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Save the date: 
20 juni 
Ledenbijeenkomst 
veehouderijtechniek 

Save the date: 

5 april 
Ledenbijeenkomst 

groentechniek
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De ‘kentekensoap’ 
Fedecom maakt zich sterk voor een robuust, praktisch en betaalbaar systeem 
van machine-eisen. Wat bedoelen we daarmee? Een stevig, simpel systeem 
van samenhangende machineregelgeving. De toelatingseisen, de registratie van 
landbouwmachines en de handhaving van eisen en normen door keuring of politiecontrole, 
dienen op elkaar afgestemd te zijn voor een werkbaar geheel. In de meeste landen is dat 
al (lang) geregeld. Machines die deelnemen aan het openbaar verkeer moeten voldoen aan 
bepaalde toelatingseisen, zoals breedte, markeringen van scherpe uiteinden, veiligheid 
van de werking van de remmen, etc. In nagenoeg alle EU-lidstaten is verder bepaald dat 
landbouwvoertuigen een kenteken moeten hebben (net als al het overige gemotoriseerde 
verkeer) om op de openbare weg te mogen rijden. 
De Nederlandse wetgeving dateert al van 1952 en bepaalt dat landbouwmachines aan een 
beperkt aantal permanente eisen moeten voldoen die met name betrekking hebben op 
machinebreedte en uitstekende delen. In Nederland hoefden fabrikanten of leveranciers 
bij de marktintroductie van nieuwe machines geen typegoedkeuring aan te vragen. Als de 
breedte binnen de grens van 2,55 respectievelijk 3,0 meter bleef, was het al goed. Was de 
machine breder, dan was een ontheffing mogelijk.
In Nederland lopen we nu keihard aan tegen de gevolgen van een laks (overheids) beleid en 
struisvogelpolitiek. De EU-type-toelatingseisen zijn nu in Nederland als eerste ingevoerd, 
maar het Ministerie van I&W was niet tijdig met z’n beleidsregels klaar. De RDW die de 
keuringen moet verrichten, is er nog maar in beperkte mate klaar voor. Het sluitstuk, 
registratie van machines en kentekenen is nog niet wettelijk uitgewerkt. Politieke partijen 
als CDA en VVD twijfelen nog steeds of kentekenen wel nodig is! Argumenten zijn dat 
het de veiligheid niet verbetert. Hoezo zouden voorzorgsmaatregelen niet werken, als je 
weet dat ongelukken met landbouwvoertuigen relatief vaker voorkomen met ernstiger 
consequenties voor slachtoffers ten opzichte van het overige verkeer. De kosten voor de 
boeren is het andere argument. Een uitgewerkt voorstel van kentekenen dat de boer €30 
per kenteken kost. Een garantie voor vrijstelling van wegenbelasting en tachograafplicht 
is inclusief. Het Ministerie lijkt nu wel om, want zij voelt de hete adem van een Brusselse 
boete in de nek vanwege overtreding van EU-regelgeving voor de APK-plicht voor snelle 
trekkers. LTO lijkt eindelijk in te zien dat er nu in ieder geval iets geregeld moet worden. 
Fedecom probeert in een laatste ultieme poging met LTO en Cumela een gedragen 
voorstel neer te leggen waar politiek en Ministerie niet omheen kunnen en dat boeren en 
loonwerkers ontzorgt en toegang tot rondwegen en provinciale wegen biedt: 
• Gelijkwaardige Europese toelatingseisen voor machines in alle Europese landen 

waardoor fabrikanten en leveranciers en ook boeren en loonwerkers een ‘level playing 
field’ hebben.

• Registratie van landbouwtrekkers en getrokken werktuigen die op de openbare weg 
komen en mogen waardoor gebruikers en handhavers weten welke voertuigen in de 
markt en op de weg toegelaten zijn. Te beginnen bij alle nieuwe landbouwvoertuigen. 

• Borging van machineveiligheid en werking door vrijwillige check en/of keuring op 
toelatingseisen en verkeersveiligheid. 

Een Europese typegoedkeuring die vanaf 1 januari geldt in Nederland, kosten de 
branche, boer en loonwerker geld, maar heeft nauwelijks nut uit oogpunt van (verkeers)
veiligheid. Wanneer de Tweede kamer en het Ministerie van I&W nu niet snel besluiten 
tot invoering van kentekenregistratie van landbouwmachines op de openbare weg, is de 
machineregelgeving in Nederland een echte soap oftewel echt nep. Fedecom roept CDA, 
VVD en LTO op om nu eindelijk de juiste beslissingen te nemen!

‘Fedecom maakt  

zich sterk voor een 

robuust, praktisch en 

betaalbaar systeem 

van machine-eisen’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Laat periodieke keuring samengaan  
met groot onderhoud

Het besef dat periodieke keuringen 
uitermate belangrijk zijn voor de (machine)
veiligheid, is nog lang niet tot elke boer 
en loonwerker doorgedrongen, stelt de 
directeur van VA-Keur Jelle Bartlema vast. 
“Het is geen onnodige kostenpost die 
niets toevoegt. De eigenaar moet kunnen 
aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan 
om de veiligheid te bevorderen.” Volgens 
Bartlema wordt Europese regelgeving 
steeds strakker als het gaat om keuringen. 
“Terecht, want veiligheid staat centraal. 
Ook verzekeringsmaatschappijen kijken 

bij ongevallen steeds vaker naar de 
keuringsgeschiedenis van de machine.”

Een robuust en totaal (veiligheids)
systeem
VA-Keur wordt uitgevoerd door 245 
erkende VA-Keur bedrijven die lid 
zijn van Fedecom. Er worden jaarlijks 
ruim 160.000 keuringen uitgevoerd 
aan machines in de industrie, grond-, 
weg- en waterbouw en in de agrarische 
sector. “We geven hiermee onder 
meer uitvoering aan de Arbowet. Die 
verplicht werkgevers periodiek hun 
arbeidsmiddelen, machines, werktuigen 
en gereedschap te laten keuren. In de 
praktijk is dat jaarlijks.”

