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Gebruiksgaranties en 
circulair ondernemen
De jaarvergadering van Fedecom op 1 december leverde één duidelijke gemeenschappelijke conclusie 
op: de veranderingen in technologie en economie gaan zo snel, dat de huidige praktijk van handel en 
service in machines op de kop lijkt te gaan. De belangrijkste “drijvers” hiervoor zijn volgens mij de totale 
digitalisering van de maatschappij en het recente klimaatakkoord in Parijs. De digitalisering leidt er onder 
meer toe dat nieuws, ook de primeurs in onze sector, in een mum van tijd over de hele wereld bekend is. 
Dat geldt door de aansluiting van apparaten op Internet (het zogenoemde Internet of Things) in zekere 
zin ook voor data. Maar wat heeft het klimaatakkoord te maken met de toekomst van onze branche, 
vraagt u zich wellicht af? 
De wereldleiders hebben op de klimaattop in Parijs een duidelijke boodschap afgegeven: ‘We gaan 
afscheid nemen van de fossiele brandstofeconomie’. Er is nog geen concrete einddatum afgesproken 
maar de koers en ambities zijn duidelijk. 190 landen, ruim 400 grotere ondernemingen, 120 belangrijke 
investeerders en 150 wereldsteden hebben toezeggingen gedaan om bijvoorbeeld alleen nog 
hernieuwbare energie te gebruiken of CO2-positief te zijn. Het besef lijkt door te dringen dat de huidige 
groei van de consumptie met bijbehorende vraag naar grondstoffen op de huidige manier niet vol te 
houden is. Noodgedwongen moet er overgestapt worden naar een model dat draait om maximaal 
hergebruik van producten en grondstoffen en minimale waardevernietiging. Producten zullen zo 
ontworpen en gemaakt moeten worden dat deze zo volledig mogelijk gerecycled kunnen worden,  
zodat tenminste de grondstoffen hergebruikt worden. Kortom makkelijk te demonteren en een 
eenvoudige scheiding van onderdelen en materiaalstromen.

Het bezit van machines en technieken verdwijnt meer en meer naar de achtergrond ten gunste 
van zorgeloos gebruiksgemak. Dat zie je al in de branche, (grotere) machines worden operationeel 
geleased en door professionele gebruikers (zoals loonwerkers) in toenemende mate gekoppeld aan 
gebruiksuren. Als fabrikant lever je straks bijvoorbeeld geen voermengwagens meer, maar garandeer je 
een evenwichtig gemengd voerproduct dat koeien tot de gewenste melkproductie moet verleiden. Of, 
als dealer verkoop je geen hakselaar meer, maar een volume gehakseld product per uur. De verschuiving 
van bezit naar gebruik zal ook een heel andere dynamiek in de branche teweeg brengen. Er zijn inmiddels 
diverse (hernieuwde) voorbeelden gericht op consumenten zoals Snappcar en BlaBlaCar met deelauto’s 
en carpoolen of Airbnb met de kamerverhuurmarktplaats. Toch zag ik laatst ook al een initiatief in onze 
tak van sport. Via het Amerikaanse MachineryLink kunnen boeren onderling tijdelijk capaciteit in- of 
verhuren. Denk hierbij aan de verhuur van machines die niet jaarrond ingezet worden.  

Ik denk dat een ieder zich kan bedenken dat hierdoor nieuwe spelregels ontstaan rondom onderhoud, 
terugname/inruil en het renoveren of recyclen van machines. Er gaan ook nieuwe serviceconcepten 
ontstaan rondom garanties van draaiuren, advies aangaande productkwaliteit en procesefficiency, 
energieverbruik, et cetera. Uiteraard zal er nog veel water door de Rijn en de andere rivieren stromen 
voordat die nieuwe werkelijkheid er daadwerkelijk is. Het wordt echter wel steeds duidelijker dat 
bedrijven die niet verduurzamen de verliezers van morgen worden. Daarom draait Fedecom het 
vraagstuk liever om. Er is in de samenleving kennelijk een omslag nodig in denken, gedrag en doen. 
Laten we vanuit de branche, ieder op zijn plek, de verantwoordelijkheid nemen voor producten en 
diensten die zo weinig mogelijk restafval achterlaten en zo energiezuinig mogelijk zijn. In het Beleidsplan 
van Fedecom, dat u als bijlage bij dit Fedecom Magazine ontvangt, zijn onder meer maatregelen en 
initiatieven benoemd die het nieuwe circulaire ondernemen dichterbij brengen. 

