
TROTS OP 
TECHNIEK

2020 
sectortrots voor  

de markt merkbaar  
laten groeien

RECRUITMENTFILM 
sectorbreed: Professionals en hun projecten 
zichtbaar maken.

CONTENTCREATIE: PRO’S & PROJECTEN
Ophalen van persoonlijke succesverhalen 
van pro’s binnen leden en die in de FEDET 
Community delen.

TOOLBOX VOOR HRM
Workshopserie en toolbox voor HRM om 
medewerkers (ook) de trots van het vakgebied 
verder uit te laten dragen.

TROTSE 
PROFESSIONALS

De sector als geheel is zich bewust van de 

maatschappelijke waarde en impact. Professionals 

doen echter elke dag het werk in de markt.  

We willen dat zijn meer de trotse ambassadeurs 

zijn van ons vak.

2020 
techniek als vitale  

factor voor  
stakeholders

TROTS OP 
TECHNIEK

2020 
Doelstelling instroom 
technische opleiding 

van 2op10 naar 4op10.

2020 
elektrotechniek als 
vitale sector op de 

politieke kaart

2020 
Event-waardering 8+

2020 
Leden-waardering 8+

INITIATIEVENKAART NEDERLAND
Aansluiten op bestaande initiatieven en deze 
versterken. 

GASTCOLLEGE INITIATIEF TECHPACT
Ontsluiten en voor leden aanjagen van het 
gastcollege-initiatief met 160 gastcolleges in de 
aanbieding. 

INSTROOM AWARD
Doorzetten van het succes van de instroom 
award met toonaangevende partners zoals 
Randstad.

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJK 
BEWUSTZIJN
Verdere inzet op public affairs om met name 
in de politiek het bewustzijn op de waarde van 
techniek te vergroten.

IMAGOCAMPAGNE
Uitbouw en uitrol van de FEDET Campagne 
gericht op het zichtbaar maken van de vitale 
functie van elektro-techniek

Informatieverstrekking omtrent economische en 
wet, en regelgeving ontwikkelingen

INSPIRERENDE LEDENEVENTS
Industrie en infra als de kerngebieden. 
Opzienbarende locaties met inspirerende 
sprekers.

FEDET MARKT METER
geheel uitbesteed en in beheer van DSBC. 
Statistieken op productgroep niveau met 
betalende deelnemers

FEDET.NL
Actualiseren van de website als platform voor 
elektrotechniek voor alle doelgroepen.

FEDET MARKTMONITOR
rapportage voor leden, deze wordt door FME 
afdeling Business Intelligence geleverd en 
doorontwikkeld.

IMAGOFILM

FEDET NETWORKS
Pro-actieve deelname aan relevante netwerken 
rond elektrotechniek.

UITBOUWEN POLITIEKE FOOTPRINT
Verder groeien tot vraagbaak voor politiek en 
journalistiek bij issues die de sector raken.

BELEVING
Zichtbaar maken wat 
nu (steeds meer) 
onzichtbaar is: de 
wereld van techniek 
achter levensplezier.

DEELNAME LEDEN AAN GAME ON 
DRECHTSTEDEN EN BREDA

Bewustwording

MANIFEST
De visie van de elektrotechniek sector 
op de toekomst. Zo ziet Nederland er 
uit in 2030, inclusief de grote (nationale) 
vraagstukken waar ook de sector een 
oplossing voor gaat bieden.

>> Manifest Marathon >> 

BELANG
Leden meenemen 
en helpen de trots 
uit te dragen vanuit 
bedrijfsbelang.

BETROKKENHEID
Het werk van leden 
zichtbaar maken 
door middel van 
publiek aantrekkelijke 
showcases.

BEELDVORMING: IMPACT
Meten wat de reputatie van elektrotechniek is in 
Nederland en hoe bekend de impact is.

TASTBARE 
IMPACT

WERKGROEP  
INSTROOM

WERKGROEP  
INVLOED

WERKGROEP  
IMAGO,  

EN INSPIRATIE

LEDENDIENST-
VERLENING  

INNOVATIEVE  
BEDRIJFSVOERING 
& DIGITALISERING

Technologie kan veel betekenen in het leven 

van mensen en de impact van organisaties. 

Tegelijkertijd is techniek steeds minder zichtbaar. 

We willen de impact van techniek en elektro-

techniek in het bijzonder - zichtbaar maken in het 

leven van mensen.

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 en de relatie met jonge 

professionals.

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.

Misschien is elektrotechniek wel het best bewaarde 

geheim voor gebruikers (zakelijk en vooral consu-

menten). Steeds meer gemak, steeds minder zichtbaar. 

De werkgroep Imago en Inspiratie zorgt dat zowel 

‘buiten’ als voor leden waardevolle en inspirerende 

communicatie en events worden georganiseerd.

Dienstverlening door het FEDET Bureau met 

tools en inzichten vanuit onder andere FME, 2BA, 

DigiDealGO en andere partners.

DUURZAAM

THEMA THEMA THEMA THEMA

BOUWAGENDA DIGITALISERING HUMAN CAPITAL

FEDET: Trots op de verborgen kracht achter vooruitgang
Onze visie
We zien dat organisaties in de elektro-techniek 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 en ecologische uitdagingen, maar ook ‘technology 
push’ maken dat beweging de enige constante is. We zien dat 
organisaties actief in en rond elektro-techniek te maken hebben met 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke rol 
en impact, vergrijzing en ontgroening en een vaak sterk operationele 
focus. De impact die de lidbedrijven hebben in het leven van mensen, 
in de economie en op de wereld van morgen blijft (te) vaak verborgen. 
We zien dat de trots van de sector nog niet de trots van Nederland is.

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 
creëren. We  zijn er van overtuigd dat in een concurrerende markt ook 
plaats is voor intense samenwerking.

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

Onze waarden

IDEALISME INVLOED VERBONDEN VAARDIG VOORUITGANG

….  om te bouwen aan 
een betere wereld

Elke organisatie kan een rol 
spelen in een leefbare en 
gezonde toekomst. Door de 
krachten te bundelen, zijn we 
tot meer in staat. FEDET v 
erbindt haar waarde en rol 
met The Global Goals for 
Sustainable Development en 
maakt deze concreet op de 
volgende domeinen:

Samen bouwen in 
het FME Huis voor de 
Technologie
FEDET is één van de sterke 
branches binnen FME. 

Met een logische verbinding 
op de missie:

… laat iedereen ervaren 
dat technologie de 
wereld beter maakt

De missie van FEDET: Elke organisatie in de elektrotechniek verbinden om te bouwen aan een betere wereld.

2025 
100% circulaire  
bedrijfsvoering

2030 
100% circulaire sector: 

producten, oplossingen 
en diensten

MEETBAAR MAKEN WAAR WE NU STAAN
Inventariseren 1) wat de bedrijfs- en de 
leverfootprint is, 2) welke initiatieven de 
lidbedrijven nu hebben en 3) welke circulaire 
uitdagingen onopgelost blijven.

INTERVISIESESSIES:  
LEREN VAN EN MET ELKAAR
Organiseren van intervisiesessies (incl. 
inspirerende sprekers/cases) en het ontsluiten 
van deskundigheid voor concrete houvast in de 
lidbedrijven.

FEDET KENNISBANK CIRCULARITEIT 
Eén van de doorslaggevende thema’s waarop de 
FEDET Lidbedrijven elkaar kunnen versterken, 
is circulariteit. FEDET kan inzichten en best 
practices ontsluiten

POSITIONERING 
INSTALLATEURS 
& SYSTEEM 
INTEGRATORS 

SHOWCASES

CIRCULAIRE 
SECTOR

Met de producten, oplossingen en diensten willen 

we actief bijdragen aan een positieve planeet. Dat 

begint bij de lidbedrijven en wordt vergroot met 

de impact die zij hebben in de markt.


