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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. ‘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.

VERENIGING  ION,  
VEELZIJDIGE  SPIL  
IN  EEN  DUURZAME  
WERELD!
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.



De oppervlaktebehandelende industrie vertegenwoordigt een krachtige en veelzijdige sector, 
waarin naast technologie de (inter)nationale wet- en regelgeving een sturende en vaak ook 
beperkende rol speelt. Dit dwingt de branche om innovatief te blijven zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. Vereniging ION is hierbij de ‘spin in het web’ die partijen bij elkaar brengt, 
innovatie stimuleert en proactief participeert in het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. 
Als lid van Vereniging ION worden uw belangen optimaal behartigd, waarnaast u bovendien 
kunt rekenen op een aantal zeer aantrekkelijke bijkomende voordelen!

WORD  LID  VAN  EEN  
 PROACTIEVE  VERENIGING!
Collectieve belangenbehartiging met een individueel karakter!



AAN  TAFEL  IN  DEN  HAAG  
EN  BRUSSEL
Veel oppervlaktebehandelende bedrijven 

hebben te maken met zowel arbo- als milieu-

gerelateerde wetten, voorschriften en regels. 

Zo stelt de Europese richtlijn REACH eisen aan 

het gebruik van specifieke stoffen, waarbij 

het vaak niet eenvoudig is om alternatieven 

te vinden voor producten en methoden die al 

decennialang worden toegepast. Een te snel 

verbod op het gebruik van bepaalde stoffen 

kan daarbij zelfs leiden tot kwaliteitsverlies en 

economische schade. Vereniging ION onder-

houdt goede contacten met beleidsmakers 

in zowel Den Haag als Brussel, voert overleg 

met regel gevingcommissies en geeft als lid 

van verschillende (Europese) werkgroepen 

en koepel organisaties mede gestalte aan het 

(toekomstige) wettelijke kader voor de opper-

vlaktebehandelingsbranche. Daarbij hamert 

Vereniging ION op een rationele planning en 

uitvoering, waarbij expliciet rekening wordt 

gehouden met de technische en economische 

mogelijkheden en belangen van haar leden.

PROMOTIE/COMMUNICATIE
Het ‘Onbekend is onbemind’ geldt ook voor 

specifieke technieken binnen de oppervlakte-

behandelingswereld en een goede promotie, 

voorlichting en opleiding zijn in dit kader dan 

ook cruciaal. Hiervoor zet Vereniging ION ver-

schillende instrumenten in. Zoals het uitgeven 

van het professionele vakblad ‘Oppervlakte 

Technieken’, het maandelijks uitbrengen van 

een nieuwsbrief voor haar leden, (collectieve) 

deel name aan beurzen en het organiseren van 

de eigen tweejaarlijkse vakbeurs ‘Surface’. Ook 

worden cursussen en opleidingen verzorgd en is 

voor het ontwikkelen van kwaliteitssystemen de 

aparte Vereniging Qual.ION opgericht. Daarnaast 

worden promotiebezoeken afgelegd bij (techni-

sche) scholen, worden publicaties geproduceerd 

over actuele en/of technische ontwikkelingen, 

wordt een deskundige helpdesk bemand en 

organiseert Vereniging ION themagerichte  

congressen en seminars.

BE  GOOD,  AND  TELL  IT!
Veel oppervlaktebehandelaars en hun toe-

leveranciers zijn dermate intensief met hun vak 

bezig dat ze de buitenwereld vaak ‘vergeten te 

vertellen’ waar ze goed in zijn en welke waarde/

eigenschappen ze aan een product of machine 

kunnen toevoegen. In deze dynamische wereld 

komt het accent bovendien steeds meer op 

ketenintegratie te liggen. Hiervoor is het niet 

alleen noodzakelijk dat oppervlaktebehande-

laars en hun toeleveranciers hun taken professi-

oneel uitvoeren, maar ook dat de mogelijkheden 

en de waarde van de oppervlaktebehande-

lingsbranche binnen de keten en op de (inter)

nationale markt worden herkend en erkend! 

Vereniging ION past verschillende marketing-

tools toe, waarmee het imago en de bekendheid 

van zowel de totale branche als van individuele 

processen, technieken en lidbedrijven gericht 

worden versterkt.

LEDENVOORDEEL
Leden van Vereniging ION zijn lid van een 

organisatie die hun belangen optimaal ver-

tegenwoordigt bij zowel lokale, landelijke als 

Europese overheden. Dit zijn vaak trage en 

nagenoeg onzichtbare processen, waarvan de 

uitkomsten echter zeer ingrijpend kunnen zijn 

voor de totale sector. Tijdens de (voor leden gra-

tis toegankelijke) evenementen die Vereniging 

ION organiseert, zijn informatie-uitwisseling, 

het onderhouden van bestaande en het leggen 

van nieuwe contacten belangrijke aspecten. 

