
Schrijnwerk 204 • April 2015   45schrijnwerk.pmg.be

ACTUEEL

VOORSTELLING 'RICHTLIJNEN 
VOOR ALUMINIUM SCHRIJNWERK'

Op dinsdag 24 maart hield de F.A.C. (Federatie 
Aluminium Constructeurs) een thema-avond rond de 
voorstelling van het handboek 'Richtlijnen voor 
Aluminium Schrijnwerk' en de implementatie van het 
F.A.C.-kwaliteitskeurmerk. Plaats van afspraak was 
het Elewijt Center in de buurt van Mechelen.
Door Bart Desanghere

F.A.C.-KEURMERK 
IN LAATSTE RECHTE LIJN

F.A.C.-KWALITEITSKEURMERK

Het F.A.C. werd in 2007 boven het 
doopvont gehouden en telt 
ondertussen een 25-tal leden 
(aluminiumraam- en -gevelbouwers) en
ca. 35 partners (toeleveranciers). 
De afgelopen jaren werkte de F.A.C. 
hard aan een eigen keurmerk dat 
bouwheren, architecten en 
studiebureaus de garantie kan bieden
dat hun project in handen is van een 
betrouwbare constructeur die werkt 
volgens de regels van de kunst. 
Voorzitter Etienne Clinquart: “Het idee
voor een F.A.C.-keurmerk is ontstaan 
onder invloed van de almaar 
toenemende concurrentie van 
buitenlandse bedrijven die het niet zo 
nauw nemen met de sociale 
wetgeving en al zeker niet met wat 
wij hier in België beschouwen als de 
regels voor een goede bouwpraktijk. 
Na heel wat overleg en studiewerk 
zijn we trots om vandaag het 
kwaliteitskeurmerk te kunnen 
presenteren. Momenteel zijn we hard 
op zoek naar enkele F.A.C.-leden of 
kandidaat-leden die bij wijze van 
testcase het keuringsprotocol willen 
doorlopen en dus ook de eer zullen 
hebben om als eerste het F.A.C.-
keurmerk te mogen dragen. Tijdens 
Polyclose in januari 2016 zullen we 
dan alles naar buiten brengen en 
hopen we dat alle F.A.C.-leden en/of
kandidaat-leden de procedure zullen 

aanvragen die leidt tot het F.A.C.-
kwaliteitskeurmerk. Vanaf dan zullen 
we het hele verhaal ook volop 
communiceren naar bouwpromotoren,
aannemers, architecten en 
studiebureaus.”

RICHTLIJNEN VOOR 
ALUMINIUM SCHRIJNWERK
Het F.A.C.-keurmerk hangt nauw 
samen met de publicatie 'Richtlijnen 
voor Aluminium Schrijnwerk'. Auteur 
en tevens directeur van het F.A.C., 
Ilse Claeys, licht toe: “Om het 
keurmerk te kunnen verkrijgen, zal een
onafhankelijk controlebureau optreden
als 'notified body' en aldus twee 
controles per jaar komen uitvoeren bij 
het bedrijf in kwestie. Eén controle 
focust op het atelier, de andere op 
een willekeurige werf. Tijdens de 
controles zal er afgetoetst worden of 
alles verloopt zoals het F.A.C.-
keurmerk het voorschrijft. Die 
voorschriften staan trouwens uitvoerig 
beschreven in ons gloednieuwe 
handboek 'Richtlijnen voor Aluminium 
Schrijnwerk', dat dus een onmisbaar 
naslagwerk is voor iedereen die het 
keurmerk wil behalen en dragen. Tot 
slot willen we ook benadrukken dat 
we de bedrijven geen administratieve 
overlast willen bezorgen. De controles
zullen heel praktijkgericht verlopen. 
Het is immers de bedoeling dat ze tot 
een reële verbetering leiden.” �

Het hoogtepunt van de thema-avond was het 160 
pagina's tellende technische naslagwerk 'Richtlijnen 
voor Aluminium Schrijnwerk'

MOSA-IC ORGANISEERT
DRUKBEZOCHT NETWERKEVENT

Op woensdag 25 maart en donderdag 26 maart 
organiseerde Mosa-ic het jaarlijkse Wood Event 
op campus Harlindis en Relindis te Maaseik (Sint-
Jansberg). De organisatie slaagde er opnieuw in 
om een mooie brug te slaan tussen professionele 
schrijnwerkers, toeleveranciers en het onderwijs.
Door Bart Desanghere

WOOD EVENT
LOKT HEEL WAT BEZOEKERS

MOSA-IC

Mosa-ic is de organisatie die een ruim
en up-to-date aanbod van opleidingen
in het volwassenenonderwijs 
aanbiedt. Technisch adviseur-
coördinator en drijvende kracht 
Roland Swennen: “Twee avonden per
week mogen wij 
in onze vestigingen bijna 900 
cursisten ontvangen, die kunnen 
kiezen uit een bijzonder ruim aanbod.
Mosa-ic verzorgt heel 
wat opleidingen, voor zowel 
particulieren als bedrijven. 
Deze opleidingen vinden doorgaans 
plaats 's avonds hier op de campus, 
maar onze leerkrachten kunnen zich 
evengoed overdag vrijmaken om in 
de bedrijven zelf opleidingen op 
maat te verzorgen. De benodigde 
kennis om deze opleidingen te kunnen
aanbieden, halen onze leerkrachten 
bij de toeleveranciers die zich als 
partner bij Mosa-ic hebben 
aangesloten. Door zich voortdurend 
door hen 
te laten informeren, zijn onze 
leerkrachten volledig mee met 
de laatste nieuwe technieken op 
het vlak van machines, software, 
gereedschappen ... Aldus 
beschouwd, is Mosa-ic eigenlijk een 
kennisplatform dat een mooie brug 
slaat het secundair onderwijs, het 
avondonderwijs, de toeleveranciers 
en de bedrijven.”

WOOD EVENT

Ieder jaar organiseert Mosa-ic 
een tweedaags netwerkevent 
onder de noemer Wood Event. 
Roland Swennen: “Met dit 
netwerkevenement willen we iedereen
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij 
Mosa-ic betrokken is de kans 
aanbieden op een informele manier 
met elkaar in contact te komen. 
Al onze partnerbedrijven krijgen 
tijdens het Wood Event de 
gelegenheid om zichzelf te 
presenteren via een ministand of een 
demonstratie. 
In de voormiddag stellen we het event
open voor onze leerlingen uit het 
secundair onderwijs. 
De namiddag is dan weer 
gereserveerd voor bedrijven en 
andere geïnteresseerden.”

KANTENMACHINE 
ALS HIGHLIGHT
Onder de vele interessante 
demonstraties die tijdens het 
Wood Event plaatsvonden, viel vooral
de Lumina kantenmachine op, die op 
basis van IR-technologie de nulvoeg 
tussen kant en plaat tot stand kan 
brengen. 
Enkele leerlingen uit het zevende jaar 
bedienden de machine en gaven ook
een woordje uitleg over de 
werking. �

Een van de blikvangers tijdens het Wood Event was deze Lumina kantenmachine die 
op basis van IR-technologie de nulvoeg tussen kant en plaat tot stand kan brengen


