld onder de naam Fedecom Academy, worden 

sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door Aeres Tech. Een opleidingscommissie van Fedecom werkt nauw samen  

met Aeres Tech om de opleidingsbehoefte te vertalen naar opleidingsprogramma’s en trainingen. De recent  

gestarte opleidingsmanager Wim Overeem vervult hierbij een cruciale rol. 

Meer keuze en minder kosten met digitaal 
bedrijfscertificeringsproces van VA-keur
Na de integratie van de twee keurmerken COM-keur en VEBIT Keur tot VA-keur begin vorig jaar, wordt het  

digitale keurregistratiesysteem dit jaar uitgebreid met een digitaal bedrijfscertificeringsproces. 

VAkeur directeur Jelle Bartlema daarover: “Het integreren van 
twee verschillende systemen is vaak aanleiding om nader te 
evalueren hoe alle processen precies zijn ingericht. Zo zijn we  
ook gaan kijken naar het proces van bedrijfscertificering. 
Dat is tot dusver gebaseerd op de VCA*CUVMcertificering. 
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat we een nieuwe 
route gaan neerzetten die gebaseerd is op een eigen VAkeur 
Richtlijn en de inzet van een digitaal handboek met bijbehorend 
registratieportaal. De eisen en criteria van de VAkeur Richtlijn 
zullen gelijkwaardig zijn aan die van VCA*CUVM waardoor er  
aan kwaliteit niet wordt ingeboet. 

Het verschil tussen de oude VCA*CUVMsystematiek en de 
nieuwe route op basis van de VAkeur Richtlijn is de manier 
waarop het auditproces uitgevoerd wordt. Bij het uitvoeren van 
de VCA* audits (zowel de initiële audit als de twee vervolgaudits), 
wordt door VCA voorgeschreven dat er altijd een fysiek bezoek 
door een auditor plaats dient te vinden. Bij de VAkeur Richtlijn 
kunnen we als VAkeur zelf bepalen hoe we dit auditproces 
invullen en zal dit door de inzet van een digitaal handboek en 
registratieportaal (deels) digitaal plaats kunnen vinden. Dit 
bespaart tijd en kosten. 

Het driejaarlijkse certificeerproces van de VAkeur Richtlijn zal 
worden uitgevoerd door HHC/DRS Inspecties. De initiële audit bij 
de certificering op basis van de VAkeur Richtlijn zal via een fysiek 
bezoek door een auditor gebeuren. In de twee daaropvolgende 
jaren kunnen de vervolgaudits digitaal worden doorlopen, mits 
het bedrijf via de digitale registratieportaal heeft aangetoond 
dat de vereiste acties op basis van het Handboek nageleefd en 
uitgevoerd zijn. Is dit niet het geval, dan komt de auditor alsnog 
fysiek langs.

Is hiermee het VCAtraject dan van de baan? Nee, bedrijven die 
toch het officiële VCA* certificaat willen verkrijgen, kunnen dat 

gewoon halen. Het enige verschil is een fysiek bezoek van een 
auditor in alle drie jaren. Kortom, de VAkeur Richtlijn vormt de 
basis en die kan ingevuld worden met of zonder officieel VCA* 
certificaat. De VAkeur Richtlijn levert VAkeurbedrijven een  
aantal voordelen op:
1) Er is nu keuze qua certificering: certificering op basis van 

de VAkeur Richtlijn of, facultatief voor die bedrijven die dat 
wensen, de VAkeur Richtlijn inclusief het VCA* certificaat. 

2) Uitbreiding van de huidige digitale keurfaciliteit met een 
digitaal bedrijfscertificeringsproces.

3) Door de digitalisering ontstaat meer bewustzijn en meer  
grip op het veiligheidsbeleid binnen bedrijven. Bedrijven 
worden beloond voor goed gedrag. 

De verwachting is dat we nog voor de zomer de eerste VAkeur 
Richtlijn audits kunnen laten uitvoeren door HHC/DRS Inspecties. 
Een perfecte stap op onze weg om het beste en meest efficiënte 
keurmerk op het gebied van machineveiligheid te zijn!”

