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Vereniging ION, veelzijdige spil in een duurzame wereld
Vereniging ION is een branchevereniging met ongeveer 350
lidbedrijven, waarbij ruim 6.000 mensen werkzaam zijn.
Gezamenlijk genereren deze een jaaromzet van circa 600 miljoen
euro. Logistieke kosten zijn hierbij een belangrijke sturende factor.
Vanwege de hoge kwaliteit van onze Nederlandse maakindustrie
speelt export een steeds belangrijkere rol. De hieraan gekoppelde
oppervlaktebehandelingen worden eveneens in ons land
uitgevoerd, waarmee de Nederlandse
oppervlaktebehandelingsbranche op internationaal topniveau
meedraait. Vereniging ION fungeert daarbij als de veelzijdige spil
in een duurzame wereld, die dagelijks groeit.
Het is zo gewoon dat we het ons nauwelijks realiseren, maar
vrijwel alles dat we gebruiken en om ons heen zien, heeft wel een
oppervlaktebehandeling ondergaan. De carrosserie en het chassis
van uw auto, het frame van uw fiets, de kranen in uw badkamer.
Maar ook de metalen gevelbeplating en kozijnen van gebouwen,
hekken en brugleuningen en metalen delen van machines en
procesinstallaties.
Oppervlaktebehandelaars en gespecialiseerde
toeleveringsbedrijven maken producten duurzamer en fraaier,
verbeteren de materiaaleigenschappen en/of voegen er specifieke
functionaliteiten aan toe. De methoden om dit te bereiken lopen
sterk uiteen. Van ambachtelijk handwerk tot gerobotiseerde
industriële processen. Van organische, elektrochemische en
metallieke deklagen tot geavanceerde smart-en nanocoatings. Dit
onderstreept de veelzijdigheid van deze sector, die Vereniging
ION met een team van specialisten net zo veelzijdig en
professioneel ondersteunt. Met onder meer een in verschillende
lagen opgebouwd kwaliteitssysteem, een marktgericht
opleidingenprogramma, een eigen vakblad, themagerichte
vakbeurzen en seminars, collectieve en individuele
belangenbehartiging, een innovatie-Award en een aantrekkelijk
‘benefits programma’ voor haar leden.
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‘Last but not least’ onderhoudt Vereniging ION uitstekende
contacten in Den Haag en Brussel. Want dit is een wereld met veel
verschillende aspecten zoals duurzaamheid, economie, milieu,
gezondheid, energie, technologie, wet-/regelgeving, esthetica en
opinie. Veelzijdiger en dynamischer kunt u het nauwelijks
bedenken. Welkom in de duurzame wereld van Vereniging ION!
HOOFDPUNTEN LEDENVOORDEEL
• Collectieve deelname aan normcommissies en werkgroepen
• Goede contacten in Den Haag en Brussel
• Collectieve en individuele belangenbehartiging van applicateurs
en toeleverende bedrijven
• Deskundige helpdesk
• Gespecialiseerd aanbod van cursussen en opleidingen
• Bedrijfs-/procesgerichte cursussen ‘op maat’
• Korting op cursussen en opleidingen
• Organiseren van vakbeurzen, congressen en seminars
• Korting op deelname aan de Surface Campus
• Gratis toegang tot ION themabijeenkomsten
• Actuele ledencommunicatie via interne nieuwsbrief
• Titeleigenaar van vakblad ‘Oppervlaktetechnieken’
• Korting op adverteren in vakblad ‘Oppervlakte Technieken’
• Uitgebreid netwerk van specialisten en toeleveranciers
• Branchepromotie nationaal en internationaal
• Promotie van de branche op technische scholen
• Tweejaarlijkse ‘ION Borghardt Award’
• Voeren van kwaliteitssystemen Qualicoat, Qualisteelcoat en
Qualanod (via Vereniging Qual.ION)
• Ondersteuning bij de invoering van kwaliteitssystemen
• Korting op audits ten behoeve van de conformiteitsverklaring
NEN EN 1090
• Korting op het behalen en behouden van de kwaliteitslabels
• Promotie van de branche
• Stimulatie van innovatie
• Subsidieprojecten
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