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Ook op 7 april was er vanuit regio Midden veel animo van dealers en 

mechanisatiebedrijven voor de  voorlichtingsbijeenkomst van  

Fedecom en RDW in Houten. 

Bedrijfsplan en benchmark zijn  
bakens voor de branche 
“Om nu te zeggen dat ik ’s nachts uit bed moet om de fax met papier te vullen voor binnenstromende orders. Nee, dat 
is op dit moment niet het geval.” Aldus een Fedecom lid met een groot gevoel voor understatement over de huidige 
marktbeleving. In onze branche gaat het op dit moment niet in alle segmenten even goed. Neem bijvoorbeeld de 
mechanisatiebedrijven die het moeten hebben van de melkveehouderij. Zij ondervinden vooral gevolgen van de lage 
melkprijzen. Wat kan Fedecom in dit soort situaties voor haar leden betekenen? Een terechte vraag die leden aan 
bestuur en secretariaat stellen.

Hoe wrang ook, helaas heeft niemand grip op aanbod en vraag van landbouwproducten en -machines. Die markten 
zijn nu eenmaal beweeglijk en aanbod en vraag zijn maar zelden in balans. Het ene moment is het aanbod te groot, op 
een ander moment valt de vraag terug. En dat heeft grote gevolgen voor de prijsvorming van producten, stimulerende 
overheidsmaatregelen nog daargelaten. Een productoverschot, door welke oorzaak of oorzaken dan ook, leidt in de 
markt al snel tot fiks lagere prijzen. De markt laat zich niet sturen. We kunnen samen wel proberen randvoorwaarden 
en instrumenten te optimaliseren! Dat is ook nog niet gemakkelijk, want de Autoriteit Consument en Markt (ACM, de 
vroegere NMA) ziet scherp toe op inmenging in de vrije concurrentie. Prijsafspraken vallen onder dit toezicht en zijn 
streng verboden. Van nature begrijpt iedereen dat de inzet van het prijsinstrument een optie is die slechts tijdelijk werkt 
om in de gunst van de eindgebruiker te vallen.

Maar wat dan wel? Wetende dat het dringen is op de (agro)technische markt en een mogelijke verdringing naar andere 
segmenten waar het nu weer beter gaat op de loer ligt? Om een sterke branche te blijven is het noodzakelijk dat de 
korte termijn vraaguitval wordt opgevangen door een versterking van de concurrentiekracht nu en op de langere 
termijn. Fedecom heeft het dan over: bundeling van onderzoek in techniek en technologie, snellere doorstroming van 
onderzoeksresultaten naar de praktijk, voldoende toevoer van en gekwalificeerd personeel, eenvoud in regelgeving en 
administratie. Maatregelen die niet direct vandaag en morgen zichtbaar en voelbaar verbetering brengen voor onze 
leden, maar ze vormen wel de basis voor een gezonde branche.

Er gaan in onze achterban ook stemmen op om nieuwe samenwerkingsvormen ofwel tussen dealers onderling ofwel 
tussen fabrikant, importeur en dealer te onderzoeken en te stimuleren. Het (b)lijkt dat er in de branche hoge drempels 
zijn om met elkaar het gesprek en de discussie aan te gaan over de toekomst van het bedrijf. Degene die laat blijken 
actief te zoeken naar samenwerking, vreest in de branche een stempel mee te krijgen dat het bedrijf gaat stoppen of als 
persoon uit te zijn op eigen gewin. Een afgewogen oordeel of samenwerking op deelterreinen, joint venture, fusie en/of 
overname bijdraagt aan een gezonder en beter draaiend bedrijf kun je alleen maar vormen als je weet waar je staat en 
weet waar je naar toe wilt.

In tijden dat het guur is en heel hard waait op de markt, is er behoefte om scherper aan de wind te varen. Dan zijn 
er aanvullende instrumenten nodig, in ieder geval een goed kompas. Een bedrijfsvergelijking bijvoorbeeld die inzicht 
geeft en duidelijk maakt hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van de directe concullega’s. In dit magazine presenteert 
Fedecom het Benchmark Dashboard: in één oogopslag alle harde feiten en kwalitatieve verwachtingen van uw eigen 
bedrijf in vergelijking tot andere regio’s, categorieën, segmenten, etc. Binnenkort wordt u op de hoogte gebracht hoe u 
kunt deelnemen.

Alles staat of valt met de strategische keuzes die elke eigenaar/ondernemer maakt. Daarom is de leergang Ambitieus 
Ondernemen voor iedere ondernemer in onze branche een must. Ruim 35 eigenaren/directeuren hebben deze leergang 
inmiddels benut om de toekomst van hun bedrijf scherp te bepalen. De kern van een goed werkend bedrijfsplan is dat het 
uitgevoerd wordt en tot resultaat leidt. Daarmee stelt de eigenaar/directeur tenslotte de toekomst van het bedrijf zeker.

O ja, dat was ik bijna nog vergeten: de vooruitzichten voor de internationale vraag naar agrarische producten zijn positief.

‘De kern van een 
goed werkend  

bedrijfsplan is dat 
het uitgevoerd 

wordt en tot  
resultaat leidt. 

Daarmee stelt de 
eigenaar/directeur 

tenslotte de  
toekomst van het 

bedrijf zeker’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Op 31 maart bezochten veel dealers en mechanisatiebedrijven uit 

regio Noord de voorlichtingsbijeenkomst van Fedecom en RDW over de 

invoering van kentekening en bedrijfserkenningen in Assen. 

