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Logo
Het logo bestaat uit de naam ‘Fedecom’ en een beeldmerk. 
Het beeldmerk is een gestileerde F in de vorm van een 
embleem. Het embleem benadrukt het verenigingsgevoel: 
de leden zijn samen Fedecom en Fedecom ‘staat’ voor haar 
leden. De kleurcombinatie bestaat uit grijs (kennis), rood  
(ambitie/ondernemen) en groen (trots). De harde rode en 
groene kleuren laten zien dat Fedecom op de voorgrond 
aanwezig wil zijn. De schaduwrand in de drie kleuren- 
strepen geven het F-embleem meer kracht. Het beeldmerk 
van Fedecom straalt dynamiek uit, maar ook vertrouwen: een 
lid voelt zich thuis bij deze vereniging. Je bent lid, omdat je 
meerwaarde ervaart. Ieder lid is uniek, maar ziet in Fedecom 
de bindende factor. 

Kernwaarden
De vier kernwaarden waarmee Fedecom zich presenteert 
zijn: Trots - Ondernemend - Ambitie - Kennis. Dit zijn niet zo 
maar gekozen woorden. Ze betekenen iets, ze hebben lading 

gekregen. De sector zal de branchevereniging Fedecom als 
zodanig gaan herkennen. Stakeholders ervaren de kernwoor-
den door foto’s, kleurgebruik, teksten en beelden. Het imago 
van Fedecom zit het eerste jaar in een opbouwende fase en 
zal steeds meer inhoud krijgen. 

Communicatie
Fedecom wil de mechanisatiesector vertegenwoordigen 
in Nederland, en de Nederlands sector aan het buitenland. 
Het belangrijkste communicatiemiddel van Fedecom is de 
website: www.fedecom.nl. Bezoekers vinden hier informatie 
over onze activiteiten en het laatste nieuws. Maar ook de 
voortgang van speerpunten, zoals lobby, kennis, marktinfor-
matie, trends en kengetallen. De site heeft een openbaar deel 
en krijgt een besloten deel voor leden. Ook is Fedecom actief 
en herkenbaar aanwezig op bijeenkomsten. Tijdens beurzen, 
open dagen, regiobijeenkomsten presenteert Fedecom zich 
met heldere en realistische standpunten. Dit magazine is daar 
een mooi sprekend voorbeeld van.

Fedecom, 
krachtig in beeld
De naam Fedecom is een samenvoeging van de twee fusiepartijen Federatie Agrotechniek en Centraal  

Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM). Huisstijl, kernwaarden en communicatiemiddelen dragen bij aan  

het overbrengen en versterken van de identiteit en karakter van Fedecom.
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Samen sterk!
Hierbij presenteren wij Fedecom. Voor u misschien wel het 
eerste tastbare resultaat van de fusie tussen Federatie 
Agrotechniek en COM. 

‘Samen sterk’ is de rode draad die door dit fusietraject heeft 
gelopen. Beide organisaties zagen duidelijk in dat het resul-
taat dat wij separaat voor u konden realiseren, niet optimaal 
was. We hebben gezien dat goede initiatieven niet tot het 
gewenste resultaat leidden, doordat de sector er niet 
volledig achter stond. Dat kan beter.

Nu zitten fabrikanten, importeurs en dealers gezamenlijk 
aan tafel, waardoor we aan één oplossing kunnen werken. 
Samen kunnen we zaken als opleiding, certificering en veilig 
landbouwverkeer sectorbreed oppakken. Ook in het lobby-
werk op bijvoorbeeld verkeersveiligheid is het essentieel 
om niet als kleine deelorganisatie te bestaan, maar als één 
mechanisch geheel te werken.

Smeerolie van een goed lopende organisatie is communi-
catie. Maar hoe vaak en in welke dosering? Je wilt vaak wel 
communiceren, maar weet je het volledige verhaal al? Zeg je 
dan al wat, of wacht je nog? Als je communiceert, horen al 
je leden het dan? En onthouden ze het? Hoe krijg je reactie 
of input? Dit magazine is een van de middelen om met u te 
communiceren. Laten we afspreken dat u dit doorleest en 
ons alles wat u opvalt positief en negatief doorgeeft. Dan 
staan we samen sterk!

We horen graag van u! 

Erik Hogervorst & Jint van Dijk
voorzitter & vice-voorzitter Fedecom

voorzitter@fedecom.nl

Voorwoord

‘Samen 
sterk’ is de 
rode draad 
die door dit 
fusietraject 
heeft 
gelopen 
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Fedecom = ...

Onze sector draagt al decennia bij aan vergroting van de mon-
diale welvaart. Met grootse en grote investeringen en producten 
en diensten weten wij bijvoorbeeld de wereldwijde toenemende 
voedselbehoefte zo goed mogelijk te faciliteren. De Nederlandse 
mechanisatietechniek bevindt zich in de voorhoede. Daarom  
presenteren wij met trots onze sector aan Nederland én tegelijk  
de Nederlandse mechanisatiesector aan het buitenland. We
hebben alle reden, maar door krachten te bundelen kunnen
we nog meer waarde creëren.

Onze kracht is ons ondernemerschap. Door ons continue aan te 
passen aan onze omgeving, opdrachtgevers en klanten hebben 
we onze waarde bewezen, en belangrijker, onze klanten geholpen. 
Anderzijds is ondernemerschap innoveren en nieuwe technieken 
toepassen. Die combinatie van luisteren en doen heeft de mecha-
nisatiesector de afgelopen decennia een totaal nieuw gezicht  
gegeven. Zowel in zichtbare producten, als in onderliggende 
techniek en dienstverlening. En dat blijven we doen, zowel in de 
dialoog als in productontwikkeling.

trots
één gezamenlijk doel

ondernemend
initiëren en stimuleren

Trots, Ondernemend, Ambitie, Kennis
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Fedecom = ... Kernwaarden zijn de bouwstenen van een organisatiecultuur. Zij geven smoel aan de ‘persoonlijkheid’ van 

een organisatie. Het zijn tevens onze idealen die we als belangenvereniging na willen streven. Wat mag u 

als lid of relatie van Fedecom verwachten?

Onze leden zijn professionele fabrikanten, importeurs en 
mechanisatiebedrijven. Continuïteit is vanuit economisch en 
maatschappelijk oogpunt een groot goed. Veel bedrijven zijn 
geworteld in de techniek en samenleving. Maar ondanks een 
koestering van het oude en bestaande zijn onze leden zeker 
toekomstgericht. We willen verder en weten dat we vooruit moe-
ten kijken om succesvol te blijven. Bewust gekozen meerjaren 
visies en -strategieën passen daarbij, net zoals moderne manieren 
om met klanten te communiceren en ze goed te servicen.

Onze achterban kan bij ons terecht voor alle informatie en kennis 
over de mechanisatiesector waarin wij actief zijn. Dat maakt ons 
tevens  een kennisbank voor relaties, media en anderen die markt-
informatie, trends, kengetallen of andere data zoeken.  Anderzijds 
anticiperen we op signalen in de markt of politiek met relevante 
informatie over onze thema’s om besluiten of opinievorming te 
ondersteunen. Ten slotte initiëren en stimuleren we gezamenlijke 
(beleids)projecten, zoals verkeersveiligheid, opleiding en werkgele-
genheid en duurzaamheid.

ambitie
kies voor vooruitgang

kennis
actueel en waardevol
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‘Een nieuw gezicht    aan tafel‘

Erik
HoGErVorSt 

(43)  VoorzittEr

•   Mede-eigenaar van Wout Hogervorst 
Mechanisatie in Noordwijkerhout

•   Getrouwd, twee kinderen,  
woonachtig in Noordwijkerhout
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De tijd en geesten waren rijp voor een fusie, vinden Erik Hogervorst (voorheen voorzit-
ter COM) en Jint van Dijk (voorheen voorzitter Federatie Agrotechniek). In de nieuwe 
Fedecom-organisatie zijn ze respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. ’Een logische 
keus’ beargumenteert Van Dijk. ’Ik was aftredend bij de Federatie, dus wilde wel een 
stapje terug doen.’ Toch zal in de praktijk blijken dat beide bestuurders als team optreden. 
Hogervorst: ’We hebben afgesproken dat we elkaar overal in kennen. Ik kan me ook goed 
voorstellen dat we elkaar dit overgangsjaar af en toe vervangen bij bijeenkomsten.’ 
Van Dijk vult aan: ’Het is daarin ook prettig dat Erik en ik elkaar goed aanvoelen en mee-
stal op dezelfde lijn zitten.’

Mechanisatie als rode draad
Over de nieuwe vereniging zijn beide mannen tevreden. Het plaatje schetst een goed 
werkbare organisatie die aan zowel alle dealers, importeurs en fabrikanten plek biedt als 
aan de vijf afdelingen. De leden staan nadrukkelijk voorop, blijkt tussen de regels door. De 
twee bestuurders willen Fedecom nog nadrukkelijker op de kaart zetten als een brede en 
complete belangenorganisatie. Landbouw-, veehouderij-, groen-, tuinbouwtechniek en 
industrie & intern transport vormen de vijf afdelingen waarvoor Fedecom zich sterk 
maakt. Mechanisatie is de rode draad, met weliswaar een sterke link naar de agrosector, 
maar groentechniek en industrie zijn weer andere richtingen. 
Hogervorst licht toe: ’Onze leden leveren deze producten, techniek en service, vaak in on-
derlinge combinaties, dus binnen deze sectoren is er wel degelijk onderlinge samenhang.’

Ketenvervaging en overlapping
Aan de vorming van Fedecom ligt een aantal redenen ten grondslag. Zo zijn de afge-
bakende grenzen tussen fabrikanten en importeurs enerzijds (Federatie Agrotechniek) 
en de dealers (COM) anderzijds, aan het vervagen. ’Je ziet dat er steeds meer onderlinge 
samenwerking en integratie plaatsvindt’, beargumenteert Van Dijk. Fabrikanten gaan  
ook importeren en dealers importeren rechtstreeks van de fabrikant. Daardoor ontstaat 
automatisch al meer toenadering. Door deze ketenvervaging groeide ook de overlap op  
de beleidsterreinen waarop beide organisaties actief zijn. ’Denk aan verkeersveiligheid, 
Europese regelgeving, duurzaamheid en opleidingen; allemaal dossiers waar ieder van 
ons apart mee aan de slag was. Maar we merkten ook dat we afzonderlijk niet genoeg 
konden bereiken’, aldus Hogervorst. ww

‘Een nieuw gezicht    aan tafel‘

Fedecom is een feit. Hoewel de beoogde organisatiestructuur relatief 

snel stond, is zorgvuldig gehandeld: ’We wilden dat alle leden van  

COM en Federatie Agrotechniek er unaniem achter stonden. En dat is 

gelukt.’ Nu is het tijd om te oogsten.

