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energiezuinigheid, gaat daar ongetwij-
feld ook de vruchten van plukken en
concurrentievoordeel ervaren. 
Er is echter wel ergens een grens. Die
grens zal je als ondernemer zelf moe-
ten opzoeken.” Peter Bruggink van
Magneto Special Anodes denkt dat
daar een nadeel ligt voor zogenaamde
‘early adaptors’: “De voordelen zullen
er ongetwijfeld zijn, maar degenen die
als eerste inzetten op duurzaamheid
en innovatie zullen de klappen krij-
gen. Je kunt daarom beter volgen en er
zeker van zijn dat alle fouten uit de
nieuwe ontwikkeling zijn en de perfor-
mance beter is.”

Is daarbij een rol weggelegd voor 
brancheverenigingen zoals de Vere-
niging voor Oppervlaktetechnieken
van Materialen? Moeten zij de trend
zetten of de ontwikkelingen volgen?
Jeroen Heerink: “De eerste rol is daar-
bij weggelegd voor de overheid zelf.
Laat die eerst eens duidelijkheid geven
over de handhaving van wet- en regel-
geving. Die handhaving verschilde en
verschilt nog steeds regionaal. Daar
valt vanuit de overheid nog veel te 
verbeteren.” Ook Ben Bouwman van
Multicoat heeft die ervaring: “Neem
het KWS 2000-programma, een project
dat er op gericht was om de uitstoot
van koolwaterstoffen door industrie en
huishoudens in Nederland in het jaar
2000 terug te brengen. Nederland liep
ook daarbij voorop, maar uiteindelijk
lukte het niet om op Europees niveau
die vermindering te realiseren.”
Riekus Stuifzand van Technochroom
Europe merkt juist dat er sprake is van

strenge controle: “Wij merken dat de
wet- en regelgeving stringent wordt
nageleefd. Dat maakt het voor bedrij-
ven in sommige gevallen lastiger. Ik
heb het idee dat Nederland daarin nu
al voorop loopt.”

‘Groen’ als concurrentiemiddel
Met een overheid die stevig inzet op
duurzaamheid, is het zaak dat ook
bedrijven hun ‘groene’ karakter
tonen. Dat kan door zelf te investeren
in groene technologie, maar ook door
bewust te kiezen voor duurzame 
producten. Het is daarbij de vraag of
bedrijven wel bereid zijn om meer
voor groene producten te betalen?
Léon van den Ende: “Ze zijn er wel;
Volvo heeft een tijdje aandacht hier-
aan besteed en ook sommige winkels
zijn bereid om meer te betalen voor
producten die op een groene manier
zijn vervaardigd.” Maar al met al is
het aantal bedrijven op de vingers van
één hand te tellen. Ben Hoppener van
Coating Advies Nederland ziet daar
ook een taak voor de overheid weg-
gelegd: “Groen produceren brengt
extra kosten met zich mee. Wanneer
de overheid van ons groene produc-
ten verlangt, dan zou daar ook een
vergoeding tegenover moeten staan.
Er zijn weliswaar subsidies maar de
hoogte daarvan staat niet in verhou-
ding tot de kosten die je als bedrijf
moet maken.” Vidjay Birdja van
Magneto Special Anodes denkt dat
het beter is als de invalshoek 180 gra-
den draait: “Je kunt ook zeggen dat je
als ondernemer op een duurzame
manier wilt ondernemen. 
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Alexander Wijn: “Duurzaamheid over de
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VOM-forumdiscussie
De forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging
voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM).
Tijdens deze rondetafelgesprekken passeren onder
meer de stand der techniek, trends en ontwikkelingen
en aandachtspunten voor metaalbewerkers de revue.
Via de discussies worden metaalondernemers geïnfor-
meerd en geholpen bij het oplossen van technische
problemen op het gebied van oppervlaktebehandelin-
gen. De bijeenkomsten staan onder leiding van Reinold
Tomberg, hoofdredacteur van Metaal Magazine. 
Aan de VOM-forumdiscussie over duurzaamheid werd
deelgenomen door Riekus Stuifzand van Techno-
chroom Europe (Nijkerk), Jeroen Heerink van Emotech
(Enschede), Alexander Wijn en Ben Hoppener van
Coating Advies Nederland (Tilburg), Ries Degoedt van
Degoedt Duurzaam Advies (Papendrecht), Ben Bouw-
man van Multicoat (Heerenveen), Jörg Savelsberg van
Sherart (Helmond), Han Kleijn van LBtec Indufinish
(Emmen), Vidjay Birdja en Peter Bruggink van Magneto
Special Anodes (Schiedam) en Léon van den Ende van
Eurogrit (Papendrecht).

VOM en duurzaamheid
Sinds enige tijd werkt de VOM samen met Syntens en
aan de VOM gerelateerde marktpartijen aan het
Duurzaamheids Innovatie Actie Plan. Het plan, dat in de
komende jaren wordt ontwikkeld, bestaat uit concrete
acties. Met ruim 150 bedrijven worden workshops
gehouden, die worden gevolgd door speciale duurzaam-
heidscans. Hieruit zullen concrete aanbevelingen volgen
voor het direct toepassen van beschikbare en succes-
volle groene technieken. Daarnaast worden kansen in
kaart gebracht, de gewenste oplossingen aangegeven
en worden ontwikkelingen meteen in gang gezet. 
De VOM speelt hiermee in op de actuele economische
ontwikkelingen, waarbij de aangesloten bedrijven aan-
tonen dat specialistische kennis nodig is om de continu-
ïteit van de Nederlandse maakindustrie te waarborgen.
Daarnaast werkt de VOM aan de ontwikkeling van een
roadmap voor de oppervlaktebehandelende industrie. 
De markten voor technieken zoals anodiseren, galvani-
seren, poedercoaten, natlakken, opdampen en thermisch
verzinken worden verkend en in kaart gebracht met als
doel een strategieplan voor 2030. De voorstudie van de
Roadmap wordt uitgevoerd in het kader van het MJA 3-
programma. Naast een verkenning van de oppervlakte-
behandelende industrie wordt vastgelegd welke kennis
ontwikkeld moet worden en welke innovaties nodig zijn
om aan die eisen te kunnen voldoen. Zo zal onder meer
uitvoerig worden ingegaan op het belang van aspecten
als lichtere producten, veiligheid, levensduurverlenging,
design, hygiëne, kortere doorlooptijd, lagere kostprijzen,
energiebesparingen, functionele eisen en innovaties. 
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