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Beursberichten 
Er was en is dit najaar weer heel veel te beleven wat betreft evenementen en vakbeurzen. 
In onze branche en binnen een straal van 400 km alleen al Potato Europe, GroenTechniek 
Holland, Agritechnica, Landbouwvakbeurs Assen, Rundveedagen in Hardenberg en in 
Gorinchem, Agribex. En dan zal ik er vast nog een aantal zijn vergeten… 

Wie verwacht dat de organisatoren van dit soort “traditionele” platforms elkaar meer zouden 
opzoeken om een sterker concept neer te zetten ten opzichte van de digitale platforms, 
mediapartijen en beursorganisaties, komt bedrogen uit. In de wereld van de beurzen is de 
concurrentie heviger dan ooit tevoren en zijn hallenbazen en beursorganisaties meer dan 
ooit bezig exposanten (de gebruikers van de meters) op kosten te jagen. Vervelend bijeffect 
is dat de beursagenda overvol is, en dat de kwaliteit van de events er niet echt op vooruit 
gaat. Een kleine greep uit de opvallende gebeurtenissen. 

Potato Europe, een internationaal event bedoeld om de Nederlandse en Europese 
aardappelindustrie van machinefabrikanten tot fritesproducenten en aardappel marketeers 
te promoten. Door het slechte weer moest de eerste dag worden afgelast en vielen de 
rooidemo’s de volgende dag grotendeels in het water, konden bezoekers de buitenstands 
bijna niet bezoeken en kwamen een heleboel bezoekers na urenlang wachten uiteindelijk 
toch nog bij de stands van handel, verwerkers en adviesbureaus terecht. Hoe gaan we 
het geschonden blazoen van de Nederlandse aardappelindustrie herstellen? Is een 
aantal essentiële partijen bereid de handen ineen te slaan en met ter zake kundigen de 
verantwoordelijkheid te nemen om het aardappelevent kwalitatief onderscheidend neer te 
zetten? Fedecom is in elk geval bereid die stap te zetten.

Een ander geval is de Landbouwvakbeurs Assen. Daar spreekt de rechter uit in een 
conflict tussen huurder en verhuurder van de TT Hall, dat de huurder gedwongen plaats 
moet maken. Dit betekent dat de Landbouwvakbeurs van 28 november t/m 1 december 
door een andere partij dan de huurder georganiseerd moet worden. Nu is het wel zo 
dat exposanten met de oorspronkelijke huurder afspraken over inrichting en betalingen 
zijn overeengekomen. Wie gaat dat oplossen? Hier heeft Fedecom in het belang van 
de betreffende regionale dealers, importeurs en fabrikanten het initiatief genomen. De 
belangrijkste overweging hierbij is om rust en regie in de beursagenda te bewerkstelligen.

Onze vakbeurs GroenTechniek Holland op het Walibi terrein medio september, was een goed 
georganiseerde show en vakbeurs die er ondanks storm en veel regen, groen en verzorgd 
uitzag. Weliswaar met minder bezoekers, maar exposanten die met interessante klant en 
prospectcontacten, met een goed gevoel op de beurs terugkijken. Uiteraard valt er een 
aantal zaken voor een volgende editie te verbeteren. Het mooie van de GTH is dat deze, 
net als de ATH, wordt opgezet voor, door en met Fedecom leden. Er zijn geen hoge kosten 
vanwege dure beursorganisaties of hallenverhuurders die het financiële resultaat voor 
zichzelf gebruiken. Het resultaat blijft beschikbaar voor ledenactiviteiten. 

Fedecom neemt haar verantwoordelijkheid in vakbeurzen. Het effect en het resultaat ervan 
zouden nog veel groter kunnen zijn als onze leden de promotie op de vakbeurs maximaal 
weten te koppelen aan de eigen marketingactiviteiten. En als we met z’n allen de afnemers 
en gebruikers met hun wensen en verwachtingen centraal stellen bij het showen en het 
demonstreren van machines, kan papier en internet niet op tegen een echte vakbeurs van en 
door de branche.

‘Fedecom  

neemt haar  

verant woordelijkheid 

in vakbeurzen’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Het digitale gemak van VA-Keur

Ruim zeven jaar geleden heeft VAKeur 
de ‘digitale weg’ ingeslagen om het 
keurproces efficiënter en effectiever te 
maken. En met succes, vandaag de dag 
werken alle VAKeur bedrijven met het 
eigen online VAKeur registratiesysteem. 
De uitgevoerde keuringen worden voorzien 
van een uniek genummerde sticker met 
bijbehorende inspectierapportage. De 
keuringen worden vervolgens centraal 
afgemeld en geregistreerd in het online 
VAKeur registratiesysteem, waardoor 
alles rondom het gekeurde werkmaterieel 
digitaal opgeslagen en beschikbaar is. Via 
een speciaal aan te vragen klantenlogin 
bij het VAKeur bedrijf kunnen klanten  
inzicht verkrijgen in de status van hun eigen 
werkmaterieel en hebben ze met een druk 
op de knop toegang tot alle keurrapporten. 
Makkelijk en praktisch zonder allerlei 
(papieren) rompslomp, zowel voor het  
VAKeur bedrijf, als voor hun klanten. 
Momenteel wordt het digitale gemak van 
VAKeur verder uitgebreid. Ditmaal is het 
de beurt aan het bedrijfscertificeerproces. 
Bartlema: ‘Ook hier zijn aanzienlijke 

