
bedrijf te rade gaan bij oppervlakte-
behandelingsadviseurs. Op die manier
wordt er wel rekening mee gehouden,
maar dan wel op basis van een eisen-
pakket dat al voor de ontwerp- en 
constructiefase is samengesteld.” 

“Maar naast het verlengen van de
levensduur is er nog een andere belang-
rijke reden om oppervlaktebehandeling
toe te passen: esthetiek”, aldus Jeroen
Heerink. “Neem de kunststoffen die in
auto-interieurs worden toegepast. Er
wordt gekozen voor kunststof omdat
het licht is en effectief voor de gebruiks-
omgeving. Maar dat kunststof krijgt wel
een behandeling om het de uitstraling
te geven die de consument wil.” Over
het gebruik van producten die duur-
zaam zijn, vertelt Jeroen Heerink: “De
vraag is, wat beperkt is: energie, grond-
stoffen of beide? Met de energie houden
we het nog wel een tijdje vol. De traditi-
onele brandstoffen zullen worden ver-
vangen door nieuwe, alternatieve ener-
giebronnen. De grondstoffen zijn echter
eindig. Dat betekent dat we als samen-
leving niet alleen meer gebruik moeten
maken van herbruikbare producten,
maar de producten ook zolang mogelijk
moeten gebruiken. Dat laatste kan
alleen door ze een oppervlaktebehande-
ling te geven.” Als alternatief kan vol-
gens Ben Bouwman ook gebruik wor-
den gemaakt van andere materialen:
“De praktijk leert echter dat de kostprijs
voor velen de drijfveer vormt bij de
keuze van materialen. Bij aluminium
bijvoorbeeld is oppervlaktebehandeling
niet direct nodig, maar de kostprijs is
aanzienlijk hoger dan die van alterna-
tieve metalen.”

Ketenoptimalisatie
Wie over de duurzaamheid van produc-
ten praat, heeft het over een aaneen-
schakeling van bewerkingen en proces-
sen die tot dat product leiden. In die
hele productieketen wordt door ieder-
een aan optimalisatie gedaan. Dat wil
nog niet zeggen dat over de gehele
keten beschouwd het beste duurzaam-
heidsresultaat wordt geboekt.
Milieubelasting in delen van de keten,
zou heel goed kunnen leiden tot
milieuwinst over de hele keten. Zou het
daarom niet verstandig zijn om de hele
keten in ogenschouw te nemen? Peter
Bruggink: “Absoluut. Zeker als het om
duurzaamheid gaat, kan dat grote 
positieve gevolgen hebben.” Alexander
Wijn: “De automotive-branche is daar
een goed voorbeeld van. De hele keten
is daar in kaart gebracht en duurzaam-
heid kan over alle processen worden
geoptimaliseerd.” “Daarvoor zul je wel
voorop moeten lopen en dus moeten
innoveren”, aldus Jeroen Heerink. 
“De overheid kan daarbij helpen en ook
de klant vindt dat belangrijk. Een ver-
beterde spuittechniek, betere droog-
systemen - het zijn ontwikkelingen die
door iedereen belangrijk worden
gevonden. Het moet echter wel binnen
een beperkt aantal jaren zijn terug-
verdiend, anders is men niet geïnteres-
seerd. Dat remt bij velen de innovatie.”
Han Kleijn ziet daar mogelijkheden
voor branchebrede afspraken: “Je kunt
ook als branche afspreken, dat je aan
bepaalde minimumeisen wilt voldoen.
Dat betekent ook, dat in de keten en
naar de volgende partij in de keten,
steeds gewerkt wordt onder dezelfde
voorwaarden.” 

Kunnen die minimumeisen ook op de
consument worden overgebracht?
Ries Degoedt: “Natuurlijk wil je als
bedrijf maatschappelijk verantwoord
ondernemen, maar ik geloof niet dat
je de consument daar veel mee moet
lastigvallen. Als je het goed doet,
merkt die consument dat toch wel.”
Wellicht is daar een rol weggelegd
voor een branchevereniging? “Dat is
moeilijk te zeggen”, aldus Han Kleijn.
“Als je als branche bijvoorbeeld een
milieu-impactcijfer voor het bedrijfs-
of productieproces gaat hanteren,
dan verlies je onvermijdelijk leden.
Doe je hetzelfde voor het eindpro-
duct, dan krijg je een enorme discus-
sie over de grondstoffen die zijn
gebruikt en dergelijke. Ik denk niet
dat het makkelijk zal zijn.” Ben
Bouwman: “Vergeet ook niet dat er
niet alleen uit oogpunt van duur-
zaamheid wordt gecoat. Vaak gaat het
om verfraaien. En juist daar geldt,
dat als ik vandaag stop, er morgen
iemand is die het werk overneemt.
Daar helpt geen afspraak bij.” Jörg
Savelsberg vult terecht aan: “Het gaat
er juist om, dat het aanbrengen van
die verfraaiing op een duurzame
manier wordt gedaan.” “Daar zou de
consument zich dan wel bewust van
moeten zijn”, aldus Han Kleijn. “En
dat is niet het geval.” Daar ligt nou
juist wel een taak voor een branche-
verenging. Jeroen Heerink: “Wij moe-
ten ook de consument bijbrengen dat
wij bijdragen aan een duurzamer
wereld. De consument staat daar
tegenwoordig ook meer voor open.
Die kijkt  – zeker in onze ‘nieuwe
 economie’ –  meer naar het ‘leven’.”■
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De tot nu toe versche-
nen VOM-forumdiscus-
sies zijn oproepbaar 
via het dossier VOM-
forumdiscussie in het
archief op onze website:
www.metaalmagazine.nl

forumdiscussie

Han Kleijn: “Bewustmaking consument

belangrijk speelt belangrijke rol bij 

duurzaamheid.” 

Vidjay Birdja: “Duurzaamheid door  slimme

processen, energiebesparende productie-

middelen, enzovoort, verbetert concurren-

tiepositie.”

Léon van den Ende: “Bedrijven die meer

willen betalen voor groene producten zijn

op de vingers van één hand te tellen.”

Peter Bruggink: “Early adaptors krijgen

veelal de klappen.” 
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