OPLEIDINGEN
BASIS OPLEIDINGEN METAAL
Infosessie: Uw plan van aanpak voor de EN1090-2 editie 2018
Datum: woensdag 27 februari 2019, 6 maart 2019
Tijdstip: 15u-19u
Locatie: CLUSTA
Technologiepark 935
B-9052 Zwijnaarde
Organisatie: CLUSTA
Met de medewerking van:

Veel bedrijven die reeds over een EN1090 certificatie beschikken, hebben de
afgelopen periode bericht gekregen van hun Notified Body om hen te herinneren
aan de publicatie van de nieuwe EN1090-2 editie 2018, die van kracht is op 1
januari 2019.
De technische veranderingen in deze vernieuwde norm hebben een invloed op
procedures, werkinstructies en het FPC handboek.
De documenten aanpassen is één ding, maar de effectieve implementatie tot een goed
einde brengen is een andere zaak.
Deze CLUSTA infosessies maakt u wegwegwijs in deze veranderingen en zetten u
effectief op weg om een eigen plan van aanpak op te stellen.
DOELGROEP:
FPC coördinator, lascoördinator, QC verantwoordelijke, bedrijfsleider
VOORKENNIS Norm:
Niet noodzakelijk
PROGRAMMA:
Deel 1: “De nieuwe EN 1090-2, wat nu?”
•
•

Actueel overzicht van de EN 1090 serie
o FPC-Factory
o Scope van de EN 1090-2 editie 2018
Wat nu?

Dee 2: “Plan van aanpak”
•

Cases uit de praktijk van de staalbouw.

INSCHRIJVING
Algemene inlichtingen

Indien u zelf niet kan deelnemen
kan u zich laten vervangen door
een collega.
Contact: Sabine.vandael@clusta.be

Datum
Woensdag 27 februari 2019,
woensdag 7 maart 2019
Kostprijs:
Per module
Leden Clusta: 250€
Niet leden:
350€
Beide modules
Leden Clusta: 400€
Niet leden:
600€

Organisatie en inlichtingen
Clusta VZW
Technologiepark 935
9025 Zwijnaarde
Tel: 09/280.93.43
www.clusta.be

(excl.BTW)
(excl.BTW)
(excl.BTW)
(excl.BTW)

Bespaar op de deelname prijs via de
KMO-portefeuille DV.O104.696
Om van de KMO-portefeuille gebruik te
maken moet u uw aanvraag indienen
“uiterlijk 14 kalenderdagen” na
aanvang van de activiteit .
Zo niet wordt deze aanvraag
geweigerd.

Inschrijvingen
Schrijf u in vóór 22 februari 2019
door het onderstaand formulier in te
vullen en terugmailen naar
Sabine.vandael@clusta.be
of online www.clusta.be/agenda
Uw inschrijving wordt bevestigd na
betaling van de factuur binnen de 5
werkdagen.
Inschrijvingsformulier

Basis opleiding metaal:
Infosessies: uw plan van aanpak voor de EN1090-2 editie 2018
Inschrijvingsformulier vóór 22/02/2019
terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be
⃝ beide sessies

⃝ sessie 1

Firmanaam:

⃝ sessie2
BTW nr

P0 nr:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Tel:
Naam van de deelnemer(s):
Dhr./Mevr.:
Functie:
E-mailadres:
Lid van Clusta:
Datum:
⃝

Handtekening:

