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De menselijke maat 
De menselijke maat in de dagelijkse omgang is niet vanzelfsprekend. Soms wordt het je gewoon koud 
om het hart als je bepaalde reacties leest op internetsites. Elkaar zonder wederzijds respect hard 
en confronterend tegemoet treden, soms opgefokt door op sensatie beluste media. Dat lijkt in de 
samenleving de nieuwe standaard voor met elkaar omgaan te worden. Je ziet en beleeft de verruwing 
bijna elke dag. 

We merken dit ook in delen van de markt en binnen bedrijven. Nieuwe technologie, vooral de 
internettoepassingen, maakt het mogelijk om data, informatie en berichten binnen de kortste keren 
van de ene kant van de wereld naar de andere kant te sturen. Daar zitten heel veel voordelen aan. 
Machines gaan langer mee, hebben minder storingen, kunnen veel beter preventief onderhouden 
worden en geven betere managementinformatie, zodat logistiek, consumptie en productie beter op 
elkaar worden afgestemd. En er zijn nog veel meer voordelen. Daar wordt je als ondernemer beter van 
of je bedrijf presteert en rendeert er beter door. Nadelen zijn er ook. Het aanbod en de vraag zijn zo 
transparant aan het worden dat marges moeten worden prijsgegeven en daardoor verdampen. 

Er zijn goeroes die voorspellen dat Internet een einde zal maken aan winkels, showrooms en handel. 
Digitale webwinkels waar je thuis op je tablet met een configurator jouw machine kunt samenstellen 
(net als elk willekeurig overhemd, maaltijd of auto) zijn de toekomst, wordt op veel congressen verteld. 
Dat kan in onze mechanisatiebranche ook en op een beperkt aantal terreinen gebeurt het al volop. Zet 
deze trend door? En worden de chauffeurs van vandaag de tablet-proces-engineers van morgen? In 
onze maakbedrijven rukken robots op en superefficiënte bedrijfsprocessen zonder enige menselijke 
handeling zijn binnen handbereik. We kunnen straks produceren, distribueren en gebruiken vanuit 
een luie stoel. Brave new world: het beeld is al eens geschetst. Als je de rapporten van de technische 
mogelijkheden op je laat inwerken, begint het je te duizelen. Goldman Sachs, de grote Amerikaanse 
zakenbank, heeft becijferd dat een wereldwijde overstap op precisielandbouw in de landbouw kan 
resulteren in 70% productiviteitsgroei in 2050, 40% vermindering van de wereldwijde waterverspilling 
en 20% opbrengstverbetering door terugdringing van overbemesting. De nieuwe technologie brengt de 
machine- en techniekbranche een waarde van €220 miljard. Fenomenaal en bijna ongelofelijk. 

De vraag die rijst bij al dit soort bespiegelingen is: kan de mens hier nog aan sturen? Is er nog wel 
ruimte voor menselijke inbreng? Of wordt alles door de techniek en de systemen bepaald? En 
wordt het een keiharde concurrentieslag tussen een paar grote globale machinemerken of zaad- en 
gewasbeschermingsmultinationals? Het (b)lijkt dat er echter ook nog veel te kiezen blijft. En er is 
nog veel innovatieruimte door verbetering van samenwerking en partnerships tussen fabrikanten, 
importeurs en dealers. Specialisten die weten wat de klant wil, die daarnaar handelen en voortdurend 
op zoek zijn naar specifieke maatvoering van producten en diensten, hebben grote kansen. Bedrijven 
in onze branche zijn er goed in. Niet alleen omdat we de beste technische kennis in huis hebben of de 
betere manager. Maar omdat we een bedrijfsstructuur hebben met vele flexibele familiebedrijven. En 
juist en vooral omdat de ondernemers en medewerkers de taal van de klant verstaan en vertalen in 
hele specifieke oplossingen. De VOC-handelsgeest van vroeger uit zich vandaag de dag in persoonlijk 
klantcontact en relatieonderhoud. Weten en leveren wat de klant, internationaal of nationaal, wil en 
wenst. Daarbij gebruik maken van hele slimme datatechnieken om op het juiste moment de afnemer/
gebruiker te bedienen met jouw persoonlijke touch. Dat is de Menselijke Maat die het verschil maakt.

‘Is er nog wel ruimte 

voor menselijke  

inbreng? Of wordt 

alles door de  

techniek en  

de systemen  

bepaald?’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Uitdagende marktomstandigheden en 
sterk veranderende distributiekanalen

Onder leiding van CLIMMAR President 
Erik Hogervorst discussieerden de 
vertegen woordigers van 16 nationale 
dealerorganisaties over de toekomst van 
agrarische dealerbedrijven. Met moeilijke 
marktomstandigheden, voortdurend 
veranderende distributiekanalen en de 
nieuwe Europese RMI-regeling op komst, 
zijn de randvoorwaarden op zijn minst 
uitdagend te noemen. De organisatie van het 
63e congres was in handen van UNACMA, de 
Italiaanse brancheorganisatie. 

