Missie, Visie & Strategie Vereniging NGO-SBG
Visie
Visie statement:

NGO-SBG ‘Alles’ over galvanotechniek

Zorgen dat de sector een toekomstperspectief heeft, door individuele bedrijven te motiveren
zich aan te sluiten bij deze vereniging. Met respect voor de individuele onderneming, de
overkoepelende regels zorgvuldig toepassen, waardoor continuïteit op termijn wordt
gewaarborgd.
Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Eerlijkheid:
Respect:
Betrouwbaarheid:
Betrokkenheid:
Moed
Rechtvaardigheid

integer, fair, transparant, open, eerlijk
vertrouwen, achting, bewondering
trouw, continuïteit, zorgvuldig
dienstbaar, betrokken, er toe doen

Missie
Het is onze missie om een volwaardige werkgeversvereniging te zijn, waar ‘alle’ relevante
belangen van werkgevers in de oppervlaktebehandeling worden behartigd
De missie van de NGO-SBG heeft daarbij de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als volwaardig partner bijdragen aan de totstandkoming van de CAO voor de
bedrijfstak;
Uitgangspunt hierbij is dat de lidbedrijven op moderne wijze hun bedrijf leiden
met aandacht voor People, Planet, Profit;
Het promoten van de oppervlaktebehandeling, in het bijzonder de
galvanotechniek en aanverwante technieken, waarbij er wederom aandacht is
voor bovenstaande PPP;
Aandacht en betrokkenheid van de niet-werkgeversleden voor de NGO-SBG,
met name de toeleveringsbedrijven;
Aansturing en ondersteuning van technologische projecten, welke gericht zijn
op verbeteringen van het niveau in de bedrijfstak, fundamenteel onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe processen;
Bevorderen van het onderlinge netwerk alsmede creëren en onderhouden van
netwerken met relevante externe groeperingen;
Vergaren, selecteren, kanaliseren en distribueren van informatie voor de
NGO-SBG doelen (kennis/informatieoverdracht);
Belangenbehartiging in de breedste zin van het woord, dus ook qua wetgeving
en de invulling hiervan;
Profileren van het branche-imago.

Strategie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actieve deelname aan besluitvormingsprocessen die de branche direct raken (op
technisch, sociaal en economisch vlak). Door deelname in relevante netwerken, zoals
FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW;
Deelname aan het ROM-overleg binnen de FWM inzake de CAO;
Voorlichting aan leden op gebied van Milieu- en Arbobedrijfsvoering;
Financiële (o.a. belastingtechnische) en commerciële voordelen creëren voor
lidbedrijven en daarmee actief potentiële leden benaderen;
Doorlopend verzorgen van publiciteit;
Deelname en waar nodig bestuurlijke betrokkenheid in technische netwerken, zoals
bijvoorbeeld NEN-commissies en de VOM;
Deelname en overleg in Europees verband (CETS);
Contacten onderhouden met de relevante technologische instituten en scholen;
Ondersteuning bieden bij generiek geldende maatregelen (o.a. energiebesparing);
In stand houden c.q. actualiseren van scholing en onderwijs;
Uitdragen, ook bij overheden, dat NGO-SBG de technische autoriteit is op ons
vakgebied (wetgeving en normering);
Het bieden van onderlinge toegevoegde waarden.
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