Leden kunnen hun professionele netwerk in een 

ontspannen sfeer uitbreiden, ervaringen uit-

wisselen met collega’s en hun eigen prestaties 

spiegelen aan die van vergelijkbare bedrijven 

(bench marking). Elk lidbedrijf krijgt automatisch 

een aantal gratis abonnementen op het toon-

aangevende vakblad ‘Oppervlakte Technieken’ 

en kan daarin adverteren tegen gereduceerde 

tarieven. Daarnaast krijgen leden korting op het 

gebruik van de helpdesk, korting op audits van 

hun kwaliteitssysteem en korting op opleidin-

gen. Op de website van Vereniging ION wordt 

bovendien vermeld welke leden specifieke Qual.

ION-certificaten bezitten en/of NEN EN 1090 

gecertificeerd zijn. Als lid van Vereniging ION 

heeft u dus heel veel voordelen en draait u mee 

in de top van de Nederlandse oppervlaktebe-

handelingsbranche!

ION  BORGHARDT  AWARD
Om de innovatiekracht van de industriële 

oppervlaktebehandelingsbranche te 

stimuleren, reikt Vereniging ION elke 

twee jaar de ‘ION Borghardt Award’ uit. 

De naam verwijst naar een belangrijke 

grondlegger van de VOM, waaruit Vereni-

ging ION mede is ontstaan. Een deskun-

dige jury stelt voor elke nieuwe Award 

de criteria vast waaraan de inzendingen 

moeten voldoen. Innovatiewaarde, 

marktpotentieel, milieuaspect en/of 

procesoptimalisatie zijn daarbij belang-

rijke beoordelingsfactoren. Deelname 

staat open voor natuurlijke personen die 

namens henzelf, een bedrijf of groep van 

bedrijven/instellingen inschrijven. Ook 

studenten worden nadrukkelijk uitgeno-

digd tot deelname!



Om een kwalitatief en technisch/economisch optimale oppervlaktebehandeling te realiseren zijn  
markt- en proceskennis, technologie en vakmanschap belangrijke bouwstenen. Om deze bouwstenen 
te versterken en uit te breiden biedt Vereniging ION een gespecialiseerd opleidingenprogramma aan, 
bestaande uit diverse cursusmodulen op verschillende niveaus.

Voor medewerkers van oppervlakte-

behandelings bedrijven heeft Vereniging ION 

specifieke cursusmodulen ontwikkeld waarmee 

de deelnemers hun proceskennis gericht kunnen 

vergroten. In deze cursussen staan gespecia-

liseerde, afgebakende onderwerpen centraal. 

Daarnaast biedt Vereniging ION algemenere  

cursusmodulen, bestemd voor medewerkers 

en/of toeleveranciers die hun kennis op het 

gebied van oppervlaktebehandelingen willen 

verbreden. De belangrijkste elementen uit de 

gespecialiseerde technologiemodulen zijn hier-

voor samengebracht in de cursus ‘Basiskennis 

Oppervlaktebehandeling van Metalen’. Deze 

cursus is bij uitstek geschikt voor onder meer 

opdracht gevers, ontwerpers, constructeurs en 

medewerkers van gemeenten en architecten-

bureaus.

FPC  VOOR  NEN  EN  1090
Naast de technische opleidingen biedt  

Vereniging ION een branchespecifieke cursus 

FPC (Factory Process Control) aan, die industriële 

oppervlaktebehandelingsbedrijven voorbereidt 

op de vraag naar een conformiteitsverklaring 

volgens NEN EN 1090.

BEDRIJFSSPECIFIEKE   
CURSUSSEN  ‘OP  MAAT’
Naast de algemene cursussen die regelmatig in 

het land worden georganiseerd, biedt Vereniging 

ION ook de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke 

cursussen ‘op maat’ samen te stellen. Dit door 

een selectie te maken uit het standaard cursus-

aanbod, of op basis van de specifieke wensen en 

behoeften van het bedrijf een compleet nieuwe 

cursus te ontwikkelen.

VAKGERICHTE  
PRAKTIJKOPLEIDINGEN
Voor professionals die hun vakkennis ‘up-to-date’ willen houden

Alle door Vereniging ION ontwikkelde 

cursussen zijn praktisch van opzet en 

worden door docenten met veel praktijk-

ervaring gegeven. De cursussen hebben 

een goede samenhang tussen theorie en 

praktijk, waardoor de cursist het geleerde 

onmiddellijk in zijn/haar eigen werkom-

geving kan toepassen.