‘De verschuiving  
van bezit naar 

gebruik zal een 
heel andere  

dynamiek in de 
branche teweeg 

brengen’

Gerard Heerink
Directeur Fedecom
heerink@fedecom.nl

Krachtenbundeling voor  
zekerstellen toekomst 

Nadat verschillende importeurs van 
trekkers en machines hun dealernetwerk 
opnieuw structureerden, zette importeur 
Kamps de Wild begin vorig jaar nieuwe 
lijnen uit. Exclusiviteit voor Claas 
hooibouwmachines en trekkers vormt 
daarbij de basis. Bovendien moet er sprake 
zijn van voldoende hoge verkoopaantallen 
om het hele pakket te mogen voeren. Vier 
mechanisatiebedrijven uit Noord-Holland 
en Utrecht besloten niet af te wachten 
en smeedden zelf toekomstplannen. 
Samen richtten ze hiervoor op 1 november 
2015 het nieuwe bedrijf Combi West 
Mechanisatie BV op bestaande uit 
Evenboer (Broek in Waterland), Smit & 
Alles (Assendelft & Uitgeest), Van den 
Berg Mechanisatie (Kockengen) en Gebr. 
Heemskerk (Nieuw-Vennep). 

Oprichting Combi West Mechanisatie
Volgens Han van Hamburg, eigenaar van 
Gebr. Heemskerk, is de oprichting van het 
nieuwe bedrijf geenszins onder druk van 

fabrikant of importeur tot stand gekomen. 
‘Wij hebben gezamenlijk het initiatief 
genomen voor Combi West Mechanisatie’, 
zegt hij. ‘Door zitting in het dealer-board 
van Claas en gesprekken met Kamps 
de Wild realiseerden we ons dat we ons 
bestaansrecht en zekerheid voor de 
toekomst alleen konden realiseren door 
een bundeling van krachten en een sterke 
onderneming. De fabrikant en importeur 
zien ons nu als één groot bedrijf in plaats 
van als vier individuele bedrijven die ieder 
voor zich werken en inkopen.’ De vier 
bedrijven staken de koppen bij elkaar en 
werkten een plan uit dat is voorgelegd aan 
een verraste en enthousiaste importeur. 
‘De nieuwe BV functioneert als paraplu 
boven de vier bedrijven 
die elk voor een kwart 
aandeelhouder zijn. 

Alle activiteiten voor de 
merken Amazone, Claas 
en Kaweco worden nu 

gezamenlijk ontplooid. Dus ook inruil 
en service. Het werkgebied van de vier 
partners ligt heel mooi aaneengesloten in 
West-Nederland en levert alleen daardoor 
al synergie op’. 

Hulp van Fedecom
Geen van de vier bedrijven was van 
plan om zonder goede voorbereiding 
en goede plannen te starten. ‘Daarom 
hebben we ook de hulp ingeroepen van 
brancheorganisatie Fedecom en van 
Koninklijke Metaalunie’, vervolgt Van 
Hamburg. ‘We hebben onze plannen 
gepresenteerd en zij hebben ons onder 
meer geadviseerd over de volgorde van 
de te zetten stappen en bij de keuze van 
de juiste rechtsvorm’. De beslissing om 
exclusief samen te gaan werken met 
Kamps de Wild betekent ook dat afscheid 
is genomen van andere trekker- en 
hooibouwmerken. ‘Dat is part of the deal. 
Inmiddels worden we daarentegen ook al 
benaderd door andere importeurs die met 
ons samen willen werken.’

De krachtenbundeling heeft geen 
personele gevolgen. Op termijn 
verwachten de bedrijven gezamenlijk 
te gaan specialiseren in bijvoorbeeld 
precisielandbouw toepassingen of in 
verreikers. ‘In plaats van één specialist 
per vestiging, zijn straks één of twee 
gezamenlijke specialisten voldoende.’  

