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Goed, beter, best 
Mensen willen zich onderscheiden. Bijvoorbeeld door ergens als individu of als groep de 
beste in te zijn. Hiervoor bestaan vele wedstrijden en ranglijsten. Want, wees eerlijk, het 
heeft alleen maar zin om ergens in uit te blinken als er een publiek is dat dat opmerkt en er 
enthousiast van wordt. Voor bedrijven geldt hetzelfde, sommigen kiezen voor superieure 
kwaliteit, anderen kiezen voor het grootste marktaandeel en weer anderen voor de laagste 
kostprijs. Er zijn ook ondernemers die ervoor kiezen telkens voorop te lopen met innovaties. 
En toch hebben al die bedrijven en ondernemers in de machine- en techniekbranche een ding 
gemeen: ze willen zich onderscheiden door bijzondere prestaties. 

Onze branche ontwikkelt zich continue, beweegt dynamisch in de markt en is altijd op zoek 
naar nieuwe technieken en toepassingen. Dat onze branche daarbij één van de voortrekkers 
is in de Nederlandse economie, is niet altijd bekend. Zo waren enkele Fedecom leden begin 
juni  op een congres van het Nederlandse robotica platform RoboNED om te delen wat de 
mogelijkheden en vragen op het vlak van robotica zijn. Veel onderzoekers van technische 
universiteiten keken er de ogen uit als het gaat om de toepassing van robotica in de 
agrosector. Het congres was mede hierdoor een geweldig platform voor Fedecom om de 
vooruitstrevendheid van onze sector ten toon te spreiden. 

Monteurs vormen echter net zo goed de sleutel tot succes. Om die reden ondersteunde 
Fedecom Academy op 3 juli het TREKKER Sleutel event geörganiseerd door TREKKER / Reed  
Business Events. ‘Onze’ monteurs lieten er zien tot welke technische hoogstandjes zij in 
staat zijn. In naam van hun werkgever vanzelfsprekend en dat zijn vaak mechanisatie-
bedrijven. Om uit te vinden welk landbouwmechanisatiebedrijf zich in 2015 ‘De Beste’, mag 
noemen, is Fedecom dit jaar tevens betrokken bij de organisatie van “Beste LMB 2015”. 
Samen met uitgever Agrimedia en expertisecentrum PTC+ worden hiermee de inspanningen 
en activiteiten van mechanisatiebedrijven beloond.

Om te kunnen bepalen of je het als bedrijf goed, beter of best doet, heb je informatie nodig. 
Zoals gegevens over de afzetmarkt, over klanttevredenheid en natuurlijk ook over financiële 
kengetallen uit de eigen boekhouding. Als je als bedrijf wilt verbeteren, en dat willen de 
meesten, moet je ook een kompas hebben en een scorebord waarop je kunt zien hoe je ten 
opzichte van je omgeving beweegt. De (vertrek) plaats en richting bepalen tenslotte waar 
je uiteindelijk terecht komt. Soms is het bepalen van een richting zonder externe (kompas) 
hulp lastig. Wist u dat Fedecom hiervoor specifieke en branchegerichte hulpmiddelen biedt? 
Zoals de Leergang Ambitieus Ondernemen voor ondernemers en managers en directeuren 
van kleine én grote ondernemingen. Ook bij het bepalen van de positie van uw bedrijf ten 
opzichte van de branchegenoten en de omgeving, uw speelveld zogezegd, kan Fedecom u 
helpen. Dat doen we met benchmarking. De achterliggende gedachte is om van elk bedrijf 
op het terrein waar het wil en kan een kampioen te maken: kampioen kostprijs, kampioen 
klanttevredenheid, kampioen service-verlener. Vergelijking van elkaars prestatie is een 
goede basis om te weten waar je staat. Het is beter dan op basis van gevoel te bepalen 
waar je naar toe wilt. Benchmarking is het beste middel om te blijven verbeteren. Bedrijven 
en branches die zich echt verder willen ontwikkelen, hebben een benchmark. Ik wens u een 
leerzame tocht, van goed via beter naar best!

‘Benchmarking 
is het beste 
middel om  

te blijven  
verbeteren’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Klanttevredenheid en winstgevend-
heid verhogen met opleidingen

Fedecom Academy is er stellig 
van overtuigd dat bedrijven hun 
klanttevredenheid en winstgevendheid 
kunnen vergroten met goede 
gekwalificeerde medewerkers. Jonge 
talentvolle medewerkers met een neus 
voor geavanceerde en intelligente techniek, 
maar ook bestaande medewerkers 
met veel ervaring. Deze motoren van 
talentontwikkeling hebben echter wel 
onderhoud en smeermiddelen nodig. 

Fedecom Academy biedt deze in de 
vorm van branche- en functiespecifieke 
opleidingen en cursussen, op elk gebied. 
Zowel voor de ondernemer zelf als 
voor administratieve medewerkers, 
magazijnmedewerkers, monteurs, 
keurmeesters en bedrijfsleiders. 

Goede gekwalificeerde 
medewerkers vormen 
de spil van elk bedrijf. 