Directeur Jelle Bartlema van VA-Keur weet het zeker: er is geen  

enkel keurmerk voor machineveiligheid in Nederland zo  

vooruitstrevend bezig als VA-Keur.

efficiencyslagen te behalen. Allereerst 
zijn de eisen van VCA*CUVM vertaald 
naar een eigen VAKeur richtlijn. Om 
uitvoering te geven aan deze eisen  
is een volledig digitaal handboek met 
registratietool ontwikkeld. Ieder  
VAKeur bedrijf kan via deze digitale  
tool zijn veiligheidsbeleid invullen 
en daarmee voldoen aan de 
certificeringseisen van VAKeur. Het 
systeem ondersteunt en stimuleert  
het bedrijf hierin door maandelijks 
een email te sturen waarin alle nog 
openstaande acties staan vermeld.  
Op die manier worden meer bewustzijn 
en grip op het veiligheidsbeleid 
gecreëerd’. 

De certificeringsperiode van de VAKeur 
richtlijn is drie jaar en de certificerende 
instelling die de audits uitvoert is  
HHC/DRS Inspecties BV. Bartlema: ‘Bij 
de eerste initiële certificeringsaudit komt 
een auditor van HHC/DRS fysiek langs en 
in de twee daaropvolgende jaren kunnen 
de audits op basis van de registratietool 
op afstand (digitaal) gedaan worden. Via 
specifieke toegang kijkt HHC/DRS of het 
VAKeur bedrijf de vereiste acties heeft 
verricht en of zijn handboek op orde is.  
Is dat het geval, dan hoeft de auditor niet 
fysiek langs te komen en dat bespaart 
tijd en kosten voor het VAKeur bedrijf. 
Hiermee belonen we bedrijven die alles 

op orde hebben. Is het echter niet op 
orde, dan komt HHC/DRS wel fysiek 
langs en worden daarvoor kosten in 
rekening gebracht.’

Inmiddels zijn het digitale handboek en 
het registratiesysteem zo goed als af. 
De eerste gebruikerstrainingen hebben 
plaatsgevonden en de inlogcodes zijn aan 
de bedrijven toegezonden. Nu is het een 
kwestie van ‘vullen’ van het handboek 
en vervolgens gaan bijhouden. Bartlema: 
‘We hebben hoge verwachtingen van 
deze nieuwe digitaliseringsslag van 
VAKeur en zijn ervan overtuigd dat 
het net als destijds met het digitale 
keurregistratiesysteem, een groot succes 
gaat worden. Uiteindelijk is het allemaal 
bedoeld om onze VAKeur bedrijven 
te voorzien van het beste en meest 
efficiënte keurmerk op het gebied van 
machineveiligheid: VAKeur!
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Klanten melden zichzelf en willen 
kopen bij de bron

De gedrevenheid en vastberadenheid 
straalt direct bij het begin van het 
bezoek af van Martin Westerbeek (53), 
die na verschillende (directie) posities 
Schrijver Stalinrichting in 2012 kocht. 
“Ik geloof in sterke merken, maar je 
moet wel meerwaarde leveren is mijn 
overtuiging. Meerwaarde als bedrijf, 
met je producten, met kennis en met 
medewerkers. Ook geloof ik erin dat de 
koe als productiemiddel altijd zal blijven 
bestaan en daarvoor blijft ook (kalver) 
huisvesting nodig.” Hoewel groei geen 
doel op zich was noch is, groeide de 
omzet sinds de overname van €2 naar 
€4 miljoen en verdubbelde ook het aantal 
medewerkers naar 15. Mede omdat 
bedrijven volgens de bedrijfseigenaar pas 
geld gaan verdienen met repeterende 
productiewerkzaamheden na vier 
productieseries, besteed het bedrijf nu 

alle productie uit in onder meer Polen en 
Tsjechië. Naast de ontwikkeling van eigen 
producten, is het bedrijf leverancier van 
onder meer Holm & Laue, Jourdain en 
Knopf & Oswald. 

Niet druk maken
Terwijl het imago van de veehouderij en 
de landbouw in het algemeen recentelijk 
behoorlijk te leiden heeft gehad van 
negatieve publiciteit en er veel te doen 
is over fosfaat en productierechten, 
is Westerbeek van mening dat je je als 
fabrikant en leverancier niet druk moet 
maken om zaken waar je geen invloed 
op hebt. Wel gelooft hij sterk in social 
selling waarbij niet alleen een grote rol is 
weggelegd voor sociale media, maar ook 
voor alle betrokken mensen. “Maak  
het menselijk en geef je producten en 
services een gezicht.”