VERENIGING  
Omdat alleen de beste kwaliteit goed genoeg is!

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden en voor iedere oppervlaktebehandelaar is 
het leveren volgens klantspecificatie natuurlijk vanzelfsprekend. Daarnaast zijn ook de invoering en het 
hanteren van een goed kwaliteitssysteem belangrijke voorwaarden voor continuïteit. Vereniging Qual.ION 
voert hiervoor verschillende branchespecifieke kwaliteitssystemen.

Steeds vaker wordt tegenwoordig om een 

waarborg gevraagd. Klanten willen zekerheid 

en het werken met gekwalificeerde mensen 

alleen is niet meer voldoende. De organisatie zal 

specifieke werkprocedures moeten hanteren en 

zal alle stappen van het productieproces nauw-

gezet moeten vastleggen (track & trace). Om te 

voldoen aan de kwaliteitsnorm NEN EN 1090 

(conformiteitsverklaring) is een FPC (Factory 

Process Control) noodzakelijk.

‘HIGH-END’  KWALITEITSSYSTEEM
Een logische stap in het streven naar optimale 

kwaliteitsbeheersing is de invoering van een 

‘High-End’ kwaliteitssysteem waarvan FPC, PPC 

(Production Process Control) en PQC (Product 

Quality Control) de hoofdonderdelen zijn. 

Vereniging Qual.ION is een speciaal hiervoor 

opgerichte organisatie, die de juiste bouwstenen 

aandraagt voor de invoering van op maat gesne-

den, praktijkgerichte kwaliteitssystemen voor de 

oppervlaktebehandelde industrie.  

Belangrijk om te weten is dat Vereniging  

Qual.ION separaat staat van Vereniging ION, 

waarmee de wezenlijk belangrijke onafhankelijk-

heid en integriteit zijn gewaarborgd. De door  

Vereniging Qual.ION gevoerde kwaliteits-

systemen zijn Qualicoat, Qualisteelcoat en 

Qualanod. Bij de eerste twee is sprake van  

(multiplex) organische deklagen op respectieve-

lijk aluminium en staal, terwijl Qualanod betrek-

king heeft op het anodiseren van aluminium. 

Op de website van Vereniging ION wordt een 

register bijgehouden van lid bedrijven die een 

conformiteitsverklaring NEN EN 1090 hebben  

en/of houder zijn van een Qualicoat-, Qualisteel-

coat- en/of Qualanod licentie.

Vanwege het feit dat Vereniging Qual.ION de 

masterlicentiehouder in Nederland is, kan en zal 

Vereniging ION bedrijven ondersteunen bij de 

invoering van de kwaliteitssystemen Qualicoat, 

Qualisteelcoat en Qualanod. De audits dienen 

vervolgens door een externe partij (notified 

body) uitgevoerd te worden. Vereniging ION 

bemiddelt en adviseert hierin en heeft collec-

tieve prijsafspraken gemaakt met certificerende 

instanties, waardoor leden van Vereniging ION 

korting krijgen op de auditkosten.



Bezoekadres

Einsteinbaan 1

3439 NJ Nieuwegein

Postadres

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

T +31 (0)30 - 630 03 90

F +31 (0)30 - 630 03 89

info@vereniging-ion.nl

www.vereniging-ion.nl

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, waarbij de individuele omzetten voor-

namelijk worden gerealiseerd binnen een straal van 100 km 

rond de vestigingsplaats. 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 oppervlakte-

behandelingen 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.

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’.

• Branchespecifieke cursus FPC (gericht op NEN EN 1090).

• Korting op cursussen en opleidingen.

• Organiseren van vakbeurzen, congressen en seminars.

•  Korting op deelname aan de vakbeurs Surface. 

• Gratis toegang tot ION themabijeenkomsten.

• Actuele ledencommunicatie via interne nieuwsbrief.

• Titeleigenaar van vakblad ‘Oppervlakte Technieken’.

•  Korting op adverteren in vakblad 

‘Oppervlakte Technieken’.

• Uitgebreid netwerk van specialisten en toeleveranciers.

• Promotie van leden via de website.

• Branchepromotie nationaal en internationaal.

• Promotie van de branche op technische scholen.

• Tweejaarlijkse ‘ION Borghardt Award’.

• Voeren van kwaliteitssystemen (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.

• Benchmarking.
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