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VOM vzw is een Belgische netwerkorganisatie van meer dan 300
bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling.
Tot onze leden behoren opdrachtgevers, geïntegreerde bedrijven,
loonbedrijven, leveranciers, controle- en expertiseorganismen,
wetenschappelijke instellingen, ed.
Onze taak is het verstrekken van algemene en technische
informatie over alle disciplines in oppervlaktebehandeling, alsook
het vertegenwoordigen van onze branche bij industrie en
overheid.
Objectieven:
• promoten van oppervlaktebehandeling
• doorgeven van technische kennis aan onze bedrijven
• verdedigen van de belangen van de industrie
• aanspreekpunt voor de industrie.
Onze dienstverlening is divers:
• VOM organiseert open en bedrijfsinterne opleidingen voor
werknemers in alle disciplines van oppervlaktebehandeling.
Onze opleidingen genieten subsidies via de KMO-portefeuille
in Vlaanderen.
• VOM publiceert het vakblad VOMinfo, het enige Belgische
vakblad gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling.
• Op de website www.vom.be vindt u onze online ledenlijst
met uitgebreide zoekfuncties en nuttige informatie over de
recentste wetgeving, technieken, ed.
• VOM werkt mee aan de beurs Materials+Eurofinish+Surface
samen met Mikrocentrum en Vereniging ION. Dit is het
trefpunt van opdrachtgever, oppervlaktebehandelaar en
leverancier in de Benelux.
• VOM voert in opdracht van overheid en industrie studiewerk
uit ter ondersteuning van haar bedrijven.

Leden genieten van volgende voordelen:
1. Loketfunctie inzake oppervlaktebehandeling
• U krijgt informatie uit eerste hand over milieu & regelgeving
(helpdesk REACH, BBT, ..)
• VOM heeft een technische documentatiedienst
• Normen en richtlijnen worden in de mate van het mogelijke
ter beschikking gesteld
• VOM brengt bedrijven in contact met specialisten en/of
mogelijke probleemoplossers
• VOM beantwoordt uw vragen en opmerkingen.
2. Promotie van de leden en hun bedrijfsactiviteiten
• Leden worden uitgenodigd als spreker tijdens studiedagen
• Leden kunnen gratis redactionele artikels plaatsen in het blad
VOMinfo of via onze digitale nieuwsbrief E-VOMinfo.
• Leden en hun bedrijfsgegevens staan vermeld in de onlinedatabank via www.vom.be
• VOM geeft uw (technische) bedrijfsgegevens door aan
potentiële klanten
• VOM vertegenwoordigt haar branche naar andere industriële
sectoren
• VOM vertegenwoordigt haar branche tijdens internationale
activiteiten en beurzen
3. Financiële voordelen
• Leden krijgen korting op standhuur van de beurs MES 2021.
• Leden krijgen grote kortingen op studiedagen en cursussen
• Leden adverteren aan gunsttarieven in onze print en online
communicatiekanalen.
4. Platform met professionals
• Leden kunnen deelnemen aan actieve werkgroepen rond
specifieke thema’s
• Leden bouwen mee aan het beleid van de vereniging
• VOM stimuleert innovatie en netwerking
• VOM wisselt gegevens uit met collega’s in Europa


• VOM is licentiehouder van QUALISTEELCOAT, het
internationale kwaliteitslabel voor organische coatings op
staal.
• VOM neemt actief deel aan EFC (European Federation of
Corrosion) en voert het secretariaat van CETS (European
Committee of Surface Finishing). Op deze manier houdt VOM
een vinger aan de pols ivm Europese regelgeving en
beleidsvoering.
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