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De in Maassluis gevestigde Vecom Group
is al bijna 70 jaar expert in het chemisch
technisch reinigen van componenten voor
de metaal- en procesindustrie. Het bedrijf
beschikt daartoe over een aantal beitshallen in industriële hotspots in Nederland,
België en het Verenigd Koninkrijk maar
werkt ook projectmatig op locaties van
opdrachtgevers in de procesindustrie
over de hele wereld.
Peter van Buren en Jan van Vulpen vormen
het tweehoofdige directieteam. Om invulling
te geven aan het ambitieuze ondernemingsplan 2020-2024 en de daarmee verbonden
groeistrategie hebben beiden een aantal
bedrijven en een aantal bedrijfsprocessen
onder hun hoede.
Van Buren geeft onder andere leiding aan de
beitshallen van het bedrijf, waarin voornamelijk roestvaststalen componenten uit de
regionale metaalindustrie worden behandeld.
“Vecom streeft ernaar om de beste service
provider te zijn in haar kernactiviteiten
door kennis en ervaring te combineren met
flexibiliteit en operationele perfectie, waarbij
mens en milieu voorop staan. Daar geven
we oprecht en met overtuiging invulling
aan. Dat vertaalt zich onder andere in de
innovatieve initiatieven die de Vecom Group
ontwikkelt rond het No-Nox beitsen, oftewel
beitsen zonder salpeterzuur. Het is duidelijk
dat dit grote impact heeft op het verminderen van onze ecologische voetafdruk.
We verwachten op korte termijn positieve
onderzoeksresultaten op basis waarvan het
productieproces aangepast kan worden aan
het gebruik van andere grondstoffen. Daarnaast verwerken we chemische afvalstromen
op circulaire wijze in onze eigen ONO installaties, waarbij ONO staat voor ontgifting,
neutralisatie en ontwatering.”
Energietransitie en circulariteit hebben
inmiddels ook hun intrede gedaan in het
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activiteitenpallet van de onderneming.
“We komen steeds vaker in aanraking met
installaties die buiten gebruik gesteld worden
en in het kader van de circulaire gedachte
eerst chemisch technisch gereinigd moeten
worden, alvorens ze gedemonteerd kunnen
worden voor hergebruik van de materialen.
Bij onze Engelse vestiging nabij Manchester is de energietransitie erg bepalend voor
de bedrijfsactiviteiten. Het gebruik van gas
wordt afgebouwd waardoor er momenteel
jaarlijks 2.000.000 elektrische boilers worden
geïnstalleerd, waarvan een groot aantal van
Britse makelij. De meeste producenten laten
hun boilers bij ons beitsen en passiveren.

Daarnaast zijn we “preferred supplier”
voor vele tientallen aannemers en installateurs die leidingwerk, ventilatiekanalen en
kabelbanen leveren en installeren voor de
nieuwe Hinkley Point C kerncentrale. Zo
leggen we de laatste hand aan een opdracht
om de komende jaren ruim 121.500 strekkende meter leidingwerk te behandelen in
onze beitsbaden. Een miljoenenproject dat
forse uitbreiding van onze werkplaats en ons
personeelsbestand gaat betekenen”, aldus
Van Vulpen.
Naast de activiteiten in de Benelux en het
Verenigd Koninkrijk timmert de onderneming ook in verder gelegen buitenlanden
binnen en buiten Europa aan de weg. Binnen
de internationale procesindustrie richt de onderneming zich voornamelijk op opdrachtgevers in de sectoren aardgaswinning, productie
van kunstmest, productie van kunststoffen en
plastics, farmaceutische industrie, hoogovens,
oleochemie (bewerking van plantaardige
en dierlijke oliën en vetten), olieraffinage,
petrochemie, papierfabricage, verfindustrie,
voedingsmiddelenindustrie, waterzuivering,
scheepsbouw en energiecentrales. “Omwille
van ons uitzonderlijk hoge kennisniveau, wat
zich vertaalt in een gedetailleerde specificatie
van de noodzakelijke chemisch technische
reiniging enerzijds, en de vereiste methodiek van de operationele uitvoering daarvan
anderzijds, gaan gerespecteerde nationale
en internationale opdrachtgevers graag een

langdurig partnerschap met het bedrijf aan”,
vult Van Vulpen aan.
“De “denk globaal, handel lokaal” gedachte
zit in onze genen. Elke dag zijn meer dan 70
bevlogen Vecommers actief om invulling te
geven aan dat streven. In onze diverse vestigingen in Nederland, België en het Verenigd
Koninkrijk of op locatie bij opdrachtgevers
over de hele wereld, overal willen wij de
toegewijde en betrouwbare partner van onze
klanten zijn. De kracht van onze diversiteit
komt ook tot uiting in synergie. Steeds vaker
zien wij bij meer complexe vraagstukken,
waarbij zowel behandelingen in de beitshal
als op locatie noodzakelijk zijn, dat in het
kader van de één Vecom gedachte onze
ondernemingen ook gezamenlijk optrekken”,
meent Van Buren.
“We zijn trots om al bijna 70 jaar wereldwijd
een toonaangevende positie te mogen innemen in de metaaloppervlaktebehandeling.
Het is onze missie om deze trend stevig voort
te zetten zodat onze klanten op ons kunnen
blijven vertrouwen en wij ons blijven ontwikkelen. Met de continu aanscherpende regelen wetgeving en de vernieuwingen op het
gebied van metalen legeringen, alsmede de
evolutie van bacteriën, kijkt Vecom Group
uit naar een uitdagende toekomst, waar wij
duurzame oplossingen voor blijven aanbieden, die veilig zijn voor mens, materiaal en
milieu”, besluit Van Buren.

