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Een nieuwe bestuursploeg voor 
VOM vzw
Woensdag 13 mei hebben een 40-

tal VOM leden deel genomen aan de 

online ledenvergadering. Omwille van 

COVID-pandemie is gekozen om toch 

de verplichte agenda van de vzw af te 

handelen. Dit omvatte de goedkeu-

ring van de resultaat en balans 2019 

en van de begroting 2020. Eveneens 

stond ook de verkiezing van de Raad 

van Bestuur op de agenda.

Onder leiding van voorzitter Ives De 
Saeger zal de nieuwe bestuursploeg 
2020 de vereniging VOM verder uit-
bouwen tot het platform en trefpunt 
van oppervlaktebehandeling:

Ives De Saeger (P41)
Johan Sevenants (Infrabel) 
Ludo Appels (Maes Coating Services)
Peter Heymans (Haug)
Patrick Cosemans (Sirris)

Kris Deferme (Galva Power)
Hans Hooyberg (Hatwee)
Thomas Jeurissen (MVT) 
Alex Laureyns (Ral) 
Mireille Poelman (Materia Nova)
Frank Verhoye (CNH) 
Stefan Verreycken (I-revitalise) 

Wij stellen graag onze bestuurders 
en secretariaatsploeg aan u voor.

Un nouveau conseil 
d’administration pour l’asbl VOM
Le 13 Mai, une quarantaine de 

membres de la VOM ont participé à 

l’assemblée générale en ligne. En rai-

son de la pandémie du COVID-19, il a 

été décidé de traiter l’agenda obliga-

toire de l’asbl. Il s’agissait notamment 

d’approuver le résultat et le bilan 

pour 2019 et le budget pour 2020. 

L’élection du conseil d’administration 

était également à l’ordre du jour.

Sous la direction du président Ives 
De Saeger, le nouveau conseil 
d’administration 2020 poursuivra le 
développement de l’association VOM 
pour en faire la plateforme et le point 
de rencontre du traitement de surf-
ace:

Ives De Saeger (P41)
Johan Sevenants (Infrabel)
Ludo Appels (Maes Coating Services)

Peter Heymans (Haug)
Patrick Cosemans (Sirris)
Kris Deferme (Galva Power)
Hans Hooyberg (Hatwee)
Thomas Jeurissen (MVT) 
Alex Laureyns (Ral) 
Mireille Poelman (Materia Nova)
Frank Verhoye (CNH) 
Stefan Verreycken (I-revitalise) 
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IVES DE SAEGER
Voorzitter VOM

CEO P41

Uw bedrijf

P41 maakt industrie 4.0 voor bedrijven toe-

gankelijk. Industrie 4.0 is een verzamelnaam 

-

ele intelligentie, cobot, sensoren via Internet 

of Things, …

We helpen met 

met i4.0 oplossingen, 

nog te weten kan komen, 

-

ren met Internet of Things

startup & scale ups als grotere aanbie-

ders.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

In mijn rol als voorzitter sinds 2019 tracht ik: 

door op doelgroep toegespitste events 

o.a. subsidies, SEO; 

de VOM inkomsten in te zetten om le-

den te laten groeien, verbinden en cor-

rect geïnformeerd te zijn over de laatste 

nieuwigheden en overheidsverplichtingen;

-

spreiden en zo het netwerk in de picture 

te brengen. Een voorbeeld: de rol van 

anti-virale coating in Covid19 tijden.

met de collega bestuursleden

-

stuursploeg een goed werkende VOM 

strategie uit te bouwen voor de leden 

zodat alle leden aan bod komen;

stemmen op de behoeftes van de leden;

-

wen.

 

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

In een ideaal beeld slagen we erin om van 

oppervlaktebehandelende bedrijven een 

aparte sector te maken.