Fedecom ijvert al jaren voor een robuust 
en totaalsysteem voor de borging van de 
(verkeers)veiligheid en bedrijfszekerheid 
van (landbouw)machines. “Denk aan 
gelijkwaardige Europese toelatingseisen, 
registratie en kentekening van (land)
bouwvoertuigen en een borging van de 
(machine) veiligheid door check en/of 
keuring. Met name voor dat laatste is het 
VA-Keur systeem uitermate geschikt.”

Gecertificeerd en erkend
Alle VA-Keur bedrijven zijn gecertificeerd 
en worden hier jaarlijks door een 
onafhankelijke certificerende instelling 
op ge-audit. Hiermee worden de 
veiligheidsaspecten binnen het eigen 
bedrijf geborgd. Daarnaast werken 
de VA-Keur bedrijven met ervaren en 
gediplomeerde keurmeesters die extern 
en onafhankelijk worden geschoold 
en eens in de vier jaar verplicht een 
opfriscursus volgen. VA-Keur wordt 
door zowel de Inspectie SZW als door 
Verzekeraars als gerenommeerd 
keurmerk beschouwd. Hierdoor wordt bij 
een eventueel ongeval de deskundigheid 
van de keuring niet in twijfel getrokken.

Naast het feit dat de VA-Keurbedrijven 
zelf aan diverse eisen moeten voldoen 
om te mogen keuren, worden op 
de uitgevoerde keuringen ook nog 
eens steekproeven uitgevoerd door 
een externe steekproefinstantie. 
Hiermee wordt de kwaliteit en de 
onafhankelijkheid van de keuringen 
bewaakt. 

“Het is van essentieel belang dat 
machines storingsvrij en vooral ook veilig 
functioneren. Goed werkende en veilige 
machines zorgen voor meer werkplezier, 
een hogere betrouwbaarheid, minder 
stilstand en daarmee uiteindelijk voor 
minder kosten. En VA-Keur draagt daar 
met haar keuringen absoluut aan bij!”

Laat de periodieke keuring van landbouwvoertuigen en andere  

-machines samengaan met de grote onderhoudsbeurt. “Het gebeurt 

nog te vaak dat zij na groot onderhoud zeggen: “Ach die keuring  

hoeft niet. Of dat heeft niet zo’n haast. Of we doen het zelf wel.”

va-keur.nl
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Dinand Hekman beste monteur  
mobiele werktuigen van Nederland! 

De finale was het slotstuk van een lange 
aanloop en een gedegen voorbereiding. 
Die begon in januari bij Aeres Tech in 
Ede met de organisatie van voorronden 
in samenwerking met zes regionale 
opleidingscentra en onder supervisie van 
opdrachtschrijvers en beoordelaars (veelal 
oud deelnemers) uit het bedrijfsleven. 

20 aanstormende monteurs van de 
opleidingen technicus mobiele werktuigen 

zijn stevig aan de tand gevoeld op 
het gebied van motoren, elektronica, 
diagnosetechniek en intern transport 
hydrauliek. Vijf van hen kwalificeerden  
zich voor de Skills Heroes Finale. 

650 deelnemers
Tijdens de landelijke finale lieten maar 
liefst 650 mbo-studenten uit alle 
richtingen zich van hun beste kant zien 
tijdens Skills The Finals, het nationaal 

kampioenschap van Skills Heroes. Dit 
evenement vond plaats van 15 t/m  
17 maart in de IJsselhallen in Zwolle en op 
diverse mbo-leslocaties in Overijssel. Skills 
Heroes zijn mbo vakwedstrijden, variërend 
van autotechnicus en bloembinden tot 
bouwtimmeren en grafisch ontwerpen. 

Door deze wedstrijden krijgt aanstormend 
vaktalent een podium waarmee ze laten 
zien wat het mbo te bieden heeft, en tillen 

Dinand Hekman van ROC Aventus uit Apeldoorn is zaterdag 17 maart uitgeroepen tot “Beste monteur  

mobiele werktuigen van Nederland”. Drie dagen lang streed hij samen met vijf andere finalisten  

om deze titel. 

ze het beroepsonderwijs naar een hoger 
niveau. 

De Fedecom Skills vertegenwoordigde 
de mobiele werktuigen competitie met 
vijf goedgetrainde monteurs. In een door 
de brancheleden beschikbare gestelde 
arena zijn opdrachten uitgevoerd die 
competitief en op basis van actuele 
techniek het verschil moesten maken in 
de race naar goud. Zo waren er naast de 
actuele elektronica en hydrauliek items 
ook nieuw ontwikkelde opdrachten op 
het gebied van pneumatische remmen en 
thermodynamica. 

Dinand Hekman, werkzaam bij 
Timmerman in Hardenberg en student 
bij ROC Aventus, bleek de beste monteur 
en veroverde de gouden medaille. Zilver 
en brons was er respectievelijk voor Jitse 
Nicolay (Friesland college Heerenveen) 
en Willem Verstappen (Helicon Boxtel). 
De prijsuitreiking werd gedaan door 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. 

EuroSkills 2018 in Budapest
Met zijn overwinning verdiende Dinand 
een ticket voor de finale van Europese 
EuroSkills competitie die van 26 t/m 
28 september 2018 in Budapest wordt 
georganiseerd. 500 deelnemers uit 30 

landen gaan dan in 35 verschillende 
vakwedstrijden de strijd met elkaar aan. 
Mede door bemiddeling van Europese 
brancheorganisatie CLIMMAR: “Heavy 
Equipment Technology” onderdeel van de 
EuroSkills in een paar jaar tijd gegroeid 
van zes naar maar liefst 14 deelnemende 
landen! 

Winnaar van de Skills Heroes Finale; 
Dinand Hekman werkzaam bij 
Timmerman in Hardenberg en student 
bij ROC Aventus gaat de Fedecom eind 
september als onderdeel van Team NL 
vertegenwoordigen tijdens de EuroSkills. 
Een gedegen trainingsprogramma zal 
hieraan voorafgaan.

Opleiden, trainen en promoten van opleidingen in de mobiele techniek is 
een speerpunt van Fedecom. In 2017 heeft Fedecom daarom het startschot 
gegeven voor een samenwerking met de Skills Netherlands organisatie voor 
een doorstart van vakwedstrijden. Onder de vlag van Vakkanjers zijn vanaf 2005 
monteurswedstrijden georganiseerd op het gebied van landbouwmechanisatie. 
Vanaf 2010 ook op internationaal niveau. Om landelijk beter aan te sluiten 
op een bredere mobiele werktuigen opleidingsdoelgroep en internationaal op 
wedstrijdniveau te kunnen acteren, is het initiatief van de Fedecom Skills ontstaan. 

