IEDERE MANAGER DIE NIET OM HYGIENE GEEFT
MAG DE VINGER OPSTEKEN

WORKSHOP
INFONAMIDDAG OVER HET BELANG VAN
KWALITATIEVE TEXTIELVERZORGING IN DE
VOEDINGS- EN ZORGINDUSTRIE

25 OKTOBER 2018
Domein Kattebroek, Dilbeek

Beste textielverzorger, facilitymanager, aankoper,
kwaliteitsverantwoordelijke….
Op donderdag 25 oktober organiseert de Federatie van
de Belgische Textielverzorging (FBT) voor het eerst een
workshop die exclusief is voorbehouden aan iedereen
die professioneel begaan is met de hygiëne in de
zorgsector en voedingsbranche.

Care4Quality is een kwaliteitscertificaat en
-managementsysteem voor alle bedrijven die
textiel verzorgen dat afkomstig is van, en
bestemd is voor de zorgsector en de
voedingsindustrie. Dat zijn branches waarin de
hoogste eisen gesteld worden aan de hygiëne
van linnen en werkkleding.
Zowel vertegenwoordigers van wasserijen die al
toetraden, als auditors en eindklanten uit de
betreffende sectoren, zullen tijdens deze
Workshop diverse aspecten van het C4Q-label
belichten.

PROGRAMMA
• 12u30

Ontvangst met broodjeslunch

• 13u30

Verwelkoming en introductie
FBT & C4Q

• 14u00

Presentatie certificatiepartners

• 14u30

Pauze en opsplitsing groepen
voeding en zorg

• 15u00

Sprekers vanuit Fevia /
Hoge Gezondheidsraad

•

Het belang van kwaliteitsbewaking,
getuigenissen vanuit de sector

15u30

• 16u00

Testimonials vanuit de
textielverzorging

• 16u30

Round-up + vragenronde

• 17u00

Netwerkevent met walking
dinner

• 21u00

Einde

Noteer deze datum alvast in uw
agenda. Of beter nog: schrijf nu al in.

Ik wil me
graag
aanmelden
voor dit
leerrijke
evenement!
FIRMA:

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..…….…
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..…….…
Postcode :………………….. Woonplaats: ………………………………………………………………….……
Tel: …………………………………………………………………….………………………….……….……
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….…….…
Contactpersoon: ………..…………………………………………………..……………………………………….….

FACTURATIE:

Firma: …………………………………………………………………………………………………….………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode :………………….. Woonplaats: ………………………………………………………………….……
BTW: …………………………………………………………………………………………………………………….…….

wenst in te schrijven voor de C4Q-Workshop met …….. personen x € 75
Ik wens de workshop te volgen in het Nederlands / Frans (doorhalen wat niet past)

Inschrijven kan per e-mail aan kd@fbt-online.be. De ontvangst van de factuur
geldt als bevestiging van uw inschrijving.
Voor extra informatie kunt u ons contacteren op 02/463 19 50 (vragen naar
Frederik Dormaels).