Fedecom Academy 
biedt hiervoor passende 

branchegerichte op
leidingen en trainingen 

op alle niveaus. 
Fedecom Academy heeft als motor van 
talentontwikkeling tot doel om opleidingen 

en trainingen op een hoger niveau te 
brengen. De opleidingen en trainingen zijn 
gericht op:
• Techniek binnen de Landbouwtechniek, 

Groen- en Tuinbouwtechniek, 
Melktechniek en Industrie & Transport

• Communicatie, sales en marketing
• Ondernemersvaardigheden, 

bedrijfsvoering, strategie en visie

Uitstroomrichtingen BBL Mobiele  
Werktuigen Intern Transport
In de sector wordt al veel aan opleiden 
gedaan. Maar de bedrijfsgerichtheid van 
opleiden blijft een aandachtspunt voor 
opleiders. Er zijn enkele ambassadeurs 
in de sector die zich sterk maken voor 
opleidingen waar de medewerker en de 
ondernemer beter van wordt. De opleiding 
Monteur Mobiele Werktuigen, geënt op 
de landbouwmechanisatie, bestaat al 
jaren. De sector heeft sterke behoefte 
aan specifieke uitstroomrichtingen zoals 
melktechniek, groen en tuintechniek en 
interne transportmiddelen. Henk Vlaming 
van de Vlaming Groep is daar een goed 
voorbeeld van. “Wij leiden jongeren al 
jaren op voor het beroep van monteur. 
Daar hebben we wisselende ervaringen 
mee opgedaan. Ik maak me sterk om 
goede vakopleidingen te ontwikkelen 

voor onze eigen leerlingen en voor 
leerlingen van onze collega bedrijven”, 
aldus de bevlogen Henk Vlaming. Als 
goed voorbeeld wordt in samenspraak 
met Fedecom Academy, Henk Vlaming en 
andere vertegenwoordigers uit met name 
de intern transport sector de opleiding 
Mobiele Werktuigen niveau 3 aangepast 
naar de uitstroomrichting Intern Transport. 
“Onderwerpen die kenmerkend zijn voor 
de monteur die intern transportmiddelen 
onderhoud en repareert, krijgen extra 
aandacht in de opleiding. Het kunnen 
lezen, begrijpen en het zelfstandig 
handelen naar de beschrijving van de 
werkplaatshandleiding is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt”.

Aandacht doet groeien! Dat geldt zeker ook voor medewerkers. Als een medewerker de richting meekrijgt  

waar zijn of haar bedrijf naar toe wil, kan dat aanleiding zijn om iets aan persoonlijke ontwikkeling te 

gaan doen.  

Geïnteresseerd?  De opleidingen Monteur Mobiele Werktuigen niveau 3 en 4 én Monteur Mobiele Werktuigen Intern Transport starten al in september! Meer informatie of aanmelden?  Ga dan naar  www.fedecomacademy.nl. 
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Brancheorganisatie faciliteert in contractdiscussie Mechan Groep

,,Een contract stel je als imp orteur en dealer samen op’’
De toon maakt de muziek. Dat bleek uit het contract van de Mechan Groep voor de nieuwe samenwerking met 

haar dealers. De eerste versie werd slecht ontvangen. Maar dankzij de juristen van Koninklijke Metaalunie  

kwamen importeur en dealers met een eensluidend raamcontract naar buiten. Een evaluatie over de waarde 

van goed overleg en van een contract. 

Mirjam Bos, kijkt tevreden terug op de onderhandelingen rond het dealercontract van de 
Mechan Groep. Samen met haar collega-jurist Fred Schoenmakers werd ze in november 
2014 ingeschakeld door de dealerorganisatie van Massey Ferguson. Aanleiding was dat 
de Mechan Groep (met Fendt, Massey Ferguson en Valtra) haar geselecteerde dealers 
allemaal een nieuw dealercontract had gepresenteerd. De inhoud daarvan zorgde voor 
onrust. Massey Ferguson dealervoorzitter Tonny Weevers en -secretaris Cees Peek 
namen contact op met belangenorganisatie Fedecom, die hen koppelde aan Koninklijke 
Metaalunie. Beide juristen bogen zich vervolgens over het- vermeende - onevenwichtige 
contract.

Contract krijgt meer waarde
,,Wat er in stond, was niet in strijd met de wet’’, nuanceert Bos. ,,Het is ook goed dat 
een contract formeel wordt opgesteld; zo kun je afspraken duidelijk formuleren. Maar 
dit contract met haar 24 artikelen was te eenzijdig, en inderdaad in het nadeel van de 
dealers.’’ Daar wrong de schoen, wat Bos uit de gesprekken met de woordvoerders van 
de dealers opmaakte. ,,Het zakelijk opgestelde contract ging voorbij aan de belangen 
van dealers. En in de agrarische en mechanisatiesector handelt men nog veel op basis 
van vertrouwen in elkaar. In rustig vaarwater hadden veel dealers het contract wellicht 
wederom ter kennis geving ontvangen, nu waren ze door de verandering bij de AGCO-
organisatie extra alert. De formele contractpresentatie door een advocaat van de 
Mechan Groep versterkte dat.’’