De drie medaillewinnaars met in het midden Dinand Hekman (goud),  
rechts Jitse Nicolay (zilver) en links Willem Verstappen (brons).

Advertentie
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Vier workshops

Na een lunch met uitgebreide tijd om te 
netwerken, nam iedereen in twee rondes 
deel aan twee van de vier workshops: 

1. Samenwerking tussen fabrikanten, 
importeurs en dealers: hoe door 
nieuwe vormen van samenwerking 
beter presteren bij de eindgebruiker? 
Door Fred Schoenmakers van 
Koninklijke Metaalunie. 

2. Samenwerking binnen het bedrijf: hoe 
binnen de organisatie het menselijk 
kapitaal door (op)leiding maximaal 
laten presteren? Door Jolanda Janssen 
en Marco Venema. 

3. Samenwerking met stakeholders: 
financiering van bedrijven en 
activiteiten. Door Angelique Hendriks 
en Arjan Staal van Credion. 

4. Succesfactoren bij samenwerken: hoe 
maak je van verschillende individuele 
bedrijven een succesvol nieuw bedrijf? 
Welke do’s en don’ts bepalen het 
succes? Door Leon Noordam van 
Novifarm. 

Het thema ‘Working Apart Together’, 
kortweg WAT, kwam goed tot zijn recht in 
alle vier workshops. Vooral de ‘klantcase’ 
van akkerbouwbedrijf en agrarisch 

ondernemer van het jaar 2017, Novifarm, 
inspireerde veel aanwezigen tot een 
hernieuwde blik op samenwerken met oog 
voor ieders eigen identiteit en inbreng. 
De afsluitende plenaire presentatie was 
van Eddie Perdok, CEO van Kramp. Perdok 
ziet nieuwe toetreders de markt van 
onderdelendistributie betreden. Toetreders 
die hun sporen buiten de Fedecom branches 
verdiend hebben, maar ook startups zoals 
het Franse Agriconomie. Perdok denkt zelfs 
dat Amazon in de toekomst de grootste 
concurrent van Kramp en haar collega’s 
gaat worden: “We moeten het samen 
oninteressant maken voor Amazon om de 
agrarische sector te betreden.” 

Energieke sprekers en workshops geven richting aan thema ‘Working Apart Together’ 

In het eerste deel van de ochtend zijn de leden van de afdelingen 
per afdeling bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de branche. 
Daarbij was naast voor afdelingsspecifieke aspecten ook aandacht 
voor overkoepelende aangelegenheden zoals (verkeers) veiligheid 
en voertuig- en machine-eisen, vakbeurzen en natuurlijk voor de 
(financiële) begroting voor 2018. 

Aan het eind van de ochtend nam prof. dr. Henk Volberda, 
wetenschappelijk directeur van ECBI, hoogleraar Strategisch 
Management & Ondernemingsbeleid en Director Knowledge  
Transfer aan de Rotterdam School of Management, het woord.  
Hij plaatste het Nederlandse concurrentie- en innovatievermogen 
in perspectief. Op de wereldranglijst van meest concurrerende 
economieën staat Nederland op een vierde positie  
(na Zwitserland, Singapore en de VS), terwijl de Europese 
commissie Nederland een koploper noemt als het gaat om 
innovatie (Zweden is het meest innovatief, gevolgd door 
Denemarken en Finland). 

Meer sociale innovatie nodig
Wel is volgens Volberda meer sociale innovatie nodig om de 
technologische innovaties (beter) te laten renderen. 75% van het 
innovatiesucces wordt namelijk bepaald door sociale innovatie! 
De overige 25% komt voor rekening van technologische innovatie. 
Volberda spreekt ook van een ‘spinazie-effect’ waarbij de juiste 
balans tussen R&D-investeringen en sociale innovatie kan leiden 
tot een vier maal hogere omzet uit nieuwe producten. 

Ook is het zo dat bedrijven die investeren in sociale innovatie 
erin slagen om hun personeelsbestand te doen groeien 
(technologische innovatie alleen zorgt voor een afname). Wel 
kan een transitie naar meer sociale innovatie leiden tot tijdelijke 
dips in de bedrijfsprestaties en in de motivatie van medewerkers. 
Bovendien is onze sector over het algemeen conservatief met een 
relatief lage mate van sociale innovatie. 

Platte organisatie nodig
Om sociale innovatie tot een succes te maken zijn volgens 
Volberda plattere en minder hiërarchische organisatiestructuren 
nodig. Sleutelwoorden daarbij zijn dienend leiderschap, een op 
de behoefte/wensen van medewerkers gerichte leiderschapsstijl 
van het topmanagement, en een zelfsturende organisatie. Vooral 
MKB-bedrijven met minder dan 250 medewerkers passen al 
dienend leiderschap toe. Voor (grotere) bedrijven stelt Volberda de 
twee pizza-regel voor: een team heeft een mooie omvang als je 
twee pizza’s kunt delen in het team. 

Bij het doorgroeien en doorontwikkelen van medewerkers 
moet oog zijn voor 21e-eeuwse vaardigheden nu kunstmatige 
intelligentie op het punt staat vaardigheden van medewerkers 
over te nemen. 

Als laatste stelt Volberda dat co-creatie met toeleveranciers, 
klanten en kennisinstellingen en kritische stakeholders 
vernieuwing en het innovatiesucces bevorderen. De ideale 
‘schijf van vijf’ daarbij bestaat uit gelijkwaardig 20% investeren 
in elk R&D, dienend leiderschap, zelforganisatie, medewerkers 
vaardigheden en co-creatie en inclusieve besturing. 

Waar een valse start al niet toe kan leiden… Nadat er in december sprake was van  

een valse start vanwege verwacht gevaarlijk winters weer, vond de Fedecom 

Jaarvergadering plaats op 6 februari j.l. 300 Fedecom leden en relaties netwerkten en  

discussieerden over slim samenwerken met behoud van ieders eigen identiteit en inbreng.

