
  1                                                                                       Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen. Peter F. Drucker

Beste	  Leden	  en	  Partners,

Het FAC bestuur is blij U de eerste 
‘FAC High Lights’ te kunnen voorstellen.

Wij doen dit uiteraard met enige 
fierheid. Dit bewijst de niet afhoudende 
drang van dit team om onze leden  zo 
veel mogelijk bij te staan. Eén en ander 
past uiteraard in de ‘missie’ die deze 
v e r e n i g i n g v o o r z i c h h e e f t 
uitgestippeld , nl., kennisvergaring en 
overdracht naar al onze leden en 
begunstigers.

Meer dan ooit beseffen wij allen in het 
dagelijks bedrijfsgebeuren dat de 
technische kennis in aluminium 
schrijnwerk  en in de bouwmateries 
verdwijnen . Daarbij is er in het 
verleden veel te weinig aandacht 
besteed  aan de overdracht naar de 
n i e u w e g e n e r a t i e s .                 

Niettemin  stellen wij dagelijks vast dat 
d i t g e b r e k a a n k e n n i s e e n 
kostbepalende factor wordt in ons 
bedrijfsgebeuren. 

De nood aan specifieke technische 
opleidingen is dan ook hoog.

Daarom beschouwt FAC  dit nog steeds 
als de kerntaak  voor de komende jaren 
U en uw team te he lpen met  
t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g e n 
begeleiding. 

B i jkomende op le id ingen,n ieuwe 
bedrijfsbezoeken en thema avonden 
staan dan ook  op het programma in het 
jaar 2012.

Met deze nieuwsbrieven willen wij nu 
nog een stap verder gaan en U er nog 
meer bij betrekken, want wij hebben 
nood aan respons.

Graag willen wij ingaan op de vragen 
waar U heden mee worstelt , graag 
willen wij ons programma nog meer 
afstemmen op uw vragen.

Langs dit journaal kunnen wij ook uw 
verwezenlijkingen in de kijker plaatsen. 
Hebt U originele, mooie, vernieuwende 
referenties, wij nemen die graag op in 
de volgende uitgave. Meer nog , 
FAC heeft een overeenkomst afgesloten 
met  de uitgever van ‘Bouwen aan 
Vlaanderen’ om U allen, ook  in dit 
vakblad de kans te geven uw te kunnen 
v o o r s t e l l e n a a n d e v o l l e d i g e 
bouwwereld.

Onze vakwereld is klein. Contacteer 
gerust  een  bestuurslid of onze website 
en wij zullen u graag  helpen. 

Etienne Clinquart, voorzitter.

High  Lights

1. Editoriaal
De voorzitter van de   
FAC, Etienne Clinquart, licht 
ons toe over de 
draagkracht en de 
toekomstplannen van de 
Federatie.

3.Bouwbloopers?
Een boeiende thema- 
avond in de Priorij 
Corsendonk.

   3x per jaar Uitgave N°1 - october 2011

De Federatie aluminium constructeurs wenst u veel leesgenot 

2.Bedrijfsbezoek: 
van waar bent U? 
wat produceert U ? Wat zijn 
Uw toekomstplannen? Een 
verhelderend parcours bij 
Harol in Halen.

De FAC heeft, dankzij haar bevoorrechte positie, een deal bewerkstelligd met het kwalitatief hoogstaand vaktijdschrift 
'Bouwen aan Vlaanderen' (5.400 ex.). Dit tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar: de volgende uitgave is begin maart 2012. 
Om deze FAC-uitgave niet te belasten met praktische mediagegevens, kunnen wij u wel in een notendop volgende tarifiering 
meedelen: 1/4 bladzijde, bruto advertentieprijs (zonder BTW): € 950. Bedongen FAC-prijs: € 400. 
Goed nieuws: voor de eerste 12 begunstigden die zich schriftelijk melden bij het FAC-secretariaat, is uw netto-prijs € 300!
Het secretariaat zal u dan alle gegevens toesturen. 
Bovendien hebt u recht op 1/4 bladzijde redactionele tekst over uw bedrijf. Een aanleiding om ook deze dingen goed te doen.

1. Een hoogstaand 
 vaktijdschrift:
"Bouwen aan Vlaanderen"

3. Wat is een Benchmark? 
Bekendmaking van verrassende 
resulaten van de laatste enquete.

4. Kennis en vaardigheid: 
de FAC maak je wegwijs dankzij 
haar cursussen. 
Inschrijven is de boodschap!

4. De FAC 
activiteiten 
waarmede u 
moet rekening 
houden.

2. Een veelbesproken 
onderscheiding: het 
"Schrijnwerk Award"
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Een ruim aantal FAC-leden hebben  
op 8 september '11 het gure weer 
getrotseerd om een bedrijfsbezoek 
te plannen naar onze FAC-partner, 
de Harol fabriek  in Halen bij 
Diest.
We worden op “stralende” wijze in 
de showroom ontvangen door Marc 
Nuyts, Belux Sales Manager en Joris 
Draelants, Accountmanager voor 
Harol Projects.

