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Artikel 1. Doel, waarden en gedragscode 

 

1.1. Het doel van de Factory Olympics is om in iedere Daikin fabriek, over de hele wereld, dezelfde 

kwaliteitsstandaarden na te streven en te realiseren.  

 

1.2. De drie olympische waarden zijn: 

 

• Excelleren 

• Respect 

• Vriendschap 
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Onder excelleren dient te worden verstaan dat je het beste uit jezelf haalt, zowel op het gebied van 

jouw werkprestaties, als in het kader van jouw privé leven. Het gaat erom dat je zelf participeert, 

doelen nastreeft, vooruitgang boekt en de beste versie van jezelf probeert te zijn.  

 

Onder respect dient te worden verstaan dat iedereen de regels, de voorschriften, de omgeving en de 

fair play respecteert.  

 

Door middel van de Factory Olympics willen wij in het kader van de olympische waarde ‘vriendschap’ 

een betere, aangename en vreedzame werkomgeving creëren door middel van solidariteit, teamgeest, 

vreugde en optimisme.  

 

1.2. Wij verwachten van elke deelnemer dat hij/zij de drie olympische waarden in acht neemt 

gedurende zijn/haar deelname aan de Factory Olympics (training, preselectie, finale dag, …) 

 

 

Artikel 2. Voorwaarden tot deelname 

 

2.1. Uiterste inschrijvingsdatum 

 

Deelnemers dienen zich in te schrijven voor 1 maart 2021, 17u. 

 

2.2. Skills 

 

2.2.1. Elke medewerker beschikt over de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de preselecties van 

één of meerdere van onderstaande skills (op voorwaarde dat hij/zij over de vereiste kwalificaties voor 

deze skill(s) beschikt): 

 

• Leaktest 

• Upwiring 

• Mounting & screws 

• Forklift driver 

• Towtruck 

• Coilbrazer 

• Picking 

 

De medewerkers die plaats nemen in de jury van een bepaalde skill, kunnen zich uiteraard niet 

inschrijven voor deelname aan deze skill.  

 

2.2.2. Indien een medewerker in het kader van de preselecties wordt geselecteerd tot één van de 

tien beste kandidaten van meer dan één skill, is deze medewerker in kwestie gehouden een keuze te 

maken voor welke skill hij/zij zich wenst te plaatsen voor de finale. 
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De organisator contacteert de finalist na de preselecties om af te spreken voor welke skill hij/zij aan 

de finale wenst deel te nemen.  

 

2.3. Kwalificaties 

 

Opdat een deelnemer zich kan inschrijven voor de skills: 

 

• Coilbrazing 

• Forklift 

• Leaktest 

• Towtruck 

 

is vereist dat de deelnemer over de kwalificaties beschikt die vereist zijn voor deze skills en deze nog 

actief uitgeoefend heeft in de laatste 2 jaar.   

 

2.4. In dienst zijn op het ogenblik van de preselectie en de finale 

 

Om deel te nemen aan de preselecties dient men in dienst te zijn. Deze gaan door vanaf midden 

maart.  

 

Om deel te nemen aan de finale (gepland op 24 april) dient men op dat moment in dienst te zijn.  

 

In dienst zijn betekent als interim, tijdelijk of vast Daikin contract. 

  

 

Artikel 3. Training 

 

3.1. Preselecties 

 

Medewerkers die zich inschrijven voor één of meerdere skills van de Factory Olympics, zullen 

voorafgaand aan de preselecties niet kunnen trainen voor de skill(s) waarvoor hij/zij zich heeft 

ingeschreven. 

 

3.2. Finale 

 

Medewerkers die hebben deelgenomen aan de preselecties van de Factory Olympics en geselecteerd 

zijn om deel te nemen aan de finale op zaterdag 24 april 2021, beschikken over de mogelijkheid om 

voorafgaand aan de finale dag, de skill waarvoor zij zich wensen te plaatsen voor de finale, te trainen. 

 

Training vindt steeds plaats buiten de arbeidstijd.  

 

Tijdens een training blijven alle bedrijfsregels, met inbegrip van de covid regels, van toepassing. Elke 

medewerker die zijn/haar skill wenst te trainen zal bv. zijn/haar arbeidskledij dragen en de 

veiligheidsrichtlijnen in acht nemen.  
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Artikel 4. Preselectie 

 

4.1. Elke medewerker die zich ingeschreven heeft voor één of meerdere skills zal deelnemen aan de 

preselecties voor de finale van de Factory Olympics.  

