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BEDRIJFSNIEUWS

Per 1 februari 2021 is Lammert de Boer 

gestart bij VOM-lid Atotech in de functie 

van Managing Director Northern Europe; 

Benelux, Scandinavië en Verenigd Konink-

rijk. Lammert de Boer heeft de supervisie 

over de Atotech vestigingen in Noord-

Europa en monitort ontwikkelingen in de 

galvano industrie.

Met zijn sterke kennis met betrekking tot 

de galvanische processen en zijn wereld-

wijde ervaring is

Lammert een toegevoegde waarde voor 

het bedrijf. Atotech in Nederland onder-

scheidt zich met een eigen verkoopkan-

toor, voorzien van laboratorium en maga-

zijn. Met veel energie zet ATOTECH zich 

in om klanten te voorzien van de nieuwste 

producten, processen en systemen voor 

de galvanische industrie met support op 

maat.

Nieuwe managing director  
bij Atotech

Nieuwe directeur bij 
Zinkinfo Benelux

Sinds 1 april 2021 heeft Zinkinfo Benelux, 

de overkoepelende vakorganisatie voor 

het promoten van thermisch verzinken en 

het duplex-systeem in de Benelux,  een 

nieuwe Algemeen Directeur. Peter De 

Brabandere volgt hiermee Bruno Dursin 

op die ruim 10 jaar de organisatie leidde. 

Zinkinfo Benelux vertegenwoordigt van-

daag ruim 90% van alle Belgische en Ne-

derlandse verzinkerijen. 

Peter De Brabandere (55jaar) heeft heel 

wat ervaring opgebouwd binnen de werk-

geverswereld in België. Zo was hij onder 

meer Directeur Marketing en Communi-

catie en Directeur Ondernemingsrelaties 

bij Voka, de koepel van de Vlaamse Kamers 

van Koophandel en bekleedde hij verschil-

lende directiefuncties bij Agoria, de Bel-

gische federatie voor de technologische 

industrie. Naast deze ervaring bouwde hij 

als partner ook een succesvol B2B-marke-

tingbureau uit dat vandaag is uitgegroeid 

tot de Belgische referentie in content mar-

keting.

Veiligheid en welzijn zijn essentiële pijlers voor elke werkplek
Door bewust in te zetten op veiligheid, stimuleer je niet alleen werknemerstevredenheid, 

bevoorrecht partnership met Preventa, een unieke coproductie van verzekeringsmakelaar 

Sibova en opleidingscentrum Atrium. Preventa is inderdaad een nieuwe naam voor een totaal 

nieuwe aanpak van alle bedrijfsrisico’s. 

WAT HOUDT DIT PARTNERSHIP IN VOOR VOM-LEDEN? 

Eerst en vooral organiseren VOM en Preventa een vraagbaak over prangende vragen die leven bij onze leden. Daarnaast kunnen 

leden voordelig intekenen voor een bedrijfsscan. Alles vertrekt vanuit een accuraat beeld van de huidige toestand, refererend naar 

de Welzijnswet. De scan levert heel concrete verbeterpunten op, alle elementen voor een jaaractieplan en geeft de aanzet voor 

een meerjarenplan. Hij geeft ook per domein een score en een prioriteitsbepaling, zodat duidelijk wordt waar het meest dringend 

gehandeld moet worden. 

-

winge (+32 474 55 91 48) of Pablo Coosemans (+32 477 84 54 10). VOM-leden betalen 500 € en niet-leden 950 €. 

Lammert De Boer

Peter De Brabandere


