PROFION wil het belang van professioneel technisch onderhoud uitdragen en
de onderhoudsdienstverlening die bij benadering aan 100.000 mensen werk
biedt meer zichtbaar maken.
PROFION behartigt de belangen van ondernemingen die werkzaam zijn in de
onderhoudssector.
PROFION zal overheden informeren over de belangen van de onderhoudsbedrijven en ervoor pleiten dat bij het opstellen van wet- en regelgeving
rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van de onderhoudssector.

Contact
Een oude wijsheid luidt: samen sta je sterk! Is uw belangstelling gewekt en
wilt u meer weten over de vereniging PROFION of wilt u zich aanmelden?
Bezoek dan onze website www.verenigingprofion.nl. Daar vindt u meer
informatie en een aanmeldingsformulier. U kunt ook contact opnemen
met de manager van PROFION: mr. M.J.M. de Jong, bereikbaar op telefoonnummer 079 353 14 04 of via e-mailadres profion@fme.nl.

Branchevereniging voor Professioneel Industrieel Onderhoud (PROFION)
PROFION neemt actief deel aan overleg met overheden op alle niveaus over
alle relevante aspecten van het technisch onderhoud aan kapitaalgoederen.
Voor de overheden fungeert PROFION als aanspreekpunt op dit gebied.
PROFION wisselt kennis, standpunten en ideeën uit met alle belanghebbenden over onderwerpen die de onderhoudssector raken.
PROFION spant zich in voor de verdere professionalisering van de bedrijven in
de onderhoudsbranche.

Het doel van PROFION is bij te dragen aan een welvarende, efficiënte,
veilige, gezonde en voor (potentiële) werknemers aantrekkelijke branche,
ten voordele van de ondernemers in de onderhoudsbranche én de
Nederlandse economie en samenleving in het algemeen.

Boerhaavelaan 40
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
T 079 – 353 14 04
F 079 – 353 13 65
E profion@fme.nl
www.verenigingprofion.nl
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Wat kan PROFION voor u betekenen?

Wat doet PROFION voor haar leden?

Belang van onderhoud

Collectieve belangenbehartiging
Informatievoorziening
Verbetering imago onderhoudsbranche

Onderhoud en reparatie aan kapitaalintensieve industriële installaties,
transportmiddelen en infrastructuur behoorden traditioneel tot de eigen
bedrijfsactiviteiten van een industriële onderneming. Dit zorgt ervoor dat
het belang van onderhoud en reparatie in Nederland nog steeds wordt
onderschat. Daarin wil de branchevereniging PROFION verandering brengen.

Informatievoorziening over wetten en regels
PROFION verzamelt voor de onderhoudssector relevante informatie, onder
meer op het gebied van wet- en regelgeving in Nederland en Europa,
(inter)nationale trends in de onderhoudssector en opmerkelijke prestaties
van PROFION-leden.
De informatie komt voor leden beschikbaar op de website
www.verenigingprofion.nl. Daarop plaatst PROFION ook profielen
van lidbedrijven.

Sleutelbegrippen
Veiligheid, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie zijn sleutelbegrippen in onze
bedrijfstak. Het garanderen van veiligheid staat voorop, zowel bij mensen
als bij installaties. Daarvoor is tijdig en deskundig onderhoud onontbeerlijk.
Het maakt de sector onderhoudsdienstverlening van levensbelang voor de
economie én voor de samenleving in het algemeen.

Bovendien verstuurt PROFION regelmatig een (elektronische) nieuwsbrief
met actuele informatie over de onderhoudsbranche, PROFION-activiteiten en
wat verder interessant is.

Collectieve belangenbehartiging

Karakter

PROFION behartigt de gezamenlijke belangen bij de overheid, zowel op
nationaal niveau, als bij provincies, gemeenten en andere lagere overheden.

PROFION organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor haar leden over voor
de onderhoudssector relevante onderwerpen.

Verbetering imago onderhoudsbranche
De sector onderhoudsdienstverlening is breed, divers en in toenemende
mate hightech en kennisintensief. Het gaat om het onderhoud van proces- en
productie-installaties en van logistieke systemen in onder meer de sectoren
industrie, energie, infrastructuur en offshore.

PROFION wil ook op Europees niveau invloed uitoefenen, bijvoorbeeld op de
totstandkoming van Europese richtlijnen e.d.

Onze leden

PROFION wil zich inzetten om standaarden te definiëren op het gebied van
veiligheid van installaties en van veiligheid voor mensen die werken in de
onderhoudsdienstverlening.

Zelfstandige ondernemingen in de onderhoudssector en bedrijven die een
onderhoudsdienst hebben die operereert in een leverancier-klantrelatie met
het moederbedrijf kunnen lid worden van de vereniging PROFION.

PROFION wil in het belang van de onderhoudssector in Nederland en Europa
op het gebied van normalisatie een deskundig woordje meespreken.

PROFION zal overleggen met bij technisch onderhoud betrokken partijen
over de belangen van de sector en gaat zich inzetten deze partijen samen te
brengen in een platform technisch onderhoud om een vuist te kunnen maken
bij de belangenbehartiging.
PROFION zal aansluiting zoeken bij Europese organisaties voor de
onderhoudssector.

Een belangrijke doelstelling van PROFION is het verbeteren van het imago van
de onderhoudssector. Technisch onderhoud is hightech en innovatief. Het is
een vak. Daarvoor zijn gemotiveerde en goedopgeleide technici nodig.
PROFION spant zich in de politiek hiervan te doordringen en om deze
boodschap over het voetlicht te brengen schakelt PROFION de media in. Ook
gaat PROFION voorlichting geven op scholen om jongeren te informeren over
mogelijke functies in een aantrekkelijke bedrijfstak met toekomst en met
mogelijkheden carrière te maken.