Dit zijn
onze doelen:
 
•   meer resultaat in de beleids- en  

lobbyagenda
•   een herkenbaarder gezicht in de  

mechanisatiesector
•   samen met de Koninklijke Metaalunie 

meer toegevoegde waarde boeken voor  
de leden

Erik Hogervorst: 

‘We laten 
nog meer 
ons eigen 
gezicht als 
kennisorga-
nisatie zien’
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JiNt 
VAN diJk (66)

VicE-VoorzittEr

•   Gepensioneerd, voorheen directeur 
van Kamps de Wild, importeur van 
landbouwmachines te Zevenaar

•   Getrouwd, drie kinderen, zeven 
kleinkinderen, woonachtig in Epe
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Breed draagvlak communiceren
De eerste concrete toenadering dateert van 2011. In een extra ledenvergadering medio 
2012 werden de plannen aan de leden voorgelegd. ’Hier moesten we even pas op de 
plaats maken’, is Van Dijk stellig. ’Je merkte dat sommige leden nog niet overtuigd waren 
van de essentie en de voordelen. Eens te meer bleek dat communicatie in dergelijke 
processen belangrijk is. Want najaar 2012 bleek men wel unaniem achter de nieuwe 
gezamenlijke belangenorganisatie te staan. Ik vind een breed draagvlak een voorwaarde 
om als vereniging iets op te bouwen. En dat is gelukt.’ 

Meepraten is meebeslissen
De hamvraag die Van Dijk zijn leden voorhield was: ‘Waar staan we over vijf jaar als sector?’ 
De sector en techniek verandert namelijk zo snel dat je als vertegenwoordigende organi-
satie ook meemoet als facilitator van informatie, verbinder en lobbyist. ’Als aparte partijen 
konden we ons standpunt niet goed genoeg uitdragen. Daardoor loop je het risico dat 
anderen, vaak beleidsbepalers zonder gedegen kennis van zaken, voor jou gaan beslissen. 
Dat kan zelfs leiden tot onwerkbare situaties. Dat moet je voor zijn. Je moet er bij zijn, waar 
het gebeurt, waar ideeën worden gevormd en beleid wordt gemaakt. Dat men weet dat de 
mechanisatiesector door Fedecom vertegenwoordigd wordt en dat wij met onze kennis en 
producten een meerwaarde bieden. Inmiddels zitten we al met de RDW en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu aan tafel om kentekening van trekkers te bespreken. Zo moet 
het zijn, net zoals we al langer met bijvoorbeeld LTO en CUMELA nauwe contacten hebben.’

Koninklijke Metaalunie als sterke partner
De doelen zijn helder. Meer resultaat in de beleids- en lobbyagenda, een herkenbaarder 
gezicht in de mechanisatiesector. Of zoals Van Dijk het stelt: ’Met elkaar gaat die groene 
lobbydeur nu wel open.’ Een nog aan te stellen directeur zal als boegbeeld van die organi-
satie een belangrijke sleutelrol hebben. Maar ook de samenwerking met Metaalunie moet 
toegevoegde waarde boeken voor de duizend leden van Fedecom. Als brancheorganisatie 
is Fedecom lid van Koninklijke Metaalunie, de overkoepelende vertegenwoordiger van 
tientallen metaalbranches. Metaalunie is algemeen belangenbehartiger rond bijvoorbeeld 
juridische ondersteuning en HR-kennis en ze beschikt over internationale contacten en 
marktkennis. Fedecom daarentegen heeft specialistische kennis van technieken en pro-
ducten binnen de mechanisatie. Hogervorst: ’Die rol van Koninklijke Metaalunie voeren zij 
goed uit. Het is aan ons om Fedecom ook naar hun toe veel nadrukkelijker te presenteren 
en veel meer informatie uit Koninklijke Metaalunie te halen. Want dat kunnen ze. Allemaal 
om onze leden te informeren voor een betere bedrijfsvoering.’

Ontzorgen als kerntaak
Hoewel Hogervorst ‘samen optrekken’ ondersteunt, is hij ook stellig: ’Wij zijn Fedecom en 
moeten ons eigen gezicht laten zien. Dat is zowel maakindustrie, als service en onder-
houd. Van grote en landelijke bedrijven tot kleinere ondernemers, maar allemaal met 
passie voor mechanisatie en de klant centraal. We verbinden de sector, ook internatio-
naal met Europese belangenorganisaties, maar geven alle geledingen nog wel een eigen 
podium en de gelegenheid vanuit die invalshoek mee te denken.’ Een aantal zaken zijn tot 
beider tevredenheid al in gang gezet. Zoals een convenant met diverse opleidingen om de 
sector te voorzien van vers bloed. En ook de beurzen ATH en GTH zijn paradepaardjes die 
volgens beiden pas echt goed laten zien waar Fedecom voor staat. En op korte termijn 
hopen de voormannen dat ze sectorbreed een keuringssysteem door kunnen voeren. 
 ’Dat zijn taken die leden afzonderlijk niet van de grond krijgen, maar wel erg belangrijk 
zijn’, vindt Hogervorst. Wij tonen daarin juist de meerwaarde om ze te ontzorgen.’

Dit zijn  
onze speerpunten: 
 
•   kennis - sectorbreed data warehouse
•  beleid - onderwijs, wet- en regelgeving 
•  innovatie en duurzaamheid
•   lobby - verkeersveiligheid, techniek 

en milieu
•   service - ledenadvies, beurzen,  

opleiding en certificering
•   imago - branding en marketing
•       communicatie - intern en extern

Jint van Dijk: 

‘Je moet 
zijn waar 
het gebeurt 
en waar 
besluiten 
vallen‘
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trots
één gezamenlijk doel

‘ Fedecom 
maakt onze 
sector  
zichtbaar.’



Voor vertrouwen  
en voortgang

Fedecom werkt  
samen met de  
volgende keuringen

COM-keur
Periodieke  
veiligheidskeu-
ring voor machines en materiaal. Jaarlijks 
vinden 80.000 keuringen door erkende 
COM-keur bedrijven plaats en dit aantal 
is groeiende. Volgens de Arbo-wet is het 
verplicht medewerkers te voorzien van 
deugdelijke en veilige arbeidsmiddelen, 
die periodiek gekeurd zijn. Niet keuren is 
beboetbaar. Ook kunnen verzekerings-
maatschappijen het ontbreken van een 
veiligheidskeuring aangrijpen om een 
aansprakelijkheid af te wijzen.

Stichting Kwaliteits-
eisen Landbouw-
techniek (SKL)
SKL is een onafhan-
kelijke keuringsinstelling die de goede 
werking van trekkers, machines en in-
stallaties die gebruikt worden in de land- 
en tuinbouw bevordert en verbetert. De 
spuit- en trekker-keuring zijn daarvan de 
bekendste en goed voor jaarlijks respec-
tievelijk 6.000 en 500 keuringen. 

Stichting Kwaliteits-
zorg Onderhoud 
Melkinstallaties 
(KOM)
In Nederland zijn 18.600 actieve vee-
houders/locaties. Stichting KOM zorgt 
voor kwaliteitsborging van onderhoud 
van melkinstallaties en melkkoeltanks 
op melkveebedrijven. Daarbij hoort ook 
de borging van de melkgift- en gehalte-
registratie. 

Veiligheid
Medewerkers moeten volgens de Arbo-wet met veilige apparatuur werken. Met een 
veiligheidskeuring als het COM-keur of de trekkerkeuring worden alle belangrijke onder-
delen van de trekker of het arbeidsmiddel gekeurd. Zowel op het vlak van persoonlijke 
veiligheid als verkeersveiligheid. 

Bedrijfszekerheid
Een goedgekeurde trekker geeft de minste kans op mankementen en is ook getest 
op technische prestaties. Dat verkleint de kans op stilstand en onnodige kosten. Goed 
onderhoud en afstelling heeft een positieve invloed op de levensduur en de restwaarde. 
Ook is het effect op het brandstofverbruik gunstig.

Zeker zijn van goede werking
De keuring van spuitapparatuur heeft als 
doel om de gebruiker te verzekeren van de 
goede werking van de machine. Bij het ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen is 
immers een nauwkeurige werking vereist 
voor een goed resultaat en de maximale 
reductie van milieubelasting. Zo ook waar-
borgt Stichting KOM met haar keuringen 
de werking en kwaliteit van melkgift- en 
gehalteregistratie.

Een deugdelijke controle op de veiligheid en kwaliteitsborging van 

materieel en arbeidsmiddelen kan de kans op gevaarlijke situaties 

en ongevallen beperken. Daarom schrijft de wet een controle op 

arbeidsmiddelen en spuitmachines voor. 

Een keuring is een een-
voudig middel om de 
staat van trekker, ma-

chine of gereedschap in kaart 
te brengen. Onveilige situaties 
of slijtage komen dan snel aan 
het licht. Technische keurin-
gen geven inzicht in de pres-
taties van het bedrijfsmiddel.

Nut en noodzaak van keuringen

Goed onderhoud 

en afstelling 

heeft een posi-

tieve invloed op 

de levensduur en 

de restwaarde

‘ Fedecom 
maakt onze 
sector  
zichtbaar.’
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rElAtiES
oVEr fEdEcom

Ruud Huirne
directeur Food & Agri Rabobank Nederland

‘ Gezamenlijke    
research agenda‘

’Goed business-
model staat voorop’

’Het belang van agrotechnologie is groot, gezien de toenemende wereldbevol-
king. Daarnaast worden natuurlijke hulpbronnen schaarser, emissiereductie-eisen 
aangescherpt en is er een tendens van afnemende arbeidsparticipatie in de agro- 
sector. De WUR kan een bijdrage leveren aan de benodigde kennisontwikkeling 
en de toepassing van techniek. We hebben een groot deel van de kennisketen in 
huis, van fundamenteel onderzoek, via toepassingsgericht onderzoek tot en met 
proefbedrijven. We werken al samen met mechanisatie-, elektronica- en informatie- 
technologiebedrijven. Zo zijn we op projectbasis betrokken bij de ontwikkeling 
van precisielandbouw, voertuignavigatie, robotica en managementondersteuning. 
Mechanisatietechnologie zal vermoedelijk steeds meer een combinatie worden 
van software en hardware. Ik denk dat Fedecom en WUR goede sparringpartners 
kunnen zijn bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de mechanisatie- 
sector: waar heeft de branche over tien jaar baat bij? Op basis van zo’n research 
agenda kunnen wij gericht zoeken naar oplossingen.’

’Ik denk dat Fedecom de mechanisatiebedrijven in de food- en agrisector nog beter 
op de kaart kan zetten. De agribusiness ligt Rabobank na aan het hart en is één van 
onze speerpunten. We hebben ruim 30 miljard aan krediet uitstaan in de sector en 
ook afgelopen jaar weer 3,5 miljard geïnvesteerd. Graag willen we meedenken met 
organisaties en bedrijven. Wij hebben kennis van de markt, zowel internationaal als 
in Nederland. Vanuit onze vestigingen gaan we in gesprek met de klant en kunnen 
we adviseren over de lokale markt en mondiale trends. Voorop staat vertrouwen in 
de onderneming en ondernemer. We hechten aan marktgerichtheid én een visie op 
duurzaamheid. Daarna kijken we naar zaken, zoals bancaire risico’s, stabiele groei  
en rendement. Nederland loopt een stap voorop qua technologie en efficiëntie. Als 
we blijven innoveren en dat vertalen in een overtuigend businessmodel, volgt de 
financiering wel.