Lage prijzen zetten grote druk op  
bestaande distributiekanalen
Lage prijzen voor melk, vlees en diverse 
akkerbouwproducten hebben geleid 
tot dalende inkomens voor Europese 
boeren die resulteren in een fors 
lagere vraag naar nieuwe tractoren en 
machines. Ook in Duitsland waar volgens 
de brancheorganisatie van dealers 
LandBauTechnik-Bundesverband de marges 
van dealerbedrijven sterk onder druk staan 
en onzekerheid heerst. John Deere bracht 
het aantal geautoriseerde dealers terug 
van 60 naar 38 en Agco (Fendt) en Claas 
dwingen grote dealerorganisaties om te 
kiezen voor exclusiviteit. De twee grootste 
coöperatieve dealerorganisaties, Agravis 
en BayWa, hebben samen circa 50% van de 
Duitse markt in handen. Het Britse BAGMA 
meldt dat dealers van Agco en New Holland 

stoppen of zelfs failliet gaan terwijl andere 
bedrijven hun focus (opnieuw) verleggen 
naar het tuin- en parksegment. Het 
aantal John Deere dealers is teruggegaan 
naar 25 (van 40) en Claas investeert in 
eigen dealerbedrijven. De fabrikant heeft 
momenteel 11 dealers met in totaal 22 
vestigingen. De totale Britse markt voor 
tractoren en landbouwmachines kent dit 
jaar een teruggang van 20%. Klein lichtpuntje 
is de toename van de export van (gebruikt) 
materieel door de gedevalueerde Engelse 
Pond. Het Franse SEDIMA ziet het aantal 
private dealerbedrijven toenemen. Een 
andere trend is dat dealerbedrijven niet 
langer regionaal groeien, maar juist kiezen 
voor overnames in andere departementen. 
Er is ook sprake van nieuwe toetreders die 
nieuwe distributienetwerken opzetten. Zoals 
de Groupe Dubreuil die naast autodealers 
en activiteiten in brandstoffendistributie 
en luchttransport inmiddels 23 met name 
goedlopende Case IH en New Holland 
dealerbedrijven heeft overgenomen. 

Directe verkoop en één grote importeur
In Italië en Zweden zijn verschillende 
fabrikanten gestart met directe verkoop. 
Volgens het Italiaanse UNACMA is één van 
de grootste New Holland dealers gestopt 
met haar activiteiten en wordt die ruimte 
nu ingevuld door andere merken. Volgens 
het Deense Dansk Maskinhandlerforening  

is er grote onrust onder dealers. Meerdere 
fabrikanten waaronder Agco, Claas, John 
Deere en Väderstad herstructureren hun 
distributiekanalen in het land sterk en 
bovendien heel snel. Een derde van de Agco 
dealers is verdwenen en LMB Danmark A/S 
is de nieuwe Claas importeur geworden. De 
meest drastische verandering vindt plaats 
bij John Deere. De fabrikant gaat binnen nu 
en vijf maanden werken met slechts één 
importeur, Semler Gruppen, de Deense 
importeur van Volkswagen Group. Grijze 
import van nieuwe tractoren en machines  
is een toenemend probleem in de EU. 

Niet alleen de grote landbouwlanden 
kampen met uitdagende markt omstandig-
heden. Het Belgische Fedagrim spreekt 
van een teruggang van maar liefst 15% en 
ook Luxemburg heeft te maken met fors 
lagere verkopen. De tractorenverkopen 
daalden daar van 229 in 2013 naar 124 in 
2016 (t/m oktober). Het aantal verkochte 
maaidorsers daalde van 12 in 2013 naar 
4 en het aantal hakselaars van 12 in 2013 
naar 2 in 2016. Het Oostenrijkse ARGE 
rapporteert 33% lagere tractorenverkopen 
in 2016. Verontrustend is bovendien dat 
de gemiddelde bruto winstmarge van 
Oostenrijkse dealerbedrijven slechts 1,9% 
bedraagt. Niet minder dan 34% van hen 
maakt verlies. 

Van 20 tot en met 23 oktober vond de 63e editie van het jaarlijkse CLIMMAR congres plaats in Venetië. 

Zo’n 70 aanwezigen waaronder afgevaardigden van dealerbedrijven uit heel Europa en verschillende  

externe sprekers bespraken de nationale marktomstandigheden.  
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Aandacht voor impact van Europese  
wet- en regelgeving op MKB-bedrijven

Onderwerp van discussie waren 
onder meer de hoge kosten waarmee 
MKB-fabrikanten te maken krijgen 
voor het volgen van EU-wetgeving, 
door het kopiëren van wetgeving voor 
personenauto’s en die toepassen op 
landbouwmachines, EU-harmonisatie van 
wegvereisten voor landbouwmachines, de 
financiering/subsidiëring van innovaties, 
het algemene concurrentievermogen 
van Nederlandse fabrikanten en het 
verbeteren van de interne EU-markt.