JOHAN SEVENANTS
Ondervoorzitter VOM

Expert chemische 

Producten, Infrabel

Uw bedrijf

Zo’n 28 jaar geleden ben ik als scheikun-

dige begonnen in het laboratorium van de 

spoorwegen, waar ik verantwoordelijk was 

voor de sectie verven en vernissen. Naast 

proeven op allerlei coatings, bestond een 

deel van mijn taak ook uit het schrijven van 

technische voorschriften voor lastenboeken 

en optreden als specialist bij fout gelopen 

schilderwerken. Zo’n 7 jaar geleden werd ik 

hoofd van het labo, om dan in 2016 naar de 

Centrale Directie te verkassen als Expert 

Chemische Producten, waarbij ik nu naast 

de coatings ook alle andere op chemie 

gebaseerde producten beheer. Ondertus-

sen waren de Spoorwegen zelf gesplitst in 

verschillende bedrijven en was ik bij Infrabel 

terechtgekomen.

Infrabel telt op dit moment zo’n 10225 me-

dewerkers die als missie hebben de spoor-

weginfrastructuur uit te breiden, te vernieu-

wen en te onderhouden. Het gaat hier, om 

u een idee te geven, over meer dan 6500km 

hoofdspoor, meer dan 1700 overwegen, 

11358 kunstwerken waarvan 4262 brug-

gen, 441 onderdoorgangen, 225 tunnels 

en 130 voetbruggen. Het is duidelijk dat 

hierbij veelvuldig een beroep wordt gedaan 

op conserveringstechnieken, zowel natlak, 

poedercoating als allerlei soorten opper-

vlaktebehandeling (fosfateren, anodiseren, 

verzinken in al zijn vormen…) Warm ver-

zinken en metalliseren gevolgd door natlak 

of poedercoating (zogenaamde duplexsys-

temen) worden meer en meer standaard in 

ons streven naar een zeer lange levensduur 

van 25 jaar en meer volgens ISO 12944.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

VOM is voor mij een bron van kennis. Het 

meewerken aan technische voorschriften, 

het ondersteunen van het gebruik van 

kwaliteitssystemen en het streven naar een 

lange levensduur staan daarbij voor mij cen-

traal. 

Daarnaast – en zeker niet minder belang-

rijk – is de toegang tot het economische 

netwerk op het vlak van oppervlaktebehan-

deling hier in België en op Beneluxniveau. 

Gezien de positieve reputatie van de spoor-

wegen op het vlak van milieu, streeft Infra-

bel ook naar het elimineren van gevaarlijke 

stoffen en staan we positief tegen nieuwe 

ontwikkelingen die kwaliteit kunnen leveren 

op duurzame wijze.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Wat ik de sector als geheel toewens, is 

dat de coatingtechnologie echt op waarde 

wordt geschat, in plaats van vaak bekeken 

te worden als “dat laatste karweitje voor de 

technologie niet als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd, maar dat de mensen beseffen 

hoeveel creativiteit en hard werk daarachter 

schuilen. En dat wij als VOM dat op de juiste 

manier kunnen overbrengen op de klanten 

van onze leden, zodat ze de meerwaarde 

begrijpen en dan ook bereid zijn (en dat is 

misschien echt dromen) om naar waarde te 

betalen voor oppervlaktebescherming.
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LUDO APPELS
Secretaris VOM

Directeur Maes Coating 

Service bv

Uw bedrijf

35 jaar ervaring in het poederlakken van 
aluminium.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

coaten van metalen verdient een sterke 
beroepsorganisatie die de belangen van 
de oppervlaktebehandelaar waarneemt en 
verdedigt.

ontwerpers, opdrachtgevers, uitvoerders, 
bouwheren, aannemers enerzijds en de 
coater anderzijds.
Dat is altijd mijn drijfveer van mijn lidmaat-
schap geweest om zo actief deel te nemen 
aan de organisatie van VOM.

In de markt van de gecoate bouwproduc-
ten is er nog steeds een tekort aan kennis, 
wederzijds begrip en erkenning van elkaars 
problemen en uitdagingen. Bij de opdracht-
gevers heerst er tot op vandaag nog te veel 

-
lijkheden en/of beperkingen van de jobcoa-
ter.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Het is mijn persoonlijk ultieme streefdoel 
om alle betrokken partijen dichter bij el-
kaar te brengen om een kwalitatief gecoat 
eindproduct in de markt te zetten. Op deze 
manier stijgt de waardering als een hoog-
waardig bouwproduct.