Eldert van Henten
hoogleraar Agrotechnologie Wageningen 
University & Research centre (WUR)
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Wat houdt de afdeling in?
’Onze leden leveren machines, installaties, 
bedrijfsuitrustingen, onderdelen, compo-
nenten en software. Hiermee faciliteren 
we de teelt en oogst van voedergewassen 
en open teeltgewassen en de verwerking 
en opslag ervan.’

Wat zijn de speerpunten?
’We zijn een klankbord voor onze achter-
ban en informeren én adviseren over 
de landbouwsector. Actuele punten zijn 
aandacht voor veiligheid en keuringen, de 

beurs AgroTechniek Holland en goede  
opleidingen en voldoende stageplaatsen. 
Door de interactie te vergroten tussen fabri-
kanten, importeurs en dealers moeten we 
hier betere afspraken over kunnen maken.’

Wat gaat Fedecom betekenen?
’Allereerst mogen we als leden trots zijn op 
hetgeen we aan innovatieve en onder-
scheidende techniek ontwikkelen en ma-
ken. Veelal maatwerk, zowel qua aanbod 
als qua service en onderhoud. Ik ben van 
mening dat we qua kennisoverdracht nog 

veel kunnen betekenen naar de gebruikers 
toe, want de technologische mogelijkheden 
zijn groot, maar dat moet je wel weten toe 
te passen. Fedecom wordt de spin in het 
web tussen gebruiker en producten inzake 
kennis en toepassing en als sparrings-
partner voor beleidsbepalers. Ik wil bereiken 
dat de markt, politiek, relaties en media 
ons gaan zien als het kenniscentrum van 
Nederland op het gebied van mechanisatie-
techniek. Ik verwacht dat we als Fedecom 
daar in de nieuwe structuur door lobby en 
publiciteit naar toe groeien.’

‘ Met verkeers-
veiligheid,  
de ATH en  
opleidingen 
willen we 
oogsten’

Afdelingen

voorzitter afdeling landbouwtechniek

HANS QuiNt
directeur landbouwmechanisatiebedrijf 
Abemec

Landbouwtechniek
Veehouderijtechniek
Groentechniek
Tuinbouwtechniek
Industrie & Intern transport

Fedecom magazine       15



Fedecom is een brancheorganisatie voor 
ongeveer duizend bedrijven die actief 
zijn binnen de mechanisatiebranche. De 
branchevereninging vertegenwoordigt de 
afdelingen landbouw-, veehouderij-,

groen-, tuinbouwtechniek en industrie & 
intern transport.

De vraag is: 
hoe we 9 miljard monden voeden
De mechanisatiesector is onmisbaar voor 
een leefbare mondiale toekomst. Progno-
ses gaan uit van een wereldbevolking van 
9 miljard mensen in 2050 ten opzichte van 
7 miljard nu. Vooral opkomende markten 
in de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, 
Rusland, India en China) krijgen een grotere 
voedselbehoefte door een groeiende wel-
vaart. Hoe gaan we die monden voeden? 
Die uitdaging ligt bij politiek, telers en 
fokkers, maar de mechanisatiebranche 
speelt indirect een minstens zo belangrijke 

Mechanisatie,  een vak apart
Nederlandse innovatiekracht en hoge 
productiviteit wereldwijd geroemd

‘Me·cha·ni·se·ren – arbeidskrachten door machines vervangen’, definieert 

Van Dale de term waar Fedecom om draait. Inmiddels is mechanisatie 

geëvolueerd tot een factor van belang waarbij de kennis en kunde van 

arbeid de techniek juist naar een hoger niveau brengt.

De eerste tekenen van 
mechanisatie duiden 
op ruim 5.000 jaar 
geleden, toen de  
Chinezen met water-
kracht een rad in 
beweging kregen 
om hun rijstvelden 
te irrigeren. Na de 
uitvinding van het wiel 
kwam mechanisatie 
pas rond 1800, tijdens 
de industriële revolutie, 
met de stoommachine 
in een stroomversnel-
ling. De eerste trekker 
op stoomkracht reed 
eind 19e eeuw in  
Nederland, later met 
een verbrandings-
motor respectievelijk 
dieselmotor. Mecha-
nisatie kreeg na de 
Tweede Wereldoorlog 
een stevige impuls. 
Toen verdwenen de 
landarbeider en paard 
naar de achtergrond 
ten faveure van de 
trekker, werktuigen en 
oogstmachines.

Productie- en afzetmarkt in Eu
Nederland bekleedt in de EU met 12% een zevende plaats qua productie van land-
bouwmachines, werktuigen, stalinrichting, melktechniek, onderdelen, componen-
ten en automatisering. Duitsland, Frankrijk en Italië verzorgen samen ruim de helft 
van de totale productie. Qua afzetmarkt bezet Nederland ook een zevende plaats, 
maar dan met 4,5% van de EU-verkoop. Duitsland en Frankrijk zijn de grootste 
afnemers van trekkers, melk- en staltechniek, met samen 37%.
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rol. Ze is van oudsher een aanjager van ef-
ficiëntie binnen de agrarische sector. Door 
dat niveau te verhogen kunnen we een 
bijdrage leveren aan die voedselvoorzie-
ning. Een hele uitdaging, temeer omdat de 
samenleving steeds hogere eisen stelt aan 
veiligheid en milieu. 

Innovatiekracht en technologie 
is ons antwoord
De mechanisatiewereld verandert in 
een laboratorium van mechatronica en 
hightech. De smid met hamer en aam-
beeld van vijftig jaar geleden is vervangen 
door modern uitgeruste werkplaatsen of 
gerobotiseerde productiehallen waar hoog 

opgeleide medewerkers via monitoren en 
laptops de moderne werktuigen uitlezen. 
En hoewel smeer, olie en sleutelen altijd 
zullen blijven, is de Nederlandse mechani-
satiesector met haar tijd meegegaan. Een 
trekkerfabrikant ontbeert Nederland, maar 
op het gebied van oogstmachines, 
precisielandbouw, melkwinning en 
bewaartechniek staan we mondiaal goed 
bekend. Door concurrentie, ambitie en visie 
gedreven slagen we er met innovatiekracht 
en technologische kennis in om techniek 
met telkens weer een hogere productiviteit 
en beter rendement te bieden aan de klant. 
Niet voor niets gaat 50% van onze mecha-
nisatieproductie de grens over.

Mechanisatie,  een vak apart

research & development
Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling blijft de mechanisatiesector zich vernieuwen. Fabrikanten besteden wereldwijd 
gemiddeld zo’n 3 á 4% van hun jaaromzet hieraan. Op een wereldwijde jaarproductie van landbouwtechniek van ca. € 86 miljard 
betekent dit een jaarlijkse uitgave van € 2,5 miljard aan research en development.

Nederland is - na de Verenigde Staten - 
de grootste exporteur van agro & food-
producten. Met het exportvolume van ca. 
€ 49 miljard (10% van het bruto nationaal 
product) neemt Nederland circa 7,5% van de 
totale wereldexport voor haar rekening. De 
sector biedt werkgelegenheid aan 10% van 
de Nederlandse werkende bevolking. 

WERELDTOP IN
AGRO & FOOD SECTOR
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‘  Fedecom helpt mij  
en mijn onderneming  
vooruit.’

ondernemend 
initiëren en stimuleren
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Naam   Ruud Nijland, areamanager Landbouw
Activiteit   het Nederlandse Apollo Vredestein B.V produceert en ver-

koopt hoogwaardige landbouw-, industrie-, personenwagen- 
en tweewielerbanden.

Opgericht  in 1909 als  N.V. Rubberfabriek Vredestein; in 2009 is 
Vredestein overgenomen door het Indiase bedrijf 
Apollo Tyres Ltd.

Locatie NL Enschede (hoofdkantoor en productielocatie)
Medewerkers 1.800
Merken  Vredestein en Apollo
Afzet   wereldwijd met focus op Europa en Noord-Amerika via een 

uitgebreid internationaal netwerk van eigen vestigingen.
Omzet   groeiend; het voertuigenaantal in West-Europa stagneert, 

maar met nieuwe producten en uitbreiding van de productie 
en verkooporganisatie buiten Europa, in Oost-Europa, India en 
de Verenigde Staten is verdere groei gepland.

Kwaliteit   ISO gecertificeerd. Een uitgebreid matenpakket tractor-, 
implement- en industriebanden. Onderscheidende, sterke 
profielen. Levering van banden en complete wielen.

Kansen   uitbreiding van productpakket en ontwikkeling van grotere 
volumematen.

Fedecom   een sterke belangenorganisatie, die ons kan ondersteunen bij 
wet- en regelgeving en een netwerk vormt voor Nederlandse 
en Europese contacten en samenwerking.

Kernwaarde  ‘ambitie’, gezien de doelen qua afzetverbreding en  
omzetvergroting.

Naam  Kees van Dam, directeur
Activiteit   leveren van totaaloplossingen voor de glastuinbouw van alle 

voorkomende logistieke- en handlingsvraagstukken, inclusief 
besturingen. Denk aan rollend en rijdend materieel voor aan- 
en afvoer en aan losinstallaties, aan- en afvoersystemen voor 
sorteer- en verpakkingsmachines en weeginstallaties. De 
toegepaste technieken zijn bijna uitsluitend mechatronisch 
van aard.

Opgericht 1992
Locatie  Someren
Medewerkers 20, in het hoogseizoen oplopend tot 40.
Afzet   rechtstreeks aan telers in West- en Oost-Europa en Noord-

Amerika.
Omzet   gedaald ten opzichte van de topjaren 2007-2009, maar met 

een flexibele organisatie hebben we daarop geanticipeerd. 
Momenteel zien we een stijgende tendens.

Kwaliteit   een relatief compacte en servicegerichte organisatie. We kunnen  
online onze systemen monitoren en storingen veelal verhelpen

Kansen   intensievere marketing & sales en samenwerking met andere 
partijen; je hoeft en kunt niet altijd alles zelf te maken.

Fedecom   platform voor samenwerking en waar mogelijk een vuist naar 
buiten. Ook een kans om de Nederlandse industrie voor de 
wereldmarkt van glastuinbouw beter traceerbaar te maken.

Kernwaarde  ‘ondernemend; een bedrijf als KOAT moet zich realiseren dat 
mooie technische producten ook (internationaal) vermarkt 
moeten worden.

lEdEN
AAN HEt woord

Apollo Vredestein B.V.

KOAT B.V. 

Fabrikant

Ruud Nijland

Kees van Dam



Samen voor een 
sterke land- en 
tuinbouw
Techniek is een belangrijke verklaring voor het succes van de Nederlandse land- en tuin-
bouw: tractors en werktuigen, maar ook slimme apparatuur en ICT die de gezondheid van 
gewassen bewaken, de vochtigheidsgraad van kassen op peil houden en precies bepalen 
waar trekkers moeten sproeien of bemesten. 
Zonder techniek was Nederland nooit de tweede exporteur van land- en tuinbouwproduc-
ten ter wereld geworden!

Maar zo’n positie behoud je niet vanzelf. Die moet je telkens weer waarmaken. Want de 
concurrentie zit niet stil. En de uitdagingen in de land- en tuinbouw zijn fors. Hoe voeden 
we in 2050 9 miljard mensen? Met minder energie, water en grondstoffen?  