Om die transitie kracht bij te zetten 
is Juul Smeets, een van de maar liefst 
drie(!) stagiairs, bezig met een plan voor 
verdere social selling. Juul studeert Applied 
Communication Science aan Wageningen 
University & Research en werkte eerder 
aan een opdracht om te achterhalen welke 
vorm van communicatie het beste past 
bij agrarisch ondernemers. Het rapport 
erover had als veelzeggende titel “Wie de 
boer niet kent, die snapt ‘m niet”. “Boeren 
kunnen veel meer werk maken van hun 
communicatie in de directe omgeving met 
als ultiem doel ambassadeurs kweken 
onder buren en burgers”, zegt ze. “Voor 
bedrijven is het waardevol om de juiste 
klanten een podium te geven.”

Klant meldt zichzelf
De huidige (digitale) maatschappij, 
schaalvergroting en hoger opgeleide 

Schrijver Stalinrichting uit Broekland (Ov.) specialiseert zich al ruim 50 jaar in stalinrichting. Sinds 5,5 jaar is 

Martin Westerbeek er eigenaar, hoewel hij zich liever onder zijn medewerkers schaart. Groei is geen doel op 

zich, bedrijfsontwikkeling en doorgroei van medewerkers, stagiairs en zaterdagkrachten wel.

boeren, leidden er volgens Westerbeek toe 
dat koude acquisitie moeilijker is dan ooit 
tevoren. “Ik geloof en merk dat veehouders 
geen tijd meer nemen en niet meer zitten 
te wachten op een regulier bezoek van 
een vertegenwoordiger. De veehouder van 
nu bereidt zich (online) voor, consumeert 
kennis en selecteert op basis daarvan zijn 
voorkeursleveranciers. Dat moet efficiënt 
en met gelijkwaardige gesprekspartners. 
Kopen bij de bron, de fabrikant of 
importeur dus, past daar mijns inziens bij.”
En als klanten eenmaal het bedrijf, het 
product en de mensen gevonden hebben 
die bij hem en zijn bedrijf passen, dan  

heeft dat bedrijf een eerste gunning  
gehad, maar resultaten uit het verleden 
bieden geen garantie voor de toekomst 
meent Westerbeek. “De klant koopt een 
product met bijbehorende service. Daar 
betaalt hij of zij voor. Bij een volgende 
aanschaf begin je als bestaande 
leverancier gewoon weer op trede 1 
van het verkoopproces en stap je niet in 
op trede 3. Je moet opnieuw alle zeven 
klantcontactmomenten doorlopen om tot 
een nieuwe order te komen.” Dat die zeven 
klantcontactmomenten altijd nodig zijn, 
ondervond het bedrijf door te meten en er 
op die manier bewust van te raken. 

Metingen, bewustwording en kennis
vergaring spelen ook een rol bij het 
Climaflexbox project dat in samenwerking 
met ForFarmers wordt uitgevoerd. In dit 
project worden kalveren elke vijf seconden 
gewogen om de voederconversie te 
bepalen. Het leverde onder andere veel 
kennis op over het effect van ad lib melk 
aanbieden in relatie tot groeisnelheid. 
Het bedrijf ‘consumeert’ hiernaast 
ook regelmatig kennis bij veehouders, 
dierenartsen en andere betrokken 
partners. 

Gedragsgedreven leiderschap
Schrijver Stalinrichting heeft gemiddeld 
twee tot drie HBO en ook universitaire 
stagiairs aan het werk die aan opdrachten 
werken die ertoe doen. Westerbeek en 
zijn medewerkers stoppen graag een deel 
van hun tijd in de begeleiding en dat geldt 
ook voor de diverse zaterdagkrachten. 
“Goede mensen zijn schaars en door 
in hen te investeren, werk je aan 
potentiële toekomstige medewerkers 
en eventuele bedrijfsopvolgers. Als de 
tijd daar is, hoop ik dat mijn kinderen 
of medewerkers het bedrijf willen 
voortzetten.” Gedragsgedreven leiderschap 
speelt een hoofdrol bij de aansturing van 
medewerkers en stagiairs: “Hard op de 
taak, zacht op de mens.”

Schrijver Stalinrichting 

Martin Westerbeek samen met stagiairs Juul Smeets en Jesse Oosterwijk
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Vakbeurs GTH 2017 aangegrepen voor opleidingsoffensief 
Tijdens de vakbeurs 
GroenTechniek Holland 
maakten ruim 1.100 
leerlingen van meer 
dan twintig vmbo
scholen kennis met de 
opleidingsmogelijk

heden op het gebied van mobiele werktuigen. 
Fedecom Academy startte daarmee een 
offensief om jonge mensen te interesseren 
voor een opleiding in een van deze 
technische sectoren. Dat is nodig’, zegt 
onderwijscoördinator Wim Overeem. ‘De 
behoefte aan instroom van nieuw talent 
neemt toe. Dat heeft te maken met de 
vergrijzing. De wenselijke natuurlijke aanwas 
via BOL en BBLopleidingen komt eigenlijk 
zo’n 10 tot 30 procent te kort om dat op 
te vangen, al varieert dat per regio’, zegt 
Overeem. 

Onderwijs als speerpunt
‘Voor Fedecom is onderwijs de komende 

jaren een speerpunt. ‘We vinden het 
onze taak om te zorgen voor kwalitatief 
hoogstaande opleidingen en ook om jongeren 
ervoor te interesseren. Daarom hebben 
we het afgelopen half jaar geïnvesteerd in 
hernieuwde contacten en samenwerking 
met verscheidene onderwijspartners’, zegt 
Overeem. Dat heeft geleid tot nieuwe 
afspraken met een aantal grote partners zoals 
Aeres Tech, ROC Aventus en het Friesland 
College. Aeres Tech is inmiddels de vaste 
uitvoeringspartner van Fedecom Academy, 
deze samenwerking wordt de komende tijd 
ook organisatorisch verder geïntensiveerd. 
‘Met de elf ROC’s die over het hele land de 
opleidingen mobiele werktuigen aanbieden, 
hebben we afspraken gemaakt op het gebied 
van informatie en aanspreekbaarheid. Door 
taken en verantwoordelijkheden op een rij 
te zetten is het weer helder hoe wij elkaar 
kunnen versterken. Zij zijn verantwoordelijk 
voor het onderwijs, wij zorgen ervoor dat 
de behoeften vanuit het bedrijfsleven voor 

de onderwijsinstellingen duidelijk zijn. Wij 
faciliteren bovendien leermiddelen en 
verzorgen updates.’

Innovaties
Overeem: ‘In onze sectoren gaan de verande
ringen heel snel door de vele innovaties in 
het bedrijfsleven en leer middelen verouderen 
hierdoor ook snel. Wij zullen ervoor zorgen 
dat scholen toegang kunnen blijven houden 
tot nieuwe technieken. Fedecom Academy en 
de onderwijspartners geven dat handen en 
voeten door intensief te gaan samenwerken 
in een aantal werkgroepen. Zo is er een 
werkgroep landbouwtechniek die zich focust 
op deelgebieden als aandrijflijnen, trans
missies en elektrotechniek. Scholen en 
bedrijven kunnen hier niet zonder elkaar, is  
de overtuiging van Overeem.

Ontwikkeling begint altijd bij jezelf
Uit een inventarisatie onder de leden van 
de afdeling Industrie & Intern Transport 
blijkt dat circa de helft behoefte heeft 
aan extra monteurs. Er verandert veel 
in de markt: klanten zijn hoger opgeleid 
en runnen professionele bedrijven, 
schaalvergroting neemt toe, marges staan 
onder druk en het arbeidsaanbod van goed 
geschoold personeel wordt schaarser. Hoe 
wil je hiermee omgaan? 

Dit is een van de vragen die Johannes van 
der Meulen van VMR Commerciële Groei 
centraal stelt bij de trainingen die het 
bedrijf speciaal voor Fedecom Academy 
heeft ontwikkeld. ‘Om als ondernemer 
succesvol te zijn en te blijven, moet je 
nadenken over de toekomst. Waar wil je 
heen als bedrijf? Zorg dus dat je een plan 
hebt en betrek je mensen erbij. Zet ze 
aan tot nadenken, creëer bewustwording 
en urgentiebesef. Het ontwikkelen van je 
organisatie vanuit een heldere visie maakt 
dat mensen er graag werken en leren, 
waardoor je bedrijf op een hoger niveau 
komt.’

Naast de Leergang Ambitieus Ondernemen 
ontwikkelde VMR Commerciële Groei ook 
de Leergang Operationeel Leiderschap en 
de Leergang Werkplaatschef. 

Nico Willigenburg: ‘Als je als ondernemer 
of leidinggevende een plan hebt, ben je 
er nog niet. Want, hoe implementeer je 
dat plan binnen je bedrijf of je team? Hoe 
realiseer je de gewenste resultaten? Het 
gaat er dus om handen en voeten te geven 
aan je strategie en aanpak. Zorg dat je 
plan stapsgewijs wordt nageleefd binnen 
je bedrijf of je team. Goed leiderschap is 
daarbij van cruciaal belang: leren om heel 
dicht bij jezelf te blijven: wie ben ik en 
wat wil ik? Dan kun ook je medewerkers 
stimuleren zichzelf te zijn, hun talenten 
te gebruiken en hun beste beentje voor te 
zetten om samen de doelen te realiseren.’

Berry Scholtens: ‘In veel bedrijven is de 
werkplaatschef de spin in het web van 
de aftersales. Ondernemerschap en 
samenwerking met verkoop staan centraal. 
Er is een verschuiving gaande van ‘uurtje
factuurtje’ naar partnerschap met de klant: 
meer focus op onderhoud van machines en 
het delen van kennis, dus de klant helpen 
zijn werk goed te doen. Het gaat erom 
dat je als werkplaatschef je veranderende 
rol begrijpt en goed oppakt. Denk bewust 
na over het ontwikkelpad van de service 
en van de monteurs: mensen niet alleen 
technisch ontwikkelen, maar juist ook in 
communicatie en samenwerking.’

