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VOM 50 JAAR

Van amateurvereniging  
tot volwaardige professionele  
vakvereniging
Op 1 april 1975 ben ik met CAE begon-

nen, leverancier van chemische voor-

behandeling. Haug Chemie uit Sinsheim 

(DE)  produceerde mijn producten die ik 

importeerde en stockeerde aan de Vaart 

in Leuven.

-

uit Nederland aangeraden om bij de jonge 

Belgische VOM aan te sluiten. Ik herinner 

mij nog het eerste lustrumfeest. Ook de 

jaarvergaderingen herinner ik mij nog met 

een nogal “amateuristische organisatie” die 

daardoor nogal ongestructureerd verliep.

Tijdens deze prille jaren werd er regelma-

tig gehamerd op het volgen van correcte 

procedures door jurist Hugo Coveliers 

(destijds ook politiek zeer actief) maar ook 

door een gewaardeerd lid, Erik Dejaeger 

(Bekaert) die ik nog steeds bewonder 

voor zijn constructieve bijdrage aan VOM.

Elk volgend jaar verbeterde de structuur 

en nog enkele jaren later werd gekozen 

voor een professioneel team, meer be-

paald de aanwerving van Veerle,  waar-

door het niveau van VOM omhoog klom. 

De vele bedrijfsbezoeken over heel het 

land waren een opportuniteit om nieuwe 

werelden te ontdekken! Ook de cursussen 

waren, en zijn nog steeds, degelijk, com-

pleet en nuttig.

De warme en vriendelijke begroetingen 

door de vrouwelijke medewerkers bij elke 

gelegenheid werd ook steeds gewaar-

deerd. Dat niveau zou nooit door man-

nen gehaald worden, hmmm! Een andere 

mijlpaal is de (langzame) “menging” van de 

activiteiten naar meer vrouwen in het vak-

gebied. Alhoewel daar nog heel wat verbe-

tering mogelijk is.

Ik heb dan ook het genoegen gehad om 

actief mee te werken aan één van de eer-

ste internationale projecten, meer bepaald 

het EVIO project waar VOM – samen 

met Nederlandse organisaties LIOF en 

BOM - een cruciale rol heeft gespeeld. In 

de grensstreek Vlaanderen – Nederland 

werden netwerken van ondernemers op-

gericht om Ecologische Verantwoorde 

en Innovatieve Oppervlaktebehandeling 

te implementeren. EVIO beschikte over 

een eigen subsidiepotje om kortlopend 

minimum 2 bedrijven aan elke kant van de 

grens kon op een laagdrempelige manier 

Verder heb ik ook de integratie van de 

vakvereniging APA Aluminium Pain-

ters Association bij VOM in 2008 mo-

gen begeleid. Tijdens de Algemene Verga-

dering op 30 mei 2008 beslist een einde 

te stellen aan de activiteiten van APA vzw. 

De Raad van Bestuur van APA vzw heeft 

haar vertrouwen geschonken aan VOM 

vzw, een sterke organisatie die aan de alu-

lakbedrijven een nieuw en sterk elan zal 

geven. Mede het startschot van de Werk-

groep Aluminium binnen VOM die reeds 

enkele mooie brochures en studies heeft 

uitgevoerd. 

Door deze overname is ook meer aan-

dacht gegroeid binnen VOM om kwaliteit 

te bewaken. Inspanningen werden gele-

verd om nauwer samen te werken met 

Qualicoat en Qualanod maar deze zijn in 

België sterk verankerd in een andere or-

ganisatie. Een actieve deelname aan het 

Qualisteelcoat – label is een belangrijke 

poot! Ik ben dan ook erg blij te zien hoe 

succesvol dit label groeit in België. 

Met dank aan de mooie momenten in het 

verleden en die ik nu nog steeds mag be-

leven tijdens mijn mandaat als commissaris 

van VOM. 

Walter Vanhees
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Walter Vanhees

Brochure gerealiseerd door de werkgroep ALUMINIUM:

KWALITEIT IS GEEN TOEVAL: PRAKTISCHE GIDS VOOR EEN KWALITATIEVE  

POEDERCOATING OP ALUMINIUM

Het poedercoaten van aluminium geeft een nieuwe dimensie aan duurzaamheid en voegt heel 

wat technische en esthetische eigenschappen toe aan het basismateriaal. Deze gids bevat tips en 

aanbevelingen om gebruikers van gepoedercoat aluminium (opdrachtgever, architect, bouwheer, sys-

teemleverancier, constructeur, ed.) te informeren over de verschillende aspecten in de lakkerij die 

bijdragen tot het kwaliteitsvol en duurzaam poedercoaten van aluminiumlegeringen.

Gratis te downloaden via https://www.vom.be/nl/publicaties.