Jaarvergadering
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Jaarvergadering in beeld

AgroTechniek Holland beleeft 
haar eerste lustrum

Een heuglijk feit in een dynamische markt 
die voortdurend verandert en moderniseert. 
Ook de agrosector onttrekt zich niet aan 
deze dynamiek. Dat we dit eerste lustrum 
kunnen vieren, is in belangrijke mate te 
danken aan de strategische toekomstvisie 
van Fedecom waardoor de beurs als 
serviceproduct naar de leden niet ter 
discussie staat. Het is ook te danken aan de 
grote groep Fedecom leden die vindt dat de 
vakbeurs nut en de meerwaarde voor hen 
heeft en zich loyaal en enthousiast inschrijft. 
En als laatste is het ook te danken aan de 
ATH-stuurgroep.

Dit adviesorgaan bestaande uit Fedecom 
leden, adviseert ons als beursteam op 
een positieve, afkeurende, spontane en/
of kritische wijze (net wat nodig is), welke 
richting het beursconcept op moet gaan.
Hoewel we met ATH en ook GTH terug 
kunnen kijken op jarenlange ervaring, is 
er veel veranderd en is de organisatie 
ervan nooit het simpelweg afwerken van 
een draaiboek. Tijden veranderen, zelfs 
in 10 jaar tijd, dus als beurstitel moeten 
we daarop inspelen. Nieuwe technieken 
in de landbouw, de rol van het internet, 
het veranderende distributielandschap, 
de wisselwerking met andere beurzen 
en mediapartijen etc. We moeten als 
beurs te allen tijde relevant blijven voor 
exposanten en bezoekers, een beurs moet 
de deelnamedoelstellingen van exposanten 
halen én het moet ook de collectieve 
promotie van de sector dienen. 

AgroTechniek Holland is momenteel in volle 
productie. Traditiegetrouw zijn de eerste 
maanden van het beursjaar gewijd aan 
het interesseren en enthousiasmeren van 
exposanten om deel te nemen. We zijn erg 
verheugd met de tussenstand tot zover, 
het lijkt erop dat de dip in de melkprijs ten 
tijde van de vorige editie in 2016 achter de 
rug is. Een groot aantal exposanten gaat 
weer deelnemen met grotere stands en 
een aantal ‘oude bekenden’ keert weer 
terug op de beurs. Deze editie ontplooien 
we een heel scala aan activiteiten rondom 
de beurs en het deelnemersveld om 
bezoekers en media  te interesseren voor 
een beursbezoek. 

Voor het eerst worden de relatiekaarten, 
die exposanten kunnen verstrekken aan 
bezoekers voor kosteloos toegang, niet 
doorbelast aan de exposanten. Oftewel: 
alle exposanten kunnen ongebreideld 
hun relaties uitnodigen zonder dat dit hen 
achteraf geld kost. We denken dat dit een 
positief effect zal hebben op de verspreiding 
van deze kaarten naar de eindgebruikers. En 
dat is de doelgroep die we allemaal wensen 
te begroeten op de beurs! 

Verder zullen het Trekker testparcours, 
het Smart Farming paviljoen, het Zo Goed 
Als Nieuw paviljoen, de Bronzen Sikkel 
innovatieprijs en de Heftruck arena opnieuw 
aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de 
demonstraties op het demoterrein. Hiermee 
wordt AgroTechniek Holland opnieuw de 

ultieme ‘one stop shop’ voor alle agrarische 
professionals: akkerbouwers, veehouders, 
loonwerkers en erfbetreders. 

De komende periode zullen we in 
toenemende mate communiceren over 
de voortgang en ontwikkelingen van 
thema’s, activiteiten, deelnemersveld en 
bezoekerswerving zodat alle leden weten 
wat AgroTechniek Holland gaat bieden. 
We hopen u allen te begroeten op de 
komende jubileum editie van AgroTechniek 
Holland! 

Willem Bierema, Beursmanager
bierema@agrotechniekholland.nl 

Dat wat in 2010 begon als een nieuwe en onbekende beurs georganiseerd door 

Fedecom voor haar leden, is inmiddels toe aan de vijfde editie. AgroTechniek  

Holland viert van 12 t/m 15 september 2018 het eerste lustrum! 
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Fedecom werkt samen met HBO  
voor precisielandbouwtechnieken
Ondernemers in de landbouwmechanisatie ontdekken meer en meer de ongekende mogelijkheden van data 

en ICT. Het stelt hen in staat machines en processen sneller, efficiënter en goedkoper te laten functioneren. 

Innovatie, robotica, precisielandbouw technieken…. Mechatronica 
heeft al vele jaren geleden zijn intrede gedaan in de land- en 
tuinbouwsector. Een innovatieve discipline die Fedecom wil 
stimuleren en in Fontys Hogescholen Eindhoven is daarvoor een 
geschikte opleidingspartner gevonden. In dit kader is afgelopen 
september een gezamenlijke pilot gestart. Binnen het ‘Open 
Learning & Innovation Labs’ project kregen Fedecom leden en 
hun medewerkers de mogelijkheid gratis deel te nemen aan de 
basiscursus Mechatronica. 

De pilot bestond uit een online- en offline gedeelte waarbij 
zelfstudie en een labsessie de deelnemers meer inzicht gaven 
in toepassingen van sensoren in de landbouwtechniek. Daarbij 
leerden ze hoe je kunt meten met sensoren en hoe je de hieruit 
verkregen gegevens zichtbaar maakt op een computer met 
internet. Het doel is om met deze cursus sensoren in de praktijk 
toe te kunnen passen. 

Meer inzicht bij reparaties
Diverse medewerkers grepen deze pilot met beide handen 
aan en kijken terug op een geslaagde pilot. Zo ziet Jan Loeffen, 
Smart Farming specialist bij Abemec, zeker een toegevoegde 
waarde in de basiscursus. “De cursus was vooral gericht op het 
programmeren van sensoren. Niet iets wat we zelf doen maar 
het gaf me wel veel meer inzicht. Wij verzorgen reparaties aan 
machines waarin deze techniek zit. Extra achtergrondinformatie 
is daarbij zeker hulpvol. Eigenlijk vind ik dat deze materie al in de 
basis MBO-opleiding behandeld moet worden. Een deel ervan 
sluit zeker aan bij onze dagelijkse praktijk.” 