Opleiding Monteur Mobiel  
Intern Transport van start 

Uit voorlichtingsbijeenkomsten kwam naar 
voren dat de Fedecom leden zowel niveau 
3 als niveau 4 op hun verlanglijst hadden 
staan. Zodoende is ervoor gekozen beide 
niveaus aan te bieden en dat resulteerde in 
een aantal niveau 3 en een aantal niveau 
4 inschrijvingen. Met acht inschrijvingen 
werd het minimale aantal van vijf zelfs 
ruim overschreden. Twee van hen zijn 
Rick Goutier (24) uit Kessel en Sven Tamis 
(20) uit Opmeer. Beide zochten een 

monteursopleiding speciaal gericht op Mobiel 
Intern Transport  en vonden die bij Fedecom. 

Rick is sinds kort werkzaam bij de afdeling 
intern transport van Vohamij in Heythuysen 
(L.). Hij rondde eerder al een niveau 
4 opleiding mechatronica af bij Gilde 
Opleidingen en zocht na zijn start bij Vohamij 
een opleiding specifiek gericht op intern 
transport om meer te leren over hydrauliek, 
elektronica en vooral storing zoeken. 

‘Ik heb ook elders gekeken, maar deze 
opleiding sprak mij het meeste aan.’
Sven werkt inmiddels vijf jaar bij Vlaming 
Groep in Zwaagdijk (N.H.) en verzorgt sinds 
twee jaar de service intern transport met 
een eigen servicebus. Hij volgde eerder 
niveau 2 en niveau 3 opleidingen Monteur 
Mobiele Werktuigen en zocht net als Rick 
een opleiding waarbij intern transport de 
hoofdrol speelt. ‘De andere opleidingen 
zijn erg sterk op de landbouw gericht en 
daar heb ik geen behoefte aan. Kennis over 
verbrandingsmotoren, cvttransmissies en 
airco’s is voor mijn werkzaamheden minder 
van belang.’

Het vak van monteur intern transport 
boeit beide mannen omdat ze met veel 
verschillende technieken te maken krijgen. 
‘Vrijwel alles zit erin: aandrijftechniek, 
hydraulica, elektronica, accutechniek, 
storingzoeken, etc.’ Ook waarderen ze de 
zelfstandigheid van hun beroep. Sven: 
‘Je bent alleen onderweg, verleent vooral 
service op locatie en hebt daardoor veel 
verantwoordelijkheid. Maar je kunt ook  
altijd terugvallen op collega’s.’
De eerste indruk van de nieuwe opleiding 
MMIT is goed. ‘Je zit met allemaal 
gelijkgestemden en we hebben vakbekwame 
docenten. Het voordeel van studeren in 
blokweken is dat je toch meer leert dan bij 
vier dagen werken en een dag leren. De stof 
blijft zo ook beter hangen.’ 
De start van de opleiding MMIT is mede 
te danken aan het enthousiasme van ROC 
Aventus uit Apeldoorn en Aeres Tech uit 
Ede. Beide organisaties hebben veel tijd en 
energie gestoken in het tot stand komen van 
deze opleiding. Aventus heeft bijvoorbeeld 
kennis ter beschikking gesteld en Aeres Tech 
heeft speciaal hiervoor een nieuwe docent/
trainer aangetrokken. 

Last but not least zullen de studenten 
de komende twee jaar worden gecoacht 
door Fedecom Academy MentorPlus 
begeleiders. Ervaringen binnen andere 
opleidingen hebben aangetoond dat we 
dankzij deze MentorPlus begeleiding het 
landelijk slagingspercentage van 72% 
met 20% overstijgen. Sinds de Fedecom 
Academy bestaat, heeft ze een gemiddeld 
slagingspercentage van 92%, iets waar we 
als branche erg trots op zijn.

Jeroen Slangen is bij Aeres Tech in dienst 
gekomen om als docent/trainer de opleiding 
Monteur Mobiel Intern Transport (MMIT) te 
verzorgen. Jeroen volgde zoals veel van zijn 
huidige studenten eerst de opleiding monteur 
landbouwmechanisatie. Hij werkte ook zeven jaar 
bij een landbouwmechanisatiebedrijf en volgde 
eveneens de lerarenopleiding automonteur. Na 
de overstap naar een andere werkgever kreeg 
hij naast landbouwmachines ook te maken met 
intern transport en was hij gedetacheerd bij een 
school om daar mee te helpen aan de opleiding 
mobiele werk tuigen. Jeroen vindt het heerlijk om 
met jongeren te werken en met passie te praten 

over het vakgebied. Verder heeft hij zich ten doel gesteld om zijn kennis bij Aeres 
Tech verder te verrijken. 

Rick Goutier (24) uit Kessel en Sven Tamis (20) uit Opmeer zijn twee van de acht studenten die eind september 
startten met de nieuwe tweejarige specialistische opleiding Monteur Mobiel Intern Transport (MMIT). 