PETER HEYMANS
Penningmeester VOM

Filiaalleider Haug Chemie 

Benelux

Uw bedrijf

Haug Chemie GmbH is voor meer dan 54 
jaar een producent en leverancier van rei-

nigings- en oppervlaktebehandelingschemie. 
-

terbedrijf Haug Chemie Benelux.

Ons productgamma omvat o.a. voorbehan-
delingschemie, reinigingschemie voor diver-
se toepassingen, spoel- en lakverdunningen, 
ontlakkings- en lakcoagulatiemiddelen. Deze 
producten worden in eigen beheer ontwik-
keld, geproduceerd en verdeeld. Kwaliteit, 
service en een gedreven technische opvol-
ging zijn de speerpunten van onze organi-
satie.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Sinds 2016 maak ik deel uit van de RvB 
waarvan de laatste 2 jaren als penningmees-
ter.
Mijn doel is om vanuit de RvB mee te bou-
wen aan volgende punten:

jonge ondernemers, elkaars ideeën delen 
en samen toegevoegde waarde creëren.

reduceren van de afstand tussen scholen 
en industrie, meer jongeren warm maken 
voor ons vak. Het kunnen delen van de 
ervaring van VOM en haar leden leidt tot 
sneller inzetbaar personeel.

-
voegd waarde voor alle VOM-leden te 
creëren.

-
tieve coatings promoten.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-
che/technologie
Bijkomende opleidingen kunnen voorzien 
in het onderwijspakket van de technische 
scholen om alzo de noden van de industrie 
te kunnen opvullen, is voor mij het ultieme 
streefdoel als VOM-bestuurslid.

PATRICK COSEMANS
Bestuurder VOM

Team leader Smart 

Coating Lab, Sirris

Uw bedrijf

Sirris is het collectief centrum van en voor 

de technologische industrie. Aan Belgische 
bedrijven die willen innoveren, bieden we 
drie belangrijke troeven: een jarenlange er-
varing en brede expertise in uiteenlopende 
sectoren, een hightech testinfrastructuur 
verspreid over het land en een uitgebreid 
partnernetwerk. Hiermee helpen we grote 
en kleine spelers in de Belgische industrie 
om de juiste technologische keuzes te 
maken voor een duurzame economische 
groei. Het Smart Coating Lab van Sirris 
ondersteunt al meer dan 30 jaar bedrijven 
bij innovaties met functionele coatings. Met 
een semi-industriële uitrusting voor zowel 
vacuüm (PVD, Hipims, PACVD, CVD) als 
natte chemische coatingtechnieken (hybri-
de sol-gel, nano-composieten door middel 
van spuiten, dompelen, enz.) onderzoeken, 
optimaliseren en demonstreren onze ex-
perten hoe coatings kunnen aangebracht 

worden op innovatieve producten. Met 
een uitgebreide testinfrastructuur wordt 
de functionaliteit van de coatings versneld 
geëvalueerd. Waar nodig en mogelijk wordt 
samengewerkt met partnerorganisaties om 
tot de best mogelijke oplossing te komen.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Innovatie is de motor van economische 
groei en een duurzame toekomst. Bedrijven 
zullen moeten innoveren om zich staande 
te kunnen houden in een snel veranderen-
de wereld. Ik wil mijn ervaring inzetten om 
bedrijven hierin te ondersteunen 

-
tings en oppervlaktebehandelingen

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Een gezonde, diverse, innovatieve sector.
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KRIS DEFERME
Bestuurder VOM