Volgens Jelle Adema en Gert-Jan van der Wijst van Fontys die de 
pilot gaven, zijn de deelnemers positief over de cursus met hier 

en daar wat kanttekeningen. Zo bleek uit een groepsinterview 
dat de cursus wel wat meer online theorie mag bevatten en dat 
meerdere labsessies met verschillende sensoren wenselijk zijn. 
Volgens Jelle sloot de cursus niet voor iedereen naadloos aan op 
hun dagelijkse praktijk. “Veel deelnemers vonden het interessant 
maar zagen niet direct toepassingen in de praktijk. Wel gaf het 
hen blijkbaar meer inzicht. De volgorde van de onderwerpen bleek 
logisch en goed te volgen te zijn voor alle cursisten.” 

Verbeterde versie basiscursus Agrotronica
Fedecom is tevreden met de uitkomsten van deze pilot en Fontys 
is gestart met de planning voor een nieuwe reeks cursussen. Om 
deel te nemen aan de eerstvolgende cursus is geen specifieke 
voorkennis nodig al is een zekere technische achtergrond en 
affiniteit met programmeren wel een pre. Alle opmerkingen van 
de pilot zijn verwerkt en hebben geleid tot aanpassingen en 
verbeteringen van de lesstof. 

Leermiddelen ontwikkelen  
met andere branches

Voor een manager opleidingen koren op de molen! Want hoe 
is het onderdeel banden en wielen in deze opleiding verwerkt? 
Hoe ziet de lesstof eruit en is dat lesmateriaal echt wel 
goed afgestemd op de praktijk? Genoeg reden dus om een 
samenwerking te onderzoeken en te zien in hoeverre de lesstof 
over heftruckbanden van de opleiding MMIT ook daadwerkelijk 
gericht is op de doelgroep: industrie en het mobiele transport. 
Rick heeft de al aanwezige lesstof onderzocht om te komen 
tot lesmateriaal dat naadloos aansluit op de behoeften van de 
monteurs in opleiding. Het doel: goed geïnformeerde monteurs 
die hun werkzaamheden, op elk gebied, dus ook op dat van 
heftruckbanden en -wielen, tot in de puntjes beheersen. 

Fedecom en VACO (de bedrijfstak organisatie voor de banden- en 
wielenbranche) bedienen in enkele gevallen leden die binnen 
beide branches actief zijn. Er zijn duidelijke raakvlakken die 
een noodzaak tot samenwerking voortdurend benadrukken. Is 
dat iets dat schuurt of wringt? Rick: “In geen geval! Ik denk dat 
samenwerkingen, in welke vorm dan ook, zinvol zijn om elkaar te 
versterken. Als je in dit geval een vakopleiding aanbiedt, dan moet 
je alle modules voorzien van correcte en actuele leermiddelen. 
Doe het goed en volledig.” 

Meedenken over lesmateriaal op maat
Het meedenken over het lesmateriaal is een eerste stap die 
door SVOB samen met Fedecom Academy is gezet. Er is ook 
contact tussen SVOB en docenten van Aeres, en er wordt flink 
wat informatie uitgewisseld. En een volgende stap? “Die bestaat 
uit het daadwerkelijk concretiseren van de lesstof. We weten nu 
dat we elkaar aanvullen en dat de samenwerking goed verloopt, 
dus is de volgende etappe het maken van het lesmateriaal over 
banden binnen de opleiding MMIT.” Uiteraard wordt de sector 
Industriebanden van VACO uitvoerig gehoord en geïnformeerd. 
Alleen zo kan er informatie, dus lesstof, worden aangereikt waar 
de hele sector achter staat. 

Professionele partners
De banden- en wielenbranche is een dynamische omgeving 
waarin bedrijven zich willen onderscheiden via vakmanschap, 
goed werkgeverschap en duurzaam ondernemerschap. VACO 
en SVOB zorgen voor de kennisoverdracht, ondersteuning en 
randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Zondermeer herkenbaar 
voor Fedecom leden. Vandaar dat Fedecom steeds opnieuw 
professionele partners uitnodigt onderwijsprogramma’s voor de 

branche vorm te geven, mee te denken en zodanig in te richten 
dat deze voldoen aan de hoge eisen van de leden. Ook in 2018 zal 
Fedecom Academy ‘Vakmanschap = een leven lang leren’ blijven 
vertalen naar concreet en praktisch vakonderwijs. 

Waar een ‘toevallige’ ontmoeting al niet toe kan 

leiden. Rick Zeeman, manager opleidingen van 

SVOB, het opleidingsinstituut van VACO, hoorde op 

een Fedecom-bijeenkomst, vorig jaar, van de op-

leiding Monteur Mobiel Intern Transport (MMIT). 

European Conference on Agricultural and Biosystems engineering 

AgEng2018
8 tot 12 Juli | 2018

Campus Wageningen University and Research

De AgEng, de toonaangevende wetenschappelijke conferentie voor 
iedereen werkzaam in techniek en technologie in de landbouw en 

voedselverwerkende industrie, komt naar Nederland! 
Een unieke kans voor u of uw bedrijf om bij te praten over de laatste 
kennis en ontwikkelingen in uw vakgebied, en om uw (internationale) 

netwerk uit te breiden. 
Deelname als sponsor, of exposant  op de speciale Agro food 

robotdag tijdens het congres op 10 juli, is ook mogelijk.

Meer informatie en contact: |www.ageng2018.com  
E-mail: info.ageng2018@wur.nl | tel 06 - 4278 8261

Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw

Advertentie
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‘Bijblijven en betere kansen op  
de arbeidsmarkt’
Ruben Wassen was al een jaar in dienst bij Materieel Service in Coevorden toen zijn begeleider hem 

voorstelde de opleiding MMIT te gaan volgen. Ook al had hij nu een jaar praktische ervaring als  

heftruckmonteur achter de rug, hij zag dit aanbod meteen zitten. 