Het team van VMR Commerciële Groei met v.l.n.r. Berry Scholtens, Ineke Engelen, Johannes van der Meulen, 
Annemieke Mars en Nico Willigenburg

Dankzij de inspanningen en het enthousiasme van Fedecom, diverse 

individuele leden en de eerste studenten, startte eind september de 

nieuwe tweejarige specialistische opleiding Monteur Mobiel Intern 

Transport (MMIT). Een lang gekoesterde wens van studenten en de 

leden van de afdeling Industrie & Intern Transport! 
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Pop-up
Alles wat snel en tijdelijk wordt gerealiseerd heet in hedendaagse taal “popup”. Te 
denken valt aan een winkel, een café of een camping. Een ander mooi voorbeeld is een 
popup stadspark, zoals bij ons op vakbeurs GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. Dat 
park werd in samenwerking met enkele standhouders gerealiseerd en biedt uitkomst 
voor gemeenten die tijdelijk een vrije ruimte hebben, na bijvoorbeeld het slopen van een 
gebouw. Met een popup park kunnen ze die vrije ruimte fraai en groen inrichten en zo  
het woongenot van de buurtbewoners veraangenamen.

Een heel mooi idee, maar tegelijkertijd ook niets nieuws. Veel van onze leden in het 
groensegment hebben met seizoenen te maken en doen niet anders. Voor tuinders is het 
de normaalste zaak van de wereld, maar ook voor akkerbouwers en veetelers: meerdere 
teelten per seizoen. Na de hoofdteelt wordt verplicht een vanggewas gezaaid, twee pop
up gewassen in één seizoen!

De dagelijkse dienstverlening bij onze leden verloopt ook vaak volgens het popup model. 
De klant belt en uw medewerkers in de verkoop en serviceafdelingen moeten direct 
parate kennis hebben. En dan blijkt dat popup veel voorbereiding vereist. Elk deel van 
het jaar zijn weer andere kennis en ervaring van de medewerkers nodig, echter het hele 
jaar door moet er worden gewerkt aan het uptodate houden van die kennis. Je kunt nu 
eenmaal de kennis als een popup laten verschijnen, zonder dat het op de achtergrond 
aanwezig is.

Er zijn echter ontwikkelingen in de branche die behulpzaam kunnen zijn bij het creëren van 
popup kennis. Virtual reality zal een belangrijk thema zijn op de komende Agritechnica. 
Met behulp van een virtual reality bril kan een monteur systematisch een storingsanalyse 
doen, desgewenst op afstand begeleid door een expert die meekijkt. Hiermee kan een 
allround monteur specialist worden op de machine waaraan hij op dat moment werkt.  
Met de ogen dicht kunnen we verdere toepassingen van de deze techniek bedenken in 
andere disciplines (verkoop, product management, netwerkontwikkeling). 

Ook voor u als Fedecom lid is het goed om eens te kijken naar deze nieuwe ontwikkelingen. 
Met een goede taakverdeling en gerichte trainingen is er vaak meer uit een team te 
halen. Slim gebruik maken van nieuwe technologie zal het persoonlijke gesprek tussen 
leverancier en klant niet kunnen vervangen, maar het kan er wel voor zorgen dat die 
gesprekken effectiever en efficiënter gevoerd kunnen worden. Zo kan er met behulp  
van popup technieken worden gewerkt aan langdurige relaties.

De belangenbehartiging van Fedecom is in elk geval niet popup. We staan gedurende het 
hele jaar klaar om leden van alle afdelingen te ondersteunen. U kent de diensten inmiddels 
en velen van u maken er ook gebruik van als er ergens een vraag “up popt”. Dat kan echter 
altijd beter en meer en dat is in uw eigen belang. Daarnaast zorgt het ervoor dat de kennis 
en ervaring van de Fedecom medewerkers door het hele jaar worden benut. U mag dan 
van ons verwachten dat wij zelf slim omgaan met nieuwe technieken, popup of niet.

Allen veel succes gewenst!

‘Na de hoofdteelt 
wordt verplicht  
een vanggewas  
gezaaid, twee  
pop-up gewassen 
in één seizoen!’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Op dinsdag 12 december organiseert Fedecom haar 

Jaarvergadering. Een bijeenkomst vóór en door  

Fedecom leden en relaties die u niet mag missen! 

Vorig jaar waren maar liefst 350 leden en relaties 

aanwezig om te luisteren naar intrigerende sprekers, 

te discussiëren, van elkaar te leren en te netwerken. 

“WAT” gaan we doen?
Wat moet je doen en laten om succesvol te zijn in de mechanisatie. 
Moet ieder zich op zijn eigen kracht proberen te redden? Of moet 
je het juist zoeken in bundeling van krachten en samenwerking. 
Daarom is het motto van de Jaarvergadering 2017 Fedecom 
“WAT: Working Apart Together”. Het gaat over het vraagstuk hoe 
we als bedrijven onderling slimmer kunnen samenwerken in de 
mechanisatiebranche. Maar ook hoe er binnen bedrijven tussen 
afdelingen en medewerkers slimmer kan worden samengewerkt. 
Hoe gaan de schakels in productie, distributie, onderdelen en 
serviceverlening in de toeleveringsketen van mechanisatie en 
techniek elkaar versterken? Daarnaast gaat het bij dit thema 
ook om samenwerking binnen een bedrijf, tussen leiding en de 
werkvloer, tussen marketing en productie en hoe ga je als team 
maximaal presteren? Working Apart Together: slim samenwerken 
met behoud van ieders eigen identiteit en inbreng. Tussen de 
inleidingen, discussies en workshops door is er meer dan genoeg 
tijd om te netwerken of met de aanwezige leden bij te praten over 
de ontwikkelingen in markt en branche. 

