
Onze visie
Onze visie wordt bepaald door hetgeen organisaties in elektro-techniek bezighoudt. We zien dat zij opereren in een 
wereld met grote maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waar een antwoord op nodig is en die zowel een kans als 
een bedreiging vormen voor organisaties in de sector. We zien ook fragmentatie in de keten waardoor de waarde van de 
sector voor de eindklant nog niet optimaal tot z’n recht komt. Die eindklant opereert in een markt die heftig in beweging 
is. Economische uitdagingen, maar ook technology push maken dat beweging de enige constante is. We zien dat bedrijven 
in elektro-techniek worstelen met kennisontwikkeling en –behoud: ouderen pakken nieuwe kennis minder makkelijk op 
of verlaten de organisatie, de aanwas van jong talent is te beperkt. In die context zien we dat organisaties de handen vol 
hebben, maar ook vaststellen dat zij te weinig eigen tractie hebben om te voldoen aan de vraag van morgen.

Onze overtuiging
We geloven dat de waarde van techniek voor mens en maatschappij alleen maar toeneemt. En 
dat organisaties actief in elektro-techniek in deze markt kunnen excelleren. Dat vraagt focus op 
hun kern en verbinding om branchebrede vraagstukken op te lossen en kansen te creeeren. We 
zijn er van overtuigd dat in een concurrerende markt ook plaats is voor intense samenwerking.

De missie van FEDET 
Elke organisatie in de elektro-techniek verbinden om te bouwen aan een betere wereld.

Grote maatschappelijke vraagstukken

Dit zijn de opgaves die we zien in onze omgeving:SURVIVAL OF THE SMARTEST
Fragmentatie in de keten

Klantenmarkt heftig in beweging

Kennisontwikkeling en -behoud onder druk

Branche komt nog te langzaam zelf in beweging

Onze ambitie 
Positief bijdragen aan de ontwikkeling en bedrijfsvoering van elke organisatie actief in elektro-
techniek.

Onze waarden
Idealisme – invloed – verbonden – vaardig - vooruitgang

INSPIRATIE
We willen onze leden en onze omgeving blijven inspireren. 
Met kennis, nieuwe inzichten en nieuwe invalshoeken.

INNOVATIEVE BEDRIJFSVOERING
De vraagstukken waar de maatschappij, organisaties en 
mensen voor staan, kunnen deels alleen maar opgelost 
worden met nieuwe ontwikkeling. Dat vraagt soms 
om een nieuwe manier van denken, van werken, van 
organiseren en van verdienen.

INVLOED
Om de waarde van het vakgebied elektro-techniek stevig 
op de kaart te hebben en houden en stakeholders te laten 
zien en ervaren welke impact elektro-techniek heeft en kan 
hebben, willen we invloed uitoefenen op onze omgeving.

INSTROOM
Niet alleen hebben we nu en in de toekomst veel 
nieuwe talenten nodig in de sector, ook is het belangrijk 
om te blijven vernieuwen. We zetten actief in op een 
aantrekkelijke propositie op de leer- en arbeidsmarkt.

IMAGO
Het vakgebied staat niet altijd en overal even goed op de 
kaart. Voor elke organisatie actief in elektro-techniek is het 
van grote waarde om het imago over de volle breedte van 
de markt te verbeteren.

IMPACT
Elektro-techniek kan veel betekenen voor de Nederlandse 
maatschappij en economie. We hebben de ambitie om de 
impact van de sector te laten groeien door de ontwikkeling 
van tools die helpen de sector te versterken en de 
meerwaarde aantoonbaar te maken.

BUREAU

LEDEN

Inspirerende leden- en 
themabijeenkomsten

Smart Industry? 
Smart Company!

Ontwikkeling en introductie van 
onze eerste markttool die elektro-
techniek eenvoudig maakt voor 
consumenten en bedrijven: Triple C. 

The beginning

Samenwerking met 
TechniekPact

Behoefte-inventarisatie 
leden

Richting geven 
aan Regelgeving

KPI: ledenwaardering voor bijeen-
komsten een 9+ en een groeiend 
opkomstpercentage naar 90% van 
de leden.