“Mijn voorkeur?
Machines met

VA-keur!”

www.va-keur.nl
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Dé zekerheid dat uw 
werkmaterieel veilig is!
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Smart People
Op het moment dat ik deze column schrijf is de kabinetsformatie nog in volle gang. Of er wat 
in het vat zit voor onze branches, is niet te overzien, maar de economie doet het goed. We 
kunnen weer vooruit kijken. We merken dat direct op de weg, want daar wordt het alweer erg 
druk. Maar wat misschien nog belangrijker is, we merken het aan de vraag naar goed opgeleid 
personeel, ofwel Smart People. 

Onze machines worden steeds slimmer en makkelijker te bedienen, maar dat betekent vaak 
dat de onderliggende techniek gecompliceerder wordt en meer gespecialiseerde kennis 
en kunde vergt. Om nog maar te zwijgen van smart farming. Dit stuwt de vraag naar goed 
opgeleide mensen.

Als ondernemer kunnen we hiervoor nieuwe mensen zoeken. Dat is belangrijk voor verjonging 
en vers bloed in het bedrijf. Maar u heeft als ondernemer al een prachtig kapitaal in uw bedrijf: 
uw eigen mensen! Hier zit vaak een enorm potentieel dat klaarligt om ontwikkeld te worden. 
Fedecom onderkent deze kansen en wil u daarbij helpen. We zijn van mening, dat we een 
duidelijk gezicht naar de markt moeten hebben, zodat nieuwe mensen met interesse in een 
carrière in onze branches weten waar ze moeten zijn: Fedecom Academy. Fedecom Academy 
is ook de aangewezen plek om het huidige personeelsbestand verder op te leiden. Fedecom 
Academy is twee jaar geleden gestart en is toe aan een volgende stap.

Onder de naam Fedecom Academy zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met 
Aeres Tech (voorheen PTC+), ROC Aventus en het Friesland College. Zij zullen de opleidingen 
van Fedecom Academy gaan verzorgen, onder regie van de opleidingsmanager van 
Fedecom. Wim Overeem is aangesteld als die opleidingsmanager. Hij is in dienst bij ons 
en zorgt voor de communicatie tussen de scholen en Fedecom. Hij bepaalt, samen met de 
opleidingscommissie, de opleidings en exameneisen. Hij zorgt er tevens voor dat de basis 
verbreed wordt met opleidingen op het gebied van intern transport, grondverzet en machines 
voor het onderhoud van openbaar groen.
Op deze manier hebben we het beste van twee werelden verenigd. We bepalen als Fedecom 
hoe onze mensen worden opgeleid, en we werken met de beste opleidingsinstituten die 
onder één gezamenlijke naam de opleidingen uitvoeren: Fedecom Academy. 

Daarnaast starten we het programma “Duurzame Inzetbaarheid”. De mensen in onze 
ondernemingen worden steeds ouder en gaan later met pensioen. Met dit programma willen 
we onze leden helpen de ervaren medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Op die manier 
zorgen we goed voor de medewerkers en dragen zij optimaal bij aan het resultaat van onze 
bedrijven.

Overigens: de mogelijkheden zijn er niet alleen voor de medewerkers. Ook voor eigenaren, 
directeuren en bedrijfsleiders heeft Fedecom Academy opleidingsmogelijkheden, zoals de 
Leergang Ambitieus Ondernemen. Ik heb al eerder aangegeven hoe nuttig deze training is bij 
het toekomstbestendig maken van uw onderneming. 

Hoe ervaren we ook allemaal zijn, we moeten een leven lang blijven leren en dat kan  
perfect bij Fedecom Academy!

‘Fedecom Academy 
is een intensieve 
samen werking 
aangegaan met  
Aeres Tech, ROC 
Aventus en het 
Friesland College.’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Fedecom Bedrijfsvergelijk: een onmisbaar 
instrument voor elke ondernemer
Met het Bedrijfsvergelijk van Fedecom kunt u uw bedrijfsprestaties systematisch registreren én vergelijken 

met bedrijfsgenoten. Dit leidt tot nieuwe ideeën en inzichten om uw bedrijfsresultaten te optimaliseren. 

Uit de eerste resultaten blijkt dat er grote 
spreidingen in de bedrijfsprestaties zijn. Zo 
varieert de bruto verkoopmarge van 3 tot 24% 
en de productiviteit van de werkplaats van 53 
tot 91%.

Heeft u zelf inzichtelijk hoe uw bedrijf scoort 
op deze kengetallen? Door deelname aan het 
Bedrijfsvergelijk heeft u uw prestaties snel 

inzichtelijk en daarmee een grote 
meerwaarde voor uw bedrijf. 