Nieuwe locatie en opzet
Vanaf 9:30 uur bent u allen welkom en om 9:45 uur beginnen 
we met de afdelingsvergaderingen. Hierbij is er gelegenheid 
tot bijpraten met de leden over de vereniging Fedecom en de 
specifieke punten per afdeling. Om 11:00 uur starten we met 
de behandeling van het thema van de dag, WAT: Working Apart 
Together. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken in 
een aantal onderwerpen en deelgroepen verder uitgediept:

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

2.  Samenwerking binnen het bedrijf: hoe binnen de organisatie 
het menselijk kapitaal door (op)leiding maximaal laten 
presteren?

3.  Samenwerking met stakeholders: financiering van bedrijven en 
activiteiten. 

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

Omstreeks 15:45 uur is er een plenaire samenvatting en 
discussie met aandacht voor de specifieke positie van Nederland 
in de internationale economie en samenleving en de rol van 
samenwerking en handelen op eigen kracht. Om 17:00 uur volgt 

Fedecom Jaarvergadering  
op 12 december 2017

een ontspannend en onderhoudend intermezzo waarna u 
vanaf 17:45 uur onder het genot van een hapje en een drankje 
kunt napraten met branchegenoten. 

Centraal op de Jaarvergadering staat dus: samenwerking 
is mensenwerk. Daarmee bouwt Fedecom dit jaar verder 
op het thema van vorig jaar: de menselijke maat in de 
techniekbranche. Het gaat ook om de afweging hoe met de 
snel opschalende nieuwe technologiebedrijven samenwerking 
kan worden gevonden. Meer dan ooit is het duidelijk dat door 
de snelle technologische opmars de bestaande afzetkanalen 
en servicemodellen onder druk staan. Net als voorgaande 
jaren wil Fedecom u inspireren en uitdagen zodat u zich beter 
op de toekomst voor kunt bereiden.

Reserveer dinsdag 12 december alvast in uw agenda om die  
dag gezamenlijk aan de toekomst van uw bedrijf te werken! 
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CLIMMAR congres, agenda en 
Magazine   

Begin oktober vond in Luxemburg stad het 64e jaarlijkse CLIMMAR congres plaats 
met als thema Dealer 2030: wat verwachten boeren, loonwerkers en fabrikanten in 
2030 van hun dealers en mechanisatiebedrijven en hoe ziet het speelveld er dan uit? 
Dit speelveld werd vanuit verschillende kanten belicht en bovenal, bediscussieerd. 
Erick Thürmer, CEO en eigenaar van de Deense fabrikant van draad snijgereedschap 
Thürmer Tools, vertelde over de transitie van een productgerichte benadering naar een 
oplossingsgerichte en hoe hij zich via smart manufacturing, big data en 3Dprinting op 
de toekomst voorbereid. 

Max Schulman, boer in Finland en voorzitter van de COPA/COGENAwerkgroep die zich 
bezighoudt met mechanisatie en innovatie, gaf aan dat het beroep boer al lang bestaat, 
maar verre van ouderwets is. Dealers staan volgens hem vooral voor de uitdaging om 
boeren in begrijpelijke taal te ondersteunen bij ‘connected solutions’ en 365 dagen per 
jaar de klok rond service te verlenen. 

Klaus Pentzlin, loonwerker in Duitsland en voorzitter van loonwerkersorganisaties 
CEETTAR en BLU, vertelde over zijn aanvankelijke scepsis omtrent smart farming en 
datadeling. Volgens hem draait het hierbij om vertrouwen tussen boer/loonwerker 
en fabrikant. Ook omschreef hij dealerservice als primaire aanschafreden en dat 
loonwerkers vanuit die optiek waarde blijven hechten aan ter zake kundige dealers  
in de nabije omgeving. 

De zaterdagmiddag stond in het teken van de ‘CLIMMAR future agenda’ en een uit 
te werken position paper ter ondersteuning daarvan. In verschillende groepen is er 
gediscussieerd over de uitdagingen waarmee dealers de komende jaren te maken 
krijgen. Daaruit zien 10 thema’s gekomen die nader uitgewerkt worden om mede  
een cruciale rol te claimen in Europese smart farming. 