Op 21 april waren leden van de afdeling Veehouderijtechniek te gast bij Qlip.  
Qlip analyseert jaarlijks ruim 2,3 miljoen melkmonsters op samenstelling en 
kwaliteit en verzorgt ook de hygiënecontrole in het melktransport. 

Op 25 en 26 mei bracht F&A Next, het eerste Europese platform voor  
start-ups in de food en agrisector, een grote groep internationale food en  
agri investeerders bij elkaar voor diverse presentaties. 

Verenigingsactiviteiten in beeld

Op 26 mei ontving eigenaar en oprichter Toine Brock van TOBROCO Machines  

uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs 2016  

in de categorie MKB. V.l.n.r. Hare Majesteit Koningin Máxima, dhr. Prof.  

dr. K.H.W. Knot (President van de Nederlandsche Bank en Voorzitter van de  

Koning Willem I Stichting), Toine Brock (TOBROCO Machines), Rob Baan  

(Koppert Cress B.V.) en Frans van Houten (Koninklijke Philips N.V. )  

Fotograaf: Maarten Huisman

Op 22 april zagen leden van de afdeling Groentechniek een autonome maaier van 

De Enk Groen & Golf aan het werk op golfcomplex Prise d’eau tussen Tilburg en 

Gilze-Rijen.  
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Van ‘geen ongevallen’ naar ‘geen bijna-ongevallen’

Creëert meer bewustzijn
Directeur Erik Mol vindt dat preventie-
medewerker Marius Priester voor meer 
bewustzijn in het bedrijf zorgt. “Ook bij 
mij. Ik breng veilig en gezond werken 
vaker ter sprake en heb met Marius 
ook een aanspreekpunt. Hij fungeert 
bovendien als vertrouwenspersoon voor 
klachten waarmee men niet meteen 
naar de directe leidinggevende wil. Veilig 
en gezond werken en de rol van de 
preventiemedewerker dragen ook bij aan 
het welzijn van de medewerkers. Dat vind 
ik belangrijk en het kan veel opleveren: voor 
stakeholders, voor klanten en uiteindelijk 
voor de hele leveringsketen. Als het bij ons 
stokt faalt heel de leveringsketen. Mijn 
tip: zie dit niet als een verplicht nummer, 
maar als een middel waardoor je langer en 
beter in de lucht kan blijven. Juíst ook als 
kleiner bedrijf: wij hebben een klein team, 
dus als er iemand ziek is dan moet een 
ander het overnemen. Door ziekte en uitval 
te voorkomen, kun je betere diensten en 
producten afleveren.” 
“Marius ziet op een gestructureerde manier 
toe op veilig en gezond werken en hij 
kijkt of er punten ter verbetering zijn. Wij 
doen aan preventie ‘by walking around’: 
Marius doet regelmatig zijn rondje. Los 
van de verliesfactoren bij een ongeval, wil 
je het ook gewoon niemand aandoen om 
thuis te komen zitten door een ongeval! 
Onze doelstelling is inmiddels verschoven 
van ‘geen ongevallen’ naar ‘geen bijna-
ongevallen’.”

Complimenten van Inspectie SZW
Marius Priester is de preventiemedewerker 
bij Molcon Interwheels en vindt 
voorkomen beter dan genezen. “Als ik 
iets hoor of zie dan meld ik dat direct 
aan de leidinggevende van de afdeling. 
Omdat ik op kantoor werk en niet op de 
productievloer zelf kan ik met meer afstand 
kijken naar de gang van zaken in de fabriek 
en zie ik andere dingen. Op de werkvloer 

geef ik aan ‘als er wat is, kom naar me 
toe’. Er is geen drempel. Iedereen weet dat 
ze bij mij terecht kunnen. Dat zorgt voor 
vertrouwen en draagvlak. 
De Inspectie SZW kwam een keer 
ongevraagd binnen. Normaal schrijven 
ze een rapport met punten die veranderd 
moeten worden, maar tijdens het rondje 
door de fabriek kregen we complimenten 

over de netheid en beveiliging van de 
machines: “Dat kom je niet zo vaak tegen 
bij metaalbewerkingsbedrijven!” Ook van 
klanten krijgen we vaak complimenten. Als 
je de preventiemedewerker de ruimte geeft 
en iets met de adviezen doet, dan trek je 
daar profijt van doordat er gecontroleerd 
wordt of alles goed werkt, zoals de 
beveiliging op machines.”

Wat levert het aanstellen van een preventiemedewerker nu precies op? Dat is een veel gehoorde vraag die lastig 

in harde cijfers of geld is te vatten. TNO interviewde verschillende MKB-bedrijven met de vraag wat investeren in 

veilig en gezond werken hen oplevert. Eén van de geïnterviewde bedrijven is Fedecom lid Molcon Interwheels met 

vestigingen in Heinkenszand (Zld.) en Dendermonde (B). Zij werken al sinds 2000 met een preventiemedewerker.   

