WS

ORK – TUDY

Munthof 11
NL-5551 XG Valkenswaard
The Netherlands
Tel. +31-40.2046048

K.v.K. 17223044
ABN-AMRO 629864527
Website www..work-factor.nl

De stichting Work-Study en de Work-Factor Raad willen een platform bieden aan Work-Factor
gebruikers, arbeidsanalisten, cost engineers en industrial engineers om problemen, oplossingen,
ideeën en tips te bespreken. Daartoe zullen we regelmatig een WS Tip sturen aan “WF-leden” en
geïnteresseerden.
Mocht dit bericht niet op het juiste adres aankomen stuur het dan door naar geïnteresseerden
en laat ons dat weten, svp.
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Methodestudie
Bij velen is wellicht de AK-module “RWF Informatie voor Ontwerper, Constructeur en Werkvoorbereider“ nog bekend. Die brochure is ook “vertaald” naar VWF. In de module wordt de tijdwinst van een
alternatieve werkmethode berekend met RWF c.q. VWF. De module is bedoeld als hulpmiddel bij het
ontwerpen van producten, gereedschappen, hulpmiddelen, werktuigen en machines. Zie ook WS Tip
120 e.v.
Eerder verscheen al, in verschillende talen, het handige zakboekje “Werkmethoden Atlas”, waarbij met
een eenvoudig plaatje een goede tip of een alternatieve werkmethode wordt getoond, die of makkelijker en/of sneller is.
We zullen in deze en volgende WS Tips een aantal van die voorbeelden behandelen met een onderbouwing in RWF.
Ik wil u echter de inleiding, een oproep om eens van gebaande wegen af te wijken en een nieuw pad
te zoeken, niet onthouden.
Een kalfje van vijf, zes maanden oud,
trok zoekend door het maagd’lijk woud.
Het was naar kudde en stal op weg,
maar deed dat zonder overleg.
Het trok zijn stap- en huppelspoor
steeds kronkelend en nooit rechtdoor.
Veel eeuwen zijn sindsdien verstreken,
En het kalfje is reeds lang bezweken.
Maar ’t kalverspoor, dat bleef bestaan,
daar ’t ook door anderen werd begaan.
Het was een hond die d’and’re dag,
in ’t volgen van dat spoor iets zag.
En daarna was ’t een flinke ram,
die ’t verse spoor betreden kwam.
Omdat een kudde van fatsoen,
gewoon is om direct te doen,
wat de belhamel heeft gedaan,
ging heel de rest er achter aan.
En sinds die dag ontstond een pad,
waar eerst een kalf gezworven had.
In de kringloop der seizoenen
wentelden de jaren heen.
Blote voeten kregen schoenen,
het paadje werd een weg van steen.
En de steenweg werd een dorpsstraat
kronkelend als het kalverpad,
en werd langzaam aan de hoofdstraat
van een middelgrote stad.
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En heel ’t geweldige verkeer
van die miljoenenstad
volgde eeuw in eeuw uit steeds weer
de loop van ’t oude kalverpad.
Zo kwam het dat men ied’re dag
miljoenen mensen zag
wier weg nog immer werd bepaald
door ’t kalf dat eens daar had gedwaald.
Een kalf, sinds eeuwen overleden
leidde hun dagelijkse schreden
en ongemerkt en ongewild
werd veel kostbare tijd verspild.
Met minder moeite meer gedaan
dat kan een kalfje niet verstaan.
Maar een mens, gebruikt bij wat hij doet,
de Werkmethoden Atlas goed.

Voor reacties naar
Secr. Stichting Work-Study / WORK-FACTOR Raad
Fax.
+31.40.201.0432
E-mail work-study@onsmail.nl
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