Doorpakken in klein gezelschap
In eerste instantie nodigde Bos via contactpersoon Cees Peek alle betrokken dealers 
van de AGCO-merken uit in Nieuwegein. Vanuit praktische overwegingen volgden later 
een sessie met twee afgevaardigden per dealernetwerk, de drie importmanagers van 
de Mechan Groep en haar advocaat. ,,Als je in klein gezelschap met elkaar overlegt, 
kun je beter doorpakken, in dit geval per contractartikel.’’ Het doel van Bos was om 
tot een gedragen oplossing te komen. Ze is goed te spreken over de professionele 
instelling van de partijen: ,,Ook de Mechan Groep toonde alle medewerking in onze 
onderhandelingen, hoewel ze natuurlijk zo snel mogelijk in 2015 wilde starten.’’

,,Eerst overleggen, dan formaliseren’’
Na drie maanden was het raamcontract in maart jl. definitief; beide onderhandelings-
partijen waren content. Wat heeft Mirjam Bos geleerd van het proces? ,,Dit komt overal 
voor. Een partij komt met een eenzijdig opgesteld contract, waarin weinig ruimte wordt 
gegeven aan de ander. Dit roept boosheid op en dit geeft een verwijdering die niet het 
gezamenlijke doel dient. Het bijzondere dit keer was dat we namens een grote groep 
van wel zestig dealers handelden. Meestal werken we voor individuele leden. Tegelijk 
merkte ik dat deze situatie van contractonderhandelingen ook voor de dealers vrij nieuw 
was. Bovenal was de samenwerking onderling met alle dealers en met de Mechan Groep 
goed. Dat heeft zeker bijgedragen aan het nieuwe - evenwichtiger - contract.’’ 

Mechan Groep:  
,,Vertrouwen als belangrijkste  
component’’
Wim Hengeveld, verantwoordelijk voor Massey Ferguson in Nederland 
binnen Mechan Groep, heeft begrip voor de ophef maar is duidelijk over de 
contractpresentatie. Ons doel van deze professionaliseringsslag is om onze dealers 
meer trekkers te kunnen laten verkopen binnen hun verzorgingsgebied en meer 
centrale ondersteuning te geven op het gebied van marketing en after sales. Daarom 
hebben we de drie bedrijven De Vor, Agritech en MechaTrac in Mechan Groep 
geïntegreerd en hebben we de merken Fendt, Valtra en Massey Ferguson op de eerste 
plek gezet. Hierdoor bestaat de oude contractpartner niet meer en moest er sowieso 
een nieuw contract komen. En net als in onze overeenkomst met AGCO moest dit 
nieuwe contract ambitie uitstralen. Daarom hebben we een nieuw contractvoorstel 
neergelegd dat voldoet aan alle Europese regelgeving maar ook meteen aangegeven 
dat er ruimte is voor dialoog. Daarom ben ik blij dat we samen met de juristen van 
Koninklijke Metaalunie dit proces hebben begeleid wat uiteindelijk geresulteerd heeft 
in een contract dat recht doet aan de wensen van beide partijen. Ik ben trots op de 
verloop van dit proces en op de constructieve houding van de dealers. 

Mijn leerpunt is dat vertrouwen de belangrijkste component is voor een succesvolle, 
langdurige samenwerking tussen dealer en distributeur. Als er niet alledaagse zaken 
zijn als een nieuwe overeenkomst neem daar dan de tijd voor en laat je bijstaan door 
professionele mensen.’’

Dealerorganisatie:  
,,Juridische meerwaarde’’
Cees Peek was als secretaris dealernetwerk Massey Ferguson Nederland 
woordvoerder namens de MF-, Fendt- en Valtra-dealers. Hij is blij met de herziene 
versie van het contract. ,,Er werd op sommige punten erg veel gevraagd. Daarbij komt 
dat het vertrouwen van de dealers door de organisatieveranderingen afgenomen 
was. Ik kon me voorstellen dat ze nu steigerden. We hebben verstand van handel, 
maar niet van juridische zaken; daarom hebben we, via Fedecom, de juristen van de 
Koninklijke Metaalunie benaderd. 

Hun meerwaarde lag in de kennis, maar ook in de juiste bewoording en de 
haalbaarheid van onze wensen. Zonder hen waren we waarschijnlijk niet zo ver 
gekomen. Sterker, het contract is op sommige punten misschien wel beter dan 
voorheen, maar iedereen heeft vaak weer verschillende wensen. Met dit raamcontract 
kunnen de dealers afzonderlijk hun wensen aan Mechan Groep kenbaar maken. We 
kunnen in goede harmonie weer vijf jaar vooruit.’’

Mirjam Bos
Bedrijfsjurist van Koninklijke 
Metaalunie en specialist op 
het gebied van dealer overeen 
komsten

Wim Hengeveld
Verantwoordelijk voor Massey 
Ferguson in Nederland binnen 
Mechan Groep

Cees Peek
Secretaris dealernetwerk 
Massey Ferguson Nederland
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Op 8 en 9 april waren CLIMMAR vertegenwoordigers uit 11 landen te gast in Utrecht in het kader van de voorjaarsbijeenkomst. De leden van Europese koepel organisatie voor de dealer- mechanisatiebedrijven spraken over diverse CLIMMAR aangelegenheden zoals een nieuw meerjaren beleidsplan, het Europese dealertevredenheidsonderzoek en het vaststellen van nieuwe data verzamelmodellen. 

Sinds medio mei is Fedecom ISO 27001 gecertificeerd. Hiermee zijn Fedecom 
en haar leden ervan verzekerd dat bedrijfsinformatie en informatie over 
(COM-keur) keuringen goed beveiligd is. Jelle Bartlema (Fedecom) en Nanko 
van Dijk (Kader) zijn blij met het behaalde resultaat. 

Beursmanager Willem Bierema informeert deelnemers aan 

GroenTechniekHolland op 9 juni tijdens een volgepakte bijeenkomst op het 

beursterrein over deze grootste vakbeurs in de sector. 

Een delegatie van de afdeling veehouderijtechniek bracht van 23 tot en met 
25 april een werkbezoek aan Letland. Hier staan ze samen op de foto samen 
met een locale veehouder die in 1991 startte met één koe en vervolgens op 
eigen financiële kracht doorgroeide naar 100 koeien.

Volop contrast qua bedrijfsgrootte en huisvesting in Letland. Van huisvesting als pure noodzaak (l) tot een hypermoderne twee jaar oude stal voor 800 dieren. 

Dit laatste bedrijf heeft vier identieke stallen staan. 

Dealertevreden-
heidsonderzoek  
Tractoren 2015
Voor de 5e achtereenvolgende keer wordt het dealertevreden-
heids  onderzoek Tractoren gehouden. Doel is het onderzoeken  
van de mate van tevredenheid van dealers over de  
dienstverlening van en hun relatie met hun trekkermerk. 

De resultaten kunnen vervolgens een stimulans vormen  
voor de trekker merken om eventuele verbeteringen door te  
voeren. Mogelijk draagt dit tevens bij aan positievere 
marktontwikkelingen dan momenteel het geval is. 
De Nederlandse resultaten van het Dealertevredenheid- 
s onderzoek Tractoren 2015 zullen na de zomer bekend  
gemaakt worden. 

De resultaten van het overkoepelende Europese onderzoek 
zullen bekend worden gemaakt tijdens het CLIMMAR congres 
in Stockholm van 15-18 oktober en aan de internationale pers 
worden toegelicht tijdens de CLIMMAR persconferentie op de 
Agritechnica op maandag 9 november 2015. 

Leergang  
Ambitieus  
Ondernemen
In 5 dagen een frisse kijk op uw bedrijf en handvaten voor de 
toekomst, dat is de kern van de Leergang Ambitieus Ondernemen 
van Fedecom. Fedecom helpt 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 20 ambitieuze 
deelnemers gingen u al voor!  
De 4e editie van deze succesvolle Leergang staat gepland op de 
volgende (donder)dagen: 
• 17 september
• 15 oktober
• 12 november
• 10 december

De eindpresentatiedagen zullen in onderling overleg in 
januari 2016 gepland gaan worden. Geïnteresseerd en u wilt 
zich aanmelden? Neem dan contact op met Jelle Bartlema, 
branchemanager bij Fedecom, op 06-5180 3915 of per e-mail  
op bartlema@fedecom.nl. 

Tijdens het RoboNED congres op 3 en 4 juni, vertegenwoordigden Fedecom, 

Louis Nagel en TNO Automotive de techniekbranche met de presentatie ‘ 

Autonome voertuigen voor agrarische toepassingen’. 

‘Verenigingsactiviteiten in beeld’

Deng Zhihong (l) en Alexandre Sun (r) van CAMDA, de Chinese tegenhanger 
van Fedecom, laten zich door Marcel Tramper van PPO-WUR bijpraten over 
de proefvelden van het proefbedrijf in Westmaas. 

Fedecom introduceert stapsgewijs een nieuwe service, de Fedecom 

Nieuwsservice. Deze service voorziet u frequent per e-mail van 

actueel afdelingsgericht nieuws. De afdelingen Landbouwtechniek en 

Veehouderijtechniek ontvangen de Nieuwsservice inmiddels elke week. 

Niels Havermans van Ploeger Oxbo leidt Alexandre Sun (m), international 
department manager en Deng Zhihong (r), Deputy Secretary General van 
CAMDA op 5 juni rond in de Ploeger fabriek in Roosendaal. CAMDA is de 
China Agricultural Machinery Distribution Association. 
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VeBIT gecertificeerd keurmeester, 
vindt dat VeBIT keur deels met zijn 
tijd mee gaat. Als voorbeeld noemt 
hij de keuring van acculaders. “Maar, 
ik vind dat VeBIT keur nog dingen kan 
verbeteren zoals afstappen van papieren 
keuringsformulieren. Dat moet net als 
bij COM-keur volledig online kunnen. Dat 
scheelt enorm veel tijd en bovendien 
hebben klanten met een eigen inlogcode 
zelf ook inzicht in hun eigen keuringen. 
Een ander voordeel is het benoemen van 
toekomstige aandachtspunten. Zo kun 
je bij keuringen op locatie, zoals meestal 
bij heftrucks het geval is, alvast nieuwe 
banden meenemen als je weet dat die de 
vorige keer een aandachtspunt waren”. 