 

4.2. De preselecties vinden op individuele basis plaats tijdens de arbeidstijd van 15 maart 2021 tot en 

met 2 april 2021. 

 

4.3. Tijdens de preselecties worden per skill de tien beste kandidaten, alsook twee reserve kandidaten 

geselecteerd. 

 

4.4. Indien een kandidaat geselecteerd is voor meer dan één skill, is deze kandidaat gehouden om een 

keuze te maken voor welke skill hij/zij zich wenst te plaatsen voor de finale. (zie paragraaf 2.2.2.) 

 

 

Artikel 5. Finale 

 

5.1. De medewerkers die tijdens de preselecties geselecteerd zijn als beste kandidaten 

overeenkomstig de vooraf vastgestelde criteria zullen op zaterdag 24 april 2021 deelnemen aan de 

finale van de Factory Olympics.  

 

5.2. Indien één van de geselecteerde finalisten omwille van omstandigheden uiteindelijk niet kan 

deelnemen aan de finale van de Factory Olympics, zal de eerstvolgende reserve kandidaat deze 

medewerker zijn/haar plaats innemen tijdens de finale. 

 

5.3. De finale van de Factory Olympics vindt plaats op zaterdag 24 april 2021. 

 

5.4. De finale gaat van start met een openingsceremonie tijdens dewelke onder andere de vakjury en 

deelnemers zullen worden voorgesteld. Aansluitend vinden de skill Olympics plaats. Nadat alle 

wedstrijden hebben plaatsgevonden en de vijf beste kandidaten van elke skill door de vakjury werden 

verkozen, zal ook de uitreiking van de prijzen aansluitend plaatsvinden tijdens de slotceremonie. 

 

 

Artikel 6. Prijzen 

 

6.1. Preselectie 

 

Medewerkers die deelnemen aan de preselectie en al dan niet gekwalificeerd worden voor de finale 

van de Factory Olympics ontvangen hiervoor geen prijs (noch geldelijk, noch in natura). 

 

6.2. Finale 
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6.2.1. Medewerkers die tijdens de preselecties geselecteerd zijn om deel te nemen aan de finale en 

effectief deelnemen aan de finale op zaterdag 24 april 2021 ontvangen allen een Daikin goodie bag 

met enkele leuke accessoires.  

 

6.2.2. Per skill zullen daarenboven de 3 beste kandidaten die door de vakjury geselecteerd worden 

overeenkomstig de vooraf vastgestelde criteria (zie paragraaf 4.3.) bekroond worden met een 

medaille. De beste 5 kandidaten ontvangen ook een prijs.  

 

 

Artikel 7. Compensatie 

 

Elke medewerker die deelneemt aan de finale van de Factory Olympics op zaterdag 24 april 2021 zal 

hiervoor een financiële compensatie ontvangen in het kader van recuperatie/overuren (150%). 

 

 

Artikel 8. Privacy 

 

8.1. Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

 

8.1.1. Elke medewerker die zich inschrijft met het oog op een deelname aan de Factory Olympics: 

 

• Verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat van hem/haar, al dan niet individueel, foto’s en/of 

video’s zullen worden gemaakt tijdens zijn/haar deelname aan de Factory Olympics.  

• Doet onherroepelijk en uitdrukkelijk afstand van zijn/haar rechten ten aanzien van het 

beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is.  

 

8.1.2. De foto’s en video’s worden genomen met als doel de promotie van de Factory Olympics in 2021 

en de navolgende jaren. Het beeldmateriaal zal bewaard worden gedurende een termijn van 10 jaar 

door DENV.  

 

8.2. Deelnemerslijst 

 

8.2.1. Elke medewerker die zich inschrijft met het oog op een deelname aan de Factory Olympics 

verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de deelnemerslijst waarop onderstaande persoonsgegevens 

vermeld zullen worden: 

 

• Voornaam 

• Familienaam 

• Functie binnen de organisatie 

• Skill(s) waarvoor de persoon in kwestie zich ingeschreven heeft 

 

gepubliceerd wordt op de Daikin intranet webpagina.  
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8.2.2. De deelnemerslijst wordt gepubliceerd met als doel elke Daikin medewerker te informeren 

omtrent de personen die zullen deelnemen aan de Factory Olympics. Deze lijst zal in de loop van de 

werkweek die volgt op de Factory Olympics verwijderd worden tegen uiterlijk 30 april 2021. 

 

 

Artikel 9. Contactgegevens 

 

Bij vragen en/of opmerkingen kan men een mailtje sturen naar het Factory Olympics team: 

olympics@daikineurope.com. 


