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Samenvattende rapportage Fedecom Barometer 2e helft 2021 

Algemeen 

De Fedecom Barometer over 2e helft 2022 is door 116 deelnemers volledig ingevuld. 

De helft van de groep respondenten is dealer en ca. kwart fabrikant/importeur, waarbij het aandeel 

gemengde bedrijven relatief groot is. 

 

 

 

Zoals bekend, is het grootste deel van de leden actief in Landbouwtechniek, maar het aandeel met 

meerdere segmenten is groeiend.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/594292f7-76d4-424c-a4d4-7ad4ea2094ce/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/594292f7-76d4-424c-a4d4-7ad4ea2094ce/?pbi_source=PowerPoint


2 
 

De deelnemers hebben ook een opgave gedaan van het aantal medewerkers. Opvallend is dat de 

fabrikanten/importeurs duidelijk grotere aantallen medewerkers hebben: 90% van de fabrikanten 

heeft meer dan 20 medewerkers; 90% van de dealerbedrijven heeft tot 20 medewerkers. 

 

 

Medewerkers 

De fabrikanten verwachten een duidelijke groei van het aantal arbeidskrachten in de eerste helft van 

2022.  

 

   Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

De helft van alle bedrijven heeft 1 of meerdere vacatures. Het blijkt dat het aantal vacatures bij 

fabrikanten 3 keer zo groot is als bij de dealerbedrijven, hetgeen niet merkwaardig is gezien de 

omvang van de maakbedrijven. Gemiddeld zijn er bij leden-bedrijven 1,6 vacatures. Vervulling van de 

vacatures is lastig; men denkt 2/3 van de vacatures ook echt in te kunnen vullen. De Tim-activiteiten 

zijn inmiddels bij 66% van de bedrijven bekend; de initiatieven om de opleidingen en bijscholing te 

versterken worden op prijs gesteld door de leden, hetgeen ook blijkt uit de interesse voor deelname 

aan het Nederland Leert Door project; 33% van de respondenten neemt actief deel. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/594292f7-76d4-424c-a4d4-7ad4ea2094ce/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
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   Respons op de vragen over aantallen en en te vervullen vacatures per einde 2021 

Bezetting werkplaats en productielijnen 

Zowel de fabrikanten als de dealer-bedrijven zijn optimistisch over de bezettingsgraad voor het 

eerste halfjaar van 2022. De verwachte bezettingsgroei in de tweede helft van 2021 bleef wat achter. 

De fabrikanten hebben iets meer vertrouwen in de bezetting van de productie dan de dealers in de 

werkplaats-bezetting. De huidige werkvoorraad bij fabrikanten geeft mede aanleiding voor deze 

verwachting. Bijna 70% van de fabrikanten heeft een werkvoorraad van meer dan 8 weken, terwijl dit 

bij de dealerbedrijven 21% is. 

  

    Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

Bezetting werkplaats/productielijnen 

Orderpositie binnenland 

Hoewel de verwachte toename van de orders voor binnenlandse afzet in de tweede helft van 2021 

wat achterbleef, is de stemming positief over de eerste helft van 2022. Zowel dealerbedrijven als 

fabrikanten verwachten een verbetering. De fabrikanten zijn een stuk optimistischer over een 

verbetering van de orderpositie binnenland, bijna de helft van de fabrikanten ziet mogelijkheden 

voor een toename van de orders. De dealerbedrijven zijn juist iets pessimistischer zijn over hun 

binnenlandse orderpositie. Dat zien we ook terug in de minder hoge verwachtingen van verkoop van 

zowel nieuwe als gebruikte machines. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
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    Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

    Orderpositie binnenland 

Orderpositie buitenland 

Fabrikanten zien een verbetering en toename van de exportmogelijkheden voor de eerste helft van 

2022, waar het afgelopen jaar nog achterbleef bij de verwachtingen.  

         

    Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

    Orderpositie buitenland 

De gunstige vooruitzichten blijken ook uit de hiervoor reeds benoemde werkvoorraad van de 

fabrikanten. Ook dealer-bedrijven zien een verbetering van de buitenlandse orders; uiteraard is de 

orderpositie buitenland voor dealerbedrijven maar van veel minder groot belang. 

Bedrijfsvoorraad 

De bedrijfsvoorraden zijn in de tweede helft van 2021 beperkt toegenomen en verwacht wordt dat 

deze in de eerste helft van 2022 niet veel zullen veranderen. Zowel dealers als fabrikanten denken 

dat er op dit punt nauwelijks veranderingen zullen plaatsvinden in de eerste helft van 2022. Een 

toename van de bedrijfsvoorraden strookt niet volledig met de positieve veranderingen omtrent de 

orderpositie.  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
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    Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

    Bedrijfsvoorraden 

Verkoopprijzen 

Over één ding denken alle deelnemers aan de barometer hetzelfde; de verkoopprijzen zullen na de 

forse stijgingen in het afgelopen jaar ook in de eerste helft van 2022 blijven toenemen, hoewel 

enigszins beperkter. De verkoopprijzen van onderdelen, componenten en producten zijn afgelopen 

jaar fors gestegen en hebben geleid tot vertraging van leveringen.  

    

    Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

    Verkoopprijzen 

Bedrijfsresultaten 

De bedrijfsresultaten zijn afgelopen half jaar gemiddeld op een vergelijkbaar niveau gebleven. 

Opvallend is dat een ruim 40% van de fabrikanten een verslechtering van de bedrijfsresultaten 

realiseerde en een iets kleiner deel (36%) een verbetering. Bij de dealerbedrijven is zowel de groep 

met een slechter resultaat als de groep met een beter resultaat een stuk kleiner en bijna even groot, 

waardoor de conclusie mag worden getrokken dat de resultaten gemiddeld vergelijkbaar zijn 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
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gebleven. Voor het komende half jaar verwachten de fabrikanten een verbetering en de 

dealerbedrijven vergelijkbare resultaten te behalen. Dit is gezien de verwachte hogere 

verkoopprijzen (en inkoopprijzen!) en de gunstige ontwikkelingen van de orderpositie in zowel 

binnen- als buitenland verklaarbaar.  

    

    Juni-dec. 2021 t.o.v. jan.-juni2021     Jan.-juni 2022 t.o.v. afgelopen half jaar 

    Bedrijfsresultaten 

Investeringen 

Qua investeringen worden geen grote verschuivingen verwacht en wordt een lichte toename van de 

investeringen verwacht. De investeringen zijn m.n. gericht op: medewerkers/personeel, machines en 

gebouwen. 

  

Samenvatting 

Al met al kijken de deelnemers van de Barometer terug op een tweede helft van 2021 die iets minder 

voorspoedig is verlopen dan bij de vorige barometer werd verwacht. De verwachtingen voor 2022 

zijn positie, m.n. op het vlak van de orderpositie binnenland, orderpositie buitenland, bezetting van 

de productielijnen  (fabrikanten) en de groei van het medewerkersbestand. 

De totaalscore van de Barometer over 2021 en de eerste helft van 2022 laat na een iets minder 

positieve ontwikkeling in de tweede helt van 2021 een toename van de positieve stemming zien in de 

eerste helft . De fabrikanten zijn duidelijk optimistischer dan de dealers. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d7fff5da-a5cc-47b9-9e2b-cca2da981582/?pbi_source=PowerPoint
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De positieve score wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verwachte stijging van de 

verkoopprijzen. Hier staat tegenover dat de inkoopprijzen ook verder zullen toenemen. Daarom 

betekent een positieve totaalscore van de Barometer niet hetzelfde als een verbetering van de 

bedrijfsresultaten in de branche.  
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