Integratie: ‘best of both’ 
Zowel Munsterman als Heuvels zien dat 
COM-keur en VeBIT keur de laatste jaren 
naar elkaar toe aan het groeien zijn. Heuvels 
verwacht dat een integratie ook meer begrip 
oplevert bij klanten. “Die begrijpen niet altijd 
dat er twee keurmeesters nodig zijn (één 
voor COM-keur en één voor VeBIT keur).” 
Heuvels hoopt dat het nieuwe keurmerk 
online keuren mogelijk maakt. “En wat bij 
COM-keur heel goed werkt, is het geven van 
feedback per e-mail. Dit wordt doorgaans 
binnen twee weken geïmplementeerd en 
je krijgt netjes een terugkoppeling. Verder 
hopen we dat het nieuwe keurmerk de 
goede punten van beide keurmerken 
continueert waarbij online keuren en een 
steekproevenregime wat ons betreft de 
belangrijkste zijn.”

We hebben het over Munsterman Groep in 
Varsseveld. De historie van dit bedrijf gaat 
terug naar 1951 toen Bertus Munsterman 
samen met Drikus Diepenbroek het 
transportbedijf Mundi oprichtte. Mundi 
werd de vaste transporteur van onder 
andere Lundia en Svedex in Varsseveld. 

Eind jaren ‘50 nam de handel in tractoren 
toe en begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw, werd het bedrijf dat inmiddels de 
naam Munsterman droeg, aangesteld 
als Districts Ford Tractor Dealer in Oost 
Gelderland. Tegenwoordig houdt het 
bedrijf zich bezig met agrotechniek, intern 
transport, bouwmachines, hoogwerkers, 
reinigingsmachines en tuin en park. 

Een veelzijdig bedrijf dus dat naast de 
oorspronkelijke vestiging in Varsseveld 
tevens een vestiging in Enschede runt 
met in totaal bijna 40 medewerkers. Het 
bedrijf is onder meer dealer van New 
Holland, Beco, Kuhn, Toyota BT, Haulotte, 

Husqvarna, Honda, Nilfisk en Avant. Om de 
kwaliteit en veiligheid van al het in bedrijf 
zijnde materieel te kunnen waarborgen, is 
Munsterman zowel COM-keur als VeBIT 
erkend keurbedrijf. 

COM-keur voor trekkerkeuringen
“Oorspronkelijk zijn we COM-keur erkend 
keurbedrijf geworden met het oog op de 
trekkerkeuringen en -APK, maar dat traject 
is nog steeds gaande.” Aan het woord 
is Michiel Munsterman, directielid bij de 
Munsterman Groep. “Doordat verplichte 
trekkerkeuringen echter nog niet aan de 
orde zijn, keuren we slechts een beperkt 
aantal trekkers per jaar. Alleen overheden, 
semi-overheden en grote internationale 
bedrijven laten trekkers vrijwillig keuren 
omwille van de veiligheid. Hiernaast 
keuren we veel elektrisch gereedschap en 
tuin en park machines onder COM-keur. 
En doordat we dealer zijn van Haulotte 
hoogwerkers en New Holland verreikers, 
keuren we jaarlijks ook zo’n 100 van 

deze machines.” Munsterman vindt dat 
Fedecom gerust meer en hogere eisen 
mag stellen aan COM-keur erkende 
keurbedrijven. “Kwantiteit, kennis en 
ervaring zijn belangrijk. Als je jaarlijks 
bijvoorbeeld 5 hoogwerkers keurt, heb 
je naar mijn idee veel minder kennis en 
ervaring dan wanneer je er 100 keurt. En 
ik zou een steekproevenregime toejuichen. 
Daarmee borg je het keurmerk en het 
systeem nog eens extra op het gebied van 
kwaliteit en veiligheid.”

VeBIT is specialistisch
Als VeBIT erkend keurbedrijf keurt 
Munsterman jaarlijks 700 tot 750 
heftrucks en de bijbehorende acculaders. 
“VeBIT keur is specialistisch en daardoor 
heel goed toegespitst op intern transport 
materiaal. Een groot voordeel van VeBIT 
is het steekproevenregime. Klanten 
hebben hier ook begrip voor.” Norbert 
Heuvels, service manager intern transport 
in Varsseveld en zowel COM-keur als 

COM-keur en VeBIT keur in de praktijk
In de voorjaarseditie van Fedecom Magazine kwam de voorgenomen integratie van COM-keur en VeBIT aan 

bod door de ogen van twee bestuurders. Maar wat betekent dit voor de praktijk? Om dat te ervaren bezocht 

Fedecom één van de weinige bedrijven die zowel COM-keur als VeBIT erkend keurbedrijf is. 

Norbert Heuvels (l) en Michiel Munsterman van Munsterman Groep zijn enthousiast over de integratie van COM-keur en VeBIT keur.

Voor rijschool Jaap Speelziek Opleidingen past Munsterman medio juni een  
New Holland T6.160 AutoCommand aan. 

10    Fedecom magazine Fedecom magazine       11



Participatie-
maatschappij 
De regering Rutte heeft de term participatiemaatschappij in het leven geroepen. Dit komt er in 
grote lijnen op neer dat iedereen naar vermogen participeert in de samenleving en daarbij minder 
leunt op de overheid als achtervang. De sociale zekerheid wordt een trampoline in plaats van een 
vangnet, om zo de mensen actief te houden in de samenleving.

