
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

VOM INFO: print &online 

VOM INFO februari 2020: THEMANUMMER: STEUNMAATREGELEN & 
OPLEIDINGEN & FIER OP JE BEDRIJF 
Digitalisering, online verkopen, flexibel werken, robotisering van de werkplek, …. 
het zijn maar een aantal buzzwords die je regelmatig hoort. Als bedrijf deze trends 
te blijven volgen, is een hele uitdaging. Gelukkig zijn er vanuit verschillende 
overheden en instanties steunmaatregelen en subsidies voorzien om organisaties 
te helpen in de toekomst innovatief en succesvol te ondernemen. Om 
medewerkers de kneepjes van het vak te leren en te laten evolueren, zijn er tal 
van instanties die opleidingen en trainingen aanbieden.  
 
In deze editie van VOMinfo geven we enerzijds een overzicht van 
steunmaatregelen, subsidies en projecten waar je als bedrijf kan van genieten. 
Daarnaast voorzien we een overzicht van opleidingsmogelijkheden in België. En we 
zoeken bedrijven die onze lezers vertellen waarom zij fier zijn op hun bedrijf of op 
hun realisaties in de coatingwereld.   
Afsluitdatum inleveren materiaal: 20/12/2019  
Verschijningsdatum: 03/02/2020  
Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo 
21/01/2020   04/02/2020  18/02/2020 

VOM INFO april 2020: THEMANUMMER: GRONDSTOFFENMANAGEMENT IN DE 
OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Elk bedrijf dat producten maakt, bewerkt, herstelt of onderhoudt, heeft belang bij een degelijk 
grondstoffenmanagement. Niet alleen om een juiste kostprijsberekening of risicoanalyse op te stellen 
maar ook om te anticiperen op de schaarsheid of strenge regelgeving omtrent het gebruik van 
bepaalde (grond)stoffen. Denken we aan de discussie op Europees niveau over titaandioxide, de 
beschikbaarheid van litium, Het gebruik van chroomtrioxide, ed . Bovendien zijn er steeds meer nieuwe 
materialen, nieuwe substraten, nieuwe reinigings- en ontvettingsmiddelen in ontwikkeling in het kader 
van de groene chemie. Zelfs wat vroeger afval was, wordt nu grondstof. Bijgevolg is het erg belangrijk 
een degelijk grondstoffenmanagement te voeren. 
Voor deze editie van VOMinfo zijn we op zoek naar bedrijven die in een praktijkvoorbeeld uitleggen hoe 
zij hun grondstoffen managen. Daarnaast geven we graag een overzicht van de tools en programma’s 
die bedrijven vooruit helpen om een degelijk grondstoffenmanagement te voeren. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 02/03/2020  Digitale nieuwsbrief  03/03/2020 
Verschijningsdatum: 03/04/2020   17/03/2020 02/04/2020 28/04/2020 
 
 
VOM INFO mei 2020 THEMANUMMER: KENNIS- EN NETWERKEVENT 
MATERIALS+EUROFINISH+SURFACE2020 
Op 3 en 4 juni verzamelen alle professionals zich op het kennis- en netwerkevenement 
Materials+Eurofinish+Surface 2020 in Veldhoven (NL). De volledige waardeketen die leidt tot een 
degelijk en duurzaam eindproduct, komt er aan bod. Thema’s: materiaalkeuze, karakterisatie, 
verbindingstechnieken, oppervlaktebehandeling, onderhoudstechnieken. 
In de mei-editie van VOMinfo blikken we vooruit naar dit BENELUX evenement. Elke speler of exposant 
die betrokken is bij dit event, kan zijn verhaal kwijt in VOMinfo mei. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 20/04/2020  Digitale nieuwsbrief  12/05/2020 
Verschijningsdatum: 20/05/2020   26/05/2020 09/06/2020 23/06/2020 
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VOM INFO augustus 2020: THEMANUMMER: EUROCORR 2020 & CORROSIE 
Van 6 tot 10 september is Brussel the place to be voor iedereen die interesse heeft of expert is in 
corrosie en corrosiebescherming. Het wereldbefaamde Europese Corrosie Congres EUROCORR van EFC 
Europese Federatie voor Corrosie, strijkt voor het eerst in zijn geschiedenis neer in België. Thema is: 
hoe verkleinen we de afstand tussen de industrie en de academische wereld op het vlak van 
corrosiewetenschap en corrosievoorspelling. Samen met partners Materia Nova, Umons en VUB, is 
VOM de trotse organisator van dit internationaal event.  
 
Logisch dus dat deze VOMinfo corrosie als thema naar voor schuift. We zoeken naar experts die hun 
bevindingen met de lezers van VOMinfo willen delen, naar praktijkvoorbeelden in verband met corrosie 
en preventie, naar meetmethoden en de evolutie van testmethoden. 
 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 30/06/2020  Digitale nieuwsbrief 07/07/2020 
Verschijningsdatum: 20/08/2020      25/08/2020 
 
 
 

Contact:  
 
VOM vzw, Kapeldreef 60.3001 Leuven (BE), www.vom.be 
 
Hilde De Wachter, h.dewachter@vom.be, T +32 (0)491 377 377 
 
Veerle Fincken, info@vom.be, T +32 (0)16 40 14 20 
 
Ontdek alle publiciteitsmogelijkheden via www.vom.be/nl/kenniscentrum/116/vakblad-vom-info 
 

VOM INFO oktober 2020: THEMANUMMER: HET BELANG VAN LABELS & CERTIFICATEN VOOR DE 
MARKT  
Geen onderwerp in de bedrijfsvoering of er bestaat wel een label, keuring of certificaat waarmee 
bedrijven hun vakkundigheid bevestigen. Critici vragen zich luidop af of al die labels wel zin hebben. Uit 
de praktijk blijkt dat het aantal bedrijven dat gaat voor een label of certificaat, zeker niet afneemt. 
Bedrijven zijn wel degelijk overtuigd van de meerwaarde ervan. 
 
In dit nummer bekijken we de meest gangbare labels in de oppervlaktebehandeling. We laten graag 
bedrijven aan het woord die een bepaald label bezitten, en willen weten waarom ze hier op inzetten en 
wat voor hen de meerwaarde, maar ook de pijnpunten zijn. 
 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 07/09/2020  Digitale nieuwsbrief  08/09/2020 
Verschijningsdatum: 02/10/2020   22/09/2020 06/10/2020 20/10/2020 

VOM INFO december 2020: THEMANUMMER: TRENDWATCHER & INNOVATIES 
Op het einde van het jaar blikken we graag even terug op het afgelopen jaar maar kijken we ook 
hoopvol vooruit en maken we nieuwe plannen. Welke trends tekenen zich af in de markt, welke 
innovaties zijn nodig? En hoe anders zal 2021 zijn ten opzichte van 2020? Is er nog plaats voor 
oppervlaktebehandeling in de Europese maakindustrie? Welke innovaties zijn veelbelovend? 
Voor het laatste nummer van 2020 zijn we op zoek naar personen van binnen en buiten de 
oppervlaktebehandeling, die hun visie geven op het bedrijfsleven in 2021, op de uitdagingen en 
meevallers die zich al aftekenen, op de innovatieve oplossingen die zich aanbieden. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 09/11/2020  Digitale nieuwsbrief  12/11/2020 
Verschijningsdatum: 03/12/2020   24/11/2020   08/12/2020 