Op de werkvloer 
geef ik aan ‘als  
er wat is, kom 
naar me toe’.  
Er is geen  
drempel.  
Iedereen weet 
dat ze bij mij  
terecht kunnen

Denk niet “Mij gebeurt het niet”
Ruward Spies is verantwoordelijk voor de 
bediening van de CNC-freesmachine. “Er 
is bij ons echt aandacht voor veiligheid. 
Zo is er lang gezocht naar speciale 
handschoenen voor mijn specifieke werk. 
Een voorbeeld van onze veiligheidsregels is 
dat je niets op de vloer laat slingeren. Ieder 
heeft z’n specifieke machine en plek, dus 
in principe creëer je je eigen veiligheid. De 
een werkt wat chaotischer dan de ander. 
Mensen kunnen in het werk laconieker 
worden, je moet wel blijven opletten. 
Als de preventiemedewerker er niet 
zou zijn, dan denk ik dat sommige 
veiligheidspunten zouden versloffen, 
bewust of onbewust. Ik denk dat 
langzaam niet iedereen meer de juiste 
veiligheidsmiddelen zou hebben. Dat 
zijn net de kleine dingetjes die Marius 
ziet en meldt. Bijvoorbeeld als je ziet dat 
een collega aan het werk gaat zonder 
veiligheidsbril. En Marius loopt ook door de 
fabriek heen. Hij ziet erop toe dat iedereen 
volgens de veiligheidsregels werkt.”

Resultaten preventiebeleid Molcon 
Interwheels: 
• 2% minder verzuim
• Stijging medewerkers-tevredenheid
• Premiekorting brandveiligheid van €5.000,-
• Efficiënter werken

Belangrijkste oorzaken ziekteverzuim beroepsgroep technische beroepen:
• 24,9% werkdruk/werkstress
• 29,0% lichamelijk zwaar werk

6,1% van de medewerkers is in 2014 slachtoffer geworden van een arbeidsongeval. 
Belangrijkste oorzaken:
• 26,2% ergens aan gesneden, gestoten
• 14,8% door een voorwerp geraakt

Bron cijfers: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 (TNO/CBS)

Molcon Interwheels BV 

Marius Priester (links) en Ruward Spies

Op www.depraktijk.inpreventie.nl 
vertellen drie andere MKB-bedrijven 
ook over wat ze merken van het werk 
van de preventiemedewerker en 
worden concrete resultaten benoemd. 
De preventiemedewerkers komen zelf 
ook aan het woord. Over hun taken, 
uitdagingen en over wat ze hebben 
bereikt.
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Kwaliteit leergang Ambitieus Ondernemen boven verwachting 

Ambitieus Ondernemen is een treffende 
naam voor een leergang waarbij 
deelnemers in relatief korte tijd een 
gericht strategisch businessplan schrijven 
voor de eigen onderneming. Eén van de 
deelnemers die begin dit jaar startte met 
de leergang is Anneke Schuit-Schipper  
werkzaam als office manager bij 
familiebedrijf Schipper Farm Tech en 
Schipper Mechanisatie in Putten (Gld.). 

Al eerder aangemeld
“Aanvankelijk had ik mij voor één van 
de eerste edities al aangemeld, maar 
door omstandigheden kwam het er 
niet van,” zegt Anneke. “Dit jaar heb 
ik me vlak voor het begin van de 5e 

editie van de leergang alsnog opnieuw 
aangemeld. Achteraf gezien een goed 
moment, want op dit moment is de markt 
in de veehouderijsector op zijn minst 
uitdagend te noemen en daar hebben 
we met ons bedrijf Schipper Farm Tech 
dat zich op melkwinning richt sterk mee 
te maken.” Anneke koos heel bewust 

voor de leergang van Fedecom Academy 
doordat de opleiding georganiseerd 
wordt door de ‘eigen’ brancheorganisatie 
Fedecom. “Dat was voor mij, of eigenlijk 
voor ons, doorslaggevend. Wij werken 
in een specifieke branche met eigen 
wetten, regels en uitdagingen. Dan is 
het belangrijk dat de aanbieder van 
de opleiding en de docent de branche 
kennen. En dat is absoluut het geval. 
Sterker nog, ik vind de opzet, de kwaliteit 
en de branchegerichtheid van de leergang 
boven verwachting. Docent Johannes van 
der Meulen van VMR Commerciële Groei 
vind ik erg goed, hij stelt kritische vragen 
en kan echt ogen openen wat anderen 
niet lukt.” 

Bijna twee jaar geleden ging kort na de oprichting van de Fedecom 

Academy eveneens de leergang Ambitieus Ondernemen van start  

met als doel om bedrijven en ondernemers te helpen bij het  

ontwikkelen van een toekomstgerichte visie en strategie voor  

het bedrijf. 
Bedrijfsanalyse en verdieping
De leergang Ambitieus Ondernemen 
is een visie- en strategie 
ontwikkelprogramma dat onder meer 
tot doel heeft om deelnemers bewust 
te maken van de veranderende (markt)
omgeving en dynamiek en inzicht 
verschaft in de eigen (bedrijfs)situatie 
en plaats in de markt. Iets dat Anneke 
beaamt: “Je werkt toch vaak in de waan 
van de dag en oude gewoontes slijpen er 
bij iedereen in. Dat vertroebelt je blik en 
bedrijfsstrategie. Als je die laatste al hebt 
trouwens. Tijdens de leergang analyseer 
je de prestaties van je bedrijf en werk je 
aan missie, visie en verdieping. Uiteindelijk 
werk je een concreet businessplan uit voor 
jouw bedrijfssituatie passend bij jouw 

specifieke (markt)omgeving. Ondanks dat 
de achtergrond van de deelnemers kan 
verschillen zijn de onderlinge discussies 
doordat je met gelijkgestemden bent erg 
waardevol.”

