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De Code is een aanvulling op, en duiding van wettelijke verplichtingen. 
Hij komt niet in de plaats daarvan, noch is hij vervangend voor bindende 
afspraken uit arbocatalogi of branche RI&E’s. Bij het opstellen van de good 
practices hebben wij, naast de input van de deelnemende organisaties, 
bedrijfsleven en wetenschap, ook gebruik gemaakt van goede praktijk-
voorbeelden uit enkele goedgekeurde arbocatalogi. 
Ook is er gebruik gemaakt van sites zoals arboportaal, OSHA , STL werkt, 
en van HeftruckHelden en de Handreiking Intern Transport en Logistiek.
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Als initiatiefnemer van het SZW Programma Zelfregulering Gezond en Veilig 
Werken zijn we verheugd over het besluit van EVO en BMWT om samen met 
alle betrokkenen in de sector de handschoen op te pakken en te komen tot 
een Code Gezond en Veilig Magazijn. De wijze waarop draagvlak gecreëerd 
is bij alle betrokken partijen - uit zo vele branches - is indrukwekkend. De 
problematiek waarmee u geconfronteerd wordt is niet gering. Aanrijdgevaar 
met (onder andere) heftrucks is één van de meest voorkomende oorzaken van 
arbeidsongevallen.

Het betrekken en het motiveren van werkgevers en werknemers om zelf aan de 
slag te gaan met dit onderwerp is dan ook van zeer groot belang. Wij hopen dan 
ook van harte dat vele bedrijven de uitdaging zullen aangaan om, ondersteund 
door deze Code, hun magazijn een veiliger en gezondere werkplek te maken. 
Met belangstelling kijken we uit naar de implementatie en het verder uitdragen 
van de Code naar alle bedrijven met een magazijn. Wij zullen deze ontwikkeling 
op de voet volgen en wensen u veel succes!

Rob Triemstra, plv. directeur Directie Gezond en Veilig Werken,  
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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V O O R W O O R D

Nederland telt ruim honderdduizend bedrijven met een magazijn, vaak het hart 
van het bedrijf. In al die magazijnen samen werken ruim 600.000 medewerkers, 
zoals reach-, en heftruckchauffeurs, orderverzamelaars en inpakkers. 

Per jaar gebeuren in Nederland minstens 150 ernstige ongevallen in het 
magazijn. Daarnaast zorgt de wijze van omgaan met de vaak niet geringe 
fysieke belasting voor een hoog ziekteverzuimpercentage. Ook vergrijzing 
neemt toe; vitaliteitsaanpak en duurzame inzet is daarom essentieel. Iedere 
sector doet wat hij kan, maar vergeet af en toe het magazijn. Terwijl toch 
vrijwel ieder bedrijf een magazijn heeft. De Code Gezond en Veilig Magazijn 
biedt de magazijnsector als het ware een helpende hand.

De aandacht voor gezond en veilig werken neemt gelukkig toe en steeds meer 
bedrijven hebben veiligheid hoog op de agenda staan. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de grote belangstelling voor evenementen als Het Veiligste Magazijn van 
Nederland, waaraan bedrijven met groot enthousiasme deelnemen. 
Voor ondernemers blijkt het echter lastig te zijn om écht met de veiligheid in 
hun eigen magazijn aan de slag te gaan. Handvatten en goede voorbeelden 
zijn nauwelijks voorhanden, en niet elke aanpak is geschikt voor elk bedrijf, 
wat de drempel des te hoger maakt. Dit zult u vast wel herkennen.

Nadat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee jaar geleden 
het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken lanceerde, heeft EVO de  
handschoen opgepakt en samen met BMWT het voortouw genomen om werk- 
geversorganisaties, bedrijven, opleidingsinstituten, overheidsinstellingen, weten- 
schap en verzekeraars te laten aansluiten bij het opstellen van de Code Gezond en 
Veilig Magazijn. Een Code die ondernemers precies dat inzicht en die handvatten 
en goede, praktische voorbeelden uit de praktijk biedt die zij nodig hebben om van 
hun magazijn een gezonde, veilige en efficiënte werkplek te maken.

Tel uit uw winst: minder schades, minder verzuim, een betere werksfeer en 
hogere efficiency. Dat moet u, als ondernemer, zeker aanspreken.

