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verbeteringsvoorstel
zenden aan Secretariaat do 888, hgb II, Utrecht of indienen bij uw chef
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Voorafgaand overleg met uw chef leidt vaak tot een beter uitgewerkt idee.
Groepsinzendingen van medewerkers die gezamenlijk een oplossing inzenden voor een probleem waar zij allen bij betrokken
zijn, worden zeer gewaardeerd.
Wendt u zich voor alle mogelijke inlichtingen tot secretaris do 888, telefoon 251 - 888.

omschrijf hier uw idee
Hoe is de bestaande toestand of werkwijze?
De constructie van de raamsluitingen locfs 2200/2300 levert gevaar op voor
vingerletsels. Dit euvel komt veel voor bij klemmende ruiten.

''"' is uw voorstel ter verbetering en hoe stelt u zich de uitvoering voor?
(t»j gebrek aan plaatsruimte of voor het maken van een schets kan een afzonderlijk stuk papier als bijlage worden gebruikt.
a«nhr*gnggn van f»*»n angp-nnamd dpimrmhtv T» aan rip hftvpny.i je\e- vnn Hft Hpnnn-ïriy op

het scherpe stalen hoekprof iel. Dit is OP een zeer eenvoudige wijze aan te brengen.
Loc 2301 is reeds als proef op deze wijze uitgevoerd in samenwerking met de
werkplaats Feijenoord.
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niet in tó vullen dóór inzender
Aan Secretariaat do 888

—

Hierbij deel ik u mede, dat van de
stpl

—
— plnr

huisadres

een verbeteringsvoorstel is ontvangen, gedateerd
De korte inhoud hiervan luidt: ..

Dit voorstel is op
rubr:
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ter verdere behandeling doorgezonden naar
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Welke zijn de voordelen van uw voorstel
Deze constructie resulteert in een betere tochtwering, minder lawaai van rammelende
ruiten tijdens de rit en bovenal een sterk verminderde kans op letsel bij het
sluiten van het raam.
Aanwijsbaar voordeel; minder verzuimdagen wegens dit soort ongeval.

Ondergetekende verklaart dat 1. zijn/haar verbeteringsvoorstel wel/niet met vermelding van naam mag worden gepubliceerd
2. het op dit formulier vermelde zijn/haar idee is 3. alle rechten voortvloeiende uit het idee NS-eigendom worden.
Eventuele opmerkingen:
Bijlagen; Ongevalsmeldingen
Verslagen VGW-cie Rtg
Constructie-tekening.

Handtekening

Denk voor uw volgende idee eens aan:
WERKMETHODEVERBETERING
uitschakelen van overbodige
handelingen

DIENSTBETOON
meer service aan reizigers
en verladers

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
veiliger werken
verbetering arbeidsplaats

ENERGIEBESPARING
stoom - gas - water
elektriciteit • olie

MATERIAALBESPARING
beperking voorraden

GEREEDSCHAPPEN
doelmatig