Omringd door Harol collega’s worden 
wij gedurende twee uren door de 
productieafdelingen geloodst, goed 
voor 50.000m2 vloeroppervlakte.

De rolluikproductie – het historisch 
b a s i s p r o d u c t - i s u i t e r a a r d 
geautomatiseerd maar het monteren 
van het beslag gebeurt handmatig. 
Het is ook merkwaardig dat heel wat 
bewerkingsmachines zelf ontworpen 
zijn: in de ontwikkelingsafdeling zijn 
15 Harol collega’s aan de slag.

Om een doorlopende activiteit voor 
hun medewerkers buiten het seizoen 
te bevorderen, werd een volledige 
hal omgebouwd om poorten te 
produceren.

We zijn verrast door de veelzijdige 

oppervlaktestructuren van de 
geïsoleerde panelen, het aanbrengen 
van diverse lichtdoorlaatopeningen 
en ingebouwde deuren.

We stappen verder en hebben 
nogmaals een uitstekend overzicht in 
de productiehal van overkappende 
buitenzonneweringen. We zien de 
samenste l l ing van a lumin ium 
knikarmen, het fabriceren en 
inbouwen van doeken en de 
elektrische regeling bij gebruik. 

Wat verder zien wij de aluminium 
structuur van patio overkappingen.
Spijts de striemende regen hebben 
wij duidelijk  de indruk  beschut te 
zijn…

In de volgende productie afdeling 
wordt op deskundige wijze uitleg 
verschaft over de mogelijkheden van 
buiten- en binnen schermen, al dan 
niet gemotoriseerd.
Voor de FAC-leden is dit geen 
onbekend product en zeker een 
meerwaarde in het totaal pakket van 
de aluminium constructie.

Harol heeft ook haar eigen nat- en 
poederlakkerij.

We staan daar even bij stil: de 
compressoren laten ons sowieso niet 
toe om bij te praten…Gelukkig heeft 
de Product Manager ons vooraf 
toegelicht!

Tot slot stappen wij naar de 
conferentieruimte om te luisteren 
naar de presentatie van het Harol-
gebeuren. Het dringt tot ons door 
dat hier meer dan 200 mensen aan 
het werk gesteld zijn, met een piek 
van meer dan 50 interims tijdens de 
drukke periodes. We krijgen vooral 
u i t leg over hun commerc ië le 
concepten met externe bevoorrechte 
klanten en sinds kort ook hun eigen 
vestigingsbeheer. De presentatie 
wordt afgesloten met een korte 
uiteenzetting van Harol Projects.

Nadien wacht ons nog te genieten 
van de lekkere hapjes en vooral na 
te praten over de kennis die wij in 
de zonneweringssector hebben 
opgedaan. De FAC-federatie is 
dankbaar voor de deskundige 
begeleiding en ontvangst van het 
“Harol-team”.

Keep on shining!

Pierre Hermans, FAC-pr.

De mensen hebben behoefte aan respect en herkenning: ook voor ons beroep. Het 'Schrijnwerk Award' is een certificaat 
van uitmuntendheid dat ieder jaar uitgereikt wordt aan talentvolle schrijnwerkers die kwaliteit afleveren boven het 
gemiddelte in de sektor. De beoordeling van een onafhankelijke jury zorgt ervoor dat het bekroond bedrijf beloond wordt 
voor zijn inzet. De uitreiking van de onderscheidingen gebeurt op 01 december '11 in het R&D Center van Soudal N.V. in 
Turnhout, onderneming van het jaar. Een eervolle symboliek... Peter Lootens.  
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“Bouwbloopers” en hun juridische 
afhandeling. 

“Bloopers” of “goof” zijn een type van 
wederkerende fouten die bijvoorbeeld 
voorkomen in een film. Alleen: de ernst 
van een “bouw” blooper in ons beroep 
noopt ons een volledige avond te 
luisteren naar twee eminente experts 
in ons vak. 

T i j d e n s d e i n l e i d i n g v a n d e 
ondervoorzitter van de FAC, schets Frank 
Van Geertruyen de contouren van het 
thema en stelt de sprekers voor.
Just Renckens , van het Advies 
ingenieursbureau voor gevels, illustreert 
technische fouten bij realisaties van 
gevels en geeft op begeesterende wijze 
deskundige uitleg over de oorzaak en de 
consequenties van een incident.

Faalkosten kunnen beperkt worden door 
snel naar oplossingen te zoeken: men 
moet wel rekening houden met externe 
druk, bemoeienis en soms imagoschade.
 