Key Acount Manager bij 

Galva Power

Uw bedrijf

Galva Power Group is de Belgische tak van 
het eveneens in België gevestigde Fontaine 
Holdings, een internationale groep van 
thermische verzinkerijen met een unieke 

en eigen Research & Development afdeling. 
Jaarlijks verzinkt de Belgische tak meer dan 
150.000 ton staal.
Vandaag telt Galva Power acht vestigingen: 
zes in België en twee in Nederland. Op de 
loonlijst staan ruim 400 werknemers. De 
vestigingen in België en Nederland zelf heb-
ben elk hun eigen unieke competenties en 
specialisaties. Galva Power beschikt over 
enkele van de breedste, diepste en langste 
zinkbaden in Europa. De core competenties 
van de unieke vestigingen in Gent, Antwer-
pen, Ieper, Charleroi, Houthalen, Overpelt 
en het Nederlandse Veenoord worden 
door onderlinge samenwerking gebundeld, 
zodat het belang van iedere unieke en in-
dividuele klant altijd voorop staat. Wij zijn 
met ZINQ®, de enige merkaanbieder op 
het gebied van thermisch verzinken. 

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Door mijn huidige job in combinatie met 
mijn vroegere functie bij een poederlak-

producent heb ik interesse in het duplex 
verhaal en ben ik aangesteld als coördinator 
Duplex binnen onze groep.
Bij het vertegenwoordigen van GPG in de 
VOM wil ik de focus leggen op zowel het 
thermisch verzinken van staal (construc-
teurs, studieburelen ..) als op het duplex 
verhaal en dit d.m.v. het opstarten van een 
nieuwe werkgroep duplex.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

In het verleden heb ik reeds samen met 
de VOM in de commissie gezeten die de 

heeft opgesteld. Ook wil ik graag mijn bij-
drage leveren aan het verder uitwerken van 
de werking van de VOM, waar ik nu reeds 
meer dan één jaar aan meewerk.
Mijn doel is op korte termijn de geactuali-
seerde praktijkrichtlijn “poeder & natlak op 

HANS HOOYBERG
Bestuurder VOM

Zaakvoerder Hatwee

Uw bedrijf

Sinds mijn eerste baan tot mijn huidige 
functie, vult poedercoaten mijn leven. Cor-
rosiebescherming van metaal met prachtige 
coatingsystemen in poederlak, moderne en 

eigentijdse kleuren,  effecten van super strak 

hart sneller slaan! HaTwee werkt als direct 
kanaal tussen producenten CIN Govesan en 
ST Powder Coatings. De korte communica-
tie tussen ons bedrijf en de onafhankelijke 
R&D-centra van onze producenten resul-
teert in productief poedercoaten bij onze 
klanten. Prestaties in kwaliteit en producti-
viteit zijn de belangrijke drijfveren want die 
laten onze klanten schitteren en renderen. 

Dankzij onze bijdrage aan de verschillende 
onderdelen van het proces, gaande van ont-
wikkeling en productie tot advies over het 
aanbrengen van poedercoatings op alumini-
um, staal en verzinkt staal, verkreeg HaTwee 
als KMO een prominente rol in de supply 
chain van poederproducent tot verbruiker. 
E-commerce wordt de motor van onze  
servicegerichte onderneming. 

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Tijdens de afgelopen acht jaar speelde ik 
voor VOM een actieve rol in de Technische 
Commissie van Qualisteelcoat: als voorzit-
ter van de werkgroep poedercoating, mee-

als voorzitter van die Technische Commissie. 
Duplex-systemen (verzinkt staal beschermd 
met een poedercoatingsysteem) verduur-
zamen niet alleen het staal, maar ook mijn 
passie voor het vak. Zowel Qualisteelcoat 
als VOM zijn het uitgelezen vehicle voor de 
promotie van de branche. Poedercoating 
is dé techniek van de toekomst voor het 
verduurzamen van metalen. Circulariteit zit 
standaard in ons systeem ingebakken.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Mijn streefdoel is dat we elk jaar drie nieu-
we Qualisteelcoat licenties in België kunnen 
verkrijgen.  