Cora van Nieuwenhuizen zit sinds 1 juli 
2014 als Europarlementariër in de com-
mis  sies Economie en Monetaire zaken 
(ECON), Industrie, Technologie, Research 
en Energie (ITRE). Sinds 2015 is ze ook lid 
van de speciaal ingestelde commissie voor 
belastingen (TAXE). Van Nieuwenhuizen 
toonde zich positief verrast door de 
prestaties en ambities van TOBROCO 
Machines en was anderzijds goed op 
de hoogte van de innovatiekracht en de 
potentie van de Nederlandse agri- en 
foodsector. Dat connectiviteit in de vorm 
van glasvezel en 5G-netwerken daarbij 
een voorwaarde is, staat volgens Van 
Nieuwenhuizen buiten kijf. Ze biedt dan 
ook aan om problemen daarmee via haar 

in het EU-parlement aan te kaarten. 
Aan de hand van enkele voorbeelden 
illustreerden directeur-eigenaar Toine 
Brock en Hein-Jan Hoogers, bij TOBROCO 
Machines verantwoordelijk voor 
conformiteit en veiligheid, de uitdagingen 
waar het bedrijf tegenaan loopt bij 
de wereldwijde vermarkting van hun 
GIANT-machines. Zo is er de verplichte 
homologatie die per model en in veel 

gevallen per EU-land afzonderlijk plaats 
moet vinden. Toine Brock: “Met name 
enkele Zuid-Europese landen werpen 
daarbij dergelijke hoge en dure ‘barrières’ 
op dat het voor een MKB-bedrijf haast 
ondoenlijk is. De eenmalige homologatie 
van 10 wielladers kostte ons bedrijf zo’n 
€60.000. Dat is inclusief de hotelkosten 
van de keurmeesters in Amsterdam, met 
alles erop en eraan. Een ander voorbeeld 
is de Europese vereiste van een rolkooi. 
Die is niet altijd gewenst door de klanten 
en het installeren van zo’n rolkooi heeft 
niet alleen voordelen op het gebied van 
veiligheid, zo is van het voertuig afspringen 
bij kantelgevaar erg lastig. Bovendien is 
van planmatige handhaving in Nederland 
helaas geen sprake, waardoor er oneerlijke 
concurrentie is van bedrijven die de rolkooi 
niet laten goedkeuren of niet installeren.” 
Bij export buiten Europa spelen er andere 
problemen. Volgens Brock en Hoogers 
is de Europese Machinerichtlijn met 
veiligheidseisen goed hanteerbaar en 
uitvoerbaar en worden deze in veel landen 
als maatgevend gezien. “De Verenigde 
Staten daarentegen zijn lastig, want daar 

Op 30 september bracht Europarlementariër Cora Van Nieuwenhuizen op uitnodiging van Fedecom en CEMA  

een bezoek aan TOBROCO Machines in Oisterwijk (N.-Br.). TOBROCO Machines is een Nederlandse fabrikant 

van GIANT skid steers, wielladers en verreikers en van aanbouwdelen.   

is de veiligheid op een andere manier 
geregeld,” vervolgt Brock. “Gelukkig kun je 
veel leren van concullega’s en we hebben 
een advocatenkantoor uit New York in de 
hand genomen om ons te begeleiden bij de 
marktbetreding.”

Tim Hamers, technisch adviseur van 
CEMA, belichtte de oprichting van de 
CEMA MKB-groep in juli 2016. Deze 
groep gaat zich met name richten op 
het belang van MKB-bedrijven in de 
Europese landbouwindustrie. Hamers 
ging ook in op het voorstel voor EU-
harmonisatie van wegvereisten voor 
landbouwmachines dat het makkelijker 
moet maken om (gebruikte) voertuigen 
en machines te exporteren binnen de EU. 
Dit voorstel wordt momenteel voorbereid 
door de Europese Commissie. De groep 
discussieerde aansluitend over het feit dat 
landbouwvoertuigen en -machines geen 
personenauto’s zijn, qua formaat, qua 
snelheid, qua investering en qua productie-
aantallen en dat ze daardoor andere en 
vooral werkbare en geharmoniseerde 
wetgeving benodigen die daar rekening  
mee houdt. 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel 
vragen over het voorstel voor  
EU-harmonisatie van wegvereisten voor 
landbouwmachines of over andere wet- en 
regelgeving? Neem dan contact op met 

Fedecom Branchemanager Theo Vulink  
via 030-6049111 of vulink@fedecom.nl.

