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Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien en/of gehoord hebben en daarom leek het me een goed idee een Blokss update
te versturen naar onze relaties, want we hebben een vernieuwd uniek concept ontwikkeld.
In de 11 jaar van ons bestaan hebben we constant gewerkt aan nieuwe ideeën en mogelijkheden op verbetergebied.
Deze ideeën hebben we nu gebundeld in een 19-tal handzame taakmodules waarmee we succesvol aan de slag gaan bij bedrijven.
Wij vragen aan u: “Waar heeft u last van?” en gebaseerd op dat antwoord bepalen we welke modules nodig zijn om dat aan te
pakken.
De modules die Blokss op dit moment hanteert zijn:
01. Veilig produceren
02. Verliezen leren zien (meten = weten)
03. Machine en installatie basiskennis
04. Inspecteren, controleren en onderhouden
05. Georganiseerde werkplek 5-S
06. Reduceren en elimineren van verliezen
07. Werken in teams
08. Train de trainer
Verder zijn er nog 11 modules in ontwikkeling en zullen vrij snel in gebruik genomen worden.
De markt is continu in beweging.
Klanten vragen om producten die op hun specifieke wensen zijn toegespitst.
Wat betekent dit?:
Meer behoefte aan gekwalificeerd (technisch) personeel
Snelheid bij de introductie van nieuwe producten
Flexibiliteit, korte doorlooptijden, kleine series en hoge kwaliteit
Zo laag mogelijke kostprijs
Ondernemerschap in alle lagen van de organisatie
Optimale samenwerking
Continu verbeteren
Graag hoor ik wat u hiervan vindt, Rob van Oss, Blokss, 0624245920
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Internationale ervaring opgedaan bij Milliken Performance Solutions in Amerika
Blokss is benaderd door Milliken Performance Solutions om samen een TPM implementatie traject bij
Good-Year Europe te gaan doen.
Het senior Blokss team werd samen met andere practioners vanuit alle delen van de wereld opgeleid in het
Roger Milliken Centre gelegen in Spartenburg, Atlanta in Amerika gedurende 5 weken.
Hier werd de Milliken TPM methode uitgelegd en weggeleerd.
Deze unieke kans om met een internationale groep TPM experts samen te werken hebben we dan ook met
beide handen aangegrepen.
Vanuit die groep werden de mensen opgedeeld naar Good-Year bedrijven all over the World.
Het Blokss team werd opgesplitst naar 2 Duitse Good-Year locaties te Fulda en Hannau.
Samen met de 5 weekse opleiding en de ervaringen op de Good Year sites hebben we een zeer uniek
internationaal traject mee mogen maken waar we veel van elkaar geleerd hebben.
Tevens is er een mooi internationaal netwerk ontstaan met de andere practioners vanuit de opleiding.
Al met al een geweldige ervaring die ons bedrijf alleen maar sterker en beter heeft gemaakt
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Groots internationaal traject afgerond bij TNT Express in Milaan en Luik.
Vanuit het Hoofdkantoor van TNT Express is de vraag bij Blokss neergelegd om bij een aantal HUB’s
(internationale verdeelstations) TPM/TQM te implementeren.
Blokss heeft hier volmondig ja op gezegd en een goed voorstel ter implementatie neergelegd.
Al snel werd er ja gezegd tegen dit voorstel en konden we gaan Richten-Inrichten-Verrichten.
In eerste instantie zijn we gestart in Milaan - Italië en al vrij snel hebben we het programma verder
uitgerold naar Luik – België.
In Luik hebben we in eerste instantie Interne TNT-Facilitators vanuit heel europa opgeleid om samen
met het Blokss team het programma uit te gaan voeren.
Na meer dan een jaar met een team van 18 - 20 Blokss mensen hebben we met opgeheven hoofd het traject
afgesloten.
Iets waar we als team heel trots op zijn omdat we daar hele mooi verbeteringen hebben bewerkstelligd of
hebben voorbereid.
De belangrijkste TQM pilaren zijn opgezet, getraind en geborgd zodat TNT op eigen benen verder kan.
Ook dit was weer een zeer leerzaam en leuk traject om te doen waarbij iedereen zich heeft opgewaardeerd
door binnen het Blokss-team best practice ervaringen te delen.
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