Businessplan schrijven is uitdaging
Het zijn echter niet alleen de kleine dingen 
die de leergang bijzonder maken. Het 
schrijven van een concreet businessplan 
blijkt ook een bijzondere uitdaging. Dat 
plan wordt bovendien door verschillende 
kritsche beoordeelaars geanalyseerd en 
bevraagd. Dat is ook niet verwonderlijk, 
want het kan best zijn dat het beter is als 
bedrijf een richingsverandering ondergaat. 
Of dat de personele bezetting kritisch 
bekeken moet gaan worden. 

Intern bespreken en meer monitoren
Anneke betrok haar collega’s niet alleen 
bij de totstandkoming van de SWOT-
analyse, ze gaat het businessplan ook 
intern bespreken en toelichten. Het eerste 
concrete resultaat van de leergang is 
inmiddels in praktijk gebracht door de slogan 
van het bedrijf aan te scherpen tot : “Uw 
betrouwbare partner voor totaaloplossingen 
binnen de melkveehouderij en uw 
(landbouw) mechanisatie vraagstukken!” 
Meer en vaker monitoren staat door de 
leergang ook op het verlanglijstje van 
Anneke. “Ik wil bedrijfscijfers en indicatoren 
(beter) in beeld brengen en frequenter 
gaan analyseren om tijdig gericht bij te 
kunnen sturen. Wellicht dat we daarvoor 
ook wel gebruik gaan maken van de nieuwe 
benchmarking tool van Fedecom.”

Tijdens de leergang analyseer je de 
prestaties van je bedrijf en werk je 
aan missie, visie en verdieping

Schipper Farm Tech BV en Schipper Mechanisatie BV 

chipper 

 bv

S
MECHANISATIE

Meld u nu aan  
voor de 6e editie in  
september 2016!
Zoekt u als ondernemer 
naar mogelijkheden om uw 
ondernemersvaardigheden verder 
te ontplooien of worstelt u met 
uw bedrijfsvisie en/of -strategie? 
Dan is de leergang Ambitieus 
Ondernemen echt iets voor u! In 
5 dagen helpt Fedecom u en uw 
bedrijf in samenwerking met externe 
specialisten op weg naar de toekomst 
op basis van de door u gestelde 
ambities en voorkeuren.  
Ruim 35 ambitieuze deelnemers 
gingen u al voor en in september 
2016 gaan we van start met de  
6e editie.
 
De leergang wordt gegeven op de 
locatie van Koninklijke Metaalunie in 
Nieuwegein. 

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met 
Jelle Bartlema, branchemanager van 
Fedecom, telefoon: 06-51803915  
of 030-6049111,  
e-mail: bartlema@fedecom.nl.
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Doorontwikkelen als werkplaatschef:  
nuttig of noodzakelijk?

In veel gevallen is de werkplaatschef 
verantwoordelijk voor begeleiding en 
coaching van monteurs en daarnaast 
wordt van hem technische ondersteuning 
en kennis en ervaring verwacht om een 
storing die toch nét even complexer is dan 
aanvankelijk leek, adequaat op te lossen. 
Een voorval dat ook zijn weerslag heeft 
op de planning van de werkzaamheden 
die tevens onder zijn verantwoordelijk-
heden valt. De werkplaatschef vervult 
eveneens een sleutelrol in contacten 
met de klant. Hij informeert over 
de voortgang van werkzaamheden, 
onderhoudt de klantrelatie en gaat (slecht 
nieuws) gesprekken, zowel intern als 

extern, niet uit de weg! Dat geldt ook 
voor de contacten met fabrikanten en 
leveranciers over garantieafwikkelingen, 
modificaties en (software) updates. De 
bedrijfsleiding en directie verwachten 
hiernaast een zeker commercieel inzicht 
van hem. 

Nieuw: de Leergang Werkplaatschef
De Fedecom Academy onderkent de 
sleutelrol van de werkplaatschef en 
heeft daarom de nieuwe Leergang 
Werkplaatschef ontwikkeld in 
samenwerking met VMR commerciële 
groei. Ben jij een werkplaatschef met

 minimaal één jaar ervaring en wil jij  
je graag verder ontwikkelen? Dan is de 
Leergang Werkplaatschef zeker iets 
voor jou! Het betreft een ontwikkelings-
programma op vijf aandachtsgebieden; 
namelijk de werkplaatschef als: Persoon, 
Leidinggevende, Aanspreekpunt voor de 
klant, Collega van verkoop en Ondernemer/
eindverantwoordelijke. Je kunt daarbij ook 
je eigen accenten leggen. 

Dit zijn de belangrijkste leerdoelen van de 
leergang Werkplaatschef: 
1. Ontwikkelen van je eigen identiteit, 

talenten en hoe je (bij voorkeur) 
reageert op situaties

In veel (mechanisatie) bedrijven heeft de werkplaatschef een bijzondere rol. Een rol die zowel intern als 

extern gericht is en cruciaal is voor de efficiëntie en kwaliteit van de werkplaats en de klanttevredenheid.  