Volgens Ruben (22) kan het nooit kwaad 
iets nieuws te leren en deze opleiding 
ziet hij vooral als een mogelijkheid om 
‘bij te blijven’ zodat hij zijn werk beter 
kan uitvoeren. Ook is hij van mening dat 
bijscholing in zijn vak noodzakelijk is. “De 
technologie en elektronica van dit type 
machines blijft zich ontwikkelen en dat 
moet je op de voet blijven volgen. Het  
gaat zo snel! Ik grijp deze kans met beide  
handen aan.” 

Hydrauliek en elektronica heftrucks
Hij is al opgeleid tot automonteur en 
met verbrandingsmotoren kan hij goed 
uit de voeten, maar voor reparaties aan 
de hydrauliek en de elektronica van 
heftrucks kwam hij voor zijn gevoel toch 
kennis te kort. Hij denkt met het volgen 
van de opleiding MMIT (Monteur Mobiel 
Intern Transport) en het halen van het 
bijbehorende diploma zijn kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten. “Zoveel 
mogelijk kennis en diploma’s maken je 
voor werkgevers interessanter. Het krijgen 
van een vaste aanstelling komt hierdoor 
dichterbij.” De ambities van Ruben gaan 

overigens verder. Hij vindt het werken  
aan heftrucks prachtig maar hoopt in  
de toekomst ook aan andere voertuigen  
of mobiele werktuigen te gaan werken. 
“Eerst maar eens die heftruck in de  
vingers krijgen. Uitgeleerd ben ik nog lang 
niet en wie weet kan ik nog eens voor 
mezelf beginnen!”

De leerstof van de opleiding MMIT vindt 
Ruben overigens zeer goed te behappen. 
“Er zijn wel theoretische onderdelen die me 
wat meer moeite kosten, maar tijdens de 
schooldagen kom ik er met de docent en  
de medeleerlingen meestal wel uit. Je  
krijgt voldoende gelegenheid om vragen  
te stellen.” 

Communicatie
Laatst zei iemand tegen mij: “Communiceren, iedereen heeft het erover, maar lang niet 
iedereen doet het.” Hier moest ik aan denken, de afgelopen weken, naar aanleiding van de 
discussie rondom de invoering van voertuigeisen.

Zoals elders in deze uitgave beschreven, is er veel onduidelijkheid over de voor velen 
onverwachte invoering van de machinerichtlijn per 1 januari 2018. Hier wreekt zich het 
feit dat we in Nederland geen traditie hebben van voertuigregelingen en de handhaving 
daarop. We waren hierin bijna een vrijstaat in Europa en veel leveranciers uit buurlanden 
kijken hier met verwondering naar. 

Gelukkig bouwen de Nederlandse machinebouwers veel machines voor buitenlandse 
markten en is er dus de nodige ervaring met onder meer de TüV (Duitsland) en de PVG 
(België). Dit laat onverlet dat ook voor velen de invoering van EU-verordening 167/2013 
als een koude douche kwam. Nederland wordt hiermee in één keer ‘koploper’ op het 
gebied van voertuigregels, omdat onze buurlanden gebruik kunnen maken van hun eigen 
reglementen en zodoende uitstel kunnen krijgen. Omdat Nederland geen reglement had, 
kan dat niet. Fedecom heeft de Minister een brief gestuurd met daarin de vraag om uitstel 
van de invoering van deze regeling omdat er bij de RDW ook niet voldoende duidelijkheid  
is over de regels. Daarnaast ontbreekt de capaciteit om alle machines tijdig te keuren.  
Medio maart informeerde het ministerie ons uiteindelijk dat zij ons verzoek voor een 
overgangstermijn niet honoreert. Over snelle  communicatie gesproken...  

Snel komt van vele kanten de vraag of Fedecom voldoende heeft gedaan om 
dit te voorkomen. Dat is een terechte vraag van onze leden. Vooropgesteld, dat 
informatievoorziening altijd beter kan, wil ik hier toch op reageren. In 2014 hebben we 
de eerste informatie omtrent de op handen zijnde regeling aan onze leden verstrekt. 
In 2016 zijn daarop meerdere voorlichtingsrondes gehouden met machinebouwers, 
maar ook met importeurs. In 2016 is sterk gelobbyd voor kentekening, en tijdens de 
goedbezochte voorlichtingsdagen ook over het voertuigreglement gesproken. In 2017 
is de informatievoorziening voortgezet die vervolgens uitmondende in een aantal extra 
voorlichtingsbijeenkomsten in de herfst. 

In communicatie spelen vier zaken een rol: boodschap, zender, lijn en ontvanger. Een 
korte analyse leert, dat de boodschap gecompliceerd en een beetje saai was. Omdat er in 
het verleden geen wetgeving was, sprak het onderwerp niet echt aan bij de ontvanger. De 
communicatie van de zender had op een aantal punten beter gekund, wellicht hebben we 
er toch onvoldoende energie in gestoken. De lijn was misschien ook niet helemaal vrij van 
ruis: een e-mailbericht of digitale nieuwsbrief wordt niet door iedereen gelezen. Tenslotte 
was de ontvanger niet altijd even ontvankelijk voor de eerder beschreven boodschap. 

We zijn dit proces in het Fedecom bestuur aan het evalueren. Uw inzichten als lid zijn 
hierbij van harte welkom. De eerste ideeën ontvingen we van u tijdens de drukbezochte 
jaarvergadering op 6 februari. 

Natuurlijk is het nog beter als u zelf actief wordt bij Fedecom in een bestuur, een platform 
of in een commissie. Wij nodigen u daarvoor graag uit! 

‘Communiceren, 
iedereen heeft  
het erover, maar 
lang niet iedereen 
doet het’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 
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Vrouwen in de landbouwmechanisatie zijn ‘Fit for the future’
Op 25 januari vond de tweede editie van het Mechanisatie en Ontwikkeling Vrouwen Event (M.O.V.E.)  

plaats in de groene omgeving van Burgers’ Zoo. Het thema van de dag was ‘Toekomst van de  

agribusiness, Fit for the future!’ 

De aftrap van het event werd gedaan door Marit Bouwmeester, 
Europees-, wereld- en Olympisch kampioene zeilen. 
Bouwmeester gunde ons een kijkje in haar wereld van de 
topsport waarin ze is erg hard is voor haarzelf en duidelijke 
doelen stelt. Haar motto is dan ook: ‘Ik geloof in passie, keihard 
werken en doorzettingsvermogen’. 

