
 

 

Activiteitenoverzicht Vereniging ION 2018 
 

Normen: 

• De NEN is het instituut waar Vereniging ION contact mee heeft. Daar hebben de 

afgelopen tijd diverse personeelswisselingen plaatsgevonden. Dit gaf zorgen over de 

continuïteit. Inmiddels heeft Vereniging ION weer een vast aanspreekpunt. Via de NEN 

is Vereniging ION ook betrokken bij de normontwikkeling binnen de ISO. 

• Er zijn bijeenkomsten en stemmingen voor diverse normen geweest. In totaal heeft 

Vereniging ION zich beziggehouden met 13 normen. De belangrijkste (grootste) norm 

voor onze branche is de ISO12944 die inmiddels gepubliceerd is. Op 14 juni 2018 is er 

een themamiddag bij NEN over de ISO12944 geweest.  

• De normcommissie Metallieke Deklagen en Corrosie zijn samengevoegd. Vereniging ION 

zit nu nog in 2 normcommissies. De andere normcommissie waar Vereniging ION deel 

vanuit maakt is Verfwaren. 

• Vereniging ION maakt deel uit van het Platform Open Normalisatie.  

• Het Kameronderzoek “representativiteit normcommissies” geeft een goed beeld van de 

slechte samenhang. Deelname wordt veelal vanuit commercie gedreven. Dit is 

onwenselijk, omdat steeds meer normen indirect wet worden. Brancheverenigingen 

zijn hierbij meestal de neutraliserende factor, de stem van degenen die niet aan tafel 

zitten, maar wel geraakt worden door de norm. 

 

Cursussen en trainingen: 

• In 2018 zijn er 34 cursussen georganiseerd. De deelnemerstevredenheid lag op een 

ruime voldoende. 

• De ontwikkeling van de cursussen naar de gewenste norm (voldoende niveau volgens 

het NLQF op basis van functieprofielen) is voortgezet.  

• Educat.ION, de opleidingstak van Vereniging ION, is ISO9001-2015 gecertificeerd. De 

hercertificering is in 2018 succesvol doorlopen.  

• Er is een nieuwe cursusbrochure gemaakt en alle leaflets zijn vernieuwd. 

• Het budget voor opleidingen is gerealiseerd.  

• Er is een nieuw beleidsplan opleidingen geschreven. Hierin worden niet alleen de 

doelstellingen en verwachtingen beschreven, maar ook nieuwe didactische vormen 

zoals blended learning en e-learning. Dit beleidsplan is inmiddels door het bestuur 

besproken, aangepast en is in uitvoering. 

• De cursus In-house control medewerker is in Nederland geïntroduceerd en is vertaald in 

het Engels voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. 

• Er worden inmiddels ook masterclasses aangeboden. 

• Vereniging ION heeft diverse gastcolleges op het reguliere onderwijs verzorgd. 

• De docentenbijeenkomst 2018 stond ook in het teken van nieuwe werkvormen. 

 

Wet- en regelgeving, veiligheid met gevaarlijke stoffen en energie: 

• Het lobbytraject voor de energiebelasting op gas liep dood. De Belastingdienst mag 

niets en geen enkele politieke partij wil zijn vingers meer aan het gas branden. Slechts 

twee bedrijven hebben aangegeven dat ze eventueel een gang naar de rechter willen 

maken. We laten het even rusten. 



 

 

 

• De banden met ONL zijn nauwer geworden. Mede door de ontwikkelingen bij MKB 

Nederland en VNO/NCW.  

• Op 31 mei 2018 is het ONL MKB Toekomstplan 2030 overhandigd aan staatssecretaris 

mw. drs. Mona Keijzer van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat. Inmiddels 

is dit plan door de politiek omarmt en worden er oplossingen gezocht. Vereniging ION 

heeft o.a. deelgenomen aan de hoorzitting in de Tweede Kamer. 

• Er is onderzocht of het rapport knellende regeldruk branche specifiek gemaakt kan 

worden. Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft Sira Consultancy de 

opdracht gegeven een en ander voor de oppervlaktebehandelende branche in kaart te 

brengen. Dit onderzoek is in 2018 gestart en krijgt in 2019 een vervolg.  