2. Opstellen van een ontwikkelstrategie 
voor monteurs, waaronder 
situationeel leidinggeven en 
authenticiteit. Hierbij heb je aandacht 
voor een duurzaam personeelsbeleid

3. Gevorderde communicatievaardig-
heden rond telefoon- en balie-
gesprek ken met klanten en 
leveranciers

4. Procesontwikkeling van verkoop 
naar service. Bijvoorbeeld: marges, 
tijdsbestek en marktpositionering. 
Verantwoordelijkheid neerleggen  
bij de juiste persoon/afdeling

5. Verhogen declarabiliteit werkplaats, 
inzicht in rapportages en ondernemen 
van marktgerichte acties

Wil jij je persoonlijke en bedrijfsmatige 
ambities realiseren? Meld je dan aan voor 
de leergang Werkplaatschef die start op 
21september 2016 en in totaal 6 dagen 
duurt. 
Kijk voor meer informatie op  
www.fedecomacademy.nl of neem 
telefonisch contact op met de  
Fedecom Academy via 030-6049111.

Professionele  
leerlingenbegeleiding 
met MentorPlus
MentorPlus is een programma voor leerlingenbegeleiding 

waarbij een branche opleidingsadviseur van Fedecom  

Academy één of meer taken van de praktijkopleider  

overneemt. Het programma waarborgt een optimale  

begeleiding van de leerling afgestemd op de bedrijfssituatie 

als aanvulling op de begeleiding door de praktijkopleider.  

Op dit moment begeleidt Fedecom Academy zo’n  

400 BBL-leerlingen via het MentorPlus programma. 

MentorPlus is gericht op het beter en breder inzetbaar maken van de  
BBL-leerling en het ondersteunen in het behalen van goede studie-
resultaten. In totaal komt de branche opleidingsadviseur van Fedecom 
Academy gemiddeld zes keer per jaar op bezoek. Als eerste wordt via een 
intakegesprek vastgesteld welke opleiding het beste bij de leerling past en 
worden afspraken gemaakt over hoe het opleidings programma succesvol 
kan worden doorlopen. De inhoudelijke begeleiding concentreert zich op die 
onderwerpen die de leerling in de theorie en de dagelijkse praktijk verder 
moet ontwikkelen. 

MentorPlus reikt echter verder dan dat. Ook de werkhouding, werkinzet, 
motivatie, leerproblemen, studievoortgang, advisering over trainen van 
aan vullende vaardigheden, inplannen van specifieke wensen van het bedrijf 
en planning zijn onderwerpen die onderdeel uitmaken van MentorPlus. 
De branche opleidingsadviseur heeft directe contacten met het ROC 
over de inhoud van de opleiding, de beoordelingen van de BPV en alle 
voorbereidingen op het examen. In de afrondende fase adviseren we u 
en uw leerling over (vervolg)opleidingen. Met MentorPlus bespaart u veel 
begeleidingstijd en haalt u optimaal rendement uit de praktijkopleiding. 
Last but not least mag u van de branche opleidingsadviseurs van Fedecom 
Academy deskundigheid verwachten op het vlak van subsidiemogelijkheden 
en fiscale faciliteiten. 
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Was (wordt) ge(ken)tekend 
In de dagelijkse praktijk tekent u vele zaken. Orders, betalingen, brieven,  
ontvangst bewijzen van machines en onderdelen en ga zo maar door.  
Tekenen is een vorm van erkenning voor te leveren of geleverde diensten.

Nederland loopt in veel opzichten wereldwijd voorop in onze branches. Fedecom leden 
zijn sprekende voorbeelden van deze innovativiteit. Op één punt lopen we, samen met 
Letland, achteraan en dat is met het kentekenen van zelfrijdende en getrokken machines. 
Deze kunnen tot op heden onge(ken)tekend gebruik maken van de openbare weg. 
Nieuwe voertuigen worden echter vanaf begin 2017 voorzien van een kenteken en voor 
de bestaande vloot geldt een overgangsperiode tot 19 mei 2018. Voor de exacte regels 
verwijs ik u graag naar de informatievoorziening van Fedecom in samenwerking met 
collega-organisaties en RDW.

Fedecom steunt deze ontwikkeling, samen met o.a. CUMELA, Bouwend Nederland en 
LTO, omdat we vinden dat het de verkeersveiligheid dient en omdat de uitzonderings-
positie niet past bij een innovator als Nederland. Voor Fedecom leden ligt er een mooie 
taak bij de tenaamstelling van nieuwe en bestaande machines. U heeft de komende 
maanden de tijd om u op die taak voor te bereiden. 

Er leeft links en rechts de gedachte dat het kentekenen duur is en dat er verplicht 
gekeurd moet worden, analoog aan de APK bij auto’s. Fedecom besteedt veel aandacht 
aan het wegnemen van de scepsis bij uw klanten en zal op de komende ATH in 
Biddinghuizen groot uitpakken op het onderwerp kentekenen. Ook voor u als Fedecom 
lid ligt hier een belangrijke taak. Samen kunnen we met goede voorlichting scepsis uit  
de wereld helpen. 

Hieronder staan alvast enkele handreikingen:
- De werkgroep kentekenen, met daarin Fedecom, heeft zijn uiterste best gedaan 

de kentekening goedkoop te houden. Als de klant ervoor zorgt dat alle benodigde 
gegevens van zijn machinepark beschikbaar zijn, kan voor enkele tientjes per object 
gekentekend worden. 

- Er is sprake van een periodieke technische keuring voor tractoren met een maximum 
constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Alle andere voertuigen (en machines en 
apparatuur) kunnen VA-keur gekeurd worden zodat ze aan de verplichtingen van de 
Arbowet voldoen. 