Om dit soort uitdagingen aan te gaan, moeten bedrijven innoveren, samenwerken en de 
krachten bundelen. Daarom is het goed dat het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven  
en de Federatie Agrotechniek per 1 juli fuseren. Branchevereniging Fedecom vertegen-
woordigt voortaan niet alleen de fabrikanten en importeurs van land- en tuinbouw-
machines, maar ook de bedrijven die al die machines en apparaten aan de man brengen, 
onderhouden en repareren. 

De fusie is een logisch antwoord op de veranderingen in de branche, waar de historische 
scheidslijnen tussen fabrikanten, importeurs en dealers vervagen. Maar ze speelt ook  
in op de uitdagingen van de toekomst. De land- en tuinbouw zal verder mechanise-
ren, automatiseren en robotiseren. ICT heeft de sector nog veel te bieden. Denk aan de 
precisielandbouw! Die ontwikkelingen hebben consequenties voor trekkers, werktuigen, 
machines en installaties, bijvoorbeeld voor de levensduur en de aard van het onderhoud.

Fedecom draagt als nieuwe brancheorganisatie voor technologie bij aan de versterking 
van de topsectoren agro & food, en tuinbouw. Ze vertegenwoordigt met zo’n duizend 
bedrijven, waaronder veel innovatieve MKB-bedrijven, een grote achterban met een aan-
zienlijke economische waarde. Nederlandse fabrikanten produceren voor ruim een miljard 
euro aan machines. Boeren en tuinders investeren jaarlijks voor ruim 1,5 miljard in nieuwe 
trekkers, werktuigen en installaties. 

Een nieuwe branchevereniging moet zich opnieuw introduceren aan haar achterban.  
Bijvoorbeeld met dit magazine. Ik wens Fedecom veel succes en kijk uit naar een vrucht-
bare samenwerking.  

Fedecom draagt 

als nieuwe 

branche- 

organisatie voor 

technologie  

bij aan de  

versterking van 

de topsectoren 

agro & food, en 

tuinbouw

Henk Kamp
Minister van Economische Zaken
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Wat houdt de afdeling in? 
’Wij hebben vier aandachtsgebieden, 
gericht op zowel rundveehouderij, als 
de andere boerderijdieren. Allereerst 
procestechniek. Die bestaat uit melkma-
chines, robotsystemen/geautomatiseerde 
melktechniek en voersystemen. Daar-
naast leveren onze leden koeltechniek 
voor melktanks en is er de poot automa-
tisering ter ondersteuning en inzichtelijk-
heid van machine-informatie. Het vierde 
aandachtsgebied is staltechniek die zich 
bijvoorbeeld richt op stalinrichting en 
vloeren.’

Wat zijn de speerpunten? 
’We willen de veehouderij graag beter 
positioneren richting publieke opinie. De 
laatste jaren is er wel eens een negatieve 
beeldvorming ontstaan door grootschalig-
heid en dierenwelzijn. Terwijl onze sector 
dit juist heel sterk in acht neemt. Want 
grootschalig hoeft zeker niet verkeerd te 
zijn. Dat mogen we wel eens meer laten 
horen als tegengeluid. In onze jaarlijkse 
uitwisseling met onze Belgische collega’s 
van hun brancheorganisatie Fedagrim was 
duurzaamheid vorig jaar het thema. Wij 
zouden graag onderzoeken hoe onze leden 

duurzaamheid als verkooptool kunnen 
benutten.’

Wat gaat Fedecom betekenen?
’Fedecom kan voor ons de lobby inzetten  
in Den Haag/Brussel of naar belangen- 
groepen. Aan ons is het om die punten 
concreet aan te dragen. Verder hoop ik dat 
Fedecom de belangen van de veehouderij-
techniek ook blijft onderkennen in de beurs-
organisatie, voldoende instroom van goed 
personeel via opleidingen kan waarborgen 
en onafhankelijk faciliteren van melk- 
machinekeuringen en verkoopenquête.’

‘ Duurzaamheid, 
dierwelzijn en 
schaalvergro-
ting beter  
positioneren’

Afdelingen

voorzitter afdeling Veehouderijtechniek

JoHAN VloEt
directeur ruma-VSm Automatisering

Landbouwtechniek
Veehouderijtechniek
Groentechniek
Tuinbouwtechniek
Industrie & Intern transport
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De Metaalunie - opgericht in 1903 - is inmiddels de grootste ondernemers-
organisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de metaal. Zij richt zich 
op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren.

’    Faciliteren en samen optrekken  
in de lobby’

 ’Wij hebben 
de juiste 

contacten 
in Den Haag 
en Brussel’

Jos Kleiboer

Met bijna duizend leden wordt Fedecom de grootste branchegroep 

van Koninklijke Metaalunie. Hoe ziet de grootste ondernemersorga-

nisatie voor het mkb in de metaal de samenwerking met Fedecom? 

Bert Jaarsma en Jos Kleiboer, respectievelijk directeur Organisatie 

en directeur Beleid, over hun nieuwste branchegroep.

Koninklijke Metaalunie ziet grote potentie in Fedecom

koninklijke metaalunie    in cijfers:

Wat biedt Metaalunie haar leden?
Bert Jaarsma: ’We bieden leden service op verschillende niveaus: collectief, dat wil 
zeggen metaalsector breed, individueel en aanvullend op brancheniveau. Dat laatste 
is complementair aan de basis dienstverlening van Metaalunie. De meeste diensten 
vallen onder de contributie, voor sommige wordt een bijdrage gevraagd. Het is aan 
de aangesloten branchegroepen om zelf keuzes te maken waar zij zich aanvullend op 
richten. Fedecom wil daarbij optimaal gebruik maken van haar positie als branche-
groep van Koninklijke Metaalunie; door samen op te trekken in de lobby bereik je meer. 
Overigens is het zo dat mechanisatiebedrijven altijd automatisch lid werden van zowel 
Metaalunie als COM, Federatieleden hoefden geen lid van Koninklijke Metaalunie te 
zijn, hoewel 65% van die ondernemers al wel lid van ons is. Voor nieuwe leden van 
Fedecom geldt dat zij ook lid worden van Koninklijke Metaalunie.’

Wat is jullie meerwaarde ten opzichte van Fedecom?
Jos Kleiboer: ’We willen vooral complementair aan elkaar zijn en elkaar versterken. 
Fedecom heeft in dit geval de deskundigheid van de techniek en haar markt, maar wij 
zijn sterk in zaken daaromheen. Denk aan financiën, arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit, 
milieu of juridische zaken. En we hebben goede ingangen en contacten binnen de 
politiek, zowel in Den Haag als in Brussel. Dat kan helpen bij een lobby van Fedecom of 
aangesloten bedrijven om iets teweeg te brengen. Voor dienstverlening specifiek voor 
de branche kunnen leden bij Fedecom terecht. Wij hebben dus geen kennis van een 
trekkerkeuring.’
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• 161 medewerkers
•  bijna 14.000 leden 

- met 150.000 medewerkers 
- met 20 miljard euro omzet/jaar 
- in 16 verschillende sectoren

’    Faciliteren en samen optrekken  
in de lobby’

koninklijke metaalunie    in cijfers:
Meer informatie: www.metaalunie.nl

Bert Jaarsma: ’Ten opzichte van 2000 is ons ledental met bijna 40% gegroeid. Dat 
zegt veel over de behoefte van bedrijven aan een deskundig adviseur met een breed 
netwerk. Wij richten ons daarbij voor de individuele ondersteuning van lidbedrijven 
specifiek op het MKB. Deze bedrijven hebben veelal geen staffuncties en missen dus 
kennis en expertise om dat zelf uit te voeren. Wij bieden hun daarbij hulp. Neem een 
complex traject van bedrijfsfinanciering. Voor een individuele ondernemer erg lastig, 
maar wij hebben de mensen en de aanpak in huis. Daarnaast volgen wij voor de leden 
kritisch de overheidsregelgeving en trachten die zo goed mogelijk af te stemmen op 
de situatie bij onze leden.’

Hoe ziet Metaalunie Fedecom als nieuwe organisatie?
Jos Kleiboer: ’Als een sterke organisatie binnen hun vijf aandachtsgebieden in de 
mechanisatiesector. Met prachtige bedrijven, met veel ondernemerschap en veel 
innovatievermogen. Het is een boegbeeld geworden die meer capaciteit heeft 
om zaken van de grond te krijgen in een food & agro-sector waar Nederland een 
vooraanstaande positie in heeft. Om dat op exportgebied uit te bouwen, kunnen wij 
onze kennis en contacten goed aanwenden. Het mooie is ook nog dat de Metaalunie 
110 jaar geleden opgericht is als organisatie van smedenpatronen, de basis van veel 
mechanisatiebedrijven; de cirkel is met de nieuwe Fedecom-groep weer rond. We zien 
een grote potentie in deze bundeling van krachten.’ 

’We groeien, 
omdat onder-
nemers niet 
álles kunnen 
weten’
Bert Jaarsma 
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‘ Met Fedecom 
kan ik mij  
onderscheiden.’

ambitie
kies voor vooruitgang



BrANcHE
VErENi-
GiNGEN
oVEr fEdEcom

Anton van Loon
directeur brancheorganisatie van importeurs en/of 

fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, 

wegenbouwmachines en transportmaterieel (BMWT)

‘Collectief én  
individueel belang’

’Meeliften op 
sterke lobby’

’Als brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra liggen onze 
belangen op het gebied van veilige machines en verkeersveiligheid in lijn met 
Fedecom. Wellicht kunnen we nog krachtiger optreden bij een veiliger landbouw- 
verkeer. We hebben altijd goed samengewerkt met de mechanisatiesector. Dat 
heeft onder meer geleid tot de invoering van het trekkerrijbewijs en het initiatief tot 
kentekening. En sinds vorig jaar wordt in samenwerking met enkele mechanisatie-
bedrijven gewerkt aan een pilot onderrijbeveiling tractoren (OBT). Een mooi voor- 
beeld van risicobeperking en het geeft de raakvlakken aan; je hebt elkaar dus nodig. 
Dat is ook de waarde van een belangenorganisatie, want als individueel lid ontbreekt 
het je aan tijd en mensen om gemeenschappelijke belangen te behalen. Want als je 
het goed doet, vertegenwoordig je als brancheorganisatie zowel het individuele als 
collectieve belang van je leden.’

’We hebben vanuit de BMWT veel raakvlakken met Fedecom. Denk aan verkeers- 
veiligheid en kentekening. Regelgeving sluit niet altijd goed aan op de praktijk, 
is onze ervaring. Zo mag een jongere al met 16 jaar op een trekker, maar pas met 
18 op een wegenbouwmachine. Dat merken wij in de lagere instroom. Ook het 
opleidingenthema is urgent. Hopelijk leidt de synergie van de nieuwe samenwer- 
king binnen Fedecom tot genoeg monteurs en stage- of werkplekken. Door de nog 
bredere overlap tussen onze beide organisaties ontstaat er volgens mij een kwa- 
litatieve verbeteringslag in de aanpak van problemen. Ik kan me voorstellen dat 
we meer gezamenlijk optrekken bij zaken als milieu en verkeer, net zoals we nu al 
doen bij arbo-normen en diefstalpreventie. Ik hoop dat we mee kunnen liften op de 
versterkte lobby.’

