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VOM

Partners in de kijker

ZINKINFO BENELUX

Objectieven & activiteiten:

-

naal

regionale en nationale overheden

Aantal leden: 

Activiteiten van de leden:

Discontinu thermisch verzinkers.

Uitdagingen voor de toekomst:

-

doelstellingen wil realiseren, zal ze volop 

moeten inzetten op de circulaire econo-

troeven in het kader van circulair bouwen. 

Duurzaam, robuust, eindelos recyclebaar 

en vooral perfect herbruikbaar zonder pe-

riodiek onderhoud: verzinkt staal biedt dé 

oplossing voor bouwers die op zoek zijn 

naar circulaire materialen. Daarnaast gaat 

onze sector hard aan de slag om de omslag 

van gas naar herbruikbare energie waar te 

maken. Men bewandelt daarbij verschillen-

de pistes: elektrische oventechnologie, het 

toepassen van waterstof,… Tot slot staat 

onze sector, net als vele andere maakin-

het vinden van arbeidskrachten. De krapte 

enorm toegenomen. We moeten de ban-

den met het technisch onderwijs aanhalen 

om jongeren kennis te laten maken met 

onze sector.

Kracht van professionele netwer-

ken:  

De kracht van een groot netwerk is cru-

ciaal. Concepten zoals circulair bouwen 

moeten door de hele bouwketen worden 

omarmd. Het versterken van de banden 

met bouwheren, architecten, ingenieurs en 

bouwondernemingen zorgt ervoor dat de 

troeven van thermisch verzinken bij alle 

-

kinfo is ook lid van de European General 

Galvanizers Association. Op het vlak van 

regelgeving en normering is samenwerking 

op Europees vlak onontbeerlijk.

Contactgegevens:

Smederijstraat 2

Contactpersoon:

CETS

Objectieven & activiteiten:

CETS, het Europees Comité voor opper-

vlaktebehandeling, is een internationale fe-

deratie van nationale verenigingen die zich 

bezighouden met de technologie in de 

oppervlaktebehandelingsindustrie.  Haar 

doel is om een wetenschappelijke en tech-

nische input te leveren aan de Europese 

Unie over milieu-, gezondheids- en veilig-

heidswetgeving.

Aantal leden: 

Uitdagingen voor de toekomst:

-

ropa is een gezonde oppervlaktebehande-

lingsindustrie een eerste vereiste.  CETS 

is ervan overtuigd dat optreden op Euro-

pees niveau in het belang van de opper-

vlaktebehandelingsindustrie noodzakelijk is 

voor de continuïteit van de oppervlakte-

behandelingsindustrie in Europa. Daartoe 

voert CETS meerdere activiteiten uit zoals 

het leveren van relevante input aan beslis-

sers en stakeholders, deelname aan norm-

commissies, taskforces en werkgroepen, 

enz.

Contactgegevens: 

CETS aisbl

E. info@cets-eu.be

Contactpersoon:

VOM

Veerle Finckeni

VOM werkt samen met tal van partners, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Die zijn niet allemaal actief in de oppervlak-