 EVO BMWT
 Machiel van der Kuijl Jan Hommes
 algemeen directeur directeur
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D E E L N E M E N  A A N  D E  C O D E 
G E Z O N D  E N  V E I L I G  M A G A Z I J N
 
Bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Gezond en veilig werken is belangrijk

 Ons bedrijf heeft een RI&E

 Ik werk (of ga werken) aan een duidelijke veiligheidscultuur

 Ik wil bouwen aan een integraal veiligheidsbeleid

Dan bent u toe aan een volgende stap: committeer u aan de 
Code Gezond en Veilig Magazijn om van uw magazijn écht 
een gezonde en veilige werkplek te maken.

In dit boekje - en op de website www.cgvm.nl - leest u er alles over.
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C O D E  G E Z O N D 
E N  V E I L I G  M A G A Z I J N 

De praktijk leert dat bedrijven met magazijnen het moeilijk vinden om 
hun arbeidsveiligheid zelfstandig aan te pakken, onder meer vanwege 
onduidelijkheid en ‘open normen’ in de Arboregels. Er bestaan geen 
gemeenschappelijke normen voor veiligheid waaraan bedrijven zich kunnen 
vasthouden en committeren en in Arbo-catalogi, branche- en individuele 
RI&E’s is het werk in het magazijn veelal onderbelicht. Om van het magazijn 
écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is dus meer nodig dan alleen 
het voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een RI&E moet hebben. 
Meer hierover staat op pagina 8. 

Gemeenschappelijke afspraken en duiding voor een gezond en veilig 
magazijn, in de vorm van de Code Gezond en Veilig Magazijn, kunnen een 
nieuwe impuls geven aan het terugdringen van het aantal ongevallen en 
ziekteverzuim in magazijnen. De opstellers van de Code, waaraan bedrijven 
op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen, willen geen nieuwe regels in het 
leven roepen, maar bedrijven vooral stimuleren om effectief veiligheidsbeleid 
te voeren. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand 
gaan en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn zal zijn. 

Hoofdstukken
Het eerste deel van de Code bestaat uit een aantal hoofdstukken over 
onderwerpen die veel invloed hebben op gezond en veilig werken in het 
magazijn, zoals gedrag en cultuur, voorlichten en opleiden. Het uitgangspunt 
daarbij is dat ondernemers de risico’s beheersen en voorkomen in plaats van 
slechts te voldoen aan wet- en regelgeving; werkgever en werknemers werken 
samen aan gedrag, bewustwording en een integrale veiligheidscultuur.

Risico-hotspots 
Het tweede deel van de Code Gezond en Veilig Magazijn beschrijft tien 
zogeheten risico-hotspots in het magazijn. Op deze plaatsen, benoemd en 
gedefinieerd door de deelnemende partijen, gebeuren verschillende soorten 
ongevallen, komen diverse soorten schades voor of is de fysieke belasting 
van de medewerkers hoog. Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots 
voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, 
zullen de hotspots echter herkenbaar zijn. 
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Good practices
Tot slot worden in de Code alle hotspots verrijkt met een of meer good 
practices - goede voorbeelden - geïnventariseerd door de deelnemende 
partijen en bedrijven. Op de website van de Code, www.cgvm.nl, wordt het 
aantal good practices geregeld aangevuld met bijdragen aan de hand van 
input uit wetenschap en het bedrijfsleven; de Code is een ‘levend’ document.

Meedoen
Bedrijven kunnen vrijwillig meedoen aan de Code en daarmee ook 
in de toekomst hun magazijn blijvend gezond en veilig houden door 
verbeterstappen te maken. De Code biedt daarbij verdieping in de vorm 
van handvatten voor onder meer cultuur en gedrag, stelt de mens centraal 
in de aanpak van veiligheid en gezondheid en in goed leiderschap door 
achtergrondanalyses van ongevallen en aanpak, door gezamenlijke afspraken 
en good practices, die zijn gericht op evenwicht tussen mens, proces en 
techniek. Deelnemende bedrijven kunnen - indien nodig en gewenst - door 
de organisaties die de Code hebben opgesteld, worden geholpen.