Het (her)structureren van dealernetwerken is normaal gezien het 

domein van fabrikanten en importeurs. Hierdoor is er met name de 

laatste jaren voor veel mechanisatiebedrijven veel veranderd. Soms is 

de hang naar exclusiviteit van (trekker)merken er de oorzaak van dat 

een mechanisatiebedrijf haar vlaggenschipmerk verliest. Hoe verder 

is dan een acute en reeële vraag. 

‘Uniek initiatief 
van dealers  
in West- 
Nederland’
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Bent u klaar voor slim en toekomstbestendig ondernemen?

‘Voedselproductie gaat indoor’
Volgens Paul Ostendorf, futuroloog 
en onderzoeker, staan we aan 
de vooravond van verschillende 
revolutionaire ontwikkelingen op het 
gebied van voedselproductie, -logistiek 
en -consumptie. Ontwikkelingen die 
vooral gedreven worden door de groei 
van de wereldbevolking en verdergaande 
urbanisatie. Ostendorf rekende voor dat 
de huidige globale voedselproductie van 
5 miljoen kilo per minuut met 55 procent 
omhoog moet om in het jaar 2100 11,2 
miljard monden te voeden. 4 miljard 
meer mensen ten opzichte van 2015. 
De voedselproductie vormt hierbij geen 
probleem, de globale distributie speelt 
ons wel parten. Als voorbeeld noemt 
Ostendorf de reis van 2.500 km die 
voedsel gemiddeld in de VS aflegt voordat 
het op het bord van de consument ligt. 
Bovendien voorspelt de VN dat in het jaar 
2100 zo’n 8,6 miljard mensen in stedelijk 
gebied wonen en daarbuiten nog slechts 
2,6 miljard mensen. Momenteel zijn dat 
respectievelijk 4 en 3,2 miljard mensen. 
Kortom: rijkere mensen trekken naar de 
steden en gaan meer en duurder voedsel 
(vlees) consumeren. 

City en personal farming
Klimaatveranderingen en uitersten in 
weersomstandigheden zullen bijdragen 
aan de onzekerheid rondom voldoende 
voedselproductie in de ‘traditionele’ 
productiegebieden. 80 procent van het 
potentiële wereldwijde akkerbouwareaal 
is reeds gecultiveerd en de stijging van 
het zeeniveau beïnvloedt de productie 
ervan. Hierdoor dreigt de basis van 
de voedselproductie, de bodem, in 
gevaar te komen. Een eerste reactie 
hierop is de toepassingen van precision 
of smart farming zoals we dat nu al 
kennen. Hiermee kan het economische 

optimum van het productieproces van 
de voedselproducent bepaald worden 
en dit biedt nieuwe kansen voor nieuwe 
producten en concepten. Denk aan het 
gebruik van tablets en apps op bedrijven 
en in voertuigcabines, big data, autonome 
voertuigen en robots. Ostendorf verwacht 
hiernaast dat niet langer bodem, klimaat en 

technische mogelijkheden centraal staan, 
maar de consument en het product dat hij 
of zij wenst. De daadwerkelijke productie 
daarvan zal letterlijk steeds korter op de 
(stedelijke) consument plaatvinden. Dat 
kan in de vorm van (vertical) city farming, 
maar ook heel kleinschalig in eigen huis in 
de vorm van personal farming. 

Gebruikers van onze producten en diensten investeren anders, minder, slimmer en soms noodgedwongen 

(bijv. in milieumaatregelen) met gevolgen voor de techniekbranche. Hoe ga je als ondernemer slim en  

duurzaam de toekomst in? Tijdens het middagprogramma van de Fedecom Jaarvergadering op 1 december 

deelden de twee gastsprekers Paul Ostendorf en Bert Mouthaan hun visie op Slim Ondernemen in de  

Toekomst.  