In samenwerking met de 
soft ware leveranciers Bever 
Automatisering, Didata 
en Agro IT werken we 
aan onze doelstelling van 
minimaal 200 deelnemers voor 

het eind van 2017. Voor inlichtingen en 
informatie over de deelnamekosten 

kunt u contact opnemen met 
Gerjanne Doppenberg via 
doppenberg@fedecom.nl. 
Direct aanmelden voor het 
Bedrijfsvergelijk kan via  

www.fedecom.nl/activiteiten/
fedecombedrijfsvergelijk.

Omzet per  
verkoper

Uw waarde Benchmark
	 r	 E

Omzet werkplaats per  
fte

Uw waarde Benchmark
	 r	 E

Totaal omzet onderdelen 
per fle

Uw waarde Benchmark
	 r	 E

Bruto marge  
verkoop

Uw waarde Benchmark
	 r	 E

Totale productiviteit  
van de werkplaats

Uw waarde Benchmark
	 r	 E

Omloopsnelheid 
onderdelen

Uw waarde Benchmark
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Totaal loonkosten 
t.o.v. de omzet

Uw waarde Benchmark
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Totaal overige kosten 
t.o.v. de omzet

Uw waarde Benchmark
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Totale overige 
t.o.v. omzet

Uw waarde Benchmark
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Agenda
MEI 2017
Transport Logistic 2017
Messe München (D)
9 t/m 12 mei 
www.transportlogistic.de 

JUNI 2017
Cereals
Boothby Graffoe, Lincolnshire (UK)
14 & 15 juni 
www.cerealsevent.co.uk

Nationale Rundvee Manifestatie (NRM)
IJsselhallen, Zwolle
30 juni t/m 1 juli 
www.nrm.nl

JULI 2017
Beurs van Libramont
Libramont (B)
28 t/m 31 juli en
1 & 2 augustus (in het bos)
www.foiredelibramont.be

SEPTEMBER 2017
GroenTechniek Holland 2017
Biddinghuizen
12 t/m 14 september
www.groentechniekholland.nl

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

Werktuigendagen
Heurne (Oudenaarde) (B)
23 & 24 september
www.werktuigendagen.be 

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

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

DECEMBER 2017
Fedecom Jaarvergadering
7 december

Nieuwe exclusieve verzekeringsoplossing 
voor Fedecom leden
Op verzoek van Fedecom hebben MEVAS en Bovemij exclusief voor Fedecom leden een Mechanisatie  

verzekerings- en dienstenpakket ontwikkeld. De inhoud hiervan is specifiek voor u samengesteld en samen  

met MEVAS is een verzekeraar geselecteerd die de bedrijfsrisico’s in de branche goed kan inschatten en  

afdekken. In overleg met deze verzekeraar, Bovemij, is de polis vervolgens vorm gegeven. 

Het vergelijken van verzekeringspolissen is niet eenvoudig 
omdat er veel verschillen kunnen zitten in de verzekerde risico’s 
en de dekking. Daarom hebben Fedecom, MEVAS en Bovemij 
de belangrijkste verzekeringsvragen doorgelopen. Zijn de 
verzekeringsvoorwaarden wel goed en speciaal afgestemd op het 
bedrijf (of de werkzaam heden?)? Wordt er niet teveel betaald en 
komt er regelmatig een adviseur langs om eventuele wijzigingen 
binnen het bedrijf door te nemen? De beantwoording van de 
vragen heeft geleid tot een nieuw pakket met voordelen, die 
nergens anders te verkrijgen zijn:
• Geen eigen risico brandverzekeringen
• Geen garantieclausules
• Modificatie en revisie zijn standaard meeverzekerd
• Gunstige schadeverloopkorting
• Geen schadesturing
• Eigen risico per gebeurtenis, niet per object
• Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering voor de branche: juristen 

van Metaalunie én de specialisten van SRM Rechtsbijstand
• Consignatieobjecten van fabrikanten, (sub) dealers en 

importeurs zijn standaard meeverzekerd op de Casco
verzekering handelsvoorraad landbouw en werkmaterieel