In hoeverre kan de verhaalbaarheid op 
derden ingeroepen worden? 
Volgens ingenieur Just Renckens moeten 
wij in ieder geval preventief, voor iedere 
opdracht, het risicoprofiel vaststellen en 
een bewakingsdicipline inbouwen tijdens 
alle stadia van het project. 
Denk maar aan de contractvoorwaarden, 
het uitvoeren van testen, permanente 
controle tijdens het productieproces, de 
“back to back” overeenkomsten met 
onderaannemers, het kritisch beoordelen 
van werfverslagen, het afsluiten van 
bepaalde verzekeringen, enz…

Met typische Nederlandse humor sluit 
Just Renckens af met een oproep voor 
meer communicatie in een bouwteam 
zodat ook de kennisoverdracht vlot 
verloopt en de aluminium constructeurs 
en producenten kunnen aansporen tot 
innovatieve oplossingen: de Sensor 
technologie! Voor de aanwezigen op dit 
thema avond is dit een belangrijke hint…

De FAC dankt hem hiervoor.

Een causerie van Professor ingenieur 
Architect Robert De Lathouwer is steeds 
een boeiende, soms no-nonsens uitleg 
rond het thema van gerechtelijke 
expertise.
Hij heeft zijn ervaring “on the field” 
uitgebouwd, zover is duidelijk.
Interessant is eerst en vooral “hoe 
reageren” in geval van een bouwgebrek 
en welke zijn de tussenstappen tussen 
een minnelijke regeling en naar de 
Rechtbank stappen.

Professor De Lathouwer  bevestigt 
meteen dat een onderaannemer een 
gelijke partner is met de hoofdaannemer. 
De bouwheer mag sowieso rechtstreeks 
contact nemen met een onderaannemer.
Hij onderstreept dat vanaf het begin van 
e en de s kund i g enonde r zoe k , d e 
aanvangsvergadering van alle betrokken 
partijen en hun advocaten, cruciaal is.

Het is essentieel dat onze documenten – 
b r i e f w i s s e l i n g – t e k e n i n g e n – 
werfverslagen, enz…chronologisch 
gebundeld zijn. Na een plaatsbezoek 
worden voorlopige en definit ieve 
verslagen opgemaakt.

De professor geeft toelichting over enkele 
interessante vaklitteratuur die in iedere 
bibliotheek van een FAC-lid/partner 
aanwezig moet zijn.

De Heer De Lathouwer geeft ook 
toelichting over vaststellingen van 
filiforme corrosie: het is een complex en 
on t nuch t e r end ve rhaa l voo r de 
aanwezigen.

Tot slot zien wij enkele tabellen/modules 
die gehanteerd worden om, volgens het 
EPB-peil, aanvaarbare bouwknopen in te 
schatten.

Alle aanwezigen bestempelen dit thema-
avond van hoog niveau, verrijkend en 
bijzonder vlot gebracht.

De FAC-aanwezigen blijven napraten en 
ervaringen uitwisselen in de gezellige 
kelderbrasserie van de Priorij 
Corsendonk.

De Algemene Ledenvergadering en 
Partnersmeeting van 19 oktober 2011 is 
ongetwijfeld “de” gelegenheid om o.a. 
informatie-uitwisseling over dit thema-
avond uit te lokken. 

Het FAC-bestuur verwacht U!

Pierre Hermans: FAC-pr.

De definitie van “Benchmark” is het meten of vergelijken van je eigen processen met die van anderen. Dit is dan ook 
hetgeen we de participanten aanbieden. Een afspiegeling van hun eigen prestaties, percepties en verwachting op deze van 
de markt. Rank Xerox was het eerste bedrijf om moderne methodes van benchmarking toe te passen. Marketing bedrijven 
zoals Essencia hebben diverse producten hiertoe ontwikkeld. De FAC – in samenwerking met Essencia -  stelt ieder jaar een 
gedetailleerde vragenlijst op en stuurt deze naar de leden en niet leden constructeurs en gevelbouwers in Vlaanderen, 
kortom, naar meer dan 140 bedrijven! 
Het groeiend succes van dit enquete geeft de leden en partners een accuraat beeld van de marktsituatie in 2011, de 
marktevolutie en de toekomstige toepassingen van constructies in de komende jaren. Tijdens de Partnermeeting 2011 maakt 
de Federatie de resultaten bekend. Uw aanwezigheid is het overduidelijk bewijs van uw interesse en is sowieso motiverend 
voor allen die met de FAC begaan zijn. Andy Coninx.  
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Fac - Cursus Geveltechniek 
“Kennis en vaardigheid – Sleutel 
tot succes !”