- In de overgangsperiode kan het bestaande machinepark zonder aanvangskeuring op 
kenteken worden gezet. Deze periode moet de eigenaar/houder van voertuigen goed 
gebruiken want het scheelt een hoop gedoe.

Al met al biedt kentekening kansen voor de gebruiker en zeker ook voor Fedecom leden, 
die zich met behulp van de informatievoorziening van Fedecom goed voor kunnen 
bereiden.

Was getekend,

‘Nederland loopt 
in veel opzichten 
wereldwijd voorop 
in onze branches. 
Fedecom leden 
zijn sprekende 
voorbeelden  
van deze  
innovativiteit’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Kentekenen trekkers en aanhangers

Factsheets kentekenen RDW
De RDW heeft factsheets opgesteld 
gericht op fabrikanten, importeurs, 
dealers en handelaren om onze sector 
te informeren over de aanstaande 
kentekenplicht. In totaal zijn er vier 
verschillende factsheets: 
1. Factsheet algemeen: algemene 

informatie over de invoering van de 
kentekenplicht

2. Factsheet fabrikanten: over het 
proces van ‘typegoedkeuring’ om een 
kenteken te verkrijgen

3. Factsheet importeurs: over de 
processen ‘Inschrijven in het 
kentekenregister’ en de ‘Erkenning 
bedrijfsvoorraad’ om uw handels-
voorraad te registreren

4. Factsheet dealers en handelaren: 
over de processen ‘Erkenning 
bedrijfsvoorraad’,  
 ‘Tenaamstellen’, ‘Handelaarskenteken’, 
‘Online Registratie Export Handelaren’ 
en ‘Erkenning Export Dienstverlening’

Alle vier factsheets zijn ter download 
beschikbaar op de Fedecom website. 
Fedecom is in overleg met enkele externe 
partijen omtrent de logistiek en de kosten 
van kentekenplaten. 

APK-plicht
Tot op heden zijn de definitieve eisen 
rondom het inrichten een APK-keurings-
station en het verkrijgen van een 
erkenning keuringsstation en keurmeester 
nog niet bekend. Omdat er wel behoefte 
is aan informatie heeft Fedecom op basis 
van de voorlopige informatie een notitie 
opgesteld. Deze notitie vindt u op de 
Fedecom website onder Kenniscentrum -> 
Dossier APK. 

De conversietermijn waarin bestaande 
voertuigen die op de openbare weg 
rijden worden geregistreerd, eindigt op 
19 mei 2018. Op dat moment is bekend 
hoeveel trekkers Nederland kent met 
een maximum constructiesnelheid boven 
de 40km/u en dan dus APK-plichtig 

worden. De verwachting is dat dit een 
zeer gering aantal is omdat de eigenaar/
houder bij de registratie van bestaande 
voertuigen zelf kan aangeven of het 
voertuig sneller kan rijden dan 40 km/u. 
Technische controle (schouwen) gebeurt 
niet. Voor het aanbieden van APK 3 zal 
de RDW vanaf mei 2018 minimaal één 
RDW keuringsstation voorzien die dit kan 
verzorgen. 

Regeling Voertuigen 2017 -  
tweeleidingremsysteem
De RDW werkt momenteel aan de 
conceptteksten voor de nieuwe Regeling 
Voertuigen 2017 waarin zowel de nieuwe 
eisen voor bestaande als voor nieuwe 
voertuigen worden beschreven. Nieuw 
getrokken materieel, landbouw- en 
bosbouw-aanhangwagens (categorie 
R, vnl. voor transport) en verwisselbare 
getrokken uitrustingsstukken (categorie 
S, getrokken machines op wielen) dat na 
1 januari 2018 voor het eerst in gebruik 
wordt genomen zal moeten voldoen aan 
zwaardere eisen. In enkele media is ten 
onrechte het beeld ontstaan dat daarbij 
een tweeleiding luchtdruk remsysteem 
vereist is voor voertuigen waarvan de som 

van technische toegestane maximum 
massa’s van de assen meer dan 8.000 kg 
bedraagt. Het tweeleidingremsysteem 
mag zowel hydraulisch als luchtdruk 
bediend zijn. Gezien de nieuwe eisen 
die worden gesteld aan met name 
de zogenaamde reactietijd van 
het tweeleidingremsysteem, is de 
algemene verwachting echter wel dat 
luchtdrukremmen de standaard zullen 
worden. Het is dan ook aan te bevelen 
om hier bij de ontwikkeling, verkoop 
en aanschaf van nieuw getrokken 
materieel en verwisselbare getrokken 
uitrustingsstukken rekening mee 
te houden. Hiernaast moet nieuw 
getrokken materieel vanaf 1 januari 2018 
voorzien zijn van een goed werkende 
losbreekreminrichting. Een document 
met uigebreide informatie over de nieuwe 
Regeling Voertuigen 2017 vindt u op de 
Fedecom website. 

Heeft u hierover vragen of behoefte  
aan aanvullende informatie? Neemt u  
dan contact op met Branchemanager  
Theo Vulink via vulink@fedecom.nl of  
via 030-6049111.

