
 

In deze uitgave o.a. de nieuwe Europese regels gebouwbekabeling, 

Digital Building bijeenkomst, Inspiratie-event voor paneelbouwers en nog 

veel meer! 
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Geachte mevrouw Roos 

Vandaag zijn alle schoolvakanties weer voorbij, een moment dat iedereen met frisse 

energie en inspiraties het vervolg van 2016 ingaat. Een periode dat de agenda’s weer 

uitpuilen van verplichtingen en uitdagingen. Ook voor onze elektro-technische industrie 

zijn er uitdagingen, maar zeker ook kansen. De komende maanden gaan we als Fedet 

voor de kansen in zowel bouw als industrie. 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de inzet naar de politiek samen 

met FME en programma’s die van belang kunnen zijn voor uw business. In deze editie 

een interview met voorzitter Rob van Veen in het blad Installatie & Bouw, over 

verbinden en bouwen aan de Formule 1 van de elektro-techniek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel den Haan 

Branchemanager Fedet 
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HATEHA VIERT HAAR 50-JARIGE JUBILEUM 

 

 

 

Op 1 juli 1966 startte Hans Arentsen sr. het 

familiebedrijf Hateha B.V. dat nu geleid wordt 

door de tweede generatie in de persoon van 

Hans Arentsen jr. Hateha is groot geworden 

met en door haar fabrieken, klanten en 

relaties en medewerkers. Daarom staat de 

tweede helft van dit jaar in het teken van de 

campagne ‘Hateha 50 jaar, mede mogelijk 

gemaakt door u’ om iedereen in beeld te 

brengen en bovenal te bedanken die dit 

jubileum mede mogelijk heeft gemaakt. 

LEES VERDER  

 

  

  

 

  

ANDERHALF MILJOEN KINDEREN DUPE VAN ‘FOUTJE’ IN WET 

 

 

 

De politiek is nog op vakantie, maar de 

scholen zijn alweer begonnen aan een nieuw 

seizoen. Voor veel basisschoolleerlingen toch 

altijd een beetje spannend, want nieuw. Zijn 

er nieuwe kinderen in de klas, hoe is de 

nieuwe juf of meester? Niet nieuw of 

verrassend is jammer genoeg de toestand 

van de schoolgebouwen, waar anderhalf 

miljoen kinderen dit jaar weer veel tijd in 

doorbrengen. Renovatie is vaak hard nodig 

bij deze gebouwen, die gemiddeld 40 jaar 

oud zijn. Maar het gebeurt niet, door geharrewar tussen schoolbesturen en gemeenten. 

LEES VERDER  
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FEDET: GEPASSIONEERD VERBINDEN EN BOUWEN AAN DE 

FORMULE 1 VAN DE ELEKTROTECHNIEK 

 

 

 

Je staat er ongetwijfeld niet dagelijks bij stil, 

maar als je erover nadenkt, vertoont de 

wereld van elektrotechniek veel 

overeenkomsten met de Formule 1 racesport. 

Snel optrekken en schakelen om op 

markttrends te anticiperen. Continu 

onderhoud en finetuning om de organisatie zo 

lang mogelijk in topconditie te houden. Het 

betere bochtenwerk om de juiste koers te 

houden en het bedrijf bij te sturen. En dan is 

er natuurlijk ook nog de zoektocht naar 

nieuw talent. Als het kan in de vorm van Max Verstappen. Maar waar de autosport toch meer iets 

is voor het individu, draait het in de wereld van elektrotechniek vaak om de teamprestatie, om 

samen sterk te staan voor de toekomst. 

LEES VERDER  

 

  

  

 

  

NIEUWE EUROPESE REGELS GEBOUWBEKABELING 

 

 

 

Een elektrotechnische installatie in een 

gebouw moet op de eerste plaats veilig zijn. 

Hij mag geen brand veroorzaken of andere 

risico’s door kortsluiting, aanrakingsgevaar 

en andere fouten of defecten. De 

Nederlandse elektrotechnische 

installatiesector is zich daar sinds jaar en dag 

zeer van bewust. Over een maand echter 

wordt een nieuwe stap gezet naar meer 

brandveiligheid in de gebouwde omgeving. 

En daarbij gaan elektrotechnische adviseurs, 

installateurs en inspecteurs een nog grotere rol spelen. De Europese eisen op dit gebied zijn 

namelijk verder aangescherpt en strekken zich vanaf 1 juli 2016 ook uit over alle 

elektrotechnische, signaal en databekabeling in gebouwen. Om in ons land uitvoering te geven 

aan deze eisen wordt de nieuwe norm NEN 8012 van kracht. 

LEES VERDER  
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DIGITAL BUILDING - THE IMPORTANCE OF STANDARD BIM 

OBJECTS 

 

 

 

Op donderdag 15 september organiseert FME 

in samenwerking met Schiphol Airport een 

uniek BIM evenement in Amsterdam. 

Hiervoor worden alle bestuursleden van 

Europese fabrikanten in de sector Bouw 

uitgenodigd.  De aanwezigen krijgen inzicht 

in hoe snel BIM zich ontwikkeld in de 

(Nederlandse) bouwsector. Tot slot worden 

de aanwezigen geinformeerd over hoe het 

bedrijf kan deelnemen aan dit initiatief.  