Daarna was de beurt aan Ruud Huirne van Rabobank Nederland 
met als rode draad van zijn presentatie ‘Doe het samen, zoek 
elkaar op’. Huirne gaf veel informatie over smart farming en 
kwalitatieve totaaloplossingen. Intensieve bouwplannen en 
hoge grondprijzen binnen Nederland vragen om efficiëntie en 
innovaties. Volgens Huirne is er een transitie gaande van het 
leveren van producten naar het leveren van diensten, en van 

handelaren naar partners. Voor onderscheidend advies mag je 
gerust geld vragen. 

Na de lunch en het netwerken werd het programma vervolgd 
met een drietal interactieve workshops in kleine groepen. 
Lisanne Andeweg van Prosu Media voorzag de deelneemsters 
van inzichten in het mediagedrag van boeren aan de hand van 
recent marktonderzoek. De vraag ‘Hoe goed ken jij je klant?’ 
stond daarbij centraal. Cijfers over onder meer beursbezoeken, 
internet- en smartphonegebruik en leesgedrag kwamen aan 
bod. Een aantal uitkomsten was daarbij zeer verrassend. Het 
is zaak om als bedrijf op het juiste moment in te stappen bij 
de zoektocht van klanten, zodat je toegevoegde waarde kunt 
inbrengen en de klanten aan je bindt. 

Carla Evers, boerin en LTO-bestuurder, deelt haar visie op 
de branche. Welke verwachtingen liggen er als boer bij de 
landbouwmechanisatie? Onderwerpen zoals wat is service, 
wat mag servicekosten, wat mag je verwachten van elkaar en 
welke kennis is er nodig bij beide partijen, zijn daarbij uitvoerig 
besproken. Kortom: een workshop waar veel ervaringen met 
elkaar gedeeld konden worden. 

Elise Ruesink verzorgde de workshop ‘De kracht van kleur 
bekennen’. Deze workshop stond in het teken van inzicht krijgen 
in je eigen gedrag en de impact daarvan op anderen. Aan de 
hand van een korte vragenlijst hebben de deelneemsters een 
eigen profiel (kleur) gekregen. De verschillende profielen zijn 
toegelicht en gaven een goed zelfinzicht. Daarnaast leerden ze 
de deelneemsters ook om kleuren bij anderen te herkennen en 
te waarderen en hoe daarmee om te gaan. 

Gerard Heerink van Fedecom en Erwin Volbeda van Kramp 
Nederland sluiten het officiële gedeelte af en kijken terug op 
een geslaagd event. Maar wat hebben we nu nodig om ‘Fit for 
the future’ te blijven? De suggesties van de deelneemsters 

gaat de organisatie van M.O.V.E. verder oppakken en uitwerken. 
Uit de reacties van de deelneemsters blijkt dat ze goed 
kunnen meebewegen met veranderingen in hun vak en zich 
voorbereiden op de toekomst. Als eigenaar, meewerkend 
partner, managementlid, of in een andere sleutelpositie tonen 
zij hun modern ondernemerschap en vergaande ambities. 

M.O.V.E. wordt vanwege de twee succesvolle edities in 2019 
opnieuw georganiseerd. Deze derde editie staat gepland voor  
24 januari 2019. 

Wat is M.O.V.E. 
M.O.V.E. wil de kwaliteiten en 
krachten van vrouwen gebruiken om 
de Nederlandse mechanisatie- en 
techniekbranche t.b.v. agro en groen 
gezamenlijk verder te brengen.  
M.O.V.E. is een initiatief van Fedecom 
en Kramp Nederland.
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG): nieuwe privacyregels vanaf 25 mei 2018   
Wellicht heeft u het al gehoord: er komt 
nieuwe privacywetgeving aan. In Europa zal 
vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels: 
“GDPR”) in de plaats treden van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt 
hoe u met persoonsgegevens moet omgaan. 
Alle bedrijven die persoonsgegevens verzamelen 
en gebruiken, moeten aan deze verordening 
voldoen. In dit artikel zullen wij een aantal in het 
oog springende verplichtingen uit de AVG behandelen en aangeven wat u van  
Koninklijke Metaalunie kunt verwachten. 

Inventariseren 
Om erachter te komen wat u moet doen om aan de AVG te voldoen, moet u eerst inzicht 
krijgen in hoe u met persoonsgegevens omgaat. Maar wat zijn persoonsgegevens 
nu precies? Persoonsgegevens zijn gegevens over mensen. Een naam geeft meteen 
informatie over de identiteit van een persoon. Maar ook een burgerservicenummer of een 
mobiel telefoonnummer is een persoonsgegeven. Hoewel daaruit niet in één oogopslag 
iemands identiteit volgt, kan het wel indirect tot identificatie leiden. 

Bij het inventariseren van de verzamelingen persoonsgegevens is het handig uw bedrijf in 
verschillende administraties/onderdelen in te delen. Begint u bijvoorbeeld met de verkoop- 
en inkoopadministratie. U zult zich moeten afvragen welke persoonsgegevens u van 
klanten en toeleveranciers verzamelt en wat u met die gegevens doet. 

Informeren en andere AVG-verplichtingen
Eén van de belangrijkste verplichtingen die op u rust is dat u uw klanten en toeleveranciers 
moet informeren over wat u met hun persoonsgegevens doet en waarom. Ook moet u 
bijvoorbeeld aangeven of u de gegevens aan derden doorgeeft, hoe lang u ze gaat bewaren 
en wat de rechten zijn van de personen die hun gegevens aan u verstrekken. Dit kunt u 
doen in een privacyverklaring, die u op uw website publiceert. Bij schriftelijk zaken doen, 
doet u er verstandig aan een schriftelijk exemplaar van deze verklaring aan uw klant of 
toeleverancier toe te sturen. 

