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Training BMS  —  Opdracht 

Opdracht  Werken met BMS 

Groep Ondersteunend Personeel — Technische dienst 

 

Naam:   

Gewerkt met:  

Datum:   

 

Trainer:   

 

Belangrijke Noot. Het volgende verhaal kan vrij gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen binnen 
Namak Cartons Hoogerheide. Echter alle hierin beschreven karakters zijn fictieve personen, 
bedacht door de auteur. Ze zijn op geen enkele wijze beschrijvingen van bestaande personen en 

dienen slechts als begeleid praktisch inzetten van uw inhoudelijke kennis. 

 
 

 

Inleiding 

Hieronder vindt u een praktijkverhaal van een aantal van uw collega’s. We hebben 

één dag uitgelicht uit hun werkleven bij Nampak Cartons. 
 
Lees het verhaal eerst rustig voor uzelf door. En volg dan de instructies onder het 

kopje Uitwerking opdracht. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan de trainer. 
Wanneer u klaar bent met deze opdracht, graag inleveren bij de trainer/supervisor. 
 

 
 

Waar rook is, is … 

Melvin is al een tijdje bezig aan de drukpersmachine. Het gaat iets langzamer 
vandaag, omdat er telkens drukvellen achter blijven hangen. De knijpertjes houden 
namelijk het papier niet meer zo goed vast. Het loopt de hele ochtend al zo. Hij geeft 

het straks wel door aan de voorman. De ploeg voor hem had het eigenlijk moeten 
doen. Tja. Het is niet de eerste keer dat ze achter lopen wat het bijhouden van de 
storinglijst betreft. 

 
Langszij de machine, staat een jerrycan met IPA. Iemand is het waarschijnlijk 

vergeten, want er staan hier al 2 vaten…  
Melvin snift een paar keer. “Volgens mij ruik ik brand…” mompelt hij. 
“Hey Melvin! Jouw machine rookt van onderen! Uitzetten die pers!” 

Melvin draait zich op het geluid om en ziet één van de andere drukkers naar hem 
toe rennen. Verbaasd wijkt hij opzij en hoort een kort dof blikgeluid. De jerrycan is 
omgevallen en er loopt vloeistof uit. 

“Vlug. Opzij!” 
Ruud trekt Melvin snel de andere kant op. “Melvin, zet de pers uit.”, zegt hij nu wat 
rustiger.  

Melvin doet wat hem is geboden, terwijl Ruud zijn truimouw over zijn hand trekt. 
Hij pakt de IPA op en zet het verder weg.  
Ondertussen is er een hele commotie ontstaan. Andere collega’s snellen toe met 

brandblusapparatuur.  
“Is de BHV al opgeroepen?” vraagt Melvin een beetje beduusd. 

“Jasses! Is dat nog niet gebeurd?!?” 
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Een klein anderhalf uur later is de brand geblust, de rust teruggekeerd en de 
schade opgemaakt. De snoeren onderaan de pers zijn doorgebrand. Er moeten 
kabelbomen vervangen worden. Verder is het beugeltje voor de fotocel kapot. 

“Tja…”, de monteur kijkt de voorman aan. “Allemaal leuk en wel, maar we hebben 
het nu druk zat met onderhoud. We moeten hiervoor Bogers inschakelen.” De 
voorman knikt instemmend. “Dat moet dan maar hè?” 

“Goed. Ik bel ze op en maak hiervoor een bestelbon. Als alles goed gaat, kunnen 
jullie vanavond weer draaien.” “Ik neem aan dat jij ze ook begeleidt?” 
“Eh, nee. Rob is degene die dat doet deze week. Ik geef het allemaal aan hem door.” 