Meedoen? Kijk op www.cgvm.nl/deelnemen

Een bedrijf kan zich via www.cgvm.nl openlijk committeren aan de Code. 
Het laat op die manier zien volgens de ideeën en handvatten van de Code 
te werken aan een veilig en gezond magazijn. Openlijk commitment zorgt 
bovendien voor borging, voor betrokkenheid van werknemers en een positieve 
uitstraling naar potentiele werknemers, voor profilering in de keten en voor 
een goede verhouding met verzekeraars en de inspectie.

Kijk voor nog veel meer informatie, updates en good practices op 
www.cgvm.nl
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M E T  D E  C O D E  V A N  R I & E  N A A R 
R I & E +
Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers 
in kaart te brengen in de vorm van een zogenoemde Risico-inventarisatie & 
Evaluatie, of kortweg RI&E. Een bedrijf dat aan de slag wil gaan met de Code, 
zal merken dat de eerste stap het maken van een RI&E is; dat is de basis.

Om van het magazijn écht een gezonde en veilige werkplek te maken, 
is echter meer nodig dan alleen het voldoen aan de wettelijke eis dat 
een bedrijf een RI&E moet hebben. De opstellers van de Code Gezond 
en Veilig Magazijn streven daarom naar een ‘RI&E+’. 

Awareness en compliance
Het startpunt is een niveau van awareness en compliance, van 
bewustwording van de relevante risico-hotspots in het magazijn en opname 
daarvan in de RI&E, met inachtneming van de toepasselijke regels uit de 
Arbowetgeving.

Aangezien een RI&E+, aangevuld met relevante risico-hotspots, een ‘levend’ 
document is, waarmee de ondernemer aan de slag gaat, zullen sommige 
onderdelen nog in uitvoering zijn - de zogenoemde awareness-fase - terwijl 
andere al voldoen aan wet- en regelgeving - de compliance-fase. De motivatie 
komt op dit niveau nog voor een groot deel van buitenaf.

Beheersen en voorkomen
Het tweede niveau gaat uit van de RI&E en compliance, maar hier komt 
intrinsieke motivatie om de hoek kijken. In plaats van slechts te voldoen 
aan wet- en regelgeving, probeert een ondernemer risico’s te beheersen 
en te voorkomen. Werkgever en werknemers werken samen aan gedrag, 
bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. Zo ontstaat de RI&E+.
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Leiderschap en participatie
Het hoogste doel is het niveau van leiderschap en participatie: werkgever en 
werknemers zijn intrinsiek gemotiveerd om aan arbeidsveiligheid te werken. 
Zij zijn overtuigd van de meerwaarde van veilig werken en door hun gedrag 
leveren zij een bijdrage aan de arbeidsveiligheid.

Route
De route naar een RI&E+ is geen rechte lijn; bij veel bedrijven zullen de 
verschillende niveaus door elkaar heen lopen. Het kan zijn dat er een risico-
hotspot is die nog niet aan wet- en regelgeving voldoet bij een bedrijf met een 
goed integraal veiligheidsbeleid. Of de veiligheidscultuur is dik in orde, maar 
de ondernemer komt er door de Code achter dat hij een risico-hotspot over 
het hoofd heeft gezien. Vanaf niveau twee - beheersen en voorkomen - kan 
een ondernemer van een RI&E een RI&E+ maken.

Meer weten over de RI&E? 
Kijk op www.rie.nl

Check of u op de goede weg bent op www.zelfinspectie.nl
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T h e m a

C U L T U U R , 
G E D R A G  E N 
A R B E I D S R E L A T I E
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(Organisatie)cultuur, communicatie en gedrag zijn bepalend voor een 
(integrale) veiligheidscultuur in het magazijn. Meer dan middelen, maatregelen 
en regelgeving: die zijn zinloos als ze niet worden omgezet in houding en 
gedrag. Een organisatiecultuur die voorkomt uit duidelijke kernwaarden 
is hiervoor het fundament, zowel bij grote als bij kleine bedrijven. 
Die waarden zijn immers leidend voor alle gedrag. 

Voor een duurzame veiligheidscultuur moeten waarden worden vertaald 
in een bedrijfsbeleid waarin het thema veiligheid in alle geledingen, 
top-down en bottom-up, structureel onderdeel is van communicatie. 
Dat beleid komt uiteindelijk tot uiting op de werkplek van elke medewerker, 
in de wijze waarop zijn werkzaamheden worden ingevuld en in de wijze 
waarop die door de werkgever worden gefaciliteerd. De inrichting van de 