Hannie Zweverink-Bosch
directeur belangenbehartiging CUMELA Nederland
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lEdEN
AAN HEt woord

Naam  Jan van Bemmel, tot april 2013 DGA, nu adviseur
Activiteit   importeur en dealer van houtversnipperaars voor biomassa-

centrales; 90% van de werkzaamheden betreft overigens 
levering van recyclingsmachines.

Opgericht  in 1989; voorjaar 2013 met behoud van naam overgenomen 
door Van Laecke Group, een collega-mechanisatiebedrijf uit 
België.

Locatie NL IJsselstein
Medewerkers 11, met de Belgische vestiging erbij nu 25.
Merken  Vandaele, JENZ, HAAS, BACKHUS, Diamond Z en Terra Select
Afzet   in Nederland werken we met regionale dealers voor de ver-

snipperaars.
Omzet  stabiel; qua omzet doen we het in België beter.
Kwaliteit   we vertegenwoordigen uitsluitend A-merken en hebben veel 

kennis.
Kansen   de vervangingsmarkt blijft belangrijk en vanwege arbo-

wetgeving grotere machines met meer capaciteit. Ook onze 
chippers voor biomassa/groene energie bieden kansen.

Fedecom   ik heb een goed gevoel bij Fedecom, omdat het een organi-
satie van gelijkwaardigheid is. Ik hoop dat we nog sterker een 
vuist kunnen maken.

Kernwaarde  ‘ondernemend’, daar zit alles in; vooral moet je niet bang zijn 
om kansen te pakken.

lEdEN
AAN HEt woord importeur

Van Bemmel machine-import B.V.

DeLaval Benelux

Jan 
van Bemmel

Naam  Marc van den Steen, directeur
Activiteit   fabrikant en totaalleverancier van melk-, koel- en voerinstal-

laties en accessoires voor de melkveehouderij.
Opgericht in 1878 in Zweden, sinds 1952 in Nederland.
Locatie   Benelux organisatie met hoofdzetel in Steenwijk; daarnaast 

vestiging in Gent (B).
Medewerkers 230
Merken  DeLaval
Afzet   gericht op circa 30.000 melkveehouderijbedrijven in de 

Benelux; in Nederland hebben we een netwerk van 30 
dealers; wereldwijd kent DeLaval per regio eigen 
verkooporganisaties.

Omzet   het aantal melkveebedrijven daalt, maar bedrijven worden 
wel groter en hebben daardoor meer capaciteit nodig; de 
laatste jaren zetten we circa 80 miljoen euro om.

Kwaliteit   wij bieden oplossingen die voldoen aan vier aandachts- 
gebieden: dierenwelzijn, milieu, sociaal en inkomen.

Kansen   als het melkquotum in 2015 vervalt, zullen Nederlandse vee-
houders tot 20% meer produceren, waardoor ze investeren in 
geautomatiseerde capaciteit. Duurzaamheid vraagt minder 
milieubelastende technieken.

Fedecom   distributie is voor ons van levensbelang en samen kunnen we 
betere oplossingen vinden voor bijvoorbeeld opleidingen en 
certificering.

Kernwaarde  ‘kennis’, want wij besteden veel aandacht aan de opleiding 
van onze dealers.Marc 

van den Steen



Wat houdt de afdeling in?
’Onze leden leveren alle techniek op het 
gebied van groenvoorziening. Klanten zijn 
bijvoorbeeld gemeentes, aannemers,  
hoveniers, campingbeheerders, golfbaan-
exploitanten, maar ook  biomassa-initiatief-
nemers en particulieren. We leveren het 
hele palet, van minitrekkers en zitmaaiers 
tot de kleinste duwmaaiers en werktuigen 
als kettingzagen, bos- en klepelmaaiers.’

Wat zijn de speerpunten?
’Twee zaken staan al langer centraal: 
ten eerste bieden we onze leden actuele 
marktstatistieken zodat ze weten waar 

trends in de markt liggen. Ten tweede 
willen we vanuit ons beurzenbeleid een 
evenement organiseren waar onze leden 
klanten en relaties ontmoeten en in 
demonstraties hun kennis en materiaal 
kunnen demonstreren. De GTH is daarbij 
een prachtig podium. Communicatie is een 
aandachtspunt waarmee we ook op het 
gebied van social media veel meer mee 
kunnen. Je versterkt de relatie en vergroot 
je netwerk. Een ander punt is inspelen  
op maatschappelijk verantwoord onder- 
nemen; we zullen meer in moeten spelen 
op ergonomie en arbeidshygiëne binnen  
onze producten. Bovenal willen we een 

veilige machine voor onze klanten. Keurin-
gen voeren we nu al frequent uit, maar  
het belang ervan willen we nog meer 
promoten.’

Wat gaat Fedecom betekenen?
’Naast een stimulans voor goede en 
gestroomlijnde samenwerking hoop ik dat 
de lobby echt ingezet wordt. Het biedt ver-
schillende kansen: aan de ene kant kunnen 
we overbodige richtlijnen voorkomen, aan 
de andere kant kunnen we juist aangeven 
waar regelgeving wel van belang is. Je hebt 
direct invloed in Den Haag of Brussel.’

‘Faciliteren
in actuele 
marktinfor-
matie en
professionele 
beurzen’

Afdelingen

voorzitter afdeling Groentechniek

rooN  
HylkEmA
directeur Jean Heybroek te Houten

Landbouwtechniek
Veehouderijtechniek
Groentechniek
Tuinbouwtechniek
Industrie & Intern transport
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Transparant, korte lijnen en duidelijk belegde verantwoordelijkheden 

met ruimte voor overkoepelende activiteiten en inbreng vanuit de 

verschillende professies. Op basis daarvan is de organisatie Fedecom 

ingericht. Met als doel een belangenorganisatie voor een vijftal ver-

wante branches uit de mechanisatiesector te willen en kunnen zijn.

Vereniging op 
             de tekentafel

De vereniging Fedecom, opgericht op 25 
juni 2013 bestaat uit bijna duizend leden. 
Lid zijn alle ca. 250 leden van voorheen 
Federatie Agrotechniek (waaronder fabri-
kanten en importeurs) en ca. 700 leden 
van Centraal Orgaan Mechanisatietechniek 
(dealers). Ongeveer 10.000 medewerkers 
zijn werkzaam bij deze bedrijven.

Vereniging
Fedecom heeft gekozen voor een vereni-
gingstructuur, omdat daarin de belangen-
behartiging, zeggenschap, samenwerking 
en doelen het best worden gewaarborgd. 
Belangrijk aspect bij de benoeming en 
bezetting van alle organen is een zo even-
wichtig mogelijke verdeling van leden van 
de twee oorspronkelijke organisaties en 
een representatieve vertegenwoordiging 
van fabrikanten, importeurs en mechanisa-
tiebedrijven.

Ledenraad
Hoogste orgaan van de vereniging  
Fedecom is de door de leden verkozen  
Ledenraad. Ze telt dertien afgevaardigden 
uit de vijf aangesloten afdelingen Land-
bouw-, Veehouderij-, Groen-, Tuinbouw-
techniek en Industrie & Intern transport. 

Ze bestaat naast een onafhankelijke 
voorzitter zonder stemrecht uit zes leden 
van de voormalige Federatie Agrotechniek 
en zeven leden van het voormalige COM. 
Taken zijn vaststelling van beleid, begro-
ting en jaarrekening en het toezicht op de 
uitvoering van het beleid. Ook benoemt ze 
bestuursleden. Tweemaal per jaar komt de 
Ledenraad in vergadering samen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de vijf voorzitters 
van de afdelingen. Onafhankelijk voorzitter 
(zonder stemrecht) is tevens voorzitter van 
de Ledenraad. Samen met de afdelingen 
stelt het bestuur de beleids- en lobby- 
agenda op en ze voert na goedkeuring door 
de Ledenraad de agenda uit. Het bestuur 
legt jaarlijks verantwoording af aan de 
Ledenraad en organiseert eenmaal per 
jaar een Algemene Ledenvergadering. Het 
bestuur vergadert zes keer per jaar. 

Platforms
Op drie platforms kunnen dealers, impor-
teurs en fabrikanten elkaar separaat ont-
moeten en eigen vraagstukken bespreken. 
De platforms krijgen ieder vijf leden, be-
noemd door het bestuur. De onafhankelijke 

ledenraad
•    13 leden + onafhankelijk  

voorzitter zonder stemrecht
•    vaststellen van beleid, begroting 

en jaarrekening;
•    toezicht houden op uitvoering 

beleid;
•     benoeming van bestuursleden
•    vergaderfrequentie: 2 keer per jaar

Bestuur
•    5 afdelingsvoorzitters + onafhan-

kelijk voorzitter en vice-voorzitter 
zonder stemrecht

•    samen met afdelingen beleids-  
en lobbyagenda opstellen;

•    na goedkeuring door ledenraad 
agenda uitvoeren

•    vergaderfrequentie: 6 keer per jaar

Fedecom als ledenorganisatie
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Vereniging op 
             de tekentafel

voorzitter initieert de jaarlijkse bijeenkom-
sten en zit ze voor. De platforms maken 
geen deel uit van het besturingsmodel 
van Fedecom. Wel kan het bestuur hen als 
klankbord gebruiken of om ‘zwaarwegend’ 
advies vragen. Het bestuur kan hiervan 
afwijken, mits schriftelijk met argumenten 
omkleed.

Afdelingen
Fedecom telt vijf afdelingen: Landbouw-, 
Veehouderij-, Groen-, Tuinbouwtechniek en 
Industrie & Intern transport. Deze afde-
lingen bereiden kennis, beleid- en uitvoe-
ringsvraagstukken voor. De leden benoe-
men per afdeling drie tot vijf bestuursleden, 
waarvan de voorzitter zitting neemt in 
het bestuur. De leden kiezen naast het 
afdelingsbestuur ook de Ledenraad. Deze 
Ledenraadsleden zijn geen lid van het afde-
lingsbestuur. De besturen van de afdelingen 
komen viermaal per jaar bijeen. Daarnaast 
is er voor leden één keer per jaar een alge-
mene ledenvergadering en één keer een 
regionale vergadering. De besturen van de 
afdelingen bepalen zelf de locaties van de 
vergaderingen. 

Secretariaat
Het secretariaat, waaronder de branche-
managers, ondersteunt ledenraad, bestuur, 
afdelingen en platforms. Fedecom is 
voornemens een directeur aan te stellen 
die het beleid uitvoert. De directeur legt 
verantwoording af aan het bestuur.

Verenigingsactiviteiten
Onderling contact is een veelgenoemde 
meerwaarde van Fedecom. Voorbeelden 
daarvan zijn de organisatie van themabij-
eenkomsten en de facilitering van com-
municatiemiddelen als een magazine en de 
website www.fedecom.nl, nieuwsbrieven 
en social media.

Overige activiteiten
Van oudsher herbergt Fedecom verschil-
lende evenementen en activiteiten die 
ook in de nieuwe setting van waarde voor 
de leden zijn. Gezien de vaak complexe 
organisatorische, juridische en financiële 
structuur zijn deze activiteiten apart onder-
gebracht, maar vallen ze wel onder de 
verantwoording van het Fedecom-bestuur. 
Voorbeelden zijn de vakbeurzen GTH en 
ATH, certiferingskeurmerken en opleidings-
initiatieven.