Het Ministerie van I&M verwacht dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. Wetgevingsoverleg met de 

Tweede Kamer vond plaats op 27 juni. Na stemming in de Tweede Kamer, naar verwachting voor het  

zomerreces, kan het voorstel naar de Eerste Kamer en is 1 januari 2017 haalbaar.   
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ATH 2016: niet te missen!
Over krap twee maanden is het weer zover: AgroTechniek Holland 2016 
is van 7 tot en met 10 september vier dagen lang dé vakbeurs voor heel 
agrarisch Nederland. Het ATH-concept blijft uniek omdat het een beurs 
is ván en vóór alle leden van brancheorganisatie Fedecom, ook van en 
voor u! En dus bepaalt ú het concept én het productaanbod. Dit jaar zijn 
dat ruim 3.000 nieuwe trekkers, werktuigen en oogstmachines van maar 
liefst 500 merken en met het Zo-Goed-Als-Nieuw paviljoen ook voor 
jong gebruikt materieel van dealers! 

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse 
agrifoodsector bovengemiddeld innovatief en voerde 41% van de bedrijven de laatste jaren 
een technologische innovatie door. ATH 2016 is het ideale podium om die technieken en 
innovaties te presenteren aan veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Al deze technieken 
komen samen in het Smart Farming paviljoen waar we bezoekers laten zien hoe dit zo 
efficiënt, rendabel en eenvoudig mogelijk geïntegreerd kan worden in hun bedrijfsvoering. 
Meer met minder is hierbij het motto en dat zal melkveehouders, akkerbouwers en 
loonwerkers juist nu aanspreken! 

Hiernaast is er op de ATH 2016 een aardappelarena, waarvoor onder andere Aviko en 
McCain hun telers uitnodigen en waar veel aardappeltechniek merken aanwezig zijn. Het 
perceel bieten zal weer gerooid worden door de welbekende deelnemende fabrikanten van 
bietenrooiers en deze beurseditie is ook de RDW aanwezig om aandacht te vragen voor het 
gebruik van kentekenplaten voor agroverkeer dat binnenkort verplicht wordt. 

Ook nieuw dit jaar is levend vee op de beurs. Zo is er de finale van de verkiezing van de Beste, 
meest duurzame, Boerenkoe. Daarnaast is er op deze beurseditie ook veel aandacht voor 
kalveren, onder meer met de Schrijver Kalverstraat, het gras-tot-glas principe van Lely, het 
mobiele ruwvoerlab van Limagrain en de afsluiting van het Jaar van het Kalf. En het  
Dairy Training Center verzorgt inloopsessies over dierverzorging van koeien.

Agenda
SEPTEMBER 2016
4e editie AgroTechniek Holland
Walibi Holland, Biddinghuizen
7 t/m 10 september 
www.agrotechniekholland.nl 

Potato Europe
Villers St Christophe (F)
14 & 15 september
www.potatoeurope.fr 

Leergang Ambitieus Ondernemen
Fedecom Academy, Nieuwegein
www.fedecomacademy.nl

Werktuigendagen
Heurne (Oudenaarde) (B)
26 & 27 september
www.werktuigendagen.be 

 OKTOBER 2016
CLIMMAR Congress 2016
Venetië (I) 
20 t/m 23 oktober 
www.climmar.com

 NOVEMBER 2016
ICT & Logistiek
Jaarbeurs Utrecht
2 & 3 november
www.ict-en-logistiek.nl 

EuroTier
Messegelände, Hannover (D)
15 t/m 18 november
www.eurotier.com 

Agromek
MCH Messecenter Herning (DK)
29 november t/m 2 december
www.agromek.dk 

Transport & Logistics
Ahoy Rotterdam
29 november t/m 1 december
www.easyfairs.com 
 DECEMBER 2016
Fedecom jaarvergadering 
6 december
www.fedecom.nl 

Update project bedrijfsvergelijking
De Fedecom bedrijfsvergelijking 
(benchmarking) is een techniek/tool om 
systematisch prestaties van bedrijven te 
registreren met twee hoofddoelen:
1. Spiegelen van eigen bedrijfsprestaties 

en werkmethoden aan die van 
bedrijfsgenoten en aansluitend

2. Vertalen van nieuwe ideeën en 
inzichten naar de eigen organisatie 
om te komen tot een verbetering  
van de (eigen) prestatie

Fedecom kan op grond van de collectieve 
data de belangen van haar leden 
effectiever behartigen, zowel nationaal 
als internationaal. 

De pilotgroep bestond uit 7 mechanisatie-
bedrijven en IT-leveranciers AGRO IT, 
Bever Software en Didata. In samen-
werking met de benchmark-expertise 
van specialist Totta Research zijn 
een ‘top negen’ prestatie-indicatoren 
gedefinieerd evenals de specificatie van 
kengetallen in de bedrijfsadministratie 
die de brongegevens levert voor de 
bedrijfsvergelijking. 

