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AGENDA
• Waar staan we als bedrijf?
• Omzet en klanten 2018

• Status Robot

• Nieuwe medewerkers 

• Automatisering en processen
• Status automatisering op de werkvloer

• Arbo- en veiligheid 
• Fysieke belasting, chemische stoffen, gehoorbescherming

• Nieuwe BHV’ers

• Overige onderwerpen



WAAR STAAN WE ALS BEDRIJF?

• Omzet vergelijkbaar met vorig jaar
• Eindsprintje bij zowel natlakken als poedercoaten

• Robot
• We zijn aan het draaien!

• Nieuwe medewerkers
• Richard Steenbakkers: assistent productieleider bij Natlakken

• Co Bossema: algemeen medewerker 

• In januari begint nog een nieuwe algemeen medewerker



PROCESSEN EN AUTOMATISERING

• Xandra en Astrid zijn afgelopen weken druk geweest met het inleren
van het nieuwe Ridder systeem

• Van den Berk Electrotechniek is bezig met de bedrading. Er komen 2 schermen bij 
poedercoaten en 4 bij natlakken waarop je kunt zien wat de komende dagen 
gedaan moet worden. 

• Nieuw PC’s en schermen zijn in bestelling

• Voorraden worden geteld

• Planning: 
• vanaf 1 januari starten we met het administratieve systeem 

• volgen productie op de werkvloer volgt zsm



PREVIEW SHOPFLOOR







VOORDELEN

• Administratie:
• Veel minder administratieve handelingen: productiebon, pakbon, factuur gaat ‘automatisch’
• Op elke order een automatische nacalculatie

• Productie:
• Voor iedereen overzicht wat de komende periode gedaan moet worden
• Voor iedereen inzicht in de te gebruiken lakken en instructies
• Voorraad van gelakte en ongelakte producten wordt automatisch bijgehouden
• Voorraad van lakken wordt bijgehouden, dus geen apart voorraadsysteem meer
• Automatische tijdregistratie, dus niet handmatig meer bijhouden

• Denk mee! Laat het Xandra weten als iets niet klopt wat je ziet zodat we het aan 
kunnen passen.



NIEUW FORMULIER WEEK-UREN REGISTRATIE



ARBO- EN VEILIGHEID 
• Fysieke belasting
• Help elkaar met zware producten tillen
• Gebruik hulpmiddelen: pompwagen, heftruck (voor ophangen), sta-stoelen (om je rug te ontlasten)
• Let op je houding en wissel af

• Chemische stoffen
• Weet waarmee we je werkt en bescherm je zelf goed! Lees wat op de blikken staat, lees de veiligheidsbladen en vraag 

om meer informatie als je twijfelt

• Gehoorbescherming
• Gebruik je gehoorbescherming wanneer je langere tijd in hard geluid staat (‘als je je stem moet verheffen als je tegen 

elkaar praat’)

•Voorkomen van ongevallen: Blijf alert op onveilige situaties en meld ze!

• BHV’ers: 
• Best: Corné, Adrie, Leslie* en Edgar*  (op cursus in januari)
• Oirschot: Joost, Tuncay* (op cursus in januari)



OVERIGE ONDERWERPEN

• Beperktere ‘grijpvoorraad’
• Voorraad handschoenen, overalls, filters etc via Edgar
• Voorraad kantine via Xandra

• Kloksysteem werkt weer

• Roldeur bij compressor 

• Collectieve ziektekostenverzekering: www.mevas.nl/verzekeringen/zorgverzekering
• Kortingen op basis en aanvullende verzekeringen
• Extra vergoedingen voor o.a. fysiotherapie en brillen/contactlenzen

• Kerstborrel en ‘kerstbingo’ vrijdag 21 december 

• Etentje vrijdag 18 januari

• Volgende bijeenkomst in de tweede week van maart


