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Vom-INFo

opleiding: maak uw bedrijf klaar 
voor Surface Finishing 4.0 
INHoUD:

Wat is de meerwaarde van Industry 4.0 
voor uw bedrijf? Welke uitdagingen en 
kansen zijn er in de oppervlaktebehande-
lende industrie? Wat is de financiële im-
pact van een i4.0 oplossing voor jouw be-
drijf? Vanuit uw bedrijfsanalyse suggereren 
we technologische verbeteringen om uw 
productie SMART te maken.

WAt MAG U VERWACH-
tEN

Met deze opleiding:
• krijg je een realistische kijk op de uitda-

gingen van deze 4-de industriële revolu-
tie,

• ontdek je opportuniteiten,
• stellen we een roadmap op voor jouw 

bedrijf vanuit een “financiële” meer-

waarde,
• doorzie je oude patronen, die vandaag 

de transitie tegenwerken,
• leer je een veranderingsproces door-

voeren.

Na een introductie bespreken we de 
concrete toepassingen die in jouw werk-
context meerwaarde kunnen bieden. We 
berekenen de impact voor jouw bedrijf, 
herformuleren uitdagingen en problemen 
om zo de juiste keuzes te kunnen ma-
ken. Cases komen aan bod als voorbeeld 
van een succesvolle transitie. We geven 
de aanzet tot het maken van een eerste 
GAP-analyse (checklists) en een plan van 
aanpak. 

PRoGRAMMA: 

sessie 1: introductie tot industry 4.0.
16/01/2020

sessie 2: wat is de meerwaarde van 
industry 4.0 voor uw bedrijf? welke 
uitdagingen en kansen zijn er? bepa-
len	van	de	financiële	 impact	 van	een	
i4.0 oplossing voor jouw bedrijf. 
28/01/2020

sessie 3: Het uitwerken van road map. 
vanuit een voldoende grondig onder-
zoek springen we naar technologi-
sche verbeteringen om uw productie 
smaRt te maken.
13/02/2020
05/03/2020
19/03/2020

Telkens van 9u00 tot 18u00

locatie: Blue Point, Berchem of op loca-
tie van één van de deelnemers
lesgever: Ives De Saeger en gastsprekers

Cursus: verlijmen & oppervlakte- 
behandeling
INHoUD:

Om er over te waken dat de lijmverbin-
ding correct functioneert en op lange ter-
mijn stabiel is, is een geschikt oppervlak 
nodig. De keuze van de geschikte lijm die 
de coating niet aantast is ook een must. 
De link met oppervlaktebehandeling is 
dus snel gemaakt. 

PRoGRAMMA: 

sessie 1: indeling van de lijmen 
(donderdag 12 maart 2020, 14u00 – 
18u00)
• Inleiding en basisbegrippen
• Bespreking van de samenstelling van lijm

• Indeling van lijmen
• Evolutie in de verlijmingstechnologie

sessie 2: keuze van de lijm i.f.v. sub-
straat & coating
(donderdag 19 maart 2020, 14u00 – 
18u00)
• De voorbehandeling van de onder-

grond mbt hechting
• Applicatietechnieken van verlijmen 
• De keuze van de lijmsoort ifv het sub-

straat, de coating, duurzaamheid en om-
geving

sessie 3: applicatie en praktijkvoor-
beelden 
(donderdag 26 maart 2020, 14u00 – 
18u00)

• Optimalisatie van het verlijmen
• Diverse materialen verbinden: uitdagin-

gen
• Praktijkvoorbeelden

sessie 4: praktijktesten (op locatie 
van Flanders make)
(donderdag 2 april  2020, 14u00 – 18u00)
Hoe herken je een goede lijmverbinding 
aan de hand van tests

locatie: Kantoren VOM, Leuven
lesgever:  Jan Lambrechts

INSCHRIJVEN & MEER INFoRMAtIE
Heeft u interesse in één van de bovenstaande opleidingen? Wenst u een opleiding uit ons aanbod te 
organiseren voor uw medewerkers in eigen bedrijf? Contacteer VOM vzw, T. +32 (0)16 40 14 20, e. Info@vom.be
online inscHRijven: www.vom.be/agenda