• De nieuwe MJA-brochure is uit. De branche doet het op het gebied van 

energiebesparing redelijk goed. Wel blijkt elk jaar weer dat het steeds moeilijker 

wordt om nog met relevante maatregelen te komen. Er wordt inmiddels nagedacht 

over het post MJA-tijdperk. Circulaire Economie wordt steeds meer een aandachtspunt.  

• Met CETS zijn activiteiten rond intermediates opgepakt. Processtoffen worden nu 

gelijkgesteld met stoffen die ook in het eindproduct zitten en dus in contact komen 

met consumenten en/of wijdverspreid zijn. Dit is niet terecht. 

• Met CETS wordt REACH Refit opgepakt. REACH is een taaie en kostbare procedure. Er 

wordt nagegaan hoe deze directive verbeterd kan worden. 

• CETS heeft de strategie gewijzigd. Gebruikelijk was om vanuit de autoriteiten (veel) 

vragen te krijgen die vaak zo gedetailleerd waren dat er moeilijk een antwoord was te 

formuleren. De wijziging is nu niet meer reageren op vragen, en consultaties op de 

standaard wijze, maar veel meer confronterend met statements. 

• Met Cross Industry Initiative wordt gewerkt aan synchronisatie van REACH (directive - 

producten) en OSH (guideline - arbeidsveiligheid). Dit is lastige materie omdat een 

directive EU-wetgeving is, en een guideline in de lidstaten moet worden omgezet naar 

nationale wetgeving. Tijdens een dinervergadering met 2 MEP’s op 5 juni 2018 was er 

een harde confrontatie met de vakbonden vanwege te eenzijdige voorstelling van 

zaken. 

• Diverse activiteiten rond kobalt. Het Cobalt Development Institute voert de regie. De 

voorbereidingen voor de autorisatieprocedure vanuit de overheid lopen. Vereniging ION 

heeft de behoeften van de branche in kaart gebracht. 

• Diverse activiteiten rond nikkel. Het Nickel Institute heeft hier de regie. Dit proces 

loopt al wat langer en in 2018 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 

Dr. Veronique Steukers heeft in 2018 de CETS Henk de Man Memorial Award toegekend 

gekregen. 

• Het Chroom(VI)-dossier is nog steeds niet afgerond. Helaas is er geen centraal orgaan 

dat de regie voert, vandaar dat vanuit Nederland Vereniging ION, FME en Koninklijke 

Metaalunie in dit dossier erg actief zijn. Verwacht wordt dat februari 2019 uiteindelijk 

een besluit zal worden genomen. Er komt waarschijnlijk een generieke autorisatie met 

een korte looptijd. Hoewel Vereniging ION vindt dat dit geen goede uitkomst is, zullen 

we het ermee moeten doen. Wel dient men zich te realiseren dat de minimalisatie 

verplichting via de Arbowet en het Activiteitenbesluit nog steeds van kracht is. 

 

 



 

 

 

• TiO2 is een stof die gebruikt wordt in diverse toepassingen en die dreigde onder het 

autorisatieregime te gaan vallen. Onder aanvoering van de VVVF hebben diverse 

brancheverenigingen, waaronder Vereniging ION daar succesvol verweer tegen gevoerd.  

• Aangaande de BREF’s zijn er diverse ontwikkelingen. Vereniging ION volgt dit inmiddels 

op afstand. 

• Er is veel contact met Inspectie SZW over blootstelling aan SVHC-/CMR-stoffen. In 2018 

was Chroom(VI) een speerpunt, maar werd er geïnspecteerd op blootstelling aan CMR-

stoffen. 

• Namens het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat is een nieuw REACH-commissielid 

benoemd. Vereniging ION heeft contact met het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat en het RIVM om de actuele informatie te delen.  