De IT-leveranciers werken momenteel 
aan een update van hun software 

zodat zij hun klanten vanaf juli 2016 
kunnen faciliteren om databundels aan 
te leveren voor de bedrijfsvergelijking. 
Totta Research werkt aan een faciliteit 
zodat bedrijven die geen gebruik 
maken van één van de voornoemde IT-
leveranciers, ook kunnen participeren in 
de bedrijfsvergelijking.
De top negen prestatie-indicatoren: 
1. Omzet per verkoper:  

tractoren, machines en overige 
2. Omzet werkplaats per fte
3. Omzet onderdelen per fte
4. Bruto marge verkoop
5. Productiviteit van de werkplaats
6. Omloopsnelheid onderdelen
7. Totale kosten ten opzichte van de 

omzet
8. Totale personeelskosten ten opzichte 

van de omzet
9. Totale overige kosten ten opzichte van 

de omzet

Betreffende de visuele vergelijking geldt 
• Groene pijl staat voor > 5 % beter dan 

de vergelijkgroep
• Gele pijl staat voor < 5 % beter/

slechter dan de vergelijkgroep
• Rode pijl staat voor > 5 % slechter dan 

de vergelijkgroep

De vergelijkingsmogelijkheden met 
gelijksoortige bedrijven in de groep  
wordt mogelijk op basis van 
bedrijfsomvang, bedrijfstypering en/of 
regio. Dit is afhankelijk van het aantal 
bedrijven dat deelneemt én de vereiste 
dat er minimaal vijf deelnemers in de 
bewuste groep zitten.

Naast een snel overzicht via het 
dashboard biedt de bedrijfsvergelijking 
mogelijkheden tot het genereren 
van verdiepende detailinformatie en 
rapportages. De bedrijfsvergelijking 
kan per kwartaal worden geladen en 
gerapporteerd. 
 
Start bedrijfsvergelijking
Deelname aan de Fedecom 
bedrijfsvergelijking is mogelijk vanaf  
15 juli 2016.

Abonnement 
Het bestuur van Fedecom heeft het 
abonnementstarief voor deelname 
vastgesteld op €150 euro per jaar  
per bedrijfsentiteit. 

Kandidaten Agro Groen Techniek Award bekend
Tien bedrijven in twee categorieën gaan met elkaar de strijd aan in de AGTA verkiezing van 
2016. Zij vergezelden hun aanmelding van een sterke motivatie op één of meer van de vier 
belangrijkste ondernemingskenmerken. 

Dit zijn de kandidaten in de categorie “Beste Servicebedrijf”: 
- Tuin en Parkmachines van Bergen (Haren, Groningen)
- Munsterman B.V. (Varsseveld, Gelderland)
- Bruggeman Mechanisatie B.V. (Broekland, Overijssel)
- Holland-Utrecht B.V. (Montfoort, Utrecht)
- Van Gemeren Mechanisatie B.V. (Numansdorp, Zuid-Holland)
- Heftruckcentrum Post B.V. (Kampen, Overijssel)

Dit zijn de kandidaten in de categorie “Beste Productiebedrijf”:
- Wingsprayer B.V. Nederland (Maarheeze, Noord-Brabant)
- De Factorij (Biddinghuizen, Flevoland)
- Vredo Dodewaard B.V. (Dodewaard, Gelderland)
- Wim van Breda B.V. (Geldermalsen, Gelderland)

De uiteindelijke winnaars van beide categorieën worden gekozen door 
twee onafhankelijke vakjury’s in combinatie met de stem van het 
publiek. De uitreiking vindt plaats op de vakbeurs AgroTechniek 
Holland van 7 tot en met 10 september 2016. 

AGTA is een initiatief van brancheorganisatie Fedecom, expertise-
centrum PTC+ en uitgever AgriMedia en wordt mede mogelijk 
gemaakt door de sponsors Hella, Kramp en Total Agri.
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Fedecom Academy Planning 2016-2017 Aantal delen Start

Leergang Ambitieus Ondernemen 6 15-Sep-16

Leergang Werkplaatschef 6 21-Sep-16

De monteur als ambassadeur 2 Okt-16

Sales junior 6 Nov-16

Sales senior 4 Nov-16

Schrijf de winnende offerte 3 Nov-16

HR Workshop 1 Nov-16

Technisch Engels 15 Dec-16

Technisch Duits 15 Dec-16

Voorraadbeheer:  
kostenbeheersing en reductie 8 Jan-17

Professioneel inruilen & taxeren 3 Jan-17

MentorPlus doorlopend

Technische trainingen 1-6 doorlopend

Opleidingsaanbod  
Fedecom Academy 2016-2017

MOTOR VAN

ONTWIKKELING
TALENT

MOTOR VAN

ONTWIKKELING
TALENT

LET OP: de aanvraag voor subsidieregeling praktijkleren dient vóór 15 september 2016 17:00 uur digitaal te worden 
ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om de aanvraag in te dienen of wilt u hierbij ondersteuning, dan adviseren wij u om  
contact op te nemen met één van de branche opleidingsadviseurs van Fedecom Academy. Deze kan u desgewenst begeleiden  
bij het doen van de aanvraag. Op www.fedecomacademy.nl vindt u alle links naar de betreffende RVO informatie. 

Mis de deadline subsidieregeling praktijkleren niet! 
Sinds 1 januari 2014 heeft de subsidieregeling praktijkleren de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie van de 
volksverzekeringen (WVA) opgevolgd. De subsidieregeling praktijkleren is met name bedoeld voor werkgevers die begeleiding 
bieden aan BBL-leerlingen en voor leerlingen die een leerwerktraject VMBO volgen. De werkgever ontvangt subsidie in  
verhouding tot de periode waarin deze in het studiejaar begeleiding heeft verzorgd.

Meer informatie of direct aanmelden? 
Neem dan contact op met één van onze branche opleidingsadviseurs of met de  
Fedecom Academy via 030-6049111 of via secretariaat@fedecomacademy.nl. 

De meeste opleidingen zijn ook in-company uitvoerbaar.  
Opleidingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.