Dit internationale evenement in een vervolg 

op de succesvolle bijeenkomst 'Digitalisering in de bouw' van Fedet en FME dat eerder dit jaar 

plaats vond. Mis deze bijeenkomst niet en schrijft u zich nu in via onderstaande link. 

AANMELDEN  

 

  

  

 

  

FEDET VOELT ZICH THUIS IN EEN STERK FME-HUIS 

 

 

 

Donderdag 30 juni troffen FME, Fedet en 

andere branches elkaar tijdens de FME 

Branche Summit om van gedachten te 

wisselen over een aantal belangrijke thema’s. 

Juist in de onzekere tijd van veranderende 

markten en gebeurtenissen is het van groot 

belang om elkaar regelmatig te spreken. 

Zodat we weten wat we aan elkaar hebben 

en zodat we elkaar kunnen versterken. 

Tijdens de Branche Summit heeft Fedet 

voorzitter Rob van Veen, drie vragen 

beantwoord over de samenwerking tussen FME en Fedet.  

LEES VERDER  
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NEXT LEVEL FOR INDUSTRY: INSPIRATIE-EVENT VOOR 

PANEELBOUWERS 

 

 

 

De paneelbouw is een van de Nederlandse 

industrietakken die worstelen met de 

lagelonenconcurrentie en de vergrijzing. Maar 

de sector zit niet bij de pakken neer, getuige 

onder meer het nieuwe initiatief Next Level 

for industry. Eind mei vond onder deze vlag 

in Amersfoort een inspiratie- event plaats 

voor paneelbouwers.  

LEES VERDER  

 

  

  

 

  

 

TKI URBAN ENERGY EN 

STROOMVERSNELLING 

INTENSIVEREN SAMENWERKING 

Stroomversnelling en TKI Urban Energy, 

onderdeel van Topsector Energie, intensiveren 

hun onderlinge samenwerking. Doel van de 

samenwerking is een versnelling te krijgen in 

de ontwikkeling van nieuwe innovaties en het 

toepassen daarvan op grote schaal bij de 

verschillende Nul op de Meter projecten die de 

komende tijd in uitvoering worden genomen. 
 

LEES VERDER  

 

  

  

 

 

 

DUURZAAMSTE 

WINKELCENTRUM STAAT IN 

EINDHOVEN 

Het winkelcentrum Heuvel in Eindhoven heeft 

de hoogst haalbare BREEAM-NL score behaald 

op het onderdeel ‘Beheer’: 90,82%. Naast de 

hoge score op het onderdeel Beheer hebben 

deze ontwikkelingen ook geresulteerd in een 

BREEAM-NL In-Use Excellent voor het 

onderdeel ‘Asset’. 
 

LEES VERDER  
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FME WORKSHOP: 

WEGWIJS IN CAO METALEKTRO 

Ben jij verantwoordelijk voor HR of maak je 

deel uit van het management van een 

onderneming in de technologische industrie? 

Ben je op de hoogte van de mogelijkheden tot 

flexibilisering in de cao? In deze FME-workshop 

word je in één dag wegwijs gemaakt in de cao 

Metalektro en leer je de mogelijkheden kennen 

die deze cao jou biedt. 
 

LEES VERDER  

 

  

  

 

 

FME BIJEENKOMST: 

BEDRIJF EN VERZUIM 

Als ondernemer krijg je te maken met 

werknemers die wegens ziekte uitvallen. Dat 

levert een reeks arbeidsintensieve en kostbare 

verplichtingen op. Door actief te handelen kun 

je echter aanzienlijke besparingen realiseren, 

zowel in het voortraject van preventie, als 

gedurende de ziekteperiode.  
 

LEES VERDER  

 

  

  

 

 

 

  

AGENDA  

 

15 
sep 

 

 

DIGITAL BUILDING: 

THE IMPORTANCE OF 

STANDARD BIM OBJECTS, 

Locatie: Amsterdam 

21 
sep 

 

 

NL-DE ENERGIEMEETING 

3E EDITIE SMART GRIDS, 

Locatie: Rotterdam 

22 
sep 

 

 

FME WORKSHOP: 

DOSSIERVORMING MAAKT 

ONTSLAG MAKKELIJKER, 

Locatie: Dordrecht 

 

 

 

27 
sep 

 

 

FME WORKSHOP: 

DOSSIERVORMING MAAKT 

ONTSLAG MAKKELIJKER, 

Locatie: Tiel 

09 
nov 

 

 

FEDET SECTIE T&D EN 

DUTCHPOWER EVENT, 

Locatie: Zoetermeer 

15 
nov 

 

 

EUROPEAN UTILITY WEEK, 

Locatie: Barcelona 

 

 

  

 

  

 

 

POSTADRES 

Postbus 190 

2700 AD, ZOETERMEER 
 

 

 

VRAGEN? 

T 088 400 84 16 

E info@fedet.nl 
 

 

 

SOCIAL MEDIA 

 

  

 

  

     

 

Website   |   Aanmelden     
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