‘Rijkere mensen 
trekken naar de 
steden en gaan 
meer en duurder 
voedsel (vlees) 
consumeren’

Volop kansen
Niet alleen smart farming biedt volop 
(nieuwe) verdienmodellen voor zowel 
voedselproducenten als techniek- en 
conceptleveranciers. Doordat de 
productie dichterbij de consument 
plaatsvindt, verdwijnt de traditionele 
(marge-opslokkende) keten en neemt de 

winstgevendheid voor voedselproducenten 
en hun toeleveranciers toe. Als concreet 
voorbeelden noemt Ostendorf de snelle 
opkomst van concepten als HelloFresh en 
de online supermarkt Picnic. 

Op termijn verwacht Ostendorf dat 
de voedselproductie van outdoor naar 

indoor gaat en dat de vrijkomende grond 
teruggegeven kan worden aan de natuur. 
Hij gaat zelfs zover dat hij verwacht dat 
die extra natuur in staat is om het CO2-
probleem op te lossen. 

‘Van volgers naar initiatiefnemers’
Bert Mouthaan, eigenaar van Dutch 
Power Company (DPC) met bedrijven zoals 
Herder, Louis Nagel en Votex, beschreef 
hoe hij via gerichte investeringen zijn 
bedrijven opbouwde. Na aanvankelijk 
als investment-manager te hebben 
gewerkt besloot hij om zelf ondernemer 
te worden. Hij nam een Nederlands bedrijf 
in winkelinrichting over en bouwde het 
uit tot een internationale speler om het 
vervolgens te verkopen aan een Europese 
groep. Dat succes smaakte naar meer en 
daarom richtte hij samen met zijn zoon 
Peter DPC op. In eerste instantie bestond 
de groep uit de merken Herder, Louis Nagel 
en Votex, later volgden Conver, Probotiq, 
Precision Makers en Roberine. Naar eigen 
zeggen greep Mouthaan de kansen die 
zich voordeden en dat is voor hem nog 
steeds erg belangrijk. 

Enkele van de overgenomen bedrijven 
waren marktvolgers die onder de vlag 
van DPC en de leiding van de heren 
Mouthaan omgevormd zijn naar 
vernieuwende initiatiefnemers. Het meest 
sprekende (en trotse) voorbeeld hiervan 
is de ontwikkeling van de autonome 
landbouwtrekker Greenbot. In dit voertuig 
zijn de know-how en technologie van 
de bedrijven Conver, Louis Nagel en 
Probotiq verwerkt. Volgens Mouthaan 
kunnen ketens gebaseerd op onder meer 
precisielandbouw en autonome technieken 
ingezet worden om gebruikers optimaal 
te bedienen en om kostenefficiënt te 
produceren.

Nieuwe kansen zijn en komen er ook op het gebied van voedselproductie zonder  
bodem en met klimaat als basis: 
• Hydroponics: productie van gewassen met LED-verlichting in gemineraliseerd 

water voorzien van de juiste voedingsstoffen zonder grond of ander substraat 
• Aeroponics: productie van gewassen met LED-verlichting in een nevelcultuur 

zonder grond of ander substraat. Het is hiermee nu al mogelijk om de individuele 
dagelijkse behoefte aan groente (200 gram) op één vierkante meter te telen. 
Per hectare zelfs maximaal 2 miljoen kilo. 
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Jaarvergadering 2015

Slim en toekomstbestendig ondernemen
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 In november en december streden 24 talenten uit de landbouwmechanisatie om een plaats in de finale van de VakkanjerWedstrijden 2015 - 2016. De vijf finalisten zijn Harm van Duijnhoven, Mark Peeters, Rene Stoppels, Maurice Bakker en Gert Dedden. 

Verenigingsactiviteiten in beeld

Studenten van Fedecom Academy niveau 3 en docent Wilco Weenink van PTC+ in Ede organiseerden in 

oktober 2015 in het kader van hun studie een studiereis naar de fabrieken van Reform, Case/Steyr en 

Deutz-Fahr. 

Herman van der Fange van AgriBusiness Intelligence en Gerard Heerink schudden elkaar de hand ter gelegenheid van de overname van MechaBulletin door Fedecom per 1 januari 2016. 

