ONDERHOUDNL INDUSTRIEEL
DÉ MEERWAARDE VOOR UW BEDRIJF

OnderhoudNL Industrieel maakt deel uit van Koninklijke OnderhoudNL,
dé ondernemersorganisatie van specialisten in (totaal)vastgoedonderhoud,
renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële
metaalconservering.
Wie zijn wij?
De sector OnderhoudNL Industrieel is één van

Tot de sector worden de volgende

de acht sectorverenigingen van OnderhoudNL.

bedrijven gerekend:

OnderhoudNL Industrieel telt ruim 65 leden, die een

• Bedrijven die zich bezighouden met voor-

gezamenlijke omzet van ruim 160 miljoen euro

behandelings- en conserveringstechnieken 		

vertegenwoordigen. Het uitvoeren van onderhoud

van metaal en metaalproducten in opdracht

aan staalconstructies is specialistisch werk waar

van derden.

specialistische kennis en organisatorische capa-

• Constructiebedrijven met een eigen voor-

citeit voor nodig is. De grote risico’s die aan deze

behandelings- en conserveringsafdeling

werkzaamheden zijn verbonden maken de werken

voor metaal en metaalproducten.

bijzonder: het gaat doorgaans om grote en kapi-

• Verzinkerijbedrijven met een eigen
conserveringsafdeling.

taalintensieve objecten, zoals off-shore platforms,
chemische fabrieken, schepen en bruggen. De kosten

• Classificeerbedrijven.

van onderhoud zijn bij dergelijke objecten enorm.

• Industriële spuit- en moffelbedrijven.

Niet alleen vanwege de omvang van de werken,

• Poedercoatingbedrijven.

maar ook vanwege de kosten die gemoeid zijn met

• Schildersbedrijven met een

stilstand van het object voor de uitvoering van het

staalconserveringsafdeling.

onderhoud. De kunst is dan ook om het onderhoud

• Scheeps- en jachtschilderbedrijven.

dermate slim uit te voeren, dat met een minimale

• Toeleveringsbedrijven zoals verfleveranciers,

onderhoudsfrequentie de beschikbaarheid van het

straalgritleveranciers, apparatuurleveranciers

object maximaal is.

en adviesbureaus.

Daarbij is het ook de kunst om het onderhoud

Deze bedrijven zijn eveneens in te delen in

op een dergelijke wijze in te plannen en uit te

stationair (werken op een vaste locatie of in een

voeren dat de overlast beperkt is en de invloed op

fabriekshal) en mobiel (voeren werkzaamheden

de productie of beschikbaarheid zo klein mogelijk is.

uit overal in het land zoals het stralen en coaten

Metaalconserveringsbedrijven verstaan deze kunst

van bruggen, sluizen, kranen, offshore en in

waarbij veel kennis samenkomt: kennis van conser-

fabrieksinstallaties zoals in de petrochemie).

veringsmethoden, levensduurverwachtingen,

>>

uitvoeringsmethoden, begrotingen, planning en
kwaliteitsbeheersing. Deze kennis wordt bij veel
metaalconserveringsbedrijven dagelijks in de
praktijk gebracht.

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

OnderhoudNL Industrieel
Wat doen wij?
OnderhoudNL Industrieel is een “initiatiefrijke

OnderhoudNL Industrieel zorgt door middel van

belangenbehartiger voor nieuwsgierige en onder-

periodiek overleg met opdrachtgevende partijen

nemende metaalconserveerders’. Zij behartigt de

dat die positie van de leden blijft gewaarborgd.

belangen van haar leden en vertegenwoordigt haar
leden collectief bij arbeidsvoorwaarden (cao’s),

Onderwijs

arbeidsomstandigheden en wet- en regelgeving.

Vanaf de oprichting is OnderhoudNL Industrieel

OnderhoudNL Industrieel doet dat op sociale-,

erg actief geweest op het gebied van opleidingen.

economische-, scholings-, juridische- en techni-

Door middel van het opleidingsprogramma

sche onderwerpen. Daarnaast bevordert zij de

metaalconservere zijn onder andere de

kennisoverdracht tussen leden onderling.

opleidingen Straler, Spuiter, Conserveerder

Door samen te werken met belanghebbenden

en Metalliseerder ontwikkeld.

in de metaalconserveringsketen (zoals opdrachtgevers en leveranciers) werkt OnderhoudNL

Samenwerkingen

Industrieel aan innovatie en vernieuwing, over-

Op maritiem gebied wordt samengewerkt met

dracht en optimalisering van kennis en kunde.

SITO, VNSI, Metaalunie en Hiswa. Op het gebied
van energie-efficiencyverbetering (MJA2)

Kortom: OnderhoudNL Industrieel zorgt ervoor

wordt samengewerkt met het ministerie

dat deze sector modern en up-to-date is en blijft,

van Economische Zaken.

om zo klanten professioneel en kundig van
dienst te kunnen zijn.

Belangenbehartiging
Ook op gebied van arbo en milieu is de sector de

Wat hebben wij bereikt?

laatste decennia enorm in ontwikkeling. Bij dit

Cao

alles is OnderhoudNL Industrieel een centraal

OnderhoudNL Industrieel-leden die aangeduid

communicatiepunt voor de gehele sector.

kunnen worden als stationaire bedrijven volgen

Via MKB-Nederland en VNO-NCW worden de

over het algemeen de Klein of Groot Metaal Cao,

belangen van de metaalconserveringssector

de mobiele bedrijven volgen volgen ze voor het

behartigd bij de overheid. De afgelopen jaren

grootste deel de OnderhoudNL- of Orisma-cao.

heeft OnderhoudNL Industrieel veel zaken voor

OnderhoudNL heeft via een directe vertegenwoor-

de branche op een goede manier kunnen regelen.

diging zitting in de cao-onderhandelingsdelegatie
en waarborgt op deze manier de inbreng van

Onderwerpen die daarbij zijn behandeld zijn:

de belangen van de leden van de sector.

Garantiecontracten, Kwaliteitsborging
Brandwerende Coatings, inbreng in

Markt

de diverse Normcommissies etc.

De markt voor staalconservering wordt geken-

>>

merkt door een toenemende professionalisering
waarbij metaalconserveerders steeds meer
uiting in de steeds grotere rol die OnderhoudNL
Industrieel-leden spelen in de totstandkoming en
uitvoering van bestekken, logistiek en nazorg.

0317 - 17.00596.01

projectpartners worden. Dit komt onder meer tot

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

OnderhoudNL Industrieel
Wat kunt u van ons verwachten?
• Technische dagen met diverse interessante 		
sprekers en rondleidingen
• Certificeringstraject TSA

• Online informatie door middel van
nieuwsbrieven en blogs
• Kwaliteitsprotocol Brandwerende coatings

(thermisch spuiten / metalliseren)

Leden van OnderhoudNL Industrieel kunnen onder andere
gebruik maken van de volgende producten en diensten:
Trainingen en bijscholing

Gratis eerstelijns juridisch advies

- Conserveerder

bij contracten, inkoop, overname en

- Spuiter

ontslag van medewerkers

- Straler
- Metalliseerder (certificeringstraject TSA)

Weten welke trainingen er nog meer zijn?

Koninklijke OnderhoudNL, dé ondernemersorganisatie van specialisten in (totaal)vastgoedonderhoud,
renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering
Coenecoop 5 - 2741 PG Waddinxveen - Postbus 30 - 2740 AA Waddinxveen - Tel. 0182-571444 - Fax 0182-572083
E-mail info@onderhoudNL.nl, Internet www.onderhoudNL.nl

0317 - 17.00596.01

Kijk dan op: OnderhoudNL.nl/trainingen

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