Extra korting met VA-Keur
Fedecom, MEVAS en Bovemij vinden het belangrijk dat machines 
goed blijven werken en klanten en gebruikers werken met veilig 
gereedschap, werktuigen en machines. Die waarborging geeft 
VAKeur, de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen. 
MEVAS en Bovemij belonen VAKeur bedrijven met een extra 
korting op de verzekeringpremie. Een risicodeskundige van 
Bovemij bezoekt het bedrijf om samen te kijken naar preventie 
van risico’s. Hiermee is de kans op ongelukken beperkter en 
wordt de continuïteit van het bedrijf verbeterd. Via Fedecom 
Bedrijfsvergelijk, is snel geanonimiseerde maar relevante 
informatie beschikbaar en is eenvoudig zichtbaar hoe het bedrijf 
presteert ten opzichte van de markt. Deze informatie draagt bij 
aan de verdere optimalisatie van uw bedrijf.

Wilt u meer informatie over dit verzekeringspakket exclusief 
voor Fedecom leden? Neemt u dan contact op met MEVAS voor 
een gesprek met één van de 
accountmanagers.  
Dat kan via 0884565400  
of info@mevas.nl.

CLIMMAR herrijkt middellange  
termijnstrategie tijdens Spring Forum

Op 4 en 5 april kwamen 14 
van de 16 lidlanden van de 
Europese brancheorganisatie 
van dealer en mechanisatie
bedrijven CLIMMAR in 
Bratislava bijeen tijdens het 
jaarlijkse Spring Forum. Het 
Forum werd georganiseerd 
door de Slowaakse 
brancheorganisatie AGRION. 

In totaal discussieerden circa 25 vertegenwoordigers van brancheorganisaties en 
dealerbedrijven onder leiding van CLIMMAR President Erik Hogervorst over de herrijking 
van de middellange termijnstrategie van de organisatie. Die strategie is onderverdeeld in 
vier doelen: 
1. Acteren en gezien worden als een gerespecteerde lobbyorganisatie

• Onder meer in het Repair & Maintenance Information (RMI) dossier
2. Verbetering van het imago van het beroep monteur mechanisatie

• Zoals het bijdragen aan de EuroSkills competities
3. Versterking van de positie en winstgevendheid van (landbouw) 

mechanisatiebedrijven
• Via onder meer het Europese dealertevredenheidsonderzoek (DSI) en de Branch 

reports (uitgebreide bedrijfsanalyses)
4. Verbetering van de public relations en communicatie

• Introductie van een jaarlijks magazine, regelmatige persberichten en position 
papers en een communicatieplan

Vier verschillende werkgroepen bestaande uit één of meer landen
organisaties werken de komende periode aan de uitwerking van de 
strategische doelen. Eén van de grootste uitdagingen daarbij is het 
tot waarde brengen van de activiteiten van CLIMMAR en daar moeten 
het jaarlijkse magazine en het communicatieplan in belangrijke mate 
aan bijdragen. Tijdens het 64e CLIMMARcongres in oktober dit jaar 
presenteren de werkgroepen hun uitwerking van de strategische doelen. 
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Een exclusieve verzekeringsoplossing 
voor de leden van Fedecom.

✓  Geen garantieclausules: MEVAS bespreekt met de klant het preventietraject.

✓  Geen schadesturing.

✓  Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering voor de branche: juristen van Metaalunie én de specialisten van SRM Rechtsbijstand.

✓ .neziernekaz ne sejtiusfjirdeb ,nellavegno edreetalereg krew  :gnirekezrev pahcsrevegkreW deoG edierbegtiU    

Optie voor overige situaties. 

✓ Een extra overlijdensdekking voor werknemers met een arbeidscontract.

✓  Sleutelbepaling: sleutels, kentekenbewijzen en conformiteitsverklaringen opbergen in een kluis.

✓  Het modificatierisico op de cliëntenobjectenverzekering is standaard meeverzekerd, zonder een extra eigen risico.

✓  Voor brandverzekeringen geldt geen standaard eigen risico.

✓  Gunstige schadeverloopkorting op verschillende verzekeringen.

✓  gnirekezrevocsaC ed po drekezreveem draadnats njiz sruetropmi ne srelaed )bus( ,netnakirbaf nav netcejbo eitangisnoC    

handelsvoorraad landbouw- en werkmaterieel.
 

Meer weten en afsluiten: MEVAS.nl/fedecom

088 456 5400   |  info@mevas.nl   |  www.mevas.nl