THOMAS JEURISSEN
Bestuurder VOM, 

verkozen tijdens de 

ALV op 13/05/20

Zaakvoerder MVT

Uw bedrijf

MVT(materiaal veredelingstechnieken) is 
een 3de generatie familiebedrijf met meer 
dan 30 jaar ervaring in het stroomloos  ver-
nikkelen van metalen. Onze missie is de 
snelste vernikkelaar op de markt te zijn met 
de grootste procesbaden. 

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Net zoals we MVT future proof aan het ma-
ken zijn wil ik ook graag mee mijn schouders 
zetten onder de VOM-organisatie van de toe-
komst.Ik ben ervan overtuigd dat we veel van 
elkaar kunnen leren. Samen staan we sterk!

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Zo is mijn ambitie om een jongerenwerking 
op te starten binnen VOM en op deze ma-
nier aan netwerking en ervaringsuitwisseling 
te doen.
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ALEX LAUREYNS
Bestuurder VOM

Zaakvoerder RAL, Eeklo

Uw bedrijf 

In 1984 begon mijn vader een zaak in straal-
werk en schilderen.
Van jongs af aan zag ik hoe staal op een 
degelijke manier kon behandeld worden 
om vele jaren de omgeving te trotseren 
of om er opnieuw mooi uit te zien na een 
renovatie van torenkranen, vrachtwagens, 

containers, tanks en silo’s en alle mogelijke 
metaalconstructies die we in onze ateliers 
konden behandelen.
Vandaag ontzorgen we onze klanten sa-
men met een 17-tal collega’s met het stra-
len, metalliseren en poederlakken van staal 
tot 2 ton en lengtes tot 10m. We behan-
delen vooral middelgrote materialen zoals 
hekwerken, trappen en leuningen, metalen 
schrijnwerk, opbouw van vrachtwagens, 
machineframes en diverse metaalconstruc-
ties. Maar ook de interieursector is een be-
langrijke speler waar café-, restaurant-, win-
kel-, bakker- en slagersinterieur zeer goed 
scoort om mooi afgewerkte toonbanken, 
kasten, rekken, hangers en designmaterialen 
te mogen lakken.
Vanuit de werkomgeving leerde ik praktijk-
gericht de oppervlaktebehandelingen stra-
len, metalliseren en schilderen aan.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Via diverse opleidingen leerde ik de VOM 
beter kennen en kwam de theorie bij de 
praktijk. Mijn zoektocht naar kennis in com-
binatie met de praktijkgerichte ervaring 
hielp me het bedrijf in de gewenste richting 
te brengen. In 2005 vroeg Veerle Fincken 
me om mee de raad van bestuur te ver-
sterken waar ik graag mijn steentje wilde 
bijdragen. Dicht bij de bron heeft zijn voor-
delen omdat tendensen sneller opgepikt 
kunnen worden en daar hou ik van, mee de 
evoluties te volgen maar ook mee aan het 
roer te mogen staan om die goed te kun-
nen doorgeven.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Een volgende generatie dient zich aan die 
dit werk verder wil gaan zetten. De ervaring 
binden met de mogelijkheden van vandaag 
en morgen lijkt me een zeer boeiende toe-
komstvisie waar ik graag wil aan meewer-
ken.

MIREILLE POELMAN
Bestuurder VOM

R&D program manager 

Het bedrijf

Materia Nova wordt erkend als technologie 
versneller op het gebied van materialen en 
processen.
Het centrum biedt 5 diensten aan: on-

derzoek en ontwikkeling, opschaling van 
processen en engineering, analyse en ka-
rakterisering, levenscyclus denken en pro-
jectmanagement.
Materia Nova richt haar activiteiten op het 
model van open en gezamenlijke innovatie.
Op basis van inzicht in de problemen en de 
behoeften van de partners selecteren we 
samen uit onze technologische expertise de 
optimale oplossingen. Vervolgens testen we 
deze oplossingen concreet op pilot-schaal 
voordat we ze op industriële schaal inzet-
ten.
Ontwikkeling en oplevering zijn altijd uniek, 
bieden echte oplossingen en een groot 
concurrentievoordeel voor onze klanten.
Onze technologieën:

-
gen en coatings

-
tie van polymeer- en composietmateria-
len

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Als R&D Programmamanager met een spe-
cialiteit op het gebied van coatings, ben ik 
al vijftien jaar betrokken bij de acties van 
VOM/Promosurf en actief lid van het Pro-
mosurf bureau. Het promoten van opper-
vlaktebehandelingsactiviteiten, het helpen 
van bedrijven in hun R&D-proces of het 
oplossen van hun behoeften is mijn priori-
teit en daarom heb ik me aangemeld voor 
de raad van bestuur van VOM. 