Oprichting CEMA MKB-groep
CEMA staat voor Comité Européen des groupements de constructeurs du Machinisme 
Agricole ofwel de Europese branchevereniging van fabrikanten van landbouwmachines. 
Dat zijn in totaal 4.500 bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet van €26 miljard en 
directe werkgelegenheid voor 135.000 mensen plus indirect 125.000 medewerkers 
bij toeleverende bedrijven. 99% van de bedrijven is van het kaliber MKB-bedrijf met 
maximaal 250 medewerkers. Zij genereren ruim 40% van de gezamenlijke omzet en 
bieden werk aan ruim de helft van de 135.000 medewerkers. Dit belang wordt vanaf 
juli 2016 onderstreept met de oprichting van een eigen MKB-groep binnen de CEMA-
gelederen. Deze groep focust op het behartigen van de belangen van het MKB in de 
sector op Europees niveau. De vier prioriteiten van de MKB-groep zijn: 

1. Aankaarten hoge kosten vanwege wetgeving
2. Toegang tot andere EU-markten
3. EU-financiering innovatie
4. Algemeen concurrentievermogen

’Winnen Koning Willem I Prijs vergemakkelijkt zakendoen’
Op 26 mei 2016 mocht Toine Brock de 
Koning Willem I Prijs in de categorie MKB 
in ontvangst nemen uit handen van Hare 
Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter 
van de Koning Willem I Stichting. De 
Koning Willem I Stichting is in 1958 in het 
leven geroepen door De Nederlandsche 
Bank N.V. en een aantal, aan het 
bedrijfsleven gelieerde, organisaties. 

Sinds 1958 kent de Stichting prijzen 
en plaquettes voor onderscheidend 
ondernemerschap toe. De Koning Willem I  
Stichting heeft als doelstelling de 
nationale economie van nieuwe impulsen 
te voorzien en daarmee het aanzien 
van het Nederlandse bedrijfsleven te 
vergroten. De Koning Willem I Prijs 
wordt één keer in de twee jaar uitgereikt 

aan bedrijven die zich onderscheiden 
in Durf, Daadkracht, Duurzaamheid, 
Doorzettingsvermogen en Innovatie. 
Toine Brock werd door Renate Pouw 
van Intellectual Property Consultants 
AOMB attent gemaakt op deelname 
aan de Koning Willem I Prijs. Toine 
Brock: “Het winnen van de Koning 
Willem I Prijs leverde het team van 
TOBROCO Machines een enorme trots 
en motivatie en veel voldoening op 
en onze dealers gebruiken het bij de 
marketing en verkoop. Het bespoedigde 
de vergunningsaanvraag voor uitbreiding 
en nieuwbouw van ons bedrijf en op de 
Nederlandse Ambassade in de VS hing de 
vlag voor ons uit.”  
Koninklijke Philips won dit jaar de prijs in 
categorie Grootbedrijf. 

Foto van links naar rechts: 
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, Rob Baan (Koppert Cress B.V.) 
en Frans van Houten (Koninklijke Philips N.V.)

TOBROCO Machines 
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AgroTechniek Holland in beeld
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Opleidingsaanbod uitgebreid:  
voor elk bedrijf en (bijna) elke medewerker!
Fedecom Academy is hét opleidingscentrum voor de agro-
technische en mechanisatiesector in de breedste zin van het 
woord, leidt leerlingen op voor een beroep in de sector en zorgt 
voor praktijk begeleiding van leerlingen gedurende de opleiding.    
Hiernaast organiseert het de landelijke examens voor de mobiele 
werktuigen en adviseert en ondersteunt het bedrijven over en 
bij opleidingsmogelijkheden en personeelsontwikkeling. Voor 
medewerkers en voor ondernemers in de bedrijfstak organiseert 
Fedecom Academy na- en bijscholingstrainingen en cursussen. Het 
opleidingsaanbod van Fedecom Academy is voortdurend in beweging 
en ontwikkeling om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoeftes 
uit de praktijk. Onderstaand vindt u een greep uit het actuele aanbod 
opleidingen, na- en bijscholingstrainingen en cursussen. 

Leergang Operationeel Leiderschap
Effectief leidinggeven vanuit innerlijke kracht

Vanuit innerlijke kracht medewerkers motiveren en 
inspireren. Zodat het eenvoudiger wordt om organisatie- 
en/of afdelingsplannen te implementeren en succesvol te 
realiseren. Dat is het belangrijkste doel van de Leergang 
Operationeel Leiderschap van Fedecom Academy. 
• Doelgroepen: DGA’s, Verkoopleiders, Productieleiders, 

Service-, Parts- en Vestigingsmanagers
• Duur: 7 dagen waarvan 3 dagen zelfstudie
• Aanvang: 15 december 2016*
• Subsidiemogelijkheden: OOM-subsidie ontwikkelbudget 

van €1.800

Leergang Werkplaatschef
Beter presterende werkplaats en hogere klanttevredenheid

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! 
• Doelgroepen: Werkplaatschefs met minimaal één jaar ervaring
• Duur: 6 dagen
• Aanvang: 15 december 2016*
• Subsidiemogelijkheden: OOM-subsidie van 50% (maximaal 

€750 per medewerker)

De servicemonteur als ambassadeur
Van probleemoplosser naar vaandeldrager

Goede service is de eerste stap naar herhaalaankopen. Als 
servicemonteur ben je er lang niet altijd van bewust dat jij 
een bepalende rol speelt bij de volgende investering van 
klanten. Om jou nog beter in staat te stellen professioneel 
te communiceren, om te gaan met lastige probleemsituaties 
en met ongeduldige of boze klanten, introduceert Fedecom 
Academy op veler verzoek de training De Servicemonteur als 
ambassadeur. 
• Doelgroepen: alle Servicemonteurs
• Duur: 2 dagen
• Aanvang: december 2016*
• Subsidiemogelijkheden: OOM-subsidie van 50% 

