
 
 
 

 

 

 
 

 
 

VOMinfo: print &online 

Themanummers 2023 

VOMinfo februari 2023: THEMANUMMER: SLIM ENERGIEVERBRUIKEN METEN 
In weliswaar elk productieproces kan men energie besparen zonder in te boeten aan 
kwaliteit. Maar waar moet je beginnen? Door te meten krijgt men inzicht in het 
energieverbruik. Dit inzicht helpt u om gericht energiebesparende maatregelen te nemen. 
Men kan handmatig verbruiken meten maar er bestaan ook heel wat (digitale) hulpmiddelen 
die uw energiemanagement ondersteunen met cijfers, vergelijkingen, adviezen en toetsing 
aan wettelijke kaders. Denk maar aan energie-audits, het plaatsen van sensoren, ed.  
Deze VOMinfo geeft een overzicht van tools die op de markt aanwezig zijn. Ook 
succesverhalen uit de industrie zijn welkom.  
 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 20/01/2023 
Verschijningsdatum: 13/02/2023  

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo 
                                                                       17/01/2023     31/01/2023     14/02/2023     28/02/23 
 

VOMinfo april 2023: THEMANUMMER: ENERGIEBESPARINGEN IN DE 
OPPERVLAKTEBEHANDELING  
Hoe en waar kan een oppervlaktebehandelaar besparen in het 
productieproces? Wat is mogelijk in de voorbehandeling? Kan de 
temperatuur van procesbaden lager zonder in te boeten op kwaliteit? Hoe 
efficiënter en zuiniger drogen en moffelen? Is er nieuwe chemie die 
procestijden of procesparameters gunstig beïnvloeden? Zijn er natlakken of 
poeders die besparingen toelaten? En zo ja, binnen welk kader? 
We zoeken naar unieke oplossingen en bedrijfscases die met cijfers 
aangetoond kunnen worden.  
Afsluitdatum inleveren materiaal: 17/03/2023   
Verschijningsdatum: 17/04/2023    

                                 Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo   
 14/03/2023     30/03/2023     18/04/2023 

VOMinfo juni 2023: THEMANUMMER: CORROSIEBESCHERMING IN DE RICHTING VAN EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE 
Momenteel is er een enorme impact op de materiaalkeuze als het gaat om onderwerpen zoals de Greendeal, de 
Circulaire economie en Fit-For-55. Ook schaarste zet constructeurs en ontwerpers aan om te zoeken naar 
alternatieve materialen. Nieuwe metaaloppervlakken en -substraten zoals gerecycleerde metalen, additive 
manufacturing, nieuwe coatings en nieuwe inhibitoren vinden snel hun weg naar nieuwe markten zoals E-
mobiliteit, groene energie, waterstofenergie, ed. Dit zet de hele corrosiegemeenschap (zowel de academische 
wereld als de industrie) onder druk om te zoeken naar nieuwe en/of verbeterde corrosiebeschermingssystemen 
van deze nieuwe materialen. Dit thema is tevens de rode draad van het wereldcongres Eurocorr 2023 dat in 
Brussel neerstrijkt van 27 tot 31 augustus 2023. Laat horen hoe uw bedrijf mee stapt in dit verhaal. 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 12/05/2023  
Verschijningsdatum: 12/06/2023     

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo  
02/05/2023     16/05/2023     01/06/2023     20/06/2023 

 
  
 

In elk nummer van VOMinfo 
2023 zijn er de vaste rubrieken: 
 

• Leden in de kijker 

• Corrosie 

• Techniek 

• Trends 

• Veiligheid 

• Werving & opleiding 

• Young VOM 



 

VOMinfo augustus 2023: THEMANUMMER: BESTAANDE PRODUCTIELIJNEN RENDABELER MAKEN 
Als de ruimte er is, zowel financieel als logistiek, dan is het aanschaffen van een nieuwe installatie of technologie 
vaak de beste oplossing om duurzaam te produceren en om uw toekomst te verzekeren. Echter dit is vaak niet 
haalbaar. Men is gebonden aan de bestaande (verouderde) installatie en het beschikbare oppervlak van de 
productiehal. In dit geval zoekt de ondernemer dagelijks naar rendementsverbeteringen zonder dat dit gepaard 
gaat met hoogoplopende investeringen. Het is een goede oefening om op regelmatige tijdstippen bepaalde 
processen in vraag te stellen en af te toetsen of deze eenvoudiger en beter kunnen, met minder grondstoffen, met 
minder afvalkosten, meer geautomatiseerd, ed. Met andere woorden: zoek naar het laaghangend fruit in je 
onderneming en bij je (toe)leveranciers. 
 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 20/07/2023     
Verschijningsdatum: 28/08/2023 

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo 
  04/07/2023     22/08/2023 

 
 
 
 

Contact:  
VOM vzw, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (BE), www.vom.be 
Julie Moreau, Julie@vom.be  
T +32 (0)16 40 14 20 
Ontdek alle publiciteitsmogelijkheden via www.vom.be/nl/kenniscentrum/116/vakblad-vom-info 
 

VOMinfo oktober 2023: THEMANUMMER: HERSTELLING, RECYCLAGE, HERGEBRUIK, HERBESTEMMING  
 
Hoe gaat een bedrijf om met het vele verpakkingsmateriaal van stukken/grondstoffen die binnenkomen en 
buitengaan? Wordt straalstof en straalafval gesorteerd en gerecycleerd? Wordt verfafval en poederlakafval nog 
steeds verbrand of gestort? Wat doet u met uitval van producten? Worden spoelverdunners geregenereerd? Staat 
er een filtratie op ontvettings- en ontlakkingsbaden, Kortom, er zijn massa’s afvalstromen binnen uw bedrijf. 
Momenteel is de logistiek rond het afvoeren en/of verwerken van afvalstromen geen eenvoudige en geen 
goedkope zaak want de wetgever verstrengt steeds meer het afvalstoffenbeleid. In dit nummer zetten we in op 
recyclage, hergebruik, herstelling en herbestemming van grondstoffen en materialen.  
   
Afsluitdatum inleveren materiaal: 29/09/2023     
Verschijningsdatum: 23/10/2023 

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo         
05/09/2023     19/09/2023     03/10/2023     17/10/2023 

    

VOMinfo december 2023: PROCESBEHEERSING EN EINDCONTROLE IN DE OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Het afleveren van niet kwaliteit kost veel geld. Daarom leggen we in deze VOMinfo de focus op het afleveren van 
een kwalitatief eindproduct.  
Kwaliteitsmanagement kan gedefinieerd worden door de begrippen “define”, “measure”, “analyse”, “improve” en 
“control”. Echter, te vaak zien we dat wat er in de oppervlaktebehandelingsafdeling gebeurt niet altijd exact, 
ondubbelzinnig, eenduidig is en ook niet door iedereen gedragen wordt. Deze VOMinfo gaat op zoek naar 
apparatuur en methodieken die ondersteuning bieden om cruciale procesparameters onder controle te houden. 
Denk maar aan apparatuur om badanalyses uit te voeren, ovenmetingen te doen, coatings te testen en zelfs tools 
om regelmatig onderhoud van uw productielijn uit te voeren. Ook kwaliteitslabels zoals Qualisteelcoat, Qualicoat, 
Qualanod en EN 1090 bieden handvatten om processen beter te beheersen. 
 
Afsluitdatum inleveren materiaal: 17/11/2023   
Verschijningsdatum: 11/12/2023    

Digitale nieuwsbrief e-VOMinfo  
07/11/2023     21/11/2023     05/12/2023 
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