De last verlichten; verminderen
van moeite bij het verpakken.
Waarom zou je het werk van verpakkingspersoneel
eenvoudiger en minder veeleisend maken?

Er worden elk jaar meer pakketjes verstuurd,
voornamelijk dankzij de toenemende populariteit van
de e-commerce. Het is een meedogenloos competitieve
marktplaats, waarbij levering op dezelfde dag en
zonder kosten inmiddels eerder regel dan
uitzondering is.
10 seconden per verpakking
Dit ligt daardoor een grote druk op de mensen die zorgen voor het
verpakken en versturen. Soms verwerken mensen wel meer dan 3.000
pakketjes tijdens hun werkdag. Stel je eens voor: ongeveer 10
seconden om een verzending te wegen, controleren, verpakken en
verzegelen voordat je de volgende gaat doen. En dan die daarna...

Hoge mate van absentie
Het uitvoeren van dergelijk zichzelf herhalend werk onder grote
tijdsdruk eist uiteraard zijn tol. Zo is gemiddeld 4.3% van de
werknemers in de Nederlandse transport- en logistieke sector op enig
moment afwezig als gevolg van ziekte*. Ook speelt er nog een iets
anders: de typische leeftijd van het verpakkingspersoneel gaat
omhoog. En in het algemeen kan gezegd worden dat hoe ouder de
werknemer is, hoe groter het ziekteverzuim is (8,3% voor mensen in

de leeftijd 60-64; dat is 1 op 12!). De kosten van bedrijven door
verloren productiviteit en het aantrekken van tijdelijk personeel zijn
enorm.

Personeel helpen om comfortabel te werken
Wij nemen dit heel serieus. Daarom werken wij samen met
gespecialiseerde instituten en organisaties om werkgerelateerd
ziekteverzuim in de distributiecentra in heel Europa terug te dringen.
Al onze installateurs zijn opgeleid om onze oplossingen ergonomisch
te integreren in een verpakkingslijn. Indien nodig, leiden wij de
operatoren ook op om comfortabeler te werken. Zo kunnen zij werken
vanuit hun ‘veilige zone’ en hoeven ze bijvoorbeeld niet te ver of te
hoog te reiken waardoor ze een neutrale houding kunnen aanhouden.
Er zijn nog veel meer voorzorgsmaatregelen die grote invloed kunnen
hebben, zeker bij handelingen die honderden keren per dag worden
uitgevoerd. Op deze wijze kunnen we de taak van de verpakker
verlichten en tegelijkertijd het verpakkingsproces versnellen.

Stiller plastic
Onze technologie levert ook zijn bijdrage. RFID-labels in onze rollen
verpakkingsmaterialen zorgen ervoor dat de machine automatisch
weet wat hij moet doen als een nieuwe rol wordt geladen. En de
mechanische hoogte-instelling van onze verpakkingsmachines maakt
de voorbereiding en het gebruik veel eenvoudiger. We hebben zelfs
gezorgd voor zachtere verpakkingsplastic, die minder geluid maakt bij
de hantering, zodat de werkomstandigheden nog verder verbeteren.

Dit bevordert de verpakkingssnelheid en is fysiek minder zwaar. Onze
producten hebben officiële ergonomische accreditaties, zodat het
comfort en het welzijn van de gebruikers door het gehele
productieproces is vastgelegd.
Al met al helpt onze aanpak bedrijven om mensen op duurzame
wijze te laten werken. We zien dit als ‘de last verlichten’; we
zorgen ervoor dat het werk dat verricht wordt door de verpakkers
zowel fysiek als mentaal minder van ze vereist. Dit is zinvol op
menselijk niveau, maar is ook zinvol voor de zaken.
FP International is een internationale leverancier van totaaloplossingen
en vernieuwer van beschermende verpakkingssystemen.
Wij bieden een ruime variant aan standaard en op maat gemaakte
oplossingen, variërend van in-lijn-handelingen bij internationale
distributie-uitvoeringscentra

tot

slimme

verpakkingsstations

bij

startende bedrijven, webwinkels en het kleinbedrijf. Zie voor meer
informatie:www.fpintl.eu

*Bron van statistiek; factsheet Sectorinstituut Transport en Logistiek
(www.stlwerkt.nl)

