NAP YP Event Q3 2018 – 28 september 2018
Op 28 september 2018 is de NAP Young Professionals wederom samengekomen voor het derde
event van 2018; ditmaal werd een workshop bijgewoond van het bedrijf Samurai@work en
aansluitend werd een bedrijfsbezoek gebracht aan ABB te Ede.
Workshop Samurai@work
Echte werkveiligheid bereikt men alleen als een veiligheidsbeleid wordt gedragen door mensen. In
deze sessie kwam aan bod dat het aanbrengen van strakke procedures niet per definitie hoeft te
leiden naar een organisatie met een juiste veiligheidscultuur. Middels de 4D-benadering werd
duidelijk gemaakt dat ieder mens anders is en een eigen kleur, een eigen voorkeur en unieke
kwaliteiten heeft. Op die gekleurde kwaliteiten inspelen, vraagt een niet-procedurele benadering.
Net het tegendeel, dus: een speelse manier, die mensen laat ervaren en beleven, en niet alleen met
hun ratio. Tevens werd behandeld hoe een menselijk brein functioneert a.d.h.v de theorie van Mac
Lean en hoe dit in relatie staat met het menselijk handelen rondom veiligheidsissues hieromtrent. Al
met al een zeer interessante sessie aangezien de meeste deelnemers bij hun werkgever regelmatig te
maken hebben met veiligheid en het wel of niet handelen hiernaar van de medewerkers.
Bedrijfsbezoek ABB
In het tweede deel van de middag werd een bezoek gebracht aan de ABB fabriek in Ede. Zo werd na
een korte bedrijfspresentatie een bezoek gebracht aan de productiefaciliteiten. In het bijzonder
kreeg men uitleg over de nieuwste aanwezige innovatie, namelijk de zgn. Yumi robots. Elke drie
seconden zetten de drie twee armige Yumi robots de nieuwe hollewanddoos HW52-F in elkaar. Het is
de eerste keer in de wereld dat robots, de zogenoemde collaborative robots (co-robots), niet alleen
met de mens kunnen samenwerken, maar ook met elkaar.
Netwerkborrel
Naast persoonlijke en professionele ontwikkeling, is ook netwerken een belangrijk aspect van de NAP
YP groep. Om deze reden heeft er, aansluitend op het dagprogramma een uitgebreide netwerkborrel
plaatsgevonden in café Ruig te Ede. Hier werd onder het genot van een hapje en een drankje nog
verder nagepraat.
Tot slot, ook deze keer was het wederom een succesvol en leerzaam event.

