Geslaagde ledenbijeenkomst bij Aeres Tech in Ede
Op donderdag 11 mei jl. heeft de ledenbijeenkomst van de afdeling Industrie & Intern Transport
plaatsgevonden. We waren te gast bij Aeres Tech, het expertise centrum voor Mobiele Techniek en
uitvoerder van de Fedecom Academy, in Ede. Naast de leden van de afdeling waren ook enkele
vertegenwoordigers aanwezig van de sectie Industriebanden van de branchevereniging VACO en een
enkele batterijleverancier. Een mooi gemêleerd gezelschap met een relevant netwerk karakter.
De aftrap van het programma werd gedaan door branchmanager Jelle Bartlema, die een korte stand
van zaken van het VA-keur presenteerde. Naast het kort weergeven van enkele statistieken rondom
de keuringen werd vooral ingegaan op de ontwikkelingen van het nieuwe (digitale)
bedrijfscertificeerproces van VA-keur. Dit proces verloopt voorspoedig en de nieuwe VA-keur richtlijn
is zo goed als klaar om gepubliceerd te worden. De certificerende instelling HHC/DRS kan vanaf dat
moment ook de certificering op basis van de VA-keur richtlijn ter hand gaan nemen.
Lieke Lobregt, accountmanager van Aeres Tech en coördinator voor de opleiding Monteur Mobiel
Intern Transport (MMIT), gaf een korte presentatie over Aeres Tech zelf en de laatste stand van
zaken met betrekking tot de MMIT opleiding in oprichting. Aanwezige bedrijven reageerde positief
op het initiatief om een MMIT opleiding te starten, maar gaven tegelijkertijd ook aan dat het
momenteel bijzonder lastig is om überhaupt leerlingen te vinden. Jelle Bartlema kaartte vervolgens
enkele andere interessante trainingen aan die vanuit de Fedecom Academy worden georganiseerd,
zoals de Leergang Chef Werkplaats en de Leergang Ambitieus Ondernemen. Voor meer informatie
over de opleidingen kan contact opgenomen worden met de Fedecom Academy via:
secretariaat@fedecomacademy.nl
Gerjanne Doppenberg , projectmedewerker bij Fedecom , presenteerde vervolgens kort de Fedecom
Bedrijsfvergelijking , een digitale benchmarktool waarmee bedrijven op 9 basis indicatoren hun eigen
(financiële) prestaties kunnen afmeten tegenover een (benchmark)groep van bedrijfsgenoten. Een
mooi instrument dat de mogelijkheid bied om inzicht te krijgen hoe je als bedrijf presteert ten
opzichte van je concullega’s en op basis waarvan je vervolgens kunt sturen. Voor de sector Industrie
& Intern Transport worden nog meer deelnemende bedrijven gezocht. Voor meer informatie kan

contact met Gerjanne gezocht worden via: Doppenberg@fedecom.nl

Na de koffiepauze was het woord aan Tom Broeder, directeur van AGV International. Naast het
schetsen van de ontwikkelingen van de Automated Guided Vehicles (AGV’s), de verschillende vormen
en mogelijkheden ervan, ging hij ook in op wat de ontwikkelingen betekenen voor het meer
traditionele intern transport bedrijf.

Kernboodschap aan de bedrijven was: de inzet van AGV’s wordt steeds groter. Zie dit niet als een
bedreiging maar juist als een kans. Zorg ervoor dat je als leverancier van Intern Transport materieel
de kennis en ervaring in huis gaan halen over de inzet van AGV’s. Daarmee presenteer je je richting
klanten veel meer als een allround adviespartner en ben je van toegevoegde waarde voor zo’n klant.

Voorwaarde is wel dat je op het gebied van reparatie en onderhoud ook het nodige aan kennis gaat
organiseren binnen je bedrijf. Daar zou in de toekomstige opleidingen ook rekening mee gehouden
kunnen worden. Gezien de diverse vragen en reacties werd de presentatie van Tom Broeder goed
gewaardeerd! Voor contact met Tom Broeder: t.broeder@agvinternational.com
De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk buffetje waar men volop de gelegenheid had
om met elkaar na te praten. Een geslaagde bijeenkomst!

De presentaties zijn van de afdelingspagina op de Fedecom website te downloaden.