• De implementatie 5xbeter loopt, maar gaat vooral over blootstellingen bij minder dan 

1 uur en geen baden. Vereniging ION pakt het gat op met diverse leden. Op 30 mei 

2018 en 1 juni 2018 zijn bezoeken bij leden geweest met Inspectie SZW. Beste 

oplossing lijkt een systeem van ‘veilige werkwijzen’ te zijn. Dit project is inmiddels 

opgepakt en krijgt veel positieve reacties bij RVO en Inspectie SZW. We hopen in 2019 

dit project (met subsidie) uit te kunnen voeren. 

• De Omgevingswet is een ‘on going’ proces. Invoering is verwacht in 2021. Er is een 

samenwerkingsverband van 11 brancheverenigingen onder leiding van de Koninklijke 

Metaalunie. In de vakantieperiode is de ministeriële regeling van commentaar voorzien 

(3.000 pagina’s). 

• Bij Orgalime ligt de nadruk nu op artikel 33 (SVHC-stoffen in producten) en REACH-

review. Diverse position papers zijn gemaakt. 

• Het MERO-overleg is door het vertrek van de vaste contactpersoon bij Ministerie 

Economische Zaken en Klimaat nu even stilgevallen. Een opvolger is benoemd en een 

vervolg zal pas in 2019 weer vorm krijgen. 

 

Communicatie en evenementen: 

• De AVG is binnen Vereniging ION ingevoerd. Een privacy- en cookieverklaring staat 

inmiddels op de website. 

• De Algemene Ledenvergadering duurt maximaal 1 uur en de PowerPoint-presentatie 

wordt vooraf toegestuurd. De proef met interactief communiceren via Mentimeter is 

goed bevallen. 

• De eerste stappen met de nieuwe OT (vakblad Oppervlaktetechnieken) en Informat.ION 

(digitale nieuwsbrief) zijn gestart en worden positief ontvangen. Rendement (bijdrage) 

is hoger dan 2017. Een analyse van de Informat.ION laat zien dat deze nieuwsbrief 

bovengemiddeld geopend wordt. Het gebruik van de QR-code (digitale versie van het 

artikel benaderen via de gedrukte versie) in de OT is in 2018 al bijna duizend keer 

gedaan. 

• Na 2 jaar blijken een aantal uitgangspunten van het communicatieplan niet te kunnen 

worden gerealiseerd. Ook is Drupal (systeem waarmee de website gebouwd is) verder 

ontwikkeld naar Drupal 8. Inmiddels is het contract met Rox Media beëindigd, en heeft 

Cipix het informatieplatform ontwikkeld binnen de bestaande website. De lancering 

van de upgrade van de website is op 16 januari 2019. In 2019 zullen aanvullende 

functionaliteiten worden toegevoegd. 



 

 

 

• De technische helpdesk van Vereniging ION is benaderbaar per telefoon en via de 

website of e-mail. Op de website staat een rubriek FAQ. Deze rubriek groeit nog 

maandelijks. Daarnaast worden er jaarlijks vele vragen van leden of klanten van leden 

behandeld. 

• De ION Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 in het kader van MVO was de aftrap van het 

evenementenjaar. 

• De ION Dag voor de Ondernemer was redelijk bezocht. De masterclass eventmarketing 

werd positief gewaardeerd. 

• Het bedrijfsbezoek aan FujiFilm Manufacturing Tilburg werd positief gewaardeerd. 

• De Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 was een mooi evenement, maar trok te 

weinig bezoekers. Het congresprogramma was van hoog niveau. Uitvoering door 2XPO 

liet te wensen over en vroeg, mede door de vele personele wisselingen, veel tijd van 

Vereniging ION. 

• Er is voor de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 weer samengewerkt met > 30 

brancheverenigingen en 20 kennisinstellingen. Met name het verleiden van mensen uit 

aanpalende branches om het evenement te bezoeken is onvoldoende geslaagd. 

• Er is een commissie samengesteld die gaat onderzoeken of er in 2021 een groot Benelux 

evenement kan ontstaan van Vereniging ION/VOM België/Mikrocentrum. 

• Op de ESEF heeft Vereniging ION low profile in de uitvoering meegedaan. Zonder logo 

van Vereniging ION is wel een prijsreductie voor de leden gerealiseerd. Uiteraard zijn 

er ook presentaties van Vereniging ION geweest. Ook heeft Vereniging ION actief 

geparticipeerd in de ontwikkeling van Maakindustrie LIVE. Dat is een nieuw evenement 

dat in de Jaarbeurs wordt gehouden als opvolger/plaatsvervanger van de ESEF en waar 

10 brancheverenigingen (waaronder FME, Koninklijke Metaalunie, VNCI, NRK en NEVI) in 

samenwerken. 

• De Stoffendag werd georganiseerd door 11 brancheorganisaties en trok weer meer 

bezoekers dan de vorige editie. 

• Er zijn diverse lokale, regionale en landelijke beurzen/evenementen bezocht. Met 

name de leden, maar ook potentiële leden werden dan bezocht. 

• Er zijn diverse presentaties gegeven op evenementen. Dit kunnen zowel 

vakinhoudelijke presentaties zijn, alsook promotie voor Vereniging ION. 

• Er zijn diverse artikelen door Vereniging ION verzorgd in bladen, alsook diverse 

interviews gegeven op basis waarvan een artikel gemaakt is. 

• In de aanloop naar de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 is een thema-

uitzending oppervlaktetechnologie bij BNR Bouwmeesters uitgezonden.  

• Doel is om met elk lid eenmaal eens per 2 jaar een relevant contact moment te 

hebben. Dit is een forse opgave en wordt zeker niet voor 100% gehaald. Er is grote 

moeite om afspraken te maken, en afspraken worden ook heel gemakkelijk weer 

afgezegd. 

• De tool Metaal en Milieu lijkt in 2018 beter gebruikt. Voor de branche is het een gemis 

dat Marjan Hillmann in 2019 haar bedrijf staakt. Overigens zal ze wel tot de introductie 

van de Omgevingswet de tool operationeel houden.  

 

 

 



 

 

 

Financiën, strategie en overige zaken: 

• De jaarrekeningen worden nog opgesteld, maar er volgt een positief 

verenigingsresultaat. 

• Vanwege capaciteitstekort op het secretariaat zal er een (extra) parttime 

medewerk(st)er aangetrokken worden voor de cursusadministratie. De vacature is 

opgenomen in de begroting 2019.  

• In 2018 is weer een ION Borghardt Award (innovatieprijs) uitgereikt. Het kunstwerk 

werd gemaakt door JunkArt kunstenaar Patrick Visser en is aan MAVOM Chemie 

uitgereikt door Inspecteur Generaal mr. Marc Kuipers. 

• Met Qualify heeft Vereniging ION een goed uitgangspunt in de scheepsbouw. Met name 

het gebruik van hybride constructies en de validatie daarvan is onderwerp van 

onderzoek. Dit Interreg-programma loopt voorspoedig. 

• De KP-OT zal per 1 januari 2019 aanhaken bij Vereniging ION en wordt omgedoopt tot 

Stichting Innovat.ION. Bestuurlijk zal in aanvang 50% van de zetels worden ingevuld 

door Vereniging ION. De projecten die in Stichting Innovat.ION worden uitgevoerd zijn 

oppervlaktetechnologie gerelateerd en worden gefinancierd door bedrijfsbijdragen en 

subsidies. De stichting zal zelfvoorzienend zijn. De backoffice wordt verzorgd door 

Vereniging ION. Stichting Innovat.ION betaalt hiervoor een jaarlijkse fee.  

• Met Flam3D is samenwerking gezocht op het gebied van 3Dprinting. De ontwikkeling 

met de ION-werkgroep verliep moeizaam. Met de introductie van Stichting Innovat.ION 

kan hier een versnelling worden verwacht.  

• Vereniging ION is aangesloten bij de Werkgroep Corrosie onder isolatie van World Class 

Maintenance. Vereniging ION maakt deel uit van de subgroep Coatings. 

• 2 (jonge) leden hebben het initiatief genomen om Young Surface op te richten. 

Inmiddels is de aftrap gedaan en een eerste bijeenkomst belegd. De animo is hoog. 

• Aanwas nieuwe leden blijft moeizaam. Meestal wordt men lid omdat er een direct 

probleem is. Anderen haken juist af omdat men de lange termijn weinig of niet de 

moeite waard vindt. Ook over 2018 is het aantal aanmeldingen weer ongeveer gelijk 

aan het aantal opzeggingen. De meeste opzeggingen zijn niet beïnvloedbaar door 

Vereniging ION. 

• Een branchevereniging is vooral actief voor het collectief en dient zorg te dragen voor 

een werkbaar ondernemersklimaat. Dat betekent dat activiteiten aangaande wet- en 

regelgeving vaak lange termijn opbrengsten zijn. Bedrijven zien graag korte termijn 

opbrengsten die voor henzelf waardevol zijn. Deze 2 zaken met elkaar in evenwicht 

brengen en goed communiceren is één van de grote uitdagingen. 

• Het strategieplan 2019 - 2022 is op verzoek van het bestuur gemaakt op 3 A4-tjes. Deze 

zal de komende bestuursvergaderingen verder worden uitgewerkt en daarna tijdens de 

Algemene Ledenvergadering worden ingebracht.  

• Vereniging ION is als branchevereniging op zoek naar haar meerwaarde. Vereniging ION 

maakt deel uit van de werkgroep ‘vereniging van de toekomst’ van DNA. Een 

belangrijke richtingwijzer voor het verenigingsbureau is vastgelegd in het e-book 

Branchevereniging 4.0. Dit e-book is (gratis) te downloaden op 

https://www.denederlandseassociatie.nl/boeken/bestellen?linkid=283672576 

 

 

https://www.denederlandseassociatie.nl/boeken/bestellen?linkid=283672576


 

 

 

Vereniging Qual.ION: 

Vereniging Qual.ION is een separate vereniging waarbij een deel van het bestuur door 

Vereniging ION wordt ingevuld. Vereniging Qual.ION is de vereniging voor licentiehouders 

van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. Het secretariaat wordt 

gevoerd door Vereniging ION, waarvoor een fee wordt betaald. Toch enkele opmerkingen: 

• De structuur en werkwijze van Vereniging Qual.ION werkt goed en spreekt ook 

internationaal aan. Inmiddels zijn de presidenten van Qualisteelcoat en Qualanod een 

Nederlander. 

• Qualicoat heeft besloten om zelfstanding (los van de ACT - secretariaat) verder te 

gaan. Deze transitie is in volle gang. Inmiddels is een eigen kantoor in Zurich 

betrokken. 

• In Frankrijk is binnen Qualicoat onrust ontstaan, omdat ook na vele jaren van overleg 

er geen oplossing is gevonden voor de status quo van Qualimarine in relatie tot 

Qualicoat Seaside. 

• De specificatie pre-anodiseren in Qualicoat is aangepast. Een werkgroep van VOA 

(Duitsland) en Vereniging ION was hierin leidend en gaat nu aan de slag met off site 

pre-anodiseren. Pre-anodiseren lijkt één van de technologieën te worden die op de 

hoogste corrosieklasse aluminium kan beschermen.      

• De vergaderingen van Qualisteelcoat waren dit jaar bij Van der Valk op Schiphol. 

Vereniging Qual.ION verzorgde de geslaagde avond. Problemen met het secretariaat 

(ACT) vragen extra inzet van de general licentiehouders. Inmiddels is de continuïteit 

gewaarborgd. 

• Qualisurval was in 2018 in Nederland en was met IFO georganiseerd. 

• Het faillissement en doorstart van IFO heeft geen gevolgen gehad voor de 

licentiehouders. 

• Voor Qualanod en Qualisteelcoat zijn de Technische Specificaties in zijn geheel 

herzien. Bij Qualicoat zijn diverse updates gepresenteerd. 

• Tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 is de updatemiddag van de 3 

kwaliteitslabels geweest. Voor Qualicoat en Qualanod zijn de terugkoppelingen 

positief. Voor Qualisteelcoat is geconstateerd dat er (te) weinig nieuws was.  

• Voor Qualisteelcoat is het 2-laagssysteem met 2 leveranciers (primer en topcoat) na 

jaren van discussie eindelijk geregeld. 

 