Voorzitter Erwin Ros speldt vice-voorzitter Jint van Dijk de gouden Fedecom speld op als dank voor een langjarige periode van bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen Fedecom en haar voorgangers. 

Vakkanjer en EuroSkills winnaar Giel Buijs maakte op de Agritechnica in november deel uit van het 
“Werkstatt Live” team dat live diverse werkzaamheden aan trekkers en machines uitvoerde en 
natuurlijk ook de pers te woord stond. 

Het VA-Keur team van Fedecom presenteerde zich met het nieuwe VA-Keur keurmerk op de Logistica 

vakbeurs van 10 tot en met 13 november in de Jaarbeurs in Utrecht.  

Fedecom voorzitter Erwin Ros presenteert de situatie in de Nederlandse agrotechniek branche tijdens 

het congres van de Landtechnischen Unternehmertagen (LTU) in Würzburg op 14 januari.

Zo’n 95 monteurs namen op 15 januari deel aan het TREKKER Sleutel Event geörganiseerd door 

vakblad TREKKER met ondersteuning van Fedecom Academy. 
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Hapklare brokken 
Allereerst wens ik u, uw familie en uw medewerkers het allerbeste voor 2016. Dat het 
een gezond en succesvol jaar mag worden.

Ik heb gekozen voor de titel hapklare brokken. Enerzijds om een beetje in de stemming 
van de festiviteiten aan het einde van het afgelopen jaar te blijven waarbij we 
waarschijnlijk allemaal teveel happen hebben genomen. En anderzijds wil ik graag 
de aandacht vestigen op de hapklare brokken die Fedecom haar leden biedt in 2016. 
Hapklare brokken die u direct in de dagelijkse praktijk van uw bedrijf kunt gebruiken. 

Te beginnen met VA-Keur, het nieuwe keurmerk van Fedecom. Uit recent onderzoek blijkt 
dat 7% van de werknemers op agrarische bedrijven betrokken is bij een bedrijfsongeval. 
Dat is 2 keer zoveel als in andere branches. In andere sectoren wordt over het algemeen 
met gekeurde arbeidsmiddelen gewerkt, terwijl dat in de agrarische sectoren nog geen 
gemeengoed is. VA-Keur biedt Fedecom leden de mogelijkheid om arbeidsmiddelen tegen 
een aantrekkelijk tarief op een goede en gecertificeerde manier te keuren. Maak voor uw 
bedrijf gebruik van deze hapklare brok en wordt VA-Keur gecertificeerd!

We zien de wereld om ons heen met grote snelheid veranderen en daarmee ook 
de techniek waarmee we zelf en ook onze klanten werken. Dat vraagt bijzondere 
vaardigheden van u en uw personeel. Fedecom Academy, uw eigen opleidingsinstituut, 
biedt u de mogelijkheden om die vaardigheden verder uit te bouwen. Ook deze hapklare 
brok ligt voor het oprapen. 

In 2016 organiseren we weer onze eigen beurs ATH in Biddinghuizen. Met tal van 
interessante vernieuwingen en veel interessante exposanten. Een heerlijke hapklare brok 
voor uw klanten, maar natuurlijk ook voor u als Fedecom lid.

Ik heb al eerder aandacht besteed aan de mogelijkheden die Fedecom biedt voor uw 
persoonlijke ontwikkeling en uw netwerk. Deelnemen aan een commissie of een bestuur 
binnen Fedecom is een goede ervaring voor iedereen die in de branche vooruit wil. 
Diegene die hierin actief is, vindt op zijn weg meerdere hapklare brokken.

Smakelijk eten!

‘Uit recent  
onderzoek blijkt 

dat 7% van de 
werknemers  

op agrarische 
bedrijven  

betrokken is  
bij een bedrijfs-

ongeval’

Erwin Ros
Voorzitter Fedecom
voorzitter@fedecom.nl 

Een half jaar T-rijbewijs
Voor het besturen van een land- en bosbouwtrekker (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid 

(MMBS’en) op de openbare weg is sinds 1 juli 2015 een T-rijbewijs vereist. Dit geldt voor iedereen ouder 

dan 16 jaar die niet over een auto- of vrachtwagenrijbewijs beschikt. Bezitters van een trekkercertificaat 

kunnen deze tot uiterlijk 1 juli 2016 omwisselen voor een T-rijbewijs. Hoe is de invoering van het  

T-rijbewijs tot dusver verlopen?