 
Wat later haalt Rob de 2 monteurs van Bogers op bij de receptie. Het is een wat 

oudere man, met een jongere collega. Hij overhandigt ze de haarnetjes en loodst ze 
meteen door de sluis, de productievloer op. Bij de persmachine aangekomen, wendt 
Rob zich naar hen. “Hebben jullie eigen oordoppen?” De 2 monteurs kijken elkaar 

aan en dan Rob. “Niet bij ons,” zegt de een. De ander voegt er aan toe, “Wat geeft 
dat? Dit is niet echt een superlange klus.” 
“Hallo jongens. Zo gaat dat hier niet. Ik neem straks oordoppen voor jullie mee.” 

 

Oefenopdracht #1 

Het is bij het begeleiden van derden belangrijk, dat er controle plaatsvindt na de uitvoering 
van werkzaamheden. Bedenk samen met uw teamgenoot minimaal 3 redenen waarom. 

 

 
“Eerst snel dit even met jullie invullen...” Rob haalt het formulier vuurvergunning 
tevoorschijn. “Even kijken. Shit. Ik moet nog een brandwacht regelen, zie ik. Sorry 

jongens, we hebben het nu stervensdruk. Ik weet echt niet of wij iemand hiervoor 
vrij kunnen maken.” Hij kijkt de monteurs een beetje besluiteloos aan. “Geeft niks 
man. Wij redden ons wel.” 

“Mooi zo. Dan ga ik dan weer snel terug naar mijn eigen werk. Wanneer jullie klaar 
zijn, kom gewoon naar de werkplaats toe van de Technische Dienst. Jullie kennen 

die wel? Daarachter.” “Ja, ja. Komt voor mekaar.” 
De vuurvergunning vult Rob straks wel in, als zij klaar zijn. Terwijl hij wegloopt, 
merkt hij dat de omgeving niet geheel is afgezet. Misschien moest iemand nog bij de 

persmachine zijn. Hoe dan ook, hij moet niet vergeten om straks de BHV-ers hier op 
aan te spreken.  
 

Oefenopdracht #2 

Bespreek de noodzaak van het gebruik van een vuurvergunning met uw teamgenoot. 

Noteer minimaal 2 redenen hiervoor. 

 
 

Het is al laat in de middag, wanneer de oudere monteur zachtjes op de deur tikt en 
binnenloopt bij Rob, gevolgd door de andere. “Het is gedaan Rob. Klus is geklaard.” 
De jongste monteur had geen haarnet meer op. Blijkbaar had hij het afgedaan voor 

het lassen. “Als jij hier voor mij de werkbon tekent, kunnen wij weg.” 
“Doe ik. Ik wil ook weg. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen weer een dag, 

hey.” Rob tekent snel de werkbon. “Alles goed gegaan? Geen problemen?” 
“Alles is perfect gegaan. Jullie kunnen de pers weer gebruiken.” 
“Ah. Mooi. Bedankt jongens. Tot ziens hè.” 

“Tot ziens.” De monteurs sluiten de deur achter zich. 
Rob kijkt naar de klok op zijn bureau. Het is bijna vier uur. Mark, de afdelingshoofd 
Drukkerij, zal er nog wel zijn. 

“Hey, Mark. Goed dat ik je tref. De pers is gereed. Jullie kunnen hem vanavond 
weer laten draaien… Geen dank. Nog een prettige avond. Tot morgen.” 
 

Oefenopdracht #3  

Bespreek met uw teamgenoot wat de mogelijke grote risico’s zijn, wanneer de vrijgave van 

productie niet volgens de vastgestelde procedures verloopt. 
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Uitwerking opdracht 

In het voorgaande verhaal van uw collega, staan minstens zo’n 10 procedurefouten. 

Zoek deze fouten op en noteer ze in het onderstaande schema. Doe dit in de kolom 
Gevonden procedurefout. Geef kort aan waarom het om een procedurefout gaat. 

Zoek hiertoe het bijbehorende procesdocument op in BMS. U dient de code hiervan 
te noteren in de rechterkolom van het schema. 
 

 

Gevonden procedurefout Document code 

01.  

02.  

03.  

04.  

05.  

06.  

07.  

08.  

09.  

10.  
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