(maximaal €750 per medewerker)

Sales (basis)
Klanten binden met een overtuigende verkoopaanpak

Resultaatgericht verkopen vraagt om professionele 
verkopers. Omdat theorie onlosmakelijk verbonden is met 
praktijk, is de training Sales (basis) erg praktisch ingericht en 
volgt de training het verkoopproces bij vijf tot tien (potentiële) 
klanten in de praktijk. Onderdeel van de training zijn vier tot 
zes weken durende praktijkperiodes.  
• Doelgroepen: verkopers en vertegenwoordigers met 

enige praktijkervaring
• Duur: 3 dagen
• Aanvang: 25 januari 2017*
• Subsidiemogelijkheden: OOM-subsidie van 50% 

(maximaal €750 per medewerker)

Sales (verdiepend)
Meer verkoopresultaat met een gestructureerde verkoopaanpak

Met een gestructureerde resultaatgerichte verkoopaanpak 
neemt het resultaat toe. Dat is de kern van de training Sales 
(verdiepend). De training is erg praktisch ingericht en volgt de 
training het verkoopproces bij vijf tot tien potentiële (nieuw 
verkoop) en bestaande (meer verkoop) klanten in de praktijk. 
Onderdeel van de training zijn vier tot zes weken durende 
praktijkperiodes. 
• Doelgroepen: verkopers en vertegenwoordigers die 

hun gespreksvaardigheid en verkoopresultaten willen 
verbeteren

• Duur: 3 dagen
• Aanvang: 1 februari 2017*
• Subsidiemogelijkheden: OOM-subsidie van 50% 

(maximaal €750 per medewerker)

*alle aanvangsdata onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Datadeling in de keten: (hoe) moet dat?

De bijeenkomst werd geopend door Jacqueline van Oosten. Als 
coördinator van het platform namens de FME, kaartte zij het belang 
aan van samenwerking tussen partijen met een uiteenlopende 
achtergrond om zo tot maatschappelijk relevante innovatie te 
komen. Na de introductie nam Hein Gorter de Vries van FNLI de 
bezoekers mee in de geschiedenis en de toekomst van herkomst- en 
productinformatie in de keten. Hoe en waarom wordt er gedeeld? 
Strekking: zorg dat het doel en reden van transparantie en het  
delen van data helder is. 

Harry Smit deelde de visie van Rabobank in zijn presentatie ‘Van 
intuïtie naar informatie, de invloed van big data op de landbouw’. 
De rol van de boer gaat veranderen, hij/zij kan beslissingen gaan 
nemen aan de hand van feiten en cijfers en daardoor zal het 
benodigde vakmanschap en de kennisbehoefte mee veranderen. 
Het belang van het opzetten van een Datacoöperatie werd gezien 
door de Rabobank als een versnelling van Smart Farming en een 
kans voor Nederland. De derde presentatie werd verzorgd door 
Henk Aarts van Q-ray. Hij haalde een aantal praktische voorbeelden 
aan waarbij datadeling in zowel de horizontale als verticale keten 
leidde tot nieuwe samenwerkingen en efficiëntie in het systeem. 
Bovendien werd door het op de juiste manier delen van data de 
voedselveiligheid gewaarborgd en was het resultaat mede dat er bij 
fouten slechts een kleinere batch teruggehaald zou moeten worden 
in een terugroepactie. 

Na een rondleiding door de fabriek van Schuitemaker Machines en 
een demonstratie van de Innovado voerrobot, stak Evert van de 
Akker van TNO van wal over het Smart Dairy Farming initiatief. Dit 
is een samenwerking tussen Royal FrieslandCampina, Agrifirm en 
CRV voor datadeling in de melkveehouderij. Door het afstemmen 
van datastromen kunnen veel processen binnen de melkveehouderij 
worden geoptimaliseerd. Zo krijgt de boer meer zicht in de 
informatiestromen en kan hij/zij betere beslissingen nemen 
gebaseerd op real-time informatie. 

Bart van Geel van Kezzler.com nam de aanwezigen mee in de wereld 
van track & trace tot op het individuele product, afkomstig van een 
geografisch te traceren plek en geproduceerd door een betrouwbare 
leverancier. Door middel van betrouwbare en unieke codering kan 
een consument rechtstreeks in contact komen te staan met de 
producent. Hierdoor ontstaat er een moderne relatie tussen begin en 
eind van de ‘keten’. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie van Pieter Blok 
van Wageningen University & Research over de ontwikkeling van een 
broccoli oogstrobot. In zijn presentatie haalde hij terecht de discussie 

over arbeidsvervanging van robots aan. Hij weerlegde dit met het 
valide argument dat personeel dat deze taken wil uitvoeren schaars 
is en in de toekomst nog veel schaarser gaat worden. 

Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten en  
activiteiten van het AgriFoodTech Platform is te vinden op  
www.agrifoodtechplatform.nl.

