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Introductienotitie Fedet

Wie wij zijn

Fedet (Federatie Elektrotechniek) is dé belangenbehartiger van en voor ondernemers in de
elektrotechnische sector. Zij belichaamt als branche de “E” binnen de FME, de Federatie Metaal en
Elektrotechnische industrie. Fedet bundelt de belangen en inzichten van haar leden, actief in de
Industrie, Bouw en Infra & Energie en is daarmee gesprekspartner voor de politiek en beleidsmakers.
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de
praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen
overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders. Omgekeerd is Fedet ook afhankelijk
van de ontwikkeling op de terreinen die haar leden aangaan en is zij graag gesprekspartner voor de
vormgeving daarvan.

Missie en visie

Wij zien het belang van elektrotechniek toenemen in de samenleving. De waarde van techniek voor
mens en maatschappij neemt immers toe. De economie en onze innovatiekracht groeien en
ontwikkelingen zoals digitalisering, de energietransitie of de mobiliteitsbehoefte zullen ons dagelijks
leven alleen maar meer beheersen. De maatschappij van de toekomst is wat ons drijft. Vraagstukken
zijn zowel een kans als een bedreiging voor onze organisaties. Fedet wil haar leden verbinden om
samen een antwoord te zoeken op deze uitdagingen en daarover ook het gesprek aan te gaan met de
instanties die daarover beslissen.

Fedet in cijfers

Fedet telt per 1 januari 2018 174 leden, waarbij in totaal 24.000 mensen in dienst zijn. Gezamenlijk
behaalden zij in 2016 een omzet van 8,8 miljard euro. Onze branche is dus van significant economisch
en sociaal belang voor Nederland. Onze leden variëren van kleine spelers en MKB-bedrijven, tot grote
multinationals zoals Philips Lighting of Siemens. In 2016 is er voor ongeveer 1,5 miljard euro aan
producten geëxporteerd, geproduceerd door leden van Fedet. 52% van de export ging naar landen
binnen Europa De belangrijkste handelspartner voor onze leden is Duitsland. Andere afzetmarkten zijn
China, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Onze leden

Ons beleid wordt bepaald op basis van input van onze leden die daarna gebundeld en vertaald wordt
naar eenduidige boodschappen. Spreekt u met Fedet, dan spreekt u dus met de sector. De Fedet
werkgroepen agenderen en werken aan algemene vraagstukken zoals onderwijs en innovatieve
bedrijfsvoering. Binnen de Secties worden specifieke vraagstukken behandeld. Voorbeelden van secties
zijn de sectie NLA (verlichtingsproducten), de Sectie Kabel of de Sectie Paneelbouw.



Ons bestuur

Het algemeen bestuur van Fedet bestaat uit de volgende personen:

Speerpunten Fedet

Binnen haar reeks van belangen en posities heeft Fedet vijf speerpunten benoemd waar zij, namens
haar leden, de focus voor 2018 op richt. Deze zijn:

I. Duurzaamheid en Circulariteit

Zoals gezegd zal de energietransitie van diverse partijen, zowel overheden, bedrijven als consumenten,
een extra inspanning vragen. Fedet gelooft dat door het aanpassen, verjongen en partiële
modernisering van de huidige infrastructuur, al grote winst te behalen valt. Ook duurzame verlichting
kan hierin een rol spelen. Onze leden dragen met deze ideeën graag bij aan de ambitieuze
doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en ons eigen Energieakkoord.

Fedet wijst er daarnaast op dat de Aanbestedingswet een goed instrument is in relatie tot de Klimaat-
en energiedoelen. Ook de overheid valt immers onder de wettelijke verplichting om gebouwen te
verduurzamen en kan dat onder meer doen door energiebesparende maatregelen te treffen, met een
terugverdientijd van 5 jaar. De Aanbestedingswet 2012 bevat daartoe de nodige instrumenten die
ingezet kunnen (en zouden moeten) worden1.