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Als bestuurder wil ik actief deelnemen aan 
de strategische acties van de VOM en bij-
dragen aan de ondersteuning en promotie 
van oppervlaktebehandeling over heel Bel-
gië.

FRANK VERHOYE 
Bestuurder VOM

Central manufacturing en-

gineering paint CNH

Uw bedrijf

CNH Industrial N.V. is een international be-
drijf en maakt machines voor de agrarische 
sector, de bouw- en transportsector. Sinds 
1988 ben ik werkzaam bij het voormalige 
Ford New Holland, nu CNH industrial als 
paintspecialist. Binnen de CNH Industrial-
groep vormt de vestiging in Zedelgem het 

‘Centre of Excellence’ voor de oogstmachi-
nes. We hebben expertise in ontwerp, ont-
wikkeling, productie en technische trainin-
gen, en dat allemaal op één vlot bereikbare 
locatie.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Via de werkgroep opleidingen wil ik ervoor 
zorgen dat opgebouwde kennis binnen de 
industrie niet verloren gaat zeker nu tech-
nisch geschoolde werknemers schaars zijn 
en er veel gewijzigd wordt van job waar-
door kennis snel verdwijnt binnen de be-
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drijven. Met die reden geef ik sinds het jaar 
2000 opleidingen in poedercoaten en in-
dien noodzakelijk ook binnen de bedrijven. 
In het verlengde hiervan doe ik bijdrages 
aan de studiedagen binnen de vakdomei-
nen waar ik expertise heb opgebouwd en 
zoeken we actief naar lesgevers binnen de 
diverse topics van de oppervlaktebehande-
ling. Daarmee steeds de innovaties in het 
oog houdend. Vanuit mijn job kan ik zowel 

wat basiskennis als de laatste vernieuwin-
gen/tendensen een meerwaarde beteke-
nen voor VOM. Hierbij zijn beurzen/events/
seminaries en studiedagen een bijkomende 
asset.

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie

Het ultieme doel voor onze branche zie ik 
om via duurzame productiemethodes de 

life cycles van geproduceerde goederen 
binnen de industrie te verhogen; hiermee 
onze natuurlijke reserves zo weinig mogelijk 
te gebruiken en energiegebruik te minimali-
seren en verliezen te voorkomen waardoor 
de oppervlaktebehandeling ertoe bijdraagt 
dat binnen een gevrijwaard milieu en kli-
maat de welvaart van iedereen kan besten-
digd worden.

STEFAN VERREYCKEN
Bestuurder VOM

CEO i.Revitalise

Uw bedrijf:

In 2017 is i.Revitalise opgericht, een start-
up. In 2018 zijn er 5 Belgische privé-inves-
teerders bijgekomen met kennis van en een 
lokaal netwerk in de technologische indus-
trie en in informatietechnologie. I.Revitalise 

is een kwalitatieve en betrouwbare digitale 
marktplaats, een deelplatform, ter valorisa-
tie van bestaande middelen en know-how 
in de industrie. We bieden snelle en high-
quality capability engineering bij een zoek-

-
tie of onderzoeksmogelijkheid, een bepaald 
apparaat, machine,  infastructuur of capabili-
ty bijvoorbeeld i.g.v. een investeringsdossier 
met (te) lage ROI, een productieprobleem, 
ter voorbereiding van een investering of 
om de juiste toeleverancier te vinden. Wij 
werken samen met lokale en betrouwbare 
bedrijven en instituten in de maakindustrie, 
met onderhoud en met R&D om hun in-
novatie en duurzaamheid te ondersteunen 
door nieuwe marktopportuniteiten aan te 
bieden. We zijn 100% Belgisch en eigenaar 
van de broncode van ons platform.