Op 29 september kwamen zo’n 60 personen uit verschillende sectoren, organisaties, generaties en windstreken 

op uitnodiging van het AgriFoodTech Platform bijeen bij Schuitemaker Machines in Rijssen (Ov.) om te praten en 

te discussiëren over datadeling en transparantie in de agrifoodketen. Als snel werd duidelijk dat er in deze tijd 

niet meer over een lineaire voedselketen gesproken kan worden, maar dat het meer om een voedselnetwerk aan 

leveranciers, verwerkers en retailers gaat.  

Leergang Ambitieus OndernemenIn 5 dagen een frisse kijk op uw bedrijf en handvatten voor de toekomst.
Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw ondernemersvaardigheden verder te ontplooien, of worstelt u met uw bedrijfsvisie en/of -strategie? Meld u dan aan voor de eerstvolgende editie van de Leergang Ambitieus Ondernemen die van start gaat op  donderdag 19 januari 2017! 
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Zonnig 
Over zon hadden we deze nazomer niets te klagen. Dat hebben we ook gemerkt 
tijdens onze vakbeurs AgroTechniek Holland 2016 in Biddinghuizen. Alle dagen 
waren zonovergoten en dat droeg zeker bij aan de goede sfeer en stemming  
op de beurs. 

Die stemming wordt nog eens verbeterd door de creatieve presentatie van 
verschillende standhouders. Een aantal had ervoor gekozen minder meters te 
reserveren, maar de creativiteit heeft er niet onder geleden. Daarnaast konden  
we behoorlijk veel nieuwe standhouders begroeten, met name op het vlak van 
intern transport, logistiek en precisielandbouw. Ook vond ik de aanwezigheid van 
levend vee en een aantal zeer goed bezochte demonstraties hele waardevolle 
elementen van de ATH 2016. Veel van de bruingebrande standhouders die ik  
sprak, gaven aan dat de stemming op de beurs veel beter was dan dat ze vooraf 
hadden verwacht. 

De verwachtingen vooraf waren gematigd gezien de algehele situatie in de 
landbouw. Dat is ook niet zo vreemd want lage productprijzen en een overheid  
die lange tijd maar geen ei kon leggen over bijvoorbeeld het fosfaatvraagstuk, 
maken het voor (agrarisch) ondernemers niet gemakkelijk om planmatig te 
investeren.

En dat terwijl de meeste van onze klanten juist wel de zon zien in de toekomst.  
Er is immers al veel geïnvesteerd in de huisvesting van vee en de opslag en 
verwerking van akkerbouwgewassen. Alles gericht op een duurzame toekomst  
voor mens, dier en milieu. Hiermee gaat de Nederlandse landbouw voorop in  
de wereld.

En zoals het met de zon is: ze schijnt altijd wel ergens.
De Nederlandse tuinbouwsector loopt al jaren wereldwijd voorop. Desalniettemin 
had de sector het in Nederland zelf de afgelopen jaren moeilijk. Het doet dan  
ook deugd, dat we daar een goed herstel zien. Dat zullen de leden van de  
afdeling Tuinbouwtechniek zeker gaan merken. 

Ook de sector intern transport beleeft een goed herstel. Veel van onze nieuwe  
leden in de afdeling Intern transport en Industrie hebben niets te klagen  
over 2016.

Tenslotte moeten we met elkaar stellen dat zonneschijn alleen ook geen  
goede oogst oplevert. Af en toe hebben we dringend een goede regenbui  
nodig. De uitdaging is om er klaar voor te zijn als de zon opnieuw gaat  
schijnen! 

‘Veel van onze 
nieuwe leden  
in de afdeling  
Intern transport 
en Industrie  
hebben niets  
te klagen over 
2016’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Accu gereedschappen en robotmaaiers 
zetten de trend

De algemene economische ontwikkelingen in de EU-landen 
zijn positief, waarbij de midden- en noord Europese landen 
beter scoren dan de zuidelijke landen. Accu gereedschappen 
en robotmaaiers zijn de gangmakers in de groentechniek. Zij 
verdringen de elektrische (kabel) en de benzinemaaiers. De 
‘ontvangst’ van accu gereedschappen en robotmaaiers,  
oftewel nieuwe technologie verschilt sterk per land. 
Marktacceptatie start veelal in de particuliere markt en de 
professionele markt volgt. Naar verwachting zal het aantal 
verkochte robotmaaiers in Europa in 2016 ca. 370.000 maaiers 
bedragen. Dit betekent in relatie tot de afgelopen jaren jaarlijks  
een groei van 20%. 

De verkoopwaarde van aangedreven tuingereedschappen is in  
de afgelopen drie jaren gestaag toegenomen, zowel op jaarbasis 
als op halfjaarbasis.

In opdracht van EGMF, de European Garden Machinery industry Federation, heeft GfK een analyse  

gemaakt op basis van de ontwikkelingen in maatschappij en markt(en) groentechniek.   