Fedecom leden staan bekend als zeer actief, net als de klanten die ze bedienen. Hierover 
hoeft de overheid zich wat mij betreft geen zorgen te maken. We zien die actieve houding ook 
binnen de vereniging zelf. Veel leden zijn actief in commissies en besturen of nemen deel aan 
rondetafelgesprekken. Hiermee leveren ze niet alleen waardevolle input voor Fedecom en haar 
leden, maar worden ze zelf ook veel wijzer.

De energie van Fedecom straalt ook uit naar andere brancheorganisaties, zoals VeBIT, de 
brancheorganisatie voor mobiel intern transport. Zoals in de vorige uitgave reeds besproken zijn 
we intensief bezig met een fusie van Fedecom en VeBIT, met als één van de doelen de integratie 
van beide keurmerken. Door de voordelen van beide keuringssytemen te combineren, komen we 
tot één standaard, die zowel de keurende instantie als de gebruikers van het materieel maximale 
zekerheid biedt tegen lage kosten. De gesprekken verlopen zeer constructief en liggen op schema. 
We verwachten op 1 januari 2016 de fusie te hebben afgerond.

Na een succesvolle ATH-beurs afgelopen jaar, staat de tweede editie van de GTH-beurs in 
Biddinghuizen in de startblokken. Op 8, 9 en 10 september verwachten we de professionele 
ondernemers in de groene ruimte op het 12,5 hectare grote beursterrein. De inschrijvingen 
verlopen goed en we mogen een aantal interessante nieuwe exposanten verwelkomen, onder 
andere uit de bedrijfswagenwereld. Voor bedrijven die nog niet deelnemen, maar zich alsnog willen 
profileren op deze landelijke beurs zijn er nog enkele stands beschikbaar. 

Onlangs heb ik zelf de presentatie bij mogen wonen van twee cursisten die de leergang “Ambitieus 
Ondernemen” van Fedecom Academy hebben gevolgd. Het blijkt dat de cursisten tijdens de 
leergang in staat zijn hun eigen organisaties ragfijn te ontleden. De sterke punten, maar ook 
de minder goede punten en de kansen en bedreigingen worden zelf (her)ontdekt en op waarde 
geschat. De toetsingscommissie laat zich daarbij niet zo makkelijk overtuigen en de cursisten 
moeten écht aan de bak. Een verhelderende ervaring, aldus de cursisten, die we naar de dagelijkse 
praktijk kunnen omzetten. En om dat te waarborgen worden de cursisten een aantal maanden 
later verwacht op de terugkomdag, waar de ervaringen worden uitgewisseld.

Al met al genoeg initiatieven binnen Fedecom, waarmee u uw voordeel kunt doen binnen uw eigen 
bedrijf. Daarnaast hebben we nog veel ambities en om die te realiseren hebben we uw participatie 
hard nodig. Maak deel uit van uw eigen participatiemaatschappij die Fedecom heet! 

‘We hebben 
nog veel  

ambities om 
te realiseren 

en hebben uw 
participatie 
hard nodig’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Bevredigend financieel resultaat Fedecom
Op 17 juni heeft de Ledenraad van Fedecom de jaarrekening 
over 2014 goedgekeurd. Deze is mede dankzij enkele eenmalige 
meevallers afgesloten met een positief saldo van €95.880. 
Dit saldo is toegevoegd aan de reserves. De tabel geeft een 
overzicht van de baten en lasten van Fedecom in 2014. Een 
vergelijk met de exploitatie van 2013 is niet gemaakt omdat COM 
en Federatie Agrotechniek halverwege dat jaar fuseerden tot 
brancheorganisatie Fedecom. Een aantal lasten blijkt in 2014 af te 
wijken waaronder hogere secretariaatskosten door het aantrekken 
van de directeur en hogere kosten voor communicatie en 
internationale lidmaatschappen (CEMA). Baten die hier tegenover 
stonden waren meevallers in bestuurs- en projectkosten.

Voor Fedecom zijn niet alleen de verenigingsactiviteiten belangrijk. 
De deelnemingen in onder meer de landelijke vakbeurzen ATH 
en GTH zijn dat ook. Fedecom is namelijk 100% eigenaar van 
AgroTechniek Holland B.V., GroenTechniek Holland B.V. (in deze 
beide B.V.’s is de uitvoering van de beursactiviteiten ondergebracht) 
en Fedecom Academy B.V. (gericht op opleidingen). Daarnaast is er 
nog de Stichting Agrotechniek, waarin het geoormerkte vermogen 
van eerdere fusies van de Federatie is ondergebracht. 

Bent u geïnteresseerd in meer details of wilt u een toelichting op 
de jaarrekening? Dan nodigen wij u uit om uw vragen per e-mail te 
sturen naar secretariaat@fedecom.nl zodat wij met u contact op  
kunnen nemen. 