Joël Speelziek 
 Jaap Speelziek Opleidingen: 
‘Er is veel animo voor het  
T-rijbewijs.’

Timo Vreman
slaagde als kandiaat in één  
keer voor het praktijkexamen. 
Hij had voldoende aan 10 uur 
praktijkles. 

Collega brancheorganisatie en eveneens pleitbezorger van het T-rijbewijs Cumela 
houdt op haar website een overzicht bij van het aantal opleiders voor het T-rijbewijs. 
Dat zijn er inmiddels 68. In de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant is 
het aantal opleiders het grootst. Één van de opleiders uit Gelderland is Jaap Speelziek 
Opleidingen met vestigingen in Aalten, Barneveld en Ede. Speelziek startte met één 
lestrekker, maar nam vanwege de grote belangstelling eind oktober al een tweede 
lestrekker in gebruik. ‘Tot eind 2015 hebben zo’n 50 kandidaten het praktijkexamen 
afgelegd’, zegt Joël Speelziek. ‘Voor ons was het, zoals waarschijnlijk ook voor veel 
collega-opleiders, een gok om te investeren in een lestrekker met aanhanger, maar  
we hebben veel meer kandidaten dan verwacht.´ 

Verkeersinzicht grootste struikelblok
Na ruim een half jaar T-rijbewijs merken de instructeurs en examinatoren dat gebrek 
aan verkeersinzicht het grootste struikelblok is. ‘Het zijn jongens die zo vanaf de 
fiets op de trekker stappen en een rij-opleiding volgen die vrijwel net zo stevig is als 
voor een vrachtauto. Natuurlijk moeten ze een theorie-examen afleggen, maar de 
foutmarge is met maximaal 13 van de 50 vragen fout veel groter dan bij de auto- of 
vrachtwagentheorie (maximaal 6 van de 50 vragen fout). Trekkerrijden kunnen de 
meeste kandidaten prima, maar anticiperen op verkeerssituaties en verkeersborden 
interpreteren, dat is toch lastig voor ze.’ Speelziek ziet een grote verscheidenheid in het 
aantal praktijklessen dat nodig is voordat examen gedaan kan worden. ‘Dat zit tussen 
de 6 en 30 uur rijles.’ Een extra uitdaging is de leeftijdscategorie van de kandidaten 
waardoor de ouders zich, mede door het forse prijskaartje van het T-rijbewijs, flink 
roeren als een kandidaat zakt. Het feit dat alleen de examinator en niet de instructeur 
mee kan in de trekkercabine, deed Speelziek besluiten een camera te plaatsen. De 
examenrit wordt hiermee tevens opgenomen zodat achteraf terug te kijken is. 

Praktijkexamen zit goed in elkaar
Volgens Speelziek zit het praktijkexamen goed in elkaar. ‘Het product klopt en wordt 
serieus genomen’. Verbeterpunten ziet hij ook. Zo mag de broekriem bij het theorie-
examen gerust strakker aangehaald worden. Verder mag het CBR bij de planning 
van de theorie-examens wel wat beter rekening houden met schooltijden en 
vervoersmogelijkheden van de kandidaten. Een punt waar Speelziek zich enigszins 
zorgen over maakt is de aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van bijzondere 
verrichtingen. Tijdens het examen stapt de examinator namelijk af en kan hij indien 
nodig niet ingrijpen bij de minderjarige kandidaat. Over de groep kandidaten met 
een (medische) beperking die voorheen wel een trekkercertificaat kon halen baart 
Speelziek eveneens zorgen. ‘Veel papierwerk en ze mogen lang niet altijd op voor  
het T-rijbewijs’. Dat het T-rijbewijs een goede start heeft gemaakt maar zoals elk 
product verbeterd kan worden, realiseert het CBR zich volgens Speelziek ook.  
‘We hebben inmiddels al de derde versie van het theorieboek ontvangen en de 
kandidaten kunnen sinds kort hun mening geven over het praktijkexamen teneinde  
dit verder door te ontwikkelen.’
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Resultaten Europees  
dealertevredenheids-
onderzoek
CLIMMAR, de Europese brancheorganisatie van landbouwmechanisatiebedrijven, 
presenteerde tijdens een persconferentie op de Agritechnica de resultaten van het 
jaarlijkse dealertevredenheidsonderzoek. Ruim 1.250 dealerbedrijven uit België, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen en 
Zwitserland gaven hun mening over de samenwerking met trekkerfabrikanten en 
-importeurs en over hun tevredenheid met de merken. 