II. Human Capital

De aansluiting van het onderwijs op de huidige arbeidsmarkt is een punt van zorg bij de leden van
Fedet, evenals de krapte aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een tekort aan voldoende
gekwalificeerd personeel is een spookbeeld, dat echter wel concreet dreigt. Individuele leden van Fedet
nemen daarom tal van initiatieven om scholen aan bedrijven te koppelen. Daartoe is o.m. de ‘Fedet
Instroom Award’ in het leven geroepen, waarbij het bedrijf met het beste instroom-initiatief in het
zonnetje wordt gezet. Maar onze leden kunnen het niet alleen. Betrokkenheid vanuit het Rijk is vereist,
er moeten in samenhang met het Techniekpact verdere stappen worden gezet. Denk aan meer
aandacht en werving voor technisch onderwijs, goede bijscholingsregelingen, maar ook toezicht op
verdringing op de arbeidsmarkt door schijnconstructies.

1) Zoals de procedure van het innovatiepartnerschap (art. 2.31a en b Aanbestedingswet 2012), de geboden ruimte voor circulair
aanbesteden, het stellen van (certificerings)eisen rondom analyse, ontwerp en uitvoering van energiebesparende maatregelen of de
inzet van additionele instrumenten zoals de Leidraad Aanbesteding Energieprestatiecontracten, het Ener
gielabel of de zgn. “Frisse Scholen Klasse” van de RVO die ook in andere sectoren en op andere gebouwen kan worden toegepast. Een
nadere juridische analyse is hier te vinden: http://www.bootadvocaten.nl/wp-content/uploads/2017/11/4.-Alexandra-Boot-Boot-

Advocaten-Esconetwerk-20171031-1.pdf
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III. Digitalisering

Digitalisering, de toenemende databehoefte van de consument, de stijgende capaciteitsbehoefte van
consument en industrie voor vaste en mobiele netwerken, de komst van 5G (en de generaties daarna)
en ‘the internet of things’ (IoT) zullen vormgeven aan de maatschappij van de toekomst, en maken een
steeds belangrijker deel uit van ons leven. Fedet ontwikkelt nieuwe devices en technieken die op deze
toekomst aansluiten. Willen consument en bedrijfsleven die goed kunnen gebruiken, dan vraagt dat
onder meer toegang tot bestaande en nieuwe telecominfrastructuren, de juiste ligging daarvan (niet tot
aan, maar tot in het gebouw) en voldoende capaciteit voor alle gebruikers. En dus hulp van de
overheid: zij geeft de frequentievergunningen uit en stelt regels voor toegang tot
communicatienetwerken maar gaat bv. ook over herbestemming van oude netwerken (bv. glasvezel in
het afgeschakelde gasnet). De overheid is dus niet alleen regulator, maar ook partner voor innovaties.

IV. Bouwagenda en CPR-kabels

De Bouwagenda zoals opgenomen in het Regeerakkoord wordt van harte ondersteund door Fedet. Wij
delen de ambitie van het kabinet om Nederland koploper te maken als het gaat om duurzaamheid en
innovatie. Wij hopen vooral dat de Rijksoverheid en haar Rijksgebouwendienst haar rol als ‘launching
customer’ verder invult. Dat geldt bv. ook voor het gebruik van elektrotechnische materialen.

Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels voor installaties in de bouw voldoen aan de Europese CPR Norm EN
50575 die nadere eisen stelt aan brandveiligheid van kabels en het inzicht in de prestaties van
bouwproducten. Toch blijkt dat er nog kabels van voor deze norm worden toegepast bij bouwprojecten,
ook bij de Rijksoverheid. Fedet pleit dan ook voor betere naleving en handhaving van deze regels in
Nederland (zie ook het volgende speerpunt).