CLIMMAR Magazine
Wist u dat CLIMMAR dit jaar voor het eerst in  
haar geschiedenis een magazine heeft uitgebracht? 
In dit magazine presenteren alle 16 lidlanden hun 
activiteiten en de bedrijfsstructuur in hun land en 
komen alle activiteiten van CLIMMAR uitgebreid  
aan bod. Een digitale Engelse of Duitse versie  
is eenvoudig te downloaden via de website  
(www.climmar.com). Liever een gedrukt exemplaar? 
Neem dan contact op met het secretariaat  
van Fedecom via secretariaat@fedecom.nl,  
of 03060491 11. 
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AgendaUpdates kentekenplicht, ontheffingen 
en hydraulische remverbindingen
Voormalig minister Schultz van Haegen schreef in haar brief van 1 juni 2017 aan de Tweede Kamer het 

voornemen te hebben om het wetsvoorstel kentekenplicht (land)bouwvoertuigen opnieuw in te dienen. 

Dit gaf ons de hoop dat de besluitvorming over dit dossier op relatief korte termijn meer duidelijkheid  

zou kunnen bieden betreffende de thema’s APK, een snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/h, en één 

RDW-loket voor het verlenen van ontheffingen aan landbouwvoertuigen.

Dit was ook reden om hernieuwd in 
gesprek te treden met CUMELA en LTO, 
opdat wij gezamenlijk een ‘aanbod’ 
zouden kunnen doen aan de regering 
over het pakket van maatregelen om de 
verkeerveiligheid van landbouwvoertuigen 
op wettelijke basis te waarborgen. 
Helaas kiest LTO voor een variant op 
het eerder verworpen wetsvoorstel, 
kentekenen op vrijwillige basis, tenzij de 
Europese Commissie dit verplicht stelt 
voor specifieke voertuigcategorieën. 
Fedecom is van mening dat deze 
minimum variant geen recht doet aan de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van alle verkeersdeelnemers. Met 
andere stakeholders worden vervolg
acties voorbereid om maximaal steun te 
verkrijgen voor het geheel van maatregelen 
beschreven in het wetsvoorstel.

Recent heeft de minister haar voornemen 
voorgelegd aan de Raad van State. 
Hetgeen naar verwachting enkele 
maanden zal kosten vanwege de beperkte 
frequentie van bijeenkomsten en de 
agenda van de Raad van State. 

Eén RDW-loket voor het verlenen van 
ontheffingen landbouwvoertuigen
Vooruitlopend op besluitvorming heeft 
de RDW op 7 en 14 september de 
wegbeheerders uitgenodigd om hen te 
informeren over de beoogde werkwijze 
waarin de RDW door de wegbeheerders 
wordt gemandateerd op ontheffingen  
te verlenen. De kernthema’s:
• Het RDWsysteem, bij voorkeur  

op basis van kenteken, bevat de 
identiteit van het voertuig en in 
combinatie met de digitale wegen  
kaart kunnen ontheffingen, zo 
mogelijk in drie soorten, worden 
verleend.

• Wegbeheerders vullen de digitale 
wegenkaart op basis van toetsings
criteria om de geschiktheid van 
wegen te kunnen beoordelen 
voor (land)bouwverkeer met 
specifiek afmetingen. CROW heeft 
een document opgesteld dat 
richtlijnen biedt voor het bepalen 
of wegen geschikt zijn voor (land)
bouwvoertuigen. 

• Ervaringen CBR met het Trijbewijs.

• Ontwikkelingen in (banden)technologie 
en impact op dimensies/massa van 
voertuigen en bodemdruk.

• De politie: handhaving verkeersveilig
heid in relatie tot de praktijk.

 
EU wet- en regelgeving en tweeleidingen 
hydraulische remverbindingen
Op basis van de Europese Verordening 
167/2013 mogen tractoren tot en 
met 31122020 op de markt worden 
gebracht uitgerust met hydraulische 
remverbindingen van het eenleidingtype. 

Met ingang van 01012021 verbieden  
de nationale autoriteiten het op de  
markt aanbieden, de registratie en  
het in verkeer brengen van nieuwe 
tractoren die zijn uitgerust met 
hydraulische remverbindingen van  
het eenleidingtype. 

Punt van zorg/aandacht is dat een  
tractor met een tweeleidingen 
hydraulische remverbinding nog  
steeds een getrokken voertuig van  
het eenleidingtype veilig remt. 

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

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

Landbouwbeurs Assen
TT Hall Assen
28 november t/m 1 december
 www.landbouwvakbeurs.nl

DECEMBER 2017
Agribex
Brussels Expo (B)
5 t/m 10 december
www.agribex.be 

Fedecom Jaarvergadering
Hotel Papendal
12 december
www.fedecom.nl

 

JANUARI 2018

2e editie M.O.V.E. 2018  
vrouwenevent
25 januari
www.fedecom.nl/move

Agro Expo
Schiervelde Hallen Roeselare (B)
27 t/m 29 januari
www.agroexpo.be
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Op dinsdag 12 december vindt de  

Jaar vergadering plaats. Een bijeenkomst  

vóór en door Fedecom leden en relaties  

die u niet mag missen. 

Reserveer 12 december alvast in uw  

agenda om die dag gezamenlijk aan de  

toekomst van uw bedrijf te werken. 

U komt toch ook?

Fedecom  
Jaarvergadering op  
12 december 2017

Hotel Papendal
Papendallaan 3,  
6816 VD Arnhem

Save the date: 

Dinsdag 12 december 2017

Fedecom Jaarvergadering