3 platforms
fabrikanten, importeurs, dealers

•    raadgevend voor bestuur
•    5 leden per platform
•    vergaderfrequentie: afhankelijk van 

het ontwerp

5 afdelingen
Landbouwtechniek
Veehouderijtechniek
Groentechniek
Tuinbouwtechniek
Industrie & Intern transport

 
•    leden benoemen afdelingsbestuur 
•     kennis, beleid- en uitvoerings-

vraagstukken voorbereiden
•    vergaderfrequentie: 4 keer per jaar

Secretariaat

Afdelingen
landbouwtechniek

Veehouderijtechniek

Groentechniek

tuinbouwtechniek

industrie & intern transport

Verenigingsactiviteiten Overige activiteiten
certificering

opleidingen

Beurzen (AtH/GtH)

Stichting Agrotechniek

Platform fabrikanten
Platform importeurs

Platform dealers
Bestuur

Ledenraad

^
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‘   Bij Fedecom  
vind ik  
analyses  
en trends.’

Kennis
actueel en waardevol



Fedecom, 
voor al uw vragen
Hoe speelt de mechanisatiesector in op de steeds snellere dynamiek van de markt? Waar baseren fabrikan-

ten, importeurs en dealers zich op bij investeringen en het vastleggen van hun koers? Juiste informatie is dan 

essentieel. Fedecom wil zich als belangenbehartiger daar nog nadrukkelijker in manifesteren.

Wat is het doel van kennis?
Fedecom wil op objectieve en feitelijke wijze een betrouwbare 
informatie- en kennisbron zijn voor leden, relaties, politiek en 
media. Dit moet er toe leiden dat zowel individuele leden als de 
collectieve sector op basis hiervan de juiste keus kunnen maken 
bij hun bedrijfsvoering. Naar buiten toe wil Fedecom een juist en 
betrouwbaar beeld schetsen van een sector die veel economische 
en maatschappelijke relevantie heeft.

Welke kennis heeft Fedecom in huis?
Fedecom beschikt over branche-informatie van de afdelingen 
Landbouw-, Veehouderij-, Groen-, Tuinbouwtechniek en 
Industrie & Intern transport. Bronnen zijn ledenbijeenkomsten, 
documentatie en onderzoek op zowel bedrijfsindividueel, nationaal 
als Europees niveau. Zo worden periodiek verkoopstatistieken 
geïnventariseerd van trekkers, werktuigen, professioneel en parti-
culier groenvoorzieningsmaterieel en melkinstallaties. Daarnaast 
wordt het economisch tij van de sector regelmatig gemeten via 
online ‘barometers’. Nationaal gebeurt dit ieder kwartaal door 
de dealers; op Europees niveau worden fabrikanten bevraagd. In 
beide gevallen geven de analyses een helder beeld van de econo-
mische trend.

Wat zijn andere informatiebronnen van Fedecom?
Het jaarlijks dealertevredenheidsonderzoek Tractoren geeft  
fabrikanten, importeurs en dealers een goed beeld van de  

verbeteringen die een merk kan doorvoeren binnen de distributie-
keten. Maar ook middelen als het COM-keur en beurzen als GTH 
en ATH dragen bij aan kennisvergroting. Zo krijgt Fedecom goed 
inzicht in de technische staat van producten en in de behoefte 
en interesse van de markt. Daarnaast beschikt Fedecom door de 
samenwerking met Koninklijke Metaalunie over een zeer uitge-
breide MKB- back-office met (individueel) ledenadvies op tal van 
onderwerpen waar ondernemers mee te maken hebben. Advies op 
maat wordt geleverd op ondermeer bedrijfjuridisch, arbeidsrechte-
lijk, economisch-fiscaal en ARBO & milieuterrein.

Hoe deelt Fedecom deze informatie?
Op basis van deze kennis en geïnventariseerde data heeft  
Fedecom van menig relevant aandachtgebied een flink dossier 
ontwikkeld. Dit geeft de mogelijkheid om op beleidsterreinen  
als verkeersveiligheid, duurzaamheid, opleiding en innovatie 
Fedecom te laten gelden als deskundig partner met brede achter-
ban. Aanwezigheid, beschikbaarheid en communicatie zijn daarin 
essentieel. Fedecom doet dat onder andere door via de site
www.fedecom.nl informatie en standpunten transparant aan te 
bieden, frequent via nieuwsbrieven en bijeenkomsten te com-
municeren, en door nadrukkelijk als deskundig en betrouwbare 
gespreks-partner op te treden in lobbytrajecten.

Van infomatie verzamelen naar kennis delen
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rElAtiES
oVEr fEdEcom

Herman Docters van Leeuwen
projectleider agro/food SMK

Anton van der Heijden
relatiemanager Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

‘Mechanisatie 
voedt ons’

‘Deskundige bijdrage 
is essentieel’

’SMK (Stichting Milieukeur) ontwikkelt, beheert en toetst duurzaam-
heidscriteria voor keurmerken en certificaten, zowel voor food- als non-
foodproducten. Daarmee wordt duurzamer ondernemen inzichtelijk, 
betrouwbaar en controleerbaar. Als onafhankelijke organisatie beheert SMK de 
criteria voor Groen Label Kas en de Maatlat Duurzame Veehouderij en daarin 
werken we al samen met de fabrikanten binnen Fedecom. Zij moeten ons voor-
zien van gegevens uit de praktijk waarop wij onze criteria kunnen baseren. Ik 
hoop dat Fedecom daar een stimulerende rol in wil spelen. Want hoe correcter 
de informatie, hoe effectiever een certificaat. En dat heeft een positief effect op 
de verduurzaming van de sectoren, waarbij de fiscale voordelen zo correct en 
gericht worden ingezet. Techniek zal steeds meer het verschil maken. Dat wordt 
al snel als onpersoonlijk gezien, maar het biedt ook kansen om gezondheids- en 
welzijnsproblemen van dieren vroegtijdig te ontdekken.’

’De RDW bekleedt een cruciale rol in de ontwikkeling van regelgeving, goedkeu-
ring, registratie en informatieverstrekking van en rond voertuigen. De laatste 
tijd speelt een aantal nieuwe zaken. Zo heeft de Europese Unie voorgesteld de 
APK op een gedeelte van de landbouwtrekkers in te voeren, is het ‘trekkerrijbe-
wijs’ in ontwikkeling en heeft de Tweede Kamer besloten de landbouwtrekkers 
te voorzien van een kenteken. Daarom zitten we aan tafel met Fedecom om de 
mogelijkheden van invoering en randvoorwaarden door te spreken. Fedecom 
kan ons vertellen wat er bij een tractor komt kijken, welke regelgeving relevant 
is en hoe we die kunnen implementeren. Daarbij wil de RDW zo min mogelijk 
burger en bedrijfsleven belasten met administratieve lasten. De input van de 
samenwerkende partijen geeft ons praktische en essentiële informatie die we 
bijvoorbeeld gebruiken om met Brussel te communiceren.’
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Wat houdt de afdeling in?
’Onze leden leveren en onderhouden 
machines voor zowel de open als de  
bedekte teelt binnen de tuinbouw. In de 
kassen zijn we wat meer vertegenwoor-
digd dan in de vollegrondteelt. Naast 
productie- en oogstmachines voor bijvoor-
beeld perk- en potplanten en snijbloemen 
zijn we ook aanbieder van bewaar- en 
koeltechniek van fruit, groenten en  
aardappelen.’

Wat zijn de speerpunten?
’De tuinbouwmechanisatiesector is van 
oudsher sterk op Nederland gericht. Maar 
die markt stagneert. Juist in het buiten-
land zijn nog wel veel mogelijkheden om 
onze techniek en kennis te vermarkten. 
Daarom willen we als afdeling de leden 
meer met elkaar laten samenwerken 
om over de grens als complete en brede 
aanbiederpartij bekend te staan. Dan 
verkoop je jezelf veel beter. Je krijgt dan 
dus consortiums die op flexibele, maar 

behoeftegerichte basis optrekken. Tegelijk 
hopen we ook dat de techniek op die 
manier slimmer en beter wordt.’

Wat gaat Fedecom betekenen?
’Fedecom is een stevige partij die vooral 
de herkenbaarheid naar relaties in binnen- 
en buitenland moet vergroten. Zelf heb ik 
ervaren dat internationale partijen best  
zaken willen doen en van onze producten 
en kennis willen profiteren, maar niet  
weten bij wie ze moeten aankloppen.’

‘ Met onderlinge 
samenwerking  
onze export- 
kansen  
bevorderen’

Afdelingen

voorzitter afdeling tuinbouwtechniek

cEES ViSSEr
directeur Visser i.t.E.

Landbouwtechniek
Veehouderijtechniek
Groentechniek
Tuinbouwtechniek
Industrie & Intern transport
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Informeren en  inspireren
Met de nationale vakbeurzen AgroTechniek Holland 

(ATH) en GroenTechniek Holland (GTH) biedt  

Fedecom haar leden een prachtig podium om  

producten en technieken te presenteren. Voor én 

door de sector. Organisator Willem Bierema ziet 

zelfs méér kansen, zowel offline als online.

Deelnemen aan een beurs is voor veel fabrikanten en importeurs 
van oudsher een belangrijk middel om kennis en kunde aan een 
breed publiek te presenteren. Al vele jaren hebben de rechtsvoor-
gangers van Fedecom haar leden daarin gefaciliteerd. Medio 2009 
ontstond de wens om meer de regie  te nemen in de beursorgani-
satie. Met als insteek: een tweejaarlijkse nationale vakbeurs met 
allure op een centraal gelegen locatie met veel buitenruimte en 
lagere deelnamekosten.
Het resultaat mag er zijn: de beurs GroenTechniek Holland (GTH) 
debuteert in september 2013 in Biddinghuizen en AgroTechniek 
Holland (ATH) heeft inmiddels al twee succesvolle edities opge-
leverd in het centraal gelegen en goed bereikbare evenementen-
terrein van Walibi. ’Vooral de ruimtelijke factor is een pre’, vindt 

AgroTechniek hollAnd 2012

‘ Alles wat 
boeren 
boeit’

•  5-8 september 2012
•   Walibi, Biddinghuizen (Flevoland)
•   van trekkers en melktechniek tot  

financiering en automatisering
•  20 hectare expositieruimte
•  277 standhouders
•  450 merken
•  3.500 machines
•  verzekerde waarde 150 miljoen euro
•  4 innovatiepaviljoens
•  verschillende demonstraties
•   52.000 bezoekers
•  eerstvolgende editie: zomer 2014

Beurzen als sprekend voorbeeld van klantencommunicatie
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Informeren en  inspireren
organisator Willem Bierema: ’In de buitenlucht kun je alles tot 
leven en bloei laten komen. Er zijn geen restricties in hoogte, 
breedte en geluid.’

Breed in de markt zetten
’De opgetelde kracht van Fedecom biedt kansen voor beurzen’, 
vindt Bierema. Voorheen werkte hij primair voor de 250 fabri-
kanten en importeurs. Daar zijn nu ruim 700 dealers aan toege-
voegd. ’We kunnen, naast de GTH en ATH, ook andere sectoren en 
ledengroepen binnen Fedecom bedienen met beurzen of andere 
activiteiten. Hiermee kunnen we Fedecom letterlijk breed in de 
markt zetten en alle leden dienen.’

