
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

VOMinfo: print &online 

VOMinfo februari 2021: THEMANUMMER: SPECIALE COATINGS 
Een coating beschermt het materiaal. Dat spreekt voor zich. Maar er zijn ook tal 
van speciale coatings op de markt die veel meer doen dan dat. Denken we maar 
aan technische coatings, EMC shieldings of coatings om betonrot tegen te gaan. 
Zeer actueel zijn ook de antimicrobiële coatings en coatings die beschermen 
tegen agressieve (reinigings-)producten. 
 
We nemen ook eens een kijkje bij ontwikkelaars en onderzoeksinstellingen. Aan 
welke eigenschappen moeten al die speciale coatings beantwoorden en hoe 
worden ze getest? En welke bedrijven bieden deze uitzonderlijke producten aan 
op welke nichemarkten? 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 15/01/2021  
Verschijningsdatum: 08/02/2021  

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo 
19/01/2021 02/02/2021 16/02/2021 

 

VOMinfo april 2021: THEMANUMMER: VEILIGHEID  
Veiligheid staat in elk bedrijf hoog op de agenda. Niemand krijgt graag met 
ongevallen of incidenten te maken die aan het bedrijf schade berokkenen of die 
een negatieve impact hebben op het welzijn van de werknemer. 
We brengen graag een overzicht van mogelijke veiligheidsaspecten in de 
oppervlaktebehandeling. Uiteraard komen ook enkele bedrijven met mooie ‘best 
practices’ aan het woord en leggen we enkele netelige vragen voor aan 
veiligheidsexperts.  
Veiligheid is ook in de digitale wereld steeds meer een hot item. We kijken ook 
eens in cyberspace en laten security specialisten toelichten wat de belangrijkste 
bedreigingen zijn en hoe je je kunt wapenen. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 19/03/2021    
Verschijningsdatum: 19/04/2021    

                                 Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo   
02/03/2021 16/03/2021 06/04/2021 20/04/2021 

VOMinfo juni 2021: THEMANUMMER: SCHOONHEID IN DE OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Naast het functionele belang van oppervlaktebehandeling, is er ook steeds een esthetisch aspect aan 
verbonden. Omdat het visuele vaak meer zichtbaar is dan de beschermende werking van een coating of 
een behandeling, besteedt een klant daar ook vaak veel aandacht aan. Daardoor is het belang ervan 
niet te onderschatten. 
 
Welke speciale technieken en coatings bestaan er allemaal? Waarom willen klanten kiezen uit 1001 
kleuren en wat is de evolutie in metallics, super durable poeders, anodische kleuren? Wat met 
kleurkaarten, high end metallische deklagen, e.d.? We kijken ook eens naar ambachtelijke en artistieke 
technieken, zoals muurschilderingen en renovatiewerken. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 28/05/2021   
Verschijningsdatum: 14/06/2021    

  Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo  
11/05/2021 25/05/2021 08/06/2021 22/06/2021 
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VOMinfo augustus 2021: THEMANUMMER: VOM PARTNERS IN DE KIJKER 
VOM werkt samen met tal van partners, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Die zijn niet 
allemaal actief in de oppervlaktebehandeling, maar ook in tal van andere sectoren en diensten. Deze 
samenwerkingen zijn van essentieel belang om elkaar te versterken, om onze leden naar de juiste 
dienstverleners door te verwijzen en om nieuwe inzichten te verwerven. Want leren doen we pas echt 
als we over de muurtjes durven kijken. 
In dit nummer laten we onze partners aan het woord. Niet één vast thema, maar een brede waaier van 
topics waar iedereen ongetwijfeld inspiratie uit haalt, zowel op technisch/technologisch vlak, als op 
zakelijk/strategisch gebied. Van tewerkstelling, opleiding, veiligheid tot productietechnieken en 
procestechnologie. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 15/07/2021     
Verschijningsdatum: 23/08/2021  

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo 
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Contact:  
VOM vzw, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (BE), www.vom.be 

Veerle Fincken, v.fincken@vom.be,  
Marie Dominique Van den Abbeele, m-d.vdabbeele@vom.be, T +32 (0)16 40 14 20 

Ontdek alle publiciteitsmogelijkheden via www.vom.be/nl/kenniscentrum/116/vakblad-vom-info 
 

VOMinfo oktober 2021: THEMANUMMER: ECOLOGIE & DE GREEN DEAL 
De Green Deal komt eraan! Tegen 2050 moeten we met zijn allen klimaatneutraal leven en werken. Dat 
lijkt misschien veraf, maar laat je niet verrassen. Bovendien zijn er tussentijdse doelstelling 
geformuleerd. Hoe sneller je met je bedrijf mee bent, hoe sneller je er de vruchten van plukt. 
 
In dit nummer kijken we wat je als ondernemer nu reeds kan doen, of waar je in de nabije toekomst 
best rekening mee houdt. Energie besparen in voorbehandeling, investeren in energiezuinige 
installaties, verhogen van spuitrendement, circulair ondernemen, reduceren van afvalpoeders en 
persluchtverbruik,  verwerken van chemicaliën, verdere digitalisering, e.d. Misschien kan je nog verder 
gaan met de elektrificatie van je wagenpark en kiezen voor niet fossiele brandstoffen. En wat kan de 
Vlaamse overheid voor je betekenen? Welke steun krijg je met de Green Deal overeenkomst en de 
ecologiepremies? We laten graag bedrijven aan het woord die belangrijke stappen in de goede richting 
gezet hebben. 
 
 Afsluitdatum inleveren materiaal: 11/10/2021     
Verschijningsdatum: 25/10/2021 

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo        07/09/2021     21/09/2021     05/10/2021    19/10/2021 
    
VOMinfo december 2021: THEMANUMMER: OPPERVLAKTEBEHANDELING & 
LEVENSDUURVERWACHTING 
Het budget en de levertijd bepalen te vaak de keuze van het coatingsysteem, zonder rekening te 
houden met de verwachte levensduur en de omgeving waarin deze constructies of voorwerpen moeten 
gedijen. Maar weet de klant wat hij koopt als hij kiest voor een minimalistische voorbehandeling en 
goedkoper lakwerk? Al te vaak wordt enkel de korte termijn kost van de oppervlaktebehandeling 
beoordeeld, en vergeet men de langere termijn kost van een vroegtijdig gedegradeerde constructie. 
In dit nummer laten we aanbesteders aan het woord, leren we hoe zij budgettaire beslissingen nemen 
en hoe we daar beter kunnen op inspelen en samenwerken. We bekijken ook de technische kant van de 
zaak, laten bedrijven aan het woord die voor de ene of de andere kwaliteitsstrategie kiezen en delen 
hun ervaringen. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 19/11/2021   
Verschijningsdatum: 13/12/2021    

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo 09/11/2021 23/11/2021 07/12/2021 
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