KPI: bewustwording onder leden 
over de uitdagingen en mogelijk-
heden van de ‘markt van morgen’ 
en de implicaties daarvan op de 
bedrijfsvoering. Ambitie: initiatie-
ven worden gewaardeerd met een 
8 of hoger, primair op de toepas-
baarheid in de eigen organisatie.

KPI: actieve en aantoonbare 
bijdrage aan de ontwikkeling van 
wet- en regelgeving.

KPI: vergroten van de bewustwor-
ding onder leden met betrekking 
tot scholing en het actief facilite-
ren van initiatieven die bijdragen 
aan groeiende (zij-)instroom.

KPI: ontwikkelen en organiseren van 
‘events’ die aantoonbaar bijdragen 
aan marktbereik voor leden én aan 
een positief imago van de sector 
als geheel. Het is onze droom uit 
te groeien tot het meest toonaan-
gevende land op het gebied van 
elektro-techniek.

KPI: aantoonbaar vergroten van 
de (maatschappelijke) impact van 
elektro-techniek voor Nederland 
én het vergroten en versterken 
van  de sector als geheel.

KPI: het is onze ambitie het leden-
aantal te consolideren en eventueel 
door het betrekken van nieuwe 
techniekgroepen te laten groeien.

KPI: gewaardeerde enabler van FEDET 
en het organisatorisch brein achter 
de organisatie. Onze ambitie is om de 
organisatiekracht, de bereikbaarheid 
en de klantgerichtheid altijd boven 
een 8 te laten scoren, liever een 9.

voor zowel de organisatieleiding als professionals op 
het gebied van bijvoorbeeld HRM, Finance, Marketing, 
R&D en Business Development.

How-to-Tools: 
het aanbieden en ontsluiten van eenvoudig toe te 
passen tools (checklists, rekenmodellen, enz.) voor 
directe toepassing in de ondernemingspraktijk.

Monitoren van 
bestaande en 
nieuwe wet- en 
regelgeving incl. 
ledenalerts door 
het FEDET Bureau.

Ambassadeurs
THOUGHT LEADERSHIP
BELEVING BIJ SECTOR VERSTERKEN

Actieplan 2017

Aanspreekpunt en 
aanjager binnen FME

Inzicht, informatie en tooling die 
bijdraagt aan:
ALGEMENE BEDRIJFSVOERING EN BUSINESSONTWIKKELING
MARKETING
PROCESSEN & SYSTEMEN
LOGISTIEK
KENNISONTWIKKELING

Ontwikkelen en vaststellen 
van de lobby-agenda
VEILIGHEID
CO2-REDUCTIE

Inventarisatie ledenkennis 
en –netwerk 
om in te zetten op specialistische domeinen

Regiobijeenkomsten
Op basis van de eerste ervaringen 
ontwikkelen en implementeren van meerdere 
regiobijeenkomsten om de verbinding 
onderwijs en ondernemingen te versterken.

Actie bijdrage door FEDET 
Bedrijven aan onderwijs:
GASTCOLLEGES
LESPAKKETTEN
STAGEBANK
BEDRIJFSBEZOEKEN

Agenda: meet-the-market

Imago Kwaliteit Toekomst

In samenwerking met marktpartijen 
brede introductie van Triple C 
Applicatie voor in eerste instantie 
woningbouw en later utiliteitsbouw.

Organiseren van 
bijeenkomsten
ledencommunicatie
brede betrokkenheid

Organiseren van inhoud
Opsporen en ontsluiten van kennis en kunde die voor FEDET leden 
relevant kan zijn. Van informatie (bijvoorbeeld white-papers) tot 
inspiratie (bijvoorbeeld verrassende sprekers en prikkelende locaties).

WERVING ONBOARDING DIFFERENTIATIEACTIVATIE

BEURZEN 
SEMINARS
EVENEMENTEN

Doorbraakstrategieën workshops

e-Learning
masterclassesinnovatie

best practices

business modellenFast-50

MarktmeterFBI