Baten Actueel 2014 Begroting 2014

Contributies 422.500 422.000

Diensten COMKeur en B.V.’s 271.228 210.000

Opbrengst producten  35.364  15.000

Overige baten 100.050   

Interest   8.149   5.000

Totaal baten 837.291 652.000

Lasten

Secretariaatskosten 525.551 487.000

Bestuurs- en vergaderkosten  21.618  30.000

Huisvestingskosten   8.568    7.000

Communicatie/PR  45.766  34.000

Lidmaatschappen/abonnementen  36.215  26.000

Projectkosten  31.635  36.000

Jaarvergadering  19.290  20.000

Overige kosten 52.768  25.000

Totaal lasten 741.411 665.000

Saldo baten en lasten  95.880   -3.000

Fedecom leden vullen ledenenquête in

De algemene ledenenquête uitgevoerd door stagiaire 
Tim Olsthoorn is door maar liefst 120 Fedecom leden 
ingevuld. Dit komt neer op 15% van het ledenbestand. 
De respondenten kunnen worden ingedeeld in drie 

subgroepen: importeurs, fabrikanten en dealers. 56% van de 
respondenten is dealer, 23% is fabrikant en 21% is importeur. 
De uitkomsten van de enquête worden in een later stadium 
uitvoeriger bekend gemaakt.
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Voordat we eind 2014 van start konden 
gaan, hebben we in nauw overleg 
met onder meer de stuurgroep (het 
adviesorgaan bestaande uit leden van de 
afdeling Groentechniek) het beursconcept 
verbeterd, tarieven vastgesteld en 
nieuwe kansen gedefinieerd. Een zeer 
constructieve manier om deze beurs 
‘voor en door de sector’ te kunnen 
organiseren. We zijn dan ook verheugd 
om te kunnen meedelen dat de tweede 
beurseditie weer kan rekenen op deelname 
van alle toonaangevende merken uit 
de sector. Daarnaast hebben we een 
substantiële groei kunnen realiseren 
in ‘groeisegmenten’ zoals reiniging en 
grondverzet. GroenTechniek Holland 2015 
wordt hiermee nog meer een ‘one stop 
shop’ voor de groenprofessional. 

Om de relevante en gewenste bezoekers-
groepen optimaal te bereiken hebben we 
samenwerkings overeenkomsten gesloten 
met alle relevante mediapartijen en 

diverse brancheorganisaties. Dit gebeurt 
in aanvulling op de eigen mediacampagne 
die vanaf mei 2015 in toenemende mate 
wordt aangezweld totdat de beurs van 
start gaat. Tesamen met de diverse 
marketingcampagnes van de exposanten 
sturen we aan op een welhaast 
onontkoombare ‘must visit’ voor onze 
bezoekersdoelgroepen. 

Naast de noviteiten, themapaviljoens 
en de stands van alle exposanten 
zijn demonstraties een wezenlijk 
onderdeel van de beurs. Vrijwel alles wat 
tentoongesteld wordt door de exposanten 
kan ook gedemonstreerd worden aan de 
bezoekers. Het is de ultieme manier om 
het expositieprogramma letterlijk tot leven 
te laten komen en alleen voorbehouden 
aan buitenbeurzen met voldoende ruimte. 
Als beursorganisatie willen we hierop nu 
en in de toekomst zeker voortborduren. 
Niet alleen voor GroenTechniek Holland 
2015 maar ook voor de volgende 

edities van AgroTechniek Holland die op 
hetzelfde terrein en in dezelfde periode 
in de even jaren georganiseerd wordt in 
opdracht van Fedecom. Met het vorig 
jaar verworven demonstratieveld naast 
het beursterrein zijn daar volop kansen 
voor. Zeer recent hebben de diverse 
organen binnen Fedecom opnieuw groen 
licht gegeven om de organisatie van de 
4e editie van de ATH beurs weer op te 
starten. Het moge duidelijk zijn dat we 
geen kans onbenut zullen laten om de 
demonstratiecomponent verder uit te 
bouwen. Uiteraard hand in hand met een 
verdere doorontwikkeling van het algehele 
beursconcept. 

Ruim 5 jaar geleden begonnen we met de 
missie om namens Fedecom zelf de beurs 
AgroTechniek Holland te organiseren en 3 
jaar geleden kwam daar de tweede beurs, 
GroenTechniek Holland bij. Inmiddels zijn 
we in een volgende fase beland. Naast het 
zo goed mogelijk organiseren van beurzen 
met zoveel mogelijk publiek, willen we in 
de toekomst voor alle leden van Fedecom 
op een multimediale manier een zo 
groot mogelijk bereik tegen een optimale 
kostprijs realiseren. U zult daar in de nabije 
toekomst meer van horen. Maar te allen 
tijde zullen we ‘ voor en door de sector’ 
opereren, het uitgangspunt waar het in 
2009 allemaal mee begon. 

Willem Bierema
Beursmanager
bierema@groentechniekholland.nl

Trijbewijs niet alleen 
voor trekkers  

JULI 2015
La Foire de Libramont
Libramont, België
24 t/m 26 juli
www.foiredelibramont.be 

 
SEPTEMBER 2015
GroenTechniek Holland
Walibi Holland, Biddinghuizen
8 t/m 10 september
www.groentechniekholland.nl   

CECE-CEMA top ‘Smart Regulation  
for Smart Machines’
Concert Noble, Brussel, België
23 en 24 september
www.cece-cema-summit.eu   

 
OKTOBER 2015
CLIMMAR congres
Stockholm, Zweden
15 t/m 18 oktober
www.climmar.com  

 
NOVEMBER 2015
Agritechnica
Messegelände Hannover, Duitsland
10 t/m 14 november  
(8 en 9 november exclusieve dagen)
www.agritechnica.com  
  
 
DECEMBER 2015
Jaarvergadering Fedecom 
Evenementenhal, Gorinchem 
1 december 
www.fedecom.nl  

Agribex
Brussels Expo, België
8 t/m 13 december
www.agribex.be  

Iedereen die vanaf 1 juli 2015 een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid wil besturen 
dient te beschikken over een T-rijbewijs. Vanaf dan moet namelijke iedere bestuurder van 
een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) 
op de openbare weg in het bezit zijn van het zogenoemde T-rijbewijs. 