V. Toezicht en Handhaving

Onze leden maken zich zorgen om een terugtrekkende overheid als het om toezicht en handhaving
gaat. Europese richtlijnen worden geïmplementeerd en omgezet in nationale wetgeving. Dit leidt tot
harmonisatie van kwaliteits- en veiligheidseisen en certificeringen. Daarna komt het neer op toezicht op
de naleving en daar wringt het af en toe, met name doordat de capaciteit tekort schiet. Dat raakt de
maatschappij: denk bv. aan producten die vanuit China illegaal op de markt komen die niet conform de
eisen zijn en daarmee serieuze (veiligheids-)risico’s opleveren, zoals kortsluiting of rookvergiftiging door
verbranding van kabels waarbij snelle brandvoortplanting of de ontwikkeling van toxische gassen
(chloorgassen) en rookontwikkeling optreedt.

Naast toegepaste materialen vraagt Fedet ook aandacht voor toenemende schade en brand door
kortsluiting vanwege ondeugdelijke aangelegde installaties2.

Het belang van kwantitatief en kwalitatief voldoende toezicht loopt als rode draad door elk van de
hierboven genoemde aandachtsgebieden.

Samenhang

Deze beleidsprioriteiten zijn niet los van elkaar te zien. Een integrale benadering vanuit de Rijksoverheid
is dan ook nodig om optimaal uitvoering te geven aan de diverse uitdagingen. Zonder elektrotechniek
komt digitalisering niet tot stand. Digitalisering kan bovendien niet verder worden gebracht zonder
gekwalificeerd personeel dat weet wat zij doet. En aan een duurzame, innovatieve bouwagenda kan
enkel uitvoering gegeven worden, als de overheid goed handhaaft.

Fedet nodigt u graag uit om het gesprek aan te gaan over bovengenoemde speerpunten en de
standpunten van haar leden daarin.

2) Zie bv. https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/12/installateurs-en-verzekeraars-willen-af-van-brand-door-kortsluiting-
101256361 of https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-controlemethodiek-moet-brandrisico-verkleinen

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/12/installateurs-en-verzekeraars-willen-af-van-brand-door-kortsluiting-101256361
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-controlemethodiek-moet-brandrisico-verkleinen
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De elektrotechnische sector heeft belang bij een goede aansluiting van het onderwijs op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Een veelgehoorde kreet, maar als er één sector een mismatch voelt, is het
wel de onze. Het opleiden van goed gekwalificeerd personeel is niet alleen noodzakelijk voor goede
aanwas en groei van onze leden, maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel: ons personeel
zorgt immers voor, bijvoorbeeld, elektrotechnische producten en systemen in de bouw, industrie en
Infra & Energie; dus daar waar mensen leven, wonen, werken en slapen. Op dit moment (februari
2018) hebben de leden collectief behoefte aan een groot aantal FTE extra aan gekwalificeerde
krachten.

Met de uitfasering van gasaansluitingen en toename van digitalisering, waarbij Internet of Things snel
ontwikkelt, wordt het belang van deze (en nieuwe) elektrotechnische netwerken steeds groter. Dat
geldt dus ook voor de noodzaak om risico’s te beperken. De gevolgen van de bouw van een
elektrotechnische-installatie door ongekwalificeerd personeel laten zich raden, terwijl personeel dat
niet voldoende gekwalificeerd is, beunhazerij in de hand werkt en systemen niet slim en effectief
worden aangelegd. De beschikbaarheid van voldoende én gekwalificeerd personeel is dus niet alleen
een sectorbelang, maar zeker ook van maatschappelijk belang.

Wat doet Fedet zelf?

Fedet en haar leden besteden veel aandacht aan de werving van nieuw technisch geschoold personeel,
door het bevorderen van de keuze voor een technische opleiding, samenwerking tussen scholen en
bedrijven in de regio waarin zij gevestigd zijn en het zelfstandig opleiden van mensen. Tegelijkertijd is de
aanwas per 2018 nog onvoldoende om de arbeidsvraag in te vullen. De sector stimuleert zichzelf met
de Fedet Instroom award, die toegekend wordt aan het lidbedrijf met het beste ‘Instroom-initiatief’.
Daarbij gaat het niet alleen om initiatieven in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook om
bijscholing. Kennisdeling en inspiratie staan centraal. Onze leden investeren daarbij niet alleen in
toekomstige generaties, maar ook in huidige. Oudere werknemers zijn namelijk van onschatbare
waarde!

Zijn de gevolgen van huidige transitiebesluiten netwerken wel duidelijk?

Onder meer door het afschakelen van gasaansluitingen, is de transitie naar nieuwe netwerken gaande.
Tegelijkertijd is nog onduidelijk welke implicaties dat heeft voor de noodzakelijke ombouw van
bestaande netwerken, de inzet van nieuwe netwerken, de behoeften of verplichtingen voor de
toekomstige consument of het beroep dat voor dit alles gedaan zal worden op de technische sector.
Fedet pleit er dan ook voor om zo snel mogelijk een impact assesment uit te voeren, gericht op het in
kaart brengen van gevolgen en wensen van de besluitvorming, zodat daarop tijdig geanticipeerd kan
worden met beleid, onderwijs en aanbod vanuit de sector. De versnelling van digitalisering en IOT
oplossingen vraagt andere en nieuwe skills van de markt.

De transitie naar andere energienetwerken heeft grote repercussies voor sector en maatschappij. Een
impactassessment is nodig om die tijdig helder te krijgen.



Inpassing technisch onderwijs binnen Techniekpact noodzakelijk

Met het Techniekpact proberen de Rijksoverheid, bedrijven en onderwijsinstellingen een betere
aansluiting tussen technisch onderwijs en de arbeidsmarkt in de technieksector te realiseren. Fedet is
voorstander van het Techniekpact, maar roept tegelijkertijd er toe op om het pact naar een hoger
niveau te tillen door technisch onderwijs binnen het Techniekpact in te passen en onder het pact te
hangen. Zo zou de Rijksoverheid effectief bijdragen aan het stimuleren van technisch onderwijs en dus,
de verdere instroom van technisch personeel. Daarnaast zou Fedet graag zien, dat Technisch onderwijs
al op de basisschool wordt gegeven en aansluitend als vervolgonderwijs op alle niveaus kan worden
gevolgd (VMBO, HAVO, en VWO).

Aanvullende regelingen en faciliteiten voor bijscholing dringend gewenst

Additioneel vraagt Fedet aandacht voor de noodzaak aan goede regelingen en faciliteiten voor
bijscholing. Veel van de medewerkers van onze leden zijn weliswaar goed opgeleid, maar vaak ook
kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Soms hebben ze een specialistische professie die niet goed aansluit bij
behoeften van bedrijven elders; overstappen of ingroeien is dan niet eenvoudig, tenzij er regelingen
getroffen zouden worden die dat faciliteren. De leden van Fedet zijn uiteraard zelf ook bereid om hierin
bij te dragen met kennis en inzet.

Handhaving oneerlijke concurrentie in arbeidsvoorwaarden

Als één sector ook het belang ziet van open grenzen en Europese samenwerking is het wel de
elektrotechnische. Fedet-leden zijn internationaal georiënteerd en geloven in een sterk Europa, dat
werk maakt van het wegnemen van handelsbelemmeringen en product- en
certificeringsstandaardisatie. Tegelijkertijd zorgt het vrij verkeer van personen er wel voor dat ook in
onze branche sprake is van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en schijnconstructies met
buitenlandse werknemers. Dit schaadt de positie van onze medewerkers, maar ook de kwaliteit als
zodanig: het werkt beunhazerij tegen lagere tarieven én lagere kwaliteit in de hand, wat grote risico’s in
installaties en de gebouwde omgeving creëert. Streng toezicht door de Inspectie SZW is noodzakelijk.
Voor die taken is ook meer capaciteit bij Inspectie nodig dan nu voorhanden is.

Breng technisch onderwijs op alle niveaus in binnen het Techniekpact, om de instroom van technisch
personeel te bevorderen.

Bevorder arbeidsparticipatie van specialistisch technisch personeel door het beter faciliteren van
bijscholing voor instroom en overstappen.

Het maatschappelijk belang eist een intensiever toezicht en handhaving op oneerlijke concurrentie in
arbeid en meer capaciteit voor de Inspectie SZW.
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