© GfK 2016 | EGMF | 11. Oktober 2016 16
Petrol walk-behind, El. walk-behind, Robot Mowers, Sit-on/Tractors

Lawnmowers total*: Share of Accu, Jan-Jun 16

2,29%

2,96%

3,24%

4,63%

8,60%

4,63%

Sales Volume in %

1,72%

5,12%

5,33%

6,15%

6,51%

3,73%

Sales Value in %

EU 5 EU 5
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* Lawnmowers, Hedge Trimmers, Trimmer/Brushcutters, Shredders, Chain Saws, Blow Vacs, Aerators, el. Grass Shears

Powered Gardening* grew continuously over the last three years
EU 5 (FR, DE, UK, NL, BE)
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Sales Value in mill. €
+3,2% +3,1%+3,7% +0,6%

De grasmaaiers zijn koploper in de range van aangedreven  
tuingereedschappen.
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Powered Gardening – Share of Product Groups
EU 5 (FR, DE, UK, NL, BE); Jan-Jun 16

7,5%

66,3%

10,9%

9,9%

Aerators

El. Grass Shears

Hedge Trimmers

Lawnmowers Total

Trimmer/Brushcutter

Shredders

Chain Saws

Blow Vacs

17,8%

38,9%

26,2%

8,7%

Sales Value in % Sales Volume in %

-7,7%

+8,1%

+3,9%

+4,6% -10,0%

+1,1%
+2,3%

+6,2%

Zoomen we in op de grasmaaiers dan constateren we een groei van  
elektrische (kabel en accu) en robotmaaiers, met name in verkoopwaarde  
maar ook in verkoopvolume. 
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Lawnmowers Total
EU 5 (FR, DE, UK, NL, BE)

43% 43% 39%
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33% 31% 31%
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Petrol Lawnmowers
walk- behind

Electric Lawnmowers
walk-behind

Robot Mowers

Sit on / Tractors

Sales Value in %

+5,5% -5,1%

+62,6% +37,3%

-3,5% +9,0%

-0,7% +3,7%

+5,1% +3,9%

5% 6% 5%1% 2% 3%

62% 59% 60%

31% 33% 32%

Jan-Jun 14 Jan-Jun 15 Jan-Jun 16

-4,3% +2,3%

+1,6% -2,5%

-9,1% +4,1%

+67,9% +60,0%
+1,4% -9,8%

Sales Volume in %

Markt accu en robot, de nieuwe technologie in maaien.
In de vijf landen is de verkoopwaarde van accu grasmaaiers 3,7%. In 
verkoopvolume is deze 4,63%. Opvallend zijn de verschillen in rangorde 
gebaseerd op waarde of volume. 
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Petrol walk-behind, El. walk-behind, Robot Mowers, Sit-on/Tractors

Lawnmowers total*: Share of Robot, Jan-Jun 16

0,05%

1,66%

2,31%

5,86%

8,06%

3,27%

Sales Volume in %

0,36%

4,99%

15,77%

20,96%

22,22%

11,84%

Sales Value in %

EU 5 EU 5

In de vijf landen is de verkoopwaarde van robotmaaiers 11,64%, in verkoopvolume is deze 3,27 %. Ook hier wijzigt de rangorde gebaseerd op waarde of volume.
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EuroSkills 2016 Göteborg 
1 t/m 3 december
Van 1 tot en met 3 december 2016 vertegenwoordigd de Nederlandse Vakkanjer 
landbouwmechanisatie Maurice Bakker uit Uithuizermeeden (Gr.), Nederland tijdens 
EuroSkills 2016 in Göteborg (S). Maurice is één van de 13 Nederlandse talenten die in 
verschillende disciplines meedoen aan EuroSkills 2016 en kans maken op een ticket 
naar de WorldSkills 2017 van 14 t/m 19 oktober 2017 in Abu Dhabi (VAE). Maurice is 
werkzaam bij Lourens Landbouwmechanisatie uit Oldenzijl (Gr.). Een andere EuroSkills 
deelnemer is CAD-tekenaar Rick Verboom van Frans Vervaet B.V. (Zld.). 

In de aanloop naar EuroSkills trainen alle kandidaten volop. Zo kon u Maurice aan het 
werk zien op de stand van Fedecom Academy tijdens AgroTechniek Holland. Ook oefende 
hij samen met begeleider Paul Dijkstra van Fedecom Academy met de Datar Scoop en 
EST (serviceprogramma’s). Paul treedt eveneens op als expert tijdens EuroSkills 2016. 

Bij Kramp volgde Maurice een cursus hydrauliek en trainde hij op het Friesland College in 
Heerenveen. Zijn leraar zette daarvoor verschillende opdrachten voor hem klaar op het 
gebied van hydrauliek, elektrotechniek, motoren en transmissies. Dat zijn voornamelijk 
storingsopdrachten waarbij Maurice moet uitzoeken hoe de verschillende systemen 
werken, vervolgens diagnoses moet stellen en de storing moet repareren. 

De verrichtingen van de Vakkanjers zijn te volgen via www.vakkanjers.nl en op  
www.facebook.com (even zoeken op Vakkanjers of Maurice Bakker). Fedecom  
en Fedecom Academy wensen alle EuroSkills kandidaten en in het bijzonder  
Maurice Bakker en Rick Verboom alle succes!