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens mag niet ‘zomaar’, u moet daarvoor 
een goede reden hebben. De AVG bepaalt welke redenen aan verwerking ten grondslag 
mogen liggen. Bij de verkoop- en inkoopadministratie is één van de toegestane redenen 
dat u de overeenkomst met de klant/toeleverancier moet kunnen uitvoeren. Dat lukt 
natuurlijk niet goed als u niet over bepaalde persoonsgegevens beschikt. Denk aan het 
woonadres van een consument aan wie zaken afgeleverd moeten worden. Als u de 
gegevens van uw klanten en toeleveranciers alleen gebruikt om de overeenkomsten  
met hen uit te voeren, hoeft u hen geen toestemming te vragen voor het verzamelen en 
gebruiken van hun persoonsgegevens. 

Houdt u zich bij het verwerken van persoonsgegevens verder altijd aan de volgende 
regels: verzamel en gebruik persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde en aan de 
betrokkenen gecommuniceerde doelen, verzamel en gebruik niet meer persoonsgegevens 
dan noodzakelijk om uw doel te bereiken, bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig, 
probeer vastlegging van onjuiste gegevens zo veel mogelijk te voorkomen en beveilig de 
persoonsgegevens met behulp van organisatorische en technische maatregelen. 

Ondersteuning door Metaalunie
Metaalunie brengt drie checklists uit (zie www.metaalunie.nl/Actueel/AVG) die u helpen uw 
bedrijf AVG-proof te maken. In de eerste checklist staat de klant- en leveranciers admini-
stratie centraal, in de tweede de personeels- en loonadministratie. In de derde checklist gaat 
het over het verzamelen en gebruiken van gegevens van personen die geen klant, leverancier 
of werknemer zijn, maar die toch van enig belang zijn voor uw bedrijf. In dit laatste deel komt 
onder andere het verzamelen van persoonsgegevens via de bedrijfswebsite aan de orde.

AgendaKenteken ontzorgt de boer/loonwerker
Vanaf 1 januari 2018 is de Europese Verordening 167/2013 in Nederland de grondslag voor een goed-

keuringsplicht die geldt voor trekkers én getrokken voertuigen voor het rijden op de openbare weg. In 

combinatie met een kentekenbewijs zal dit staan voor een robuust én sluitend systeem van goedkeuring, 

toelating tot de weg, inschrijving, tenaamstelling, kentekening op basis van unieke voertuigkenmerken. 

En optioneel ook voor een periodieke controle van de technische staat.

Met een kenteken(bewijs) wordt de 
eigenaar ontzorgd van het proces tot 
verkrijging van een kenteken én (mits  
het wetsvoorstel dit bekrachtigt): 
• Kan hij/zij erop vertrouwen dat 

het voertuig voldoet aan de 
goedkeuringseisen

• Zal de maximum rijsnelheid worden 
verhoogd tot 40 km/u

• Zullen voertuigen worden toegelaten 
tot gebiedsontsluitingswegen

• Kunnen ontheffingen worden 
aangevraagd bij het overschrijden  
van voertuigafmetingen

• Geschiedt registratie van de  
apk-plicht in het centraal register  
van de RDW

• Kunnen voertuigeigenaren  
worden getraceerd bij een 
terugroepactie

De goedkeuringsplicht voor landbouw-
voertuigen geeft uitvoering aan de 
Europese Verordening 167/2013.  
Deze heeft als doel het verbeteren  
van de integrale veiligheid van het 
voertuig én van voertuigcombinaties.  
De eigenschappen van landbouw-

voertuigen waaronder afmetingen, 
rijsnelheid en zichtbaarheid, dienen 
de criteria van veilig deelnemen aan 
het verkeer op de openbare weg 
te waarborgen. Dit betreft zowel 
de veiligheid van de bestuurder 
als, met nadruk, dat van de overige 
verkeersdeelnemers. 

Voorheen kende Nederland voor 
getrokken voertuigen slechts een 
beperkt aantal zogenaamde permanente 
eisen waaronder afmetingen, aslasten, 
remmen, verlichting en markeringen. Een 
controle hierop geschiedde uitsluitend 
door de politie op basis van ‘staande 
houden’ op de openbare weg.
Nieuwe voorschriften zijn gesteld aan 
onder andere: 
• Voertuigidentificatie: ingeslagen  

VIN én constructieplaat
• Aanhangers met transportfunctie: 

breedte maximaal 2,55 m
• Remmen

- Oplooprem toegestaan tot max. 
toelaatbaar beladen massa van 
8.000 kg

- Losbreekreminrichting

- Remvertraging 5 m/s²  
(V < 30 km/u = 3,5 m/s²)

- Tweeleiding remsysteem, 
hydraulisch óf lucht

- Remmen op minimaal 2 wielen 
van iedere as V > 30 km/u

- Automatisch Lastafhankelijke 
Remkrachtregeling

• Banden: snelheid- en loadindex
• Breedtemarkering, breedte > 2,55 m
• Onderrijdbeveiliging
• Koppeling volgens verordening

De goedkeuringsplicht is echter slechts 
één onderdeel van een robuust systeem. 
En zonder een centrale registratie zal de 
sector geen beroep kunnen doen op de 
toegevoegde waarde van goedkeuring 
en/of het afgestemd zijn van de wet- 
en regelgeving op de actualiteit. Het 
kenteken is het bewijs dat de sector haar 
verantwoordelijkheid neemt én staat voor 
een robuust systeem dat zal bijdragen aan 
de veiligheid van landbouwvoertuigen op 
de openbare weg. Het kentekenbewijs is 
tevens de sleutel tot het ontzorgen van de 
boer/loonwerker in de processen die de 
veiligheid van landbouwvoertuigen borgen.

APRIL
Safety&Health@Work

Vakbeurs voor veilig werken

Rotterdam Ahoy

11 en12 april

www.safetyandhealthatwork.nl 

 

Intermat

Paris-Nord Villepinte (F)

23 t/m 28 april

www.intermat.fr 

MEI
TKD

Nobelhorst, Almere

31 mei t/m 2 juni

www.tkd.nl 

 

JUNI
GreenTech Amsterdam

RAI Amsterdam

12 t/m 14 juni

www.greentech.nl

 

DLG-Feldtage

Bernburg-Strenzfeld  

(Sachsen-Anhalt) (D)

12 t/m 14 juni

www.dlg-feldtage.de

JULI
La Foire de Libramont

Libramont (B)

27 t/m 30 juli

www.foiredelibramont.be
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