Uw taak/motivatie om mee te bouwen 

aan VOM

Ik geloof sterk in de toekomst van de op-

pervlaktebehandeling als deel van de circu-
laire economie om producten een langere 
levenscyclus te bieden. Met de kennis en 
ervaring uit oppervlaktebehandeling in de 
luchtvaart en in ondernemen alsook met 
ons digitaal platform en ons cross-sectoraal 
netwerk willen we graag lokale en kwali-
tatieve oppervlaktebehandelingsbedrijven 
ondersteunen. 

Uw ultieme streefdoel voor onze bran-

che/technologie?

Zoals de levensduur van een vliegtuig en 
diens onderdelen enkele tientallen jaren 
bedraagt, kunnen ook vele andere produc-
ten met hulp van oppervlaktebehandeling 
een langere levensduur krijgen. Dat zorgt 
niet alleen voor werkgelegenheid, maar is 
tevens duurzaam. Door het stimuleren van 
de circulaire economie willen we kans cre-
eren voor de lokale oppervlaktebehande-
lingsbedrijven, en zorgen voor een nieuwe 
dynamiek in de sector.

CONGRES EUROCORR IN BRUSSEL GEANNULEERD DOOR COVID-19 
(6-10 SEPTEMBER 2020)

In het licht van de geëscaleerde pandemie COVID-19 in de meeste landen, heeft het EUROCORR 2020 lokale organisatieco-

mité, in overleg met de European Federation of Corrosion (EFC), besloten het fysieke EUROCORR congres te annuleren na 

zorgvuldige evaluaties van de risico’s en de veiligheid.

Tot heden heeft het lokale organisatiecomité hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ons evenement in 2020 in Brussel een 

pronkstuk zou zijn. Deze ongelukkige omstandigheden vallen echter buiten onze controle en het annuleren van het fysieke 

congres is de beste manier om onze bezoekers, medewerkers en de EFC-gemeenschap te beschermen.

Hoewel EUROCORR 2020 niet zal plaatsvinden in Brussel, werken het Internationaal Wetenschappelijk Comité, het EFC 

Frankfurt-kantoor en het EUROCORR Congressecretariaat van DECHEMA om de EUROCORR van dit jaar om te vormen 

tot een online evenement om zo onze internationale EFC-corrosiegemeenschap te dienen en om het momentum te handhaven 

dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd, zelfs in deze uitdagende tijden. Zodra het virtuele concept is afgerond, zal EFC 

alle betrokken partijen (geselecteerde sprekers, afgevaardigden, genodigden, ...) informeren en details publiceren op de EFC- en 

EUROCORR-websites. 
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Voorstelling VOM ploeg 
VEERLE FINCKEN
Program manager 

T. +32 (0)476 91 90 45

Sinds 92 sta ik in voor het management 

van VOM. Ooit gestart met 1 PC en een 

elektrisch typmachine en enkele studieda-

gen georganiseerd door bestuurders zelf 

van A tot Z, heeft de vereniging een hele 

weg afgelegd. Nu zijn we een wendbare 

organisatie, mee met haar tijd, die het be-

lang van haar leden centraal stelt. Door-

heen de jaren zijn we gegroeid naar een 

volwaardig gesprekspartner met over-

heidsadministraties en hebben we be-

voorrechte partnerships opgebouwd met 

collega organisaties en stakeholders, zowel 

regionaal, nationaal als Europees. We heb-

ben de lead genomen in de organisatie van 

grote events (EUROFINISH, Eurocorr) en 

zijn uitgegroeid tot een erkend opleidings-

verstrekker en promotor van innovatie via 

diverse onderzoeksprojecten.

Het behartigen van de belangen van leden, 

technologie en vereniging is mijn opdracht 

nummer 1. Grenzen verleggen, nieuwe 

doelgroepen aanboren en bedrijven ver-

binden zijn vandaag essentieel binnen een 

pro-actieve vereniging. Verder vertegen-

woordig ik VOM actief binnen volgende 

netwerken Qualisteelcoat, European Fe-

deration Corrosion EFC en The european 

Committee of Surface Treatment CETS. 

Door te luisteren naar onze leden en de 

juiste expertise te halen bij professionele 

partijen, slagen we erin waardevolle acties 

te ondernemen die toegevoegde waarde 

bieden en breed gedragen worden.

Mijn motto is: Samenwerken met respect 

voor elkaar, waardoor we allen sterker 

worden!

MARIE-DOMINIQUE VAN 
DEN ABBEELE
Verantwoordelijke Promosurf en VOM le-

denadministratie

Lid van de redactieraad VOMinfo

m-d.vdabbeele@vom.be

T. +32 (0)16 40 14 20

Sinds maart 2002 ben ik actief bij VOM 

voornamelijk ter ondersteuning van  

Promosurf, de Franstalige vleugel van de 

vereniging.

Mijn taak bestaat hoofdzakelijk uit het on-

derhouden en uitbreiden van het Frans-

talige netwerk van de vereniging, het 

organiseren van studiedagen en bedrijfs-

bezoeken gericht op kennisoverdracht en 

netwerking en het promoten van onze 

leden en hun activiteiten via VOMinfo,  

e-VOMinfo en sociale media. Dit alles met 

het oog op het onderling verbinden van 

bedrijven.

Daartoe neem ik deel aan projecten zoals 

het Interreg project Alt Ctrl Trans of WB-

Durapaint en aan (online) vergaderingen 

binnen Promosurf, bied ik drie fransta-

lige activiteiten per jaar aan over diverse  

actuele thema’s en tracht ik het aantal  

redactionele bijdrages en advertenties 

van onze Franstalige leden in VOMinfo en  

e-VOMinfo te doen groeien zodat zij  

meer zichtbaarheid genieten.

HANS VERSMISSEN
Business development & innovation VOM

Zaakvoerder Cumulus Company

Sinds maart ben ik als freelance medewer-

ker actief voor VOM. Ik geef mee invul-

ling aan de pijler duurzaam ondernemen. 

Daarbij focus ik vooral op het vergroten 

van de concurrentiekracht van de bedrij-

ven, nu en in de toekomst. Want duurzaam 

ondernemen is meer dan het integreren 

van ecologische en maatschappelijke as-

pecten. Het gaat in de eerste plaats over 

mooi klinkt. Zorgen dat je bedrijf blijft be-

staan. En daarvoor kan je best innoveren.

Innovatie hoeft niet altijd moeilijk, duur 

en tijdrovend te zijn. Er valt ook in jouw 

bedrijf wellicht veel laaghangend fruit te 

plukken. Kleine verbeteringen, daarom niet 

persé in je core-business. Misschien kost je 

IT-beheer veel moeite of is het rendabel 

om meer in te zetten op digitale marke-

ting. Een heldere strategie over meerdere 

jaren is de basis. De kapstok om kleine en 

grote projecten aan op te hangen.

Ik hou van eenvoud en klare taal. Techno-

logische en innovatieve zaken moeten ook 

begrijpbaar zijn. Ikzelf ben niet de grote 

techneut, maar heb wel een brede basis 

vanuit mijn ervaringen als radar-ingenieur 

en projectleider. Daarmee zet ik me graag 

in om nieuwe projecten, workshops en 

andere initiatieven te realiseren. Ook mijn 

recente ervaringen als  VLAIO bedrijfsad-

viseur komen ongetwijfeld van pas. En raar 

maar waar, ik schrijf graag.

De sector van de oppervlaktebehandeling 

leer ik nog kennen. Sta me toe de domme 

vragen te stellen. En aarzel niet om mij sug-

gesties te doen of vragen te stellen m.b.t. 

innovatieve projecten.