Nieuw online beursplatform
In een tijd waar internet en digitale informatie-uitwisseling de 
toon zet, is het legitiem om te vragen of een beurs nog steeds 
succesvol blijft. Bierema is stellig: ’Internet is nu de brenger van 
het nieuws en heeft natuurlijk alle informatie over producten 
direct zichtbaar gemaakt. Maar een beurs is nog steeds het enige 
marketinginstrument om te informeren, elkaar te ontmoeten en 
geïnspireerd te worden. Ik geloof in de combinatie van een live 
contactmoment en online faciliteren. Het zijn events met een  
beleving. Met de beoogde realisatie - zomer 2013 - van ons 
nieuwe online platform www.alleswatboerenboeit.nl  
(of www.awbb.nl) gaan we daar naadloos bij aansluiten.’

groenTechniek hollAnd 2013

‘Alles voor aan-
leg & onderhoud 
van de openbare 
ruimte en onder-
houd van het 
openbaar groen’
•  10-12 september 2013
•  Walibi, Biddinghuizen (Flevoland)
•   van zelfrijdende maaimachines en gereed-

schappen tot grondverzet en reiniging
•  12,5 hectare 
•  150 standhouders
•  350 merken
•  2.000 machines & gereedschappen
•   dé nieuwe vakbeurs voor de groene  

professional
•   expositie en demonstraties op expositievel-

den met sportgazon-kwaliteit

De beurs 
blijft een 
belangrijk 
contact-
moment

Beurzen als sprekend voorbeeld van klantencommunicatie
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Voor de mechanisatiesector is aanwas van medewerkers essentieel. Fedecom onderkent de grote behoefte 

aan goed opgeleide jongeren en heeft met een aantal partners een convenant opgesteld. Met als doel jaarlijks 

250 goed gekwalificeerde monteurs op het juiste niveau af te leveren voor de mechanisatiesector.

Het beroep van monteur mobiele werktuigen brengt steeds 
hogere opleidingseisen met zich mee. Techniek wordt ingenieuzer, 
maar daardoor ook gecompliceerder. Dit vraagt meer monteurs 
die hogere kwalificaties hebben, zowel qua vaardigheden als 
qua houding en beleving. Daarom is het nodig dat instroom van 
leerlingen niet alleen komt vanuit de vmbo-basis, maar ook vanuit 
de vmbo-theoretische leerweg of havo. Daardoor zullen meer 
monteurs een diploma op mbo-niveau 3+ of 4+ halen. 

Samenwerking is basis tot succes
Samenwerking is een belangrijk aspect. Tussen onderwijsinstel-
lingen en werkgevers, maar ook tussen leerkrachten, branches 
en fabrikanten. Daarbij moeten de belangen en wensen van de 
studenten als leidraad worden genomen. Wanneer een student 
les kan volgen met de snelheid en op de tijden en locatie die hij 
wenst, is zijn ‘drive’ hoger en wordt - voor allen - een beter resul-
taat bereikt. Kortom: denken vanuit samenwerking in het totale 
branchebelang. Fedecom wil hier een regisserende, stimulerende 
en initiërende rol in spelen. Goed, effectief en efficiënt zijn de 
sleutelwoorden in deze nieuwe aanpak. 

Hoe willen we dit realiseren?
•  Positioneren van beroep en actief werven van kandidaat-leerlingen
• Uitdagen en ‘belasten’ van studenten
• Investeren in de kwaliteit van docenten

Techniek zoekt knowhow 

micHEl
VAN dE

loo (24)

rowAN
BrouwEr

(18)

heeft vier jaar lang de opleiding  
Monteur Mobiele Werktuigen gevolgd 
aan het Radius College te Breda.  
In 2011 won hij de titel Vakkanjer.  
’De opleiding bevatte veel praktijk en 
daar heb ik nu profijt van bij Abemec. 
En met niveau 4 heb ik meer over  
bedrijfskunde geleerd; dat geeft me 
meer mogelijkheden.’

volgt de opleiding Monteur Mobiele 
Werktuigen bij het Friesland College 
in Heerenveen. ’Ik wilde graag veel 
praktijk. Momenteel werk ik vier dagen 
bij Landbouwmechanisatiebedrijf 
Veenstra in Bakkeveen. Daar kom ik 
wel eens dingen tegen die ik al geleerd 
heb. Andersom kan ik op school voor 
vragen terecht.’
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•  Afstemmen van regionaal aanbod voor technische basisscholing en 
centraal aanbod van toptechniek voor specialistische werktuigen

• Coördineren van beschikbaarheid van kennis en middelen
• Aanbieden van hoogwaardige lesprogramma’s
• Aanbieden van (Engelse en Duitse) taallessen gericht op techniek
• Afstemmen van lesprogramma op seizoensdynamiek van sector
•  Afnemen van assessments voor, tijdens en na de leer- en 

arbeidsovereenkomst
• Praktische en efficiënte invulling door individuele school 

Ambitie en trots
Het is belangrijk dat iedere (toekomstige) medewerker zichzelf, 
in een steeds veranderende samenleving en arbeidsmarkt, kan 
ontwikkelen. Het werkveld van afzet en toelevering breidt zich in 
toenemende mate (internationaal) uit. Dit maakt de sector, ook 
voor studenten die een baan in het internationale bedrijfsleven of 
in het buitenland ambiëren, aantrekkelijker en stimuleert ambitie 
binnen en trots op de sector. 

Welke opleidingen zijn er? 
BOL regulier (beroepsopleidende leerweg), BBL regulier 
(beroepsbegeleidende leerweg), BBL Plus (met extra praktijk-
mogelijkheden), generieke toptrainingen en merkacademies 
worden naast elkaar aangeboden. Dit leidt tot hoogwaardige 
algemene kennis én specifiek opgeleide studenten waardoor 
kennis en kunde op ieder gebied onder technici ruim voldoen-
de aanwezig is. 

Techniek zoekt knowhow 

Opleidingspartners 
van Fedecom
Hoorn  Clusius College
Apeldoorn Aventus
Roermond Gilde Opleidingen
Heerenveen Friesland College
Rotterdam Zadkine 
Breda  Radius College
Ede  PTC+ (Praktijk Trainings Centrum)

 
Kenniscentrum Kenteq
OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking)

Kortom: denken vanuit samenwerking 
in het totale branchebelang. 
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BrANcHE
VErENi-
GiNGEN

oVEr fEdEcom

Albert Jan Maat
algemeen voorzitter LTO Nederland

Egbert Roozen
directeur branchevereniging Vereniging voor Hoveniers 
en Groenvoorzieners (VHG )

‘De mechanisatiesector 
helpt ons verder’

Duurzame  
arbeid en branche’

’De land- en tuinbouwsector, waar wij in actief zijn, is sterk afhankelijk van techniek. 
Binnen de agrisector doet Nederland het wereldwijd zeer goed. De mechanisatie- 
sector heeft ons goed gefaciliteerd met technieken op het gebied van precisieland-
bouw, milieuvriendelijker en zuiniger werktuigen. Dat heeft zowel geleid tot hogere 
opbrengsten als aan het terugbrengen van de CO₂ -uitstoot. Maar we moeten meer-
waarde blijven bieden. Dat moet komen uit ontwikkeling van efficiëntere machi-
nes, die leiden tot minder milieudruk en afname van het grondstoffengebruik. Beter 
met minder, dat is ons motto. Wij zien Fedecom als partner aan wie we de wensen 
van onze achterban kunnen voorleggen. Boeren zijn misschien wel eens ongeduldig, 
maar dat mag. Voor elke brancheorganisatie geldt dat je goed moet blijven luisteren 
naar de wensen van je achterban en daar richting en actie aan moet geven. Als we 
dat goed doen, komen we elkaar nog vaak tegen.’

’Onze 1.100 leden, allen als professionals werkzaam in particuliere tuinen, openbaar 
groen of interieurbeplanting kunnen klant zijn van Fedecom-leden. Jaarlijks zetten de 
45.000 medewerkers in onze branche 2,85 miljard euro om. Het raakvlak met de mecha-
nisatiebranche is groot, maar de vindbaarheid mankeerde wel eens. Ik denk dat de nieuwe 
Fedecom-structuur bijdraagt aan de herkenbaarheid. Enerzijds willen we als VHG voor-
lichting vanuit de fabrikanten over innovaties en gebruik, waarbij de beurs GroenTechniek 
Holland prima aansluit. Anderzijds moeten wij onze wensen rondom praktisch gebruik bij  
Fedecom kunnen neerleggen. Voor stillere en schonere, maar ook ergo- 
nomischer machines. Want de duurzame inzet van medewerkers is ook in onze  
branche een belangrijk thema. We kunnen het ons niet veroorloven dat bijvoorbeeld 
grasmaaimachines nog schokkerig rijden. Dus zullen we samen moeten werken aan 
betere en slimmere toepassingen van technologie.’
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Albert Jan Maat
algemeen voorzitter LTO Nederland

Wat houdt de afdeling in?
’We bestrijken een vrij breed scala. Zo 
leveren onze leden vanuit Industrie grond-
verzetmachines, kranen, hoogwerkers en 
verreikers. Veel heeft dus een link met de 
bouwwereld. Intern transport staat meer 
voor het binnenwerk met heftrucks, pallet- 
en stapelwagens.’

Wat zijn de speerpunten?
’We zetten ons vooral in voor een veiliger 
machinegebruik. Heftrucks en hoogwer-
kers worden al standaard gekeurd; bij de 
eindgebruikers is dat volkomen geaccep-

teerd. Vaak gaat het daar om werkgevers 
die goed materieel voor medewerkers 
moeten faciliteren. En dat bewustzijn 
moet onder alle eindgebruikers verspreid 
worden.
Daarnaast willen we meer fabrikanten en 
importeurs bereiken, want vanuit de oude 
situatie was dat onderbelicht. Met meer 
fabrikanten en importeurs kun je in de 
keten meer synergie halen en profiteren 
van elkaars kennis. Ook hoop ik de samen-
werking met brancheverenigingen BMWT 
en VEBIT aan te halen om samen meer te 
bereiken.’

Wat gaat Fedecom betekenen?
’Ik ben blij met de compacte slagvaardige 
organisatie. Ik hoop op herkenning en 
erkenning bij de sector en bij de eindge-
bruiker. Want let wel: onze leden leveren 
kwaliteit. Zo zijn de keuringsbedrijven allen 
CUVM en VCA-gecertificeerd en werken ze 
helemaal volgens de regels. Het moet zo 
zijn dat Fedecom een zichtbaar en vanzelf-
sprekend begrip wordt waarvan klanten 
denken: op de aangesloten bedrijven 
vertrouw ik.’

‘ Bewustzijn 
voor veiliger 
machine- 
gebruik  
vergroten  
binnen sector’

Afdelingen

voorzitter afdeling
industrie & intern transport

GErko 
roEkEViScH
directeur-eigenaar mechanisatiebedrijf 
Almat BV, laren.