Agenda
NOVEMBER 2016
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 
Evenementenhal Gorinchem
6 december
www.fedecom.nl

 JANUARI 2017
Lamma Show
Peterborough (UK)
18 & 19 januari 
www.lammashow.com 

FEBRUARI 2017
SIMA
Paris Nord Villepente (F) 
26 februari t/m 3 maart 
www.simaonline.com

 MAART 2017
LogiMAT
Neue Messe Stuttgart (D)
14 t/m 16 maart
www.logimat-messe.de

MEI 2017
Agra
Leipziger Messe (D)
4 t/m 7 mei 
www.agra2017.de 

 JUNI 2017
Intermat ASEAN
Exhibition Center, Bangkok (TH)
8 t/m 10 juni 
http://asean.intermatconstruction.com

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

Vooruitblik Fedecom Jaarvergadering  
6 december 2016
 

De ontwikkelingen in de markt en technologie veranderen de spelregels binnen de bedrijfstak in rap tempo.  

Technisch gezien zijn we vandaag de dag tot bijna alles in staat. Maar hoe houdt de mens grip op de techniek.  

Hoe gaat de ondernemer/manager zijn bedrijf aansturen en hoe zorgt hij dat de mensen betrokken en  

gemotiveerd zijn? In onze branche, maar ook in de segmenten waar de afnemers/gebruikers van onze  

producten en diensten zitten. Is de mens nog in beeld of worden alle beslissingen door slimme robots of  

intelligente tablets genomen. De ‘Menselijke Maat in ondernemen’, is dat een lust of een last?

Ledenvergaderingen in de ochtend
In het ochtendgedeelte zijn de ledenvergaderingen van de verschillende  
afdelingen. Hier komen specifieke afdelingszaken, vaktechnische  
aangelegenheden en vragen van leden aan de orde. Ook hier is  
aandacht voor het thema ‘Menselijke maat in ondernemen’. 

 9.30 uur: Ontvangst
 10.00 uur: Ledenvergaderingen van de afdelingen.  
  Leden ontvangen per e-mail het programma  
  met bijbehorende stukken.
 12.30 uur Lunch

Plenair middagprogramma
Prof. Dr. Rudy Moenaert, 
hoogleraar aan de TIAS Business 
School te Tilburg, expert in B2B 
marketing en innovatie schetst 
onverwachte toekomstbeelden 
voor de agrarische sector en de 
techniek. Vooral de veranderende 

wereld van Internet en E-business en de rol van de 
mens in een wereld die steeds digitaler wordt krijgt 
aandacht. 

 13.30 uur Ontvangst relaties
 14.00 uur Plenaire Jaarbijeenkomst en actualiteiten Fedecom
 14.15 uur Inleiding ‘Menselijke maat in de Techniekbranche’ door Professor Rudy Moenaert
 14.45 uur 1e ronde discussie
 15.30 uur Pauze 
 16.00 uur Inleidingen ‘Menselijke maat in de praktijk’ 
  - door Hasan Kesek, executive vice-president van Kverneland Group 
  - door Gerrit van der Scheer, CEO van Royal Reesink
 16.30 uur 2e ronde discussie
 17.30 uur Intermezzo
 18.00 uur Aperitief en diner-buffet

Wees slim, laat u informeren door inspirerende sprekers en ga in gesprek met collega’s en kom naar de  
Jaarvergadering van Fedecom op 6 december in de Evenementenhal te Gorinchem! 
Nog niet aangemeld? Ga dan spoedig naar: www.fedecom.nl/aanmelden-jaarvergadering-2016

Twee succesvolle ondernemers/
managers in de internationale 
maakindustrie, Gerrit van der 
Scheer (l), CEO van Royal Reesink 
en Hasan Kesek, executive vice-
president van Kverneland Group, 
vertellen vervolgens vanuit eigen 

ervaringen wat nodig is om resultaten te boeken in deze dynamische 
tijden door middel van de inzet van medewerkers. De een doet het vanuit 
internationaal perspectief, de ander vanuit nationaal perspectief. 
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Fedecom Academy Planning 2016-2017 Aantal dagen Start

Leergang Ambitieus Ondernemen 6 jan-17

Leergang Operationeel Leiderschap 4 15-dec-16

Leergang Werkplaatschef 6 15-dec-16

De servicemonteur als ambassadeur 2 dec-16

Sales (basis) 3 25-jan-17

Sales (verdiepend) 3 01-feb-17

HR Workshop 0,5 dec-16

Technisch Engels 7 dec-16

Technisch Duits 7 dec-16

Voorraadbeheer: kostenbeheersing en 
reductie 4 jan-17

Professioneel inruilen & taxeren 1 jan-17

MentorPlus doorlopend

Technische trainingen 1-6 doorlopend

Opleidingsaanbod  
Fedecom Academy 2016-2017

MOTOR VAN

ONTWIKKELING
TALENT

MOTOR VAN

ONTWIKKELING
TALENT

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.


