
Fedet voelt zich thuis  
in een sterk FME-huis 
 
Drie vragen aan de voorzitter van Fedet, 
Rob van Veen, over de samenwerking 
met FME.  
 
Wat is voor Fedet het belang van de 
samenwerking met FME? 
We voelen ons thuis in een sterk FME-huis. 
De dienstverlening voor zowel grote als 
kleine bedrijven vind ik erg fijn. Ik zeg wel 
vaker: zelfs olifanten lopen niet alleen, 
uiteindelijk is het de kracht van het 
collectief die dingen voor elkaar krijgt. We 
moeten in ketens denken en geloven in de 
kracht van de collectiviteit. FME staat met 
zes clusters op de bühne. Toen FME haar 
nieuwe beleid presenteerde, moesten we 
als Fedet bepalen in welke clusters we ons 
thuis voelen. Elektrotechniek is echter een 
rode draad, die in elk cluster voorkomt, 
alles heeft machines en data.  
Wij proberen dan ook vaak deel te nemen 
aan alle activiteiten die georganiseerd 
worden, aan commissies en werkgroepen, 
we proberen op uitnodigingen in te gaan 
voor sessies en op beurzen elkaar te 
versterken. Een mijlpaal in de 
samenwerking met FME was de toetreding 
van een van onze bestuurders tot het 
algemeen bestuur  
v an FME. Hiermee gaf FME gehoor aan ons 
voorstel om de Elektrotechniek een stem 
te geven in het bestuur. Uiteindelijk wil je 
natuurlijk met elkaar iets bereiken, dat kun 
je alleen maar doen als je naar elkaar 
luistert en inbreng hebt. 

 

Heb je een concreet voorbeeld van 
succesvolle samenwerking? 
Op 9 mei heeft de Fedet samen met het 
FME Cluster Gebouwde Omgeving een dag 
georganiseerd over digitalisering in de 
bouw. We proberen nu de handen ineen 
te slaan met UNETO- VNI, om een 
Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) te 
lanceren rond een datapool. Dit maakt het 
voor fabrikanten gemakkelijker om hun 
producten beschikbaar te stellen voor het 
BIM-proces. FME neemt nu samen met 
Fedet de verantwoordelijkheid om de UOB 
met relevante data te vullen. Ik vind dat 
een recent succes in dit FME-huis.  

Hoe heb je de Branche Summit ervaren? 
Heel positief. Ik nam deel aan de 
rondetafel van het cluster Gebouwde 
Omgeving. Het gesprek over BIM was zo 
interessant dat we een vervolgafspraak 
maakten. Voor de tafelvoorzitter, directeur 
Rijksvastgoed, was dit een eerste 
kennismaking met diverse fabrikanten. Hij 
kreeg hierdoor nieuwe inzichten op reeds 
ingezette innovatie en bijvoorbeeld BIM. 
Dit zet iets in beweging en brengt mensen 
samen die contacten leggen en na de 
Branche Summit samen verder kunnen. Ik 
vind dat de taak van FME, continue zoeken 
waar we die samenwerking kunnen 
vinden, mensen met elkaar verbinden. 
Initiatieven zoals de Branche Summit 
kunnen daarom vaker ontplooid worden.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