De enquête is verzonden naar zo’n 6.000 dealerbedrijven. Het animo om deel te nemen 
was even groot als in 2014 waarbij de grootste respons ook dit jaar uit Frankrijk (308 
deelnemers), Duitsland (274 deelnemers) en Nederland (176 deelnemers) kwam. 
Beoordeeld zijn onder meer merkimago, verkoopondersteuning, after sales service en 
garantie, marketingondersteuning, betalingsvoorwaarden, anti-diefstal maatregelen en 
de algehele relatie met de fabrikant/importeur. 

Gemiddeld over alle facetten scoren de merken in 2015 een 12,4. Fendt scoort met 13,3 
het hoogst en New Holland het laagst met 11,7. Ten opzichte van de gemiddelde scores 
in 2014 scoorden Fendt, Claas, Massey Ferguson, Deutz-Fahr en New Holland lager. 
Case IH scoorde gelijk en Valtra en John Deere scoorden beter dan in het jaar ervoor. 
CLIMMAR voorzitter Erik Hogervorst wijt de afgenomen tevredenheid aan het ontbreken 
van wederzijds begrip. Hij wil de uitkomsten van het onderzoek voorleggen aan CEMA, de 
overkoepelende Europese organisatie van landbouwmachinefabrikanten. 

Agenda
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Ten opzichte van 2014 waren de Europese dealers in 2015 minder tevreden over de prestaties van de 
trekkerfabrikanten en -importeurs. Voor details kunt u zich wenden tot Jelle Bartlema, secretaris generaal van 
CLIMMAR: bartlema@fedecom.nl. 

FEBRUARI 2016
VA-Keurdag voor keurcoördinatoren
SOMA College, Harderwijk
3 februari
www.va-keur.nl 

Tuinbouw Relatiedagen
Evenementenhal, Gorinchem
16 t/m 18 februari
www.evenementenhal.nl 

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV)
Evenementenhal, Venray
23 t/m 25 februari
www.evenementenhal.nl  

FEBRUARI - 
JUNI 2016
Leergang Ambitieus Ondernemen
Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
www.fedecomacademy.nl  

MAART 2016
Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV)
Evenementenhal, Venray
1 t/m 3 maart
www.evenementenhal.nl 

 APRIL 2016
Bauma
Messegelände, München 
11 t/m 17 april
www.bauma.de 

 MEI 2016
Technisch Kontakt Dagen (TKD)
Nobelhorst, Almere
26 t/m 28 mei
www.tkd.nl 

JUNI 2016
GreenTech 2016
RAI, Amsterdam
14 t/m 16 juni
www.greentech.nl 

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

Mentaal pensioen en  
kwalificatieveroudering
Langere dienstverbanden en lange carrières zorgen ervoor dat we anders omgaan met kennis en kunde. Is die ontwikkeling dan 
wel duurzaam vraag ik mij af. Onderzoek laat immers zien dat de huidige groep medewerkers met langere dienstverbanden nieuwe 
technologieën minder gemakkelijk onder de knie krijgen, dat ze niet vaker maar wel langer verzuimen, dat ze minder makkelijk met 
veranderingen omgaan en dat ze minder gemotiveerd zijn om een training of scholing te volgen. De ambitie om de eigen grenzen te 
verleggen en ook de gretigheid naar het nieuwe en onbekende nemen eveneens af. Routine wordt het toverwoord. Mentaal pensioen 
lijkt de conditie. Werknemers raken “mentaal gepensioneerd” als zij 1) minder op zoek gaan naar nieuwe kennis en vaardigheden, 2) 
minder bevlogen raken, 3) minder waardering van de organisatie ervaren en 4) de focus verleggen van werk, beroep en organisatie naar 
recreatie. Mentaal pensioen veroorzaakt economische kwalificatieveroudering, maar blijkt ook een gevolg ervan. Mentaal pensioen 
schaadt daarmee mens, organisatie en ook maatschappij. Door mentaal pensioen meetbaar te maken wordt het “taboe-onderwerp”  
ook veel beter bespreekbaar in de organisatie.

Mentale pensionering is meetbaar en bespreekbaar en lijkt bovendien goed te bestrijden. Een belangrijke sleutel is werknemers niet  
te gaan “ontzien”, maar ze juist te “zien”. Ruimte voor autonomie en actieve betrokkenheid van medewerkers bij besluitvorming verlaagt 
de kans op mentale pensionering. Ook steun van collega’s, leidinggevenden en partner voor doorwerken spelen een belangrijke rol.

Veroudering van kwalificaties 
Maar lange carrières zorgen ook voor meer blootstelling aan arbeidsrisico’s en aan veranderingen. Je moet ook meer doen om met 
“lichamelijke slijtage”, “kennisslijtage” en “motivatieslijtage” om te gaan. Gevolg van mentaal pensioen is dat mensen geleidelijk aan 
vastroesten in hun manier van denken over werk, over arbeidsverhoudingen, over collegiale omgang en over taakinhoud. Mensen 
gaan zich daardoor steeds meer isoleren van hun omgeving en zij gaan nieuwe trends, opvattingen en ontwikkelingen negeren. Zo 
leren mensen niets nieuws meer, maken zij geen functiewisseling meer en gaan zij geen nieuwe contacten meer aan zodat nieuwe 
opvattingen of meningen hen niet meer bereiken. Bovengenoemde mechanismen maken de inzetbaarheid van deze werknemers 
kwetsbaar en doen prestaties afnemen. Een korte termijn oplossing die de duurzaamheid van inzetbaarheid niet ten goede komt en  
op de langere termijn onhoudbaar en onbetaalbaar lijkt. De uitdaging: bewustwording en gedragsverandering .

Werkgevers kiezen er vooralsnog vooral voor om mentaal uitgetreden werknemers te ontzien 
en mentaal pensioen te “faciliteren”. Weinig organisaties reageren door werknemers uit te 
blijven dagen en ze op die manier te helpen gezond, gemotiveerd en productief te blijven. Onze 
gezamenlijke uitdaging, samen met u is te voorkomen dat het zich bij u en in onze sector verder 
gaat ontwikkelen.

Gelukkig zijn er ook bedrijven die dit onderkennen en medewerkers bewust periodiek uitdagen 
in persoonlijke ontwikkeling. Voorkomen van mentaal pensioen begint op de eerste dag dat een 
nieuwe medewerker bij u begint. Ook een nieuwe jonge BBL-leerling. 

Raymond Sweers
Directeur Fedecom Academy
sweers@fedecomacademy.nl
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Opleidingsaanbod  
Fedecom Academy 2016

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

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

Planning Fedecom Academy 2016 dagdelen 1 2 3 4 5 6

  Sales 1 junior 

  Sales 2 junior

  Sales 3 junior

  Sales 1 senior 

  Sales 2 senior 

  Sales 3 senior 

  Schrijf de winnende offerte

  Professioneel inruilen & taxeren

  Leasing & financieringsproducten

  Meer rendement uit de werkplaats deel 1

  Meer rendement uit de werkplaats deel 2

  Meer rendement uit de werkplaats deel 3

  De monteur als ambassadeur

  De werkplaatschef als ondernemer

  Ambitieus Ondernemen

  HR Workshop

  Technische trainingen

  Technisch Engels

  Technisch Duits

    Voorraadbeheer: kostenbeheersing 
  en -reductie

  MentorPlus

MOTOR VAN

ONTWIKKELING
TALENT

MOTOR VAN

ONTWIKKELING
TALENT