Vanaf 1 juli 2015 is een T-rijbewijs op de openbare weg verplicht voor alle bestuurders van 
een LBT en/of MMBS. De tabel geeft extra inzicht voor verschillende situaties.

Voor welke motorvoertuigen geldt de T-rijbewijsverplichting? 
Het T-rijbewijs geldt in principe voor alle LBT’s (landbouw- of bosbouwtrekkers) en  
MMBS’en (motorrijtuigen met beperkte snelheid). Er zijn echter twee uitzonderingen: 
1) LBT’s en MMBS’en die: inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant,  

niet breder zijn dan 130 centimeter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid 
bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen.  
Een mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te  
trekken is niet toegestaan. 

2) Heftrucks, niet breder dan 130 cm zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken 
machine, die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving van een 
fabriekshal of magazijn. De ARBO-wetgeving die nu al verplicht is voor bestuurders  
van heftrucks blijft gewoon bestaan. 

Altijd afrijden op een LBT
Iedereen die een T-rijbewijs wil behalen moet afrijden op een trekker. Ook als het T-rijbewijs 
alleen gebruikt wordt op een MMBS. Het examenvoertuig doet hierdoor recht aan het 
gemiddelde landbouwvoertuig qua grootte, hoogte en breedte en de moeilijkheid van het 
besturen van het voertuig. Hiervoor is gekozen omdat er veel soorten voertuigen vallen 
onder de categorieën LBT en MMBS. Bij het theorie-examen wordt kennis over zowel LBT’s 
als MMBS’en getoetst. 

Fedecom werkt in samenwerking met het Ministerie van I&M aan een folder die uitleg geeft 
over de uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. Deze komt ook via de Fedecom website 
beschikbaar. 

Agenda2e editie GroenTechniek Holland  
met verbeterd beursconcept
Over twee maanden openen de poorten van de tweede editie van de 

vakbeurs GroenTechniek Holland en ten tijde van dit schrijven zijn wij 

als beursorganisatie nog druk doende met het implementeren van deze 

editie. Na een zeer bevredigende eerste editie in 2013, ondanks de  

hevige regenval, kijken we hoopvol vooruit naar de tweede editie die 

van 8 t/m 10 september plaatsvindt op het inmiddels welbekende  

evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen. 

Situatie tot  
1 juli 2015

Overgangsperiode: 1 juli 2015 tot  
1 juli 2025

Situatie vanaf  
1 juli 2025

Voor het besturen van 
LBT’s en MMBS’en op 
de openbare weg is 
geen rijbewijs nodig. 

Personen tussen de 
16 en 18 jaar, die 
beroepsmatig op een 
LBT op de openbare 
weg rijden, moeten in 
het bezit te zijn van 
een trekkercertificaat. 

Iedereen die vóór 1 juli 2015 in het bezit is 
van een B-rijbewijs en 18 jaar of ouder is, 
mag op de openbare weg rijden met een LBT 
of MMBS. Bij de eerstvolgende vervanging 
van het rijbewijs wordt de ‘’T’’ categorie 
automatisch bijgeschreven. 

Bezitters van een trekkercertificaat mogen 
hiermee tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 
een LBT of MMBS besturen. In deze periode 
kunnen zij hun trekkercertificaat omwisselen 
voor een T-rijbewijs. Na 1 juli 2016 is het 
trekkercertificaat niet meer geldig.

Iedereen die op 
de openbare weg 
wil rijden met 
een LBT of een 
MMBS moet in 
het bezit zijn van 
een T-rijbewijs 
of van een 
C-rijbewijs.
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Gefeliciteerd!
De 10 genomineerden zijn, in willekeurige volgorde:

• A. den Dekker & ZN bv – Werkendam
• Abemec Gemert – Gemert
• Gebr. van der Molen v.o.f. – Nieuweschoot
• Kerstens Voeten bv – Roosendaal
• LMB de Bruin – Bodegraven
• LMB Horsmans bv – Klimmen
• PJ van Driel – Luttelgeest
• Van Dam Mechanisatie bv – Ursem
• Vis Mechanisatie – Midwoud
• Wout Hogervorst v.o.f. – Noordwijkerhout

Op 9 september 2015 wordt tijdens de GTH in Biddinghuizen 
bekend gemaakt welke LMB zich het ‘Beste LMB 2015’ van 
Nederland mag noemen. 

Meer informatie vindt u op www.besteLMB.nl

De verkiezing ‘Beste LMB 2015’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

LMB ‘Abemec Sevenum’, 
 

trotse winnaar ‘Bes
te LMB 2014’

De organisatie en sponsoren feliciteren de 10 genomineerde 
bedrijven in de verkiezing ‘Beste LMB 2015’ van Nederland.
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