
5 | Stem op het sociaal overleg
De Vlaamse KMO’s in de metaalsector stellen meer dan 10.000 
mensen te werk. Dat is een belangrijk deel van alle metaal-
gerelateerde jobs. Een stem in het sociaal overleg dringt 
zich bijgevolg aan: hoe meer leden VLAMEF telt, hoe meer 
werkruimte om uw rechten en belangen met kracht bij te staan.

U kan steeds terecht bij de vertegenwoordigers van VLAMEF in 
het Paritair Comité 111.

6 | Lobbywerk
Brussel is het centrum van Europa. Hier worden alle wetten 
gemaakt. VLAMEF wil een voet tussen de deur van de 
wettenmakers. Want enkel door te anticiperen in de juiste 
commissies is het mogelijk de wetten en richtlijnen om te 
buigen in het voordeel van de ondernemers. Een werk van 
lange adem waarin VLAMEF het nodige doet om het u 
gemakkelijk te maken.

Daarom is VLAMEF ook zelf lid van de Europese Metaalunie. 
Zij behartigen de belangen van de Europese zelfstandigen en 
KMO-bedrijven uit de metaalsector. 

Meer info www.emu-sme.eu

7 | VLAMEF-partners
Via VLAMEF kan u ook nog genieten van een aantal specifieke 
ledenvoordelen via de VLAMEF-partners, zoals begeleiding 
bij incasso (Intrum), korting bij aankoop van brandstof (Q8) en 
sociale dienstverlening (Group S).

8 | Optioneel:  
 Clusta-lidmaatschap
Clusta is de technische partner van VLAMEF.  Bij Clusta kan 
u terecht voor onderzoek, kennisoverdracht, co-engineering, 
ontwerpadvies, innovatiebegeleiding, partnermatching, schade 
analyse, en zo veel meer…

Meer informatie: www.clusta.be

VLAMEF vzw
Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel
T 02 213 74 07 • F 02 400 71 26
E-mail: info@vlamef.be • www.vlamef.be
BTW BE0410340385

Word lid van VLAMEF
Betaal 250 € (excl. BTW = 302,50 € incl. BTW) via overschrijving. Stort het 
bedrag op rekeningnummer BE34 4263 1581 4190 van VLAMEF vzw, met 
vermelding ‘VLAMEF lidmaatschap + uw ondernemingsnummer’.
Na betaling wordt een factuur met btw overgemaakt. 
Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

Geniet van het gecombineerd lidmaatschap  
met Clusta
Met het gecombineerd lidmaatschap met Clusta bent u automatisch lid van 
VLAMEF én van Clusta:
• 500 € (excl. BTW = 605 € incl. BTW) indien u minder dan 10 werknemers heeft;
• 700 € (excl. BTW = 847 € incl. BTW) indien u 11 tot 50 werknemers heeft;
• Contacteer het secretariaat indien u meer dan 51 werknemers heeft.

Betaal uw bijdrage via overschrijving. Stort het bedrag op rekeningnummer 
BE34 4263 1581 4190 van VLAMEF vzw, met vermelding ‘VLAMEF+Clusta 
lidmaatschap + uw ondernemingsnummer’. U bent dan automatisch lid van 
VLAMEF én Clusta. Na betaling wordt een factuur met btw overgemaakt. 
Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

VLAMEF-partners

VLAMEF  
INFORMEERT  
EN ADVISEERT!



 

En daarom wordt u lid  
van VLAMEF:
1 - Netwerking
2 - Helpdesk
3 - Sectorspecifieke informatie
4 - Opleidingen
5 - Stem op het sociaal overleg
6 - Lobbywerk
7 - Diverse ledenvoordelen
8 - Clusta-lidmaatschap

1 | Netwerking
Kom naar de netwerkactiviteiten van VLAMEF.

Dé gelegenheid om op een spontane manier over zaken 
te spreken en interessante zakenpartners te ontmoeten. 
Er is altijd wel iemand die u verder kan helpen met uw 
specifieke vragen, of ze nu van technische of sectorale aard 
zijn. En hoe groter uw netwerk, hoe sneller de oplossing 
voorhanden is!

2 | Helpdesk
Wetten, regels en voorschriften... De metaalsector wordt er 
mee overdonderd. VLAMEF vindt dat correcte informatie 
en betrouwbaar advies de basis is van elke goede beslissing. 
Ook voor uw onderneming.

Mail of telefoneer naar het VLAMEF-secretariaat:  
info@vlamef.be - T 02 213 74 07.

Het probleem wordt dan geanalyseerd en u wordt op weg 
geholpen naar de juiste dienst of oplossing. 

U bent altijd welkom met uw:
Syndicale vragen - personeelsgebonden kwesties - 
technische vragen - vragen van juridische, sociale, 
economische aard - ...

Kortom, alles wat ook maar met uw beroepsactiviteiten te 
maken heeft. Zoek uw antwoorden niet op het internet, 
maar laat u rechtstreeks met raad en daad bijstaan. We 
helpen u graag verder en, indien nodig, verwijzen we u 
graag door naar de juiste instantie.

3 | Sectorspecifieke informatie
U als ondernemer in de metaalsector wenst informatie 
op maat van uw onderneming.  Via VLAMEF ontvangt u 
driemaandelijks Metaal Info, het meest complete vakblad 
voor de metaalsector. Tussentijds krijgt u de digitale 
nieuwsbrief VLAMEF-Metaalcontact. Zo blijft u helemaal 
mee. Ook via de website www.vlamef.be blijft u bij met veel 
meer info, nieuws, activiteiten, ... 

Actuele informatie over de stand van zaken in de economie 
en in de bedrijfstak is voor bedrijven van groot belang 
voor het formuleren van het ondernemingsbeleid op korte 
en lange termijn. Dat geldt ook voor ondernemers in de 
metaalsector. Zij worden geconfronteerd met structurele 
ontwikkelingen in de economie, met de ups en downs van 
de conjunctuur en met seizoensfluctuaties.  Daarom meet 
VLAMEF het socio-economisch klimaat in de sector snel en 
objectief via de metaalbarometer.

4 | Opleidingen
Een steeds veranderende omgeving vraagt om 
continue aanpassingen. Daarom organiseert VLAMEF 
actuele opleidingen, gebaseerd op de specifieke 
vraag er naar: materiaalkunde, begeleidingstrajecten, 
productontwikkeling, omgaan met risico’s, 
opvolgingstrajecten EN 1090,… Tegen een betaalbare prijs 
weet u alles wat u moet weten. Vind ons aanbod op  
www.vlamef.be

Hebt u een concreet voorstel voor een opleiding?
Vertel het ons via info@vlamef.be
Wij zorgen voor de rest.

VLAMEF informeert  
en adviseert!
VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor 
de KMO, is de beroepsvereniging op maat van de 
zelfstandige en van het Vlaamse KMO-bedrijf in de 
metaalsector. Bedrijven en ondernemers die actief 
zijn in de metaalbewerking, metaalverwerking en 
machinebouw kunnen bij VLAMEF terecht. Ook 
toeleveranciers vinden bij VLAMEF hun weg terug.

Lid worden van een beroepsvereniging doet u omdat 
u daar de juiste informatie kan verwachten, u krijgt 
ondersteuning bij problemen of vragen en er zijn 
heel wat ledenvoordelen.  Voor uw klanten straalt u 
net wat meer professionaliteit en vertrouwen uit, een 
concurrentieel voordeel dus.