Landbouwtechniek
Veehouderijtechniek
Groentechniek
Tuinbouwtechniek
Industrie & Intern transport

Afdelingen
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Fedecom likes social media
Fedecom is aanwezig op social media. 
Want wij willen ons eigen geluid verkon-
digen en onze mening ventileren. Maar 
we willen ook luisteren naar relaties en 
geluiden uit de markt of omgeving opvan-
gen. Kortom: we zoeken naar interactie en 
dialoog. Dat leidt weer tot meer binding en 
begrip. En we komen elkaar tegen, want 
steeds meer Fedecom-leden omarmen 
social media. Want op hun beurt zijn hun 
klanten hier immers ook weer actief. Social 
media is dus een rijke bron aan marktin-
formatie.

@ondernemer
Social media-expert Koos in ’t Hout van 
KWOOT communicatie & reclame is het 
eens met de aanpak van Fedecom en veel 
van haar leden: ’Waar jouw doelgroep is, 
daar wil jij met je merk ook aanwezig zijn. 

Social media is inmiddels een volwassen 
mediakanaal waar niemand meer omheen 
kan.’ In ‘t Hout is van mening dat bedrijven 
die in 2013 nog niet zijn ingestapt, de boot 
gaan missen. ’Je hoeft echt niet voorop 
te lopen, maar negeer het niet. Sterker: 
bedrijven moeten serieus nadenken of en 
hoe de medewerkers aanwezig mogen of 
zelfs moeten zijn op social media.’

10.000 views op YouTube-filmpje
Ontwikkelingen zijn er genoeg. Zo zijn er 
mobiele applicaties (apps) voor de mecha-
nisatiesector gemaakt en leveren snelle 
Facebookacties al leads op. En op YouTube 
verschijnen steeds meer goed doordachte 
campagnes. Fabrikanten lopen hierin 
voorop, vindt In ’t Hout: ’Goede voorbeel-
den vind ik JCB en Kverneland. Filmpjes 
worden tienduizenden keren bekeken. 
Kijkers die minuten lang naar jouw merken 

Zo onze leden hun product en bedrijf verkopen, zo draagt Fedecom haar 

belangenorganisatie uit. Maar tijden veranderen. Waar een advertentie 

25 jaar geleden garant stond voor verkoop en een kantoor volstond voor 

vindbaarheid, gelden nu nieuwe mores, middelen en media. Social media 

bijvoorbeeld, een marketingtool die zich verkoopt en terugverdient. 

Boeien en binden met social media
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Informeren, ventileren, luisteren en reageren

Training:  
Twitter in
140 tellen
Hoe krijg ik volgers? Volg eerst de 
mensen waarvan jij vindt dat ze 
jou ook moeten volgen. Dat levert 
al snel 50 volgers op. Reageer op 
anderen, durf te retweeten of ga de 
dialoog aan. Breid dit rustig uit in 
enkele maanden tot enkele honder-
den volgers. Twitter is een uitkomst 
voor bijvoorbeeld de buitendienst; 
die hebben dagelijks iets te melden. 
Maar tweet niet 5x achter elkaar 
dat je een machine hebt afgeleverd. 
Probeer inhoudelijk relevant en 
authentiek te blijven. Wie volgt?

Boeien en binden met social media
Social media =
-  online communicatie tussen men-

sen zonder tussenkomst van pro-
fessionals;

-  iedereen is een bron van informatie 
en biedt je ruimte voor interactie 
en dialoog;

-  meten en bijsturen; de voedings-
bodem voor uw customer relation 
management.

kijken en jouw boodschap horen. Wat wil je 
nog meer?’

#tijdvoorrendement
Natuurlijk kost frequente aanwezigheid op 
en aandacht voor social media tijd, maar 
dat levert rendement op. Daar mag je best 
in investeren, vindt Fedecom. Want zowel 
wij als brancheorganisatie als elk individu-
eel bedrijf komt zo veel meer van de klant 
te weten. Andersom werkt het ook: de 
boodschap helemaal afstemmen op het 
individu, dat is de toekomst van marketing. 
Richt je niet meer op de massa. Betrek de 
klant bij product development. Als de klant 
mede aan de wieg staat van een ontwikke-
ling, of hem minimaal dat gevoel geeft, zal 
hij niet voor een paar euro minder naar de 
concurrent gaan.

Website als online platform 
Data zijn vluchtig. Maar als permanente 
basis van je communicatie-uitingen kan 
een website prima fungeren. Elke digitale 
nieuwsbrief, tweet of online bericht kan 
gelinkt worden naar een voor iedereen ge-
makkelijk vindbare website. Een optimaal 
dynamisch platform biedt zelfs de moge-
lijkheid om discussies te voeren. Voordeel 
van een site is in dat geval een overzichte-
lijker en geordend geheel van informatie. 
In ’t Hout: ’Dure imagoadvertenties zijn niet 
meer nodig en zijn weggegooid geld, want 
dankzij internet kan ieder bedrijf nu de 
uitgever van zijn eigen informatie worden. 
Het gaat nu om boeien en binden met 
relevante informatie.’  

Volg Fedecom ook op Twitter en Facebook



Fedecom is als nationale branchevereni-
ging een unicum binnen Europa; in alle 
andere landen kennen fabrikanten en 
dealers hun afzonderlijke overlegorgaan. 
CEMA (fabrikanten) en CLIMMAR (dea-
lers) streven wel naar een eensluidend 
doel: het faciliteren van een gezonde 
agribusiness dankzij mechanisatie, auto-

matisering en goede service. Ze vinden 
dat de verschillende nationale overheden 
en de EU de financiële en beleidskaders 
met elkaar in overeenstemming moet 
brengen. Dit ten behoeve van een level 
playing field in Europa en de internatio-
nale concurrentiepositie van de Europese 
agro- en foodindustrie.

Oog en oor 
voor de wereld
Nederland is een belangrijke speler op het gebied van ontwikke- 

ling en toepassing van mechanisatie en automatisering. Juist de 

internationale markt stelt ons hiertoe in staat. Enerzijds is het onze 

toeleverancier, anderzijds is het onze afzetmarkt. Alle reden dus om 

in contact te blijven met die buitenwereld. Fabrikanten en toeleve-

ranciers zijn in Europa verenigd en Fedecom vervult haar rol daarin.

Contact met CEMA en CLIMMAR CLIMMAR -  
‘ vakmanschap van 
monteurs’

CLIMMAR is sinds 1953 de Europese koe-
pelorganisatie voor mechanisatiebedrijven 
en dealers in agrarische werktuigen. Ze is al 
zestig jaar actief in zestien Europese landen 
en behartigt de belangen van ruim 15.000 
bedrijven waar in totaal zo’n 200.000 mensen 
werkzaam zijn. Jaarlijks organiseert CLIMMAR 
een congres waar zaken, zoals markttenden-
sen, verkoopstatistieken en omzetontwikke-
lingen worden besproken. In 2013 is Fedecom 
namens Nederland gastheer van het jaarlijkse 
congres. Het wordt gehouden in Rotterdam 
van 3-6 oktober.

Onderwijs en vakmanschap zijn belangrijke 
onderwerpen voor CLIMMAR. Bij alle nationa-
le mechanisatiebranches heeft aandacht voor 
de ontwikkeling van nieuwe technieken met 
hydraulica, elektronica en informatica binnen 
het vakmanschap van monteur prioriteit. 
Promotie voor het vak van monteur is een 
speerpunt. Door deelname aan EuroSkills en 
WorldSkills etaleert CLIMMAR de deskundig-
heid en vaardigheden die aan het vakman-
schap van monteur worden gesteld. 

CEMA - ‘harmonisatie-
eisen voor landbouwvoertuigen’ 
CEMA is sinds 1959 de Europese vereniging die de landbouwmachine-industrie 
vertegenwoordigt. Ze fungeert als netwerk van nationale verenigingen. Doel is 
landbouwmechanisatie op Europees niveau op een hoger peil te krijgen. In de 
agrarische sector machinebouw zijn circa 4.500 fabrikanten, die een omzet van circa 
28 miljard euro genereren. In de sector werken 135.000 mensen; daarnaast zijn 
125.000 mensen werkzaam in distributie en onderhoud.

CEMA staat voor een gemeenschappelijke visie van de Europese industrie. Ze levert 
diensten en advies over relevante onderwerpen. Dit omvat technische wetgeving 
betreffende emissie en veiligheid, harmonisatie van internationale wet- en regel-
gevingen en zaken als duurzaamheid en economie.
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Naam  Anne Bakker, directeur-eigenaar
Activiteit   verkoop van tractoren, machines, service en diensten t.b.v. 

landbouw, loonbedrijven, grondverzet, gemeenten, groen-
verzorgers en sinds kort reinigingsmachines.

Opgericht in 1965
Locatie NL  hoofdvestiging Easterein, nevenvestiging Harich (2005),  

speciaalzaak Tuin- & Parkmachine Sneek (2010) en Tijnje 
(2013, voorheen Weidenaar).

Medewerkers 32
Merken   landbouw Claas / Kaweco / Amazone / Mc Hale / Kuhn / 

Mammut – tuin & park Toro / LM Trac / Kubota / Stihl / 
Viking / Pellenc / Husqvarna / MPP / Husqvarna - 
reiniging: Kärcher / Mc Clean.

Afzet  regio Friesland
Omzet  tot 2007 groei, daarna stabilisatie. 
Kwaliteit  betrouwbaarheid is onze kracht.
Kansen   een goed ingerichte organisatie met in alle gelederen  

gemotiveerde en deskundige mensen, goed bereikbare en 
representatieve locaties in combinatie met goede merken en 
dito partners in business.

Fedecom   in goede banen leiden van de trend van voorwaartse 
integratie in de keten, waarbij het uitgangspunt een 
verantwoord verdienmodel voor alle leden moet zijn.

Kernwaarde  ‘alle vier’; als we de kennis aanwenden, ben ik ervan overtuigd 
dat we slagvaardig kunnen ondernemen en ben ik trots om lid 
te zijn van de club die deze ambities bewerkstelligt.

Naam  Bertran van de Wiel, eigenaar
Activiteit  dealer van tuin-, park- en golfbaanmachines
Opgericht in 1980 door - vader - Gerard van de Wiel.
Locatie  Beek en Donk
Medewerkers 5
Merken  Husqvarna, Jacobsen, Ransomes, Kioti, T.I.P.
Afzet   vooral Oost-Brabant en Noord-Limburg; we zien dat de 

robotmaaiers het bijzonder goed doen.
Omzet   2011 kende een terugval, maar de laatste twee jaar zijn we 

weer groeiende.
Kwaliteit   flexibiliteit en vakkennis.
Kansen   de markt is momenteel erg onrustig, maar door je te onder-

scheiden is er nog steeds een boterham in te verdienen.
Fedecom   voorheen was de afdeling Tuin & Park een kleiner speler; 

met Fedecom hebben we meer volume. Kennis wordt steeds 
belangrijker en tuin- en parkspecialisten worden schaars. 
Samen hebben we meer slagkracht en kunnen we misschien 
ook marktonderzoek doen, landelijke opleidingen opzetten en 
kwaliteitseisen stellen. Met onze eigen beurs, GTH, drukken 
we alvast een duidelijk stempel.

Kernwaarde  ‘Trots’, want dat missen we misschien wel een beetje teveel in 
de markt.

Anne Bakker

Bertran 
van de Wiel

lEdEN
AAN HEt woord

Bos Mechanisatie BV

Van de Wiel-Gremac 

dealer
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