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1.Verdiepingstraining KME
We blikken terug op een eerste succesvolle
verdiepingstraining KME/ Electro. De training werd op
20 april gestart met een online-sessie waarin de
deelnemers kennis maakte en het blanded-learning
concept uitgelegd kregen. O.a. konden de vragen die
speelden via een filmpje in een eigen WhatsApp groep
gedeeld worden. Er volgde 3 keer, om de week een
online sessie van 1 ½ uur, waarin het lesprogramma in
samenspel met de ingestuurd filmpjes werden doorgenomen.
De training werd op 9 juni afgerond met een practicum dag bij Aeres-TECH te Ede.
Hierbij werd gezamenlijk de lesstof in praktijk gebracht en keurvragen uit de praktijk behandeld en
besproken. De volgende machines en apparaten zijn hierbij aan bod gekomen: Aggregaat keuring,
Omvormer, Electromotor met een waterpomp, Hoogwerker met batterij lader en een Co-2
lasapparaat. Er werd ook diverse eigen meetapparatuur gebruikt, wat wel heel mooi de diversiteit en
verschillen aangaf.
Afsluitend werd de hele cursus nog met elkaar besproken en geëvalueerd hoe deze training ervaren
werd. Iedereen was zeer tevreden en met name te spreken over de practicum dag. Het online trainen
was men niet erg gewend, maar het oordeel was wel dat een toegevoegde waarde had als
voorbereiding op de practicum dag. Naast de opgedane kennis, was het prettig dat de deelnemers
elkaar al kende voor de practicum.
Al met al reden om deze verdiepingstraining opnieuw in het najaar aan te gaan bieden aan
geïnteresseerde keurmeesters. U ontvangt t.z.t via een e-mail later meer informatie over de training
en aanmeldmogelijkheden. Wilt u uw keurmeesters op voorhand aanmelden, kunt u dit ook laten
weten via info@va-keur.nl

2.Aantrekkelijke bijdrage voor keurmeesteropleidingen
Onze moeder organisatie Fedecom heeft samen met NVKL (koudetechniek) en de FNV een subsidie
aangevraagd en gekregen. Het gaat om de regeling Nederland Leert Door. Deze regeling is er voor
werkenden in de Agro-, Groen- en Koudetechniek en is gericht op pragmatische leermogelijkheden van
begeleiding, ontwikkeladviezen, trainingen en opleidingsprogramma’s. Het gaat om een breed pakket
van cursussen en trainingen op het gebied van machine-ontwerp, productie, service, onderhoud, in- en
verkoop, marketing en administratie. Deze worden tot maximaal 80% vergoed, waarbij tot zelfs 3 keer
per medewerker gebruik kan worden gemaakt van deze regeling.
Ook onze keurmeestertrainingen vallen onder deze regeling. Een uitgelezen kans om uw investering in
de keurmeesteropleiding voor het grootste gedeelte terug te krijgen. Maar wellicht zijn er ook andere
cursussen en trainingen die u uw medewerkers (wilt) laten doen en waarmee u gebruikt kunt maken
van deze subsidie mogelijkheid.
Op korte termijn zal het complete aanbod aan cursussen en trainingen en de precieze voorwaarden en
details voor deelname bekend worden gemaakt. VA-keur zal dit via een aparte informatiebrief aan u
kenbaar maken. De regeling geldt tot uiterlijk mei 2022, dus wees er op tijd bij, want op = op.

3. Safe the date: Woensdag 24 november ledenvergadering VA-keur
Nadat in 2020 de gebruikelijke Ledenbijeenkomst van VA-keur in het najaar door de Coronacrisis niet
live kon plaatsvinden, hopen we dat het voor dit jaar wel gaat lukken. Hoewel er geen 100% zekerheid
gegeven kan worden en we de ontwikkelingen en maatregelen rondom de Corona scherp in de gaten
zullen houden, streven we ernaar om op woensdag 24 november 2021 een fysieke ledenbijeenkomst
te organiseren.
Zet u deze datum daarom wel alvast in de agenda. Wij komen er zo snel mogelijk op terug qua
invulling en locatie.

4. Persbericht: 300e VA-keur certificaat

Onlangs werd het 300ste VA-keur richtlijn certificaat door Esther
Veentjer van Certifer HHC/DRS B.V. en Miriam Verleun van VA-keur
uitgereikt aan LMB Kools in Alphen.
Een felicitatie waard! En wederom een prachtige mijlpaal
voor VA-keur!

5. Zomergroet
De tijd vliegt, we zitten al weer over de helft van dit jaar en kijken tegen de zomer aan waarin hopelijk
voor velen van jullie er wat mogelijkheden zijn om te gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Even weer de “batterij opladen” zodat na de zomer weer volop en met nieuwe energie de keuringen
verricht kunnen gaan worden.
Het afgelopen half jaar is trouwens voor VA-keur een prima half jaar gebleken. Het aantal keuringen is
wederom gestegen met zo’n 7% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020. Een mooie prestatie
waarmee we de groeilijn gewoon vasthouden! We kijken dan ook met vol vertrouwen naar de 2 e helft
van 2021.
Door het opnemen van gespreide vakantieperiodes zorgen wij ervoor dat gedurende de zomerperiode
het VA-keur secretariaat gewoon bezet is zodat stickerbestellingen en dringende vragen hun doorgang
kunnen vinden.
Wij wensen u voor nu een hele fijne zomerperiode toe, geniet ervan en bovenal: blijf gezond!
Het VA-keur team
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