Eén van de FAC-accenten is opleiding 
en kennisoverdracht.  Hiervoor 
organiseert zij regelmatig thema-
avonden en bedrijfsbezoeken. Naast 
deze eerder informele wijze van 
opleiding, heeft de federatie reeds 4 
j a a r d e c u r s u s g e ve l t e c h n i e k 
georganiseerd met als doelstelling 
“Kennis en vaardigheid – Sleutel tot 
succes!” 

Ieder afstuderend ingenieur of architect 
moet vaststellen dat wat betreft 
aluminium gevelconstructies, geen of 
slechts een beperkt lespakket in het 
leerplan is opgenomen.  De behoefte 
bestaat  tot bijkomend opleiden met als 
d o e l d e t e c h n i e k v a n d e 
gevelconstructie te beheersen. Een 
collectieve opleiding geveltechniek is 
het antwoord op de behoefte bij 
a f g e s t u d e e r d e n - k a n d i d a a t  

g e v e l b o u w e r s e n h u n 
constructiebedrijven.

Reeds 4 jaargangen kent de FAC-cursus 
geveltechniek een succes.  De vaste 
formule bestaat uit  3 modules namelijk 
Bouwfysica, Constructie-statica en 
Materiaalkennis.  Vanuit vraagstelling 
aan de cursisten en afgestudeerden 
blijkt duidelijk de behoefte naar meer 
specialisatie en vervolmaking.  

Fac overweegt vandaag om de vaste 
formule met 1 jaar te onderbreken om 
zo tot een twee-jaarlijkse formule te 
komen van 1 cursus jaar en 1 
vervolmakingjaar.  Vervolmaking word 
gepland voor de  meest relevante en/of 
actuele thema’s. Voor Bouwfycia zal dit 
gaan over EPB eisen, slabben en 
luchtdichtingen. Voor Statica wordt 
voorop gesteld om een oefensessie 
b e l a s t i n g e n - v e r a n k e r i n g e n -
berekeningen te voorzien. Bijkomend 
vinden de fac verantwoordelijken dat 
het thema "Lastenboek  interpretatie" 
waar normen, STS, richtlijnen … aan 
bod komen, nog steeds noodzakelijk  is.  

Andere actuele thema’s zullen aan bod 
komen en verder uitgediept worden 
tijdens specifieke  thema avonden en 
bedrijfsbezoeken.

FAC hoopt met een vervolmakingjaar 
nog meer tegemoet te komen aan de 
bestaande behoeften!   De 3 modules 
cursuscursus ‘Geveltechniek’ zijn er 
immers voor U als professional!  Heeft 
u vragen of suggesties, of bent u als 
bedrijf geïnteresseerd om mee te 
werken aan een thema avond of een 
bedrijfsbezoek, neem vrijblijvend 
contact met ons fac-secretariaat 
(www.fac-belgium.be) want wij weten 
g r a a g va n u wa t w i j k u n n e n 
verbeteren. 
Fac zal u blijven informeren over de 
opleidingen die worden georganiseerd, 
want : Kennis en vaardigheid zijn 
s l e u t e l s t o t s u c c e s !                                                                                                              

Rita Sprangers: FAC  verantwoordelijke 

Tapez pour saisir le texte

19 oktober '11 om 15u: 
Jaarlijkse leden- en partnersmeeting. Spreekbeurten, 
Benchmarkresultaten, cursuscyclus 2012 en natuurlijk 
networking.

15 november '11: FAC-flash.

21 november '11: Bijeenkomst FAC-VMRG-NEHEM in 
Eindhoven.

30 november '11: vergadering van de FAC Raad van 
Bestuur. Debriefing van dit werkingsjaar en vastleggen 
van de initiatieven voor het 2de semester 2012.

10 december '11: FAC-flash.

25 januari '12: Bestuursvergadering.

16 februari '12: Geveltechniek specialisatie "Bouwfysica":                  
                          Zie artikel hiervoor.

1 maart '12: Uw FAC "High Lights" journaal. 
                     To the point info over onze sector productie en
                     constructie. 

De volgende FAC activiteiten van het jaar 2012 zullen in de 
2de uitgave gemeld worden zoals o.a. thema-avonden en 
bedrijfsbezoeken. 

De verschillende informatiekanalen helpen u, als gemotiveerd 
lid of partner, vroegtijdig de juiste beslissingen te nemen.

Met de FAC-activiteiten houdt u de vinger aan de pols en u hebt een voorsprong op uw collega's. 
Uw lidmaatschap versterkt onze federatie en uw voorstellen kunnen realiteit worden.  

Zodra u de FAC-flash in uw mailbox ontvangt kan u die informatie niet onopgemerkt opzij laten liggen. 
In een aparte flyer vindt u alle gegevens over de FAC: maak er gebruik van!

http://www.fac-belgium.be
http://www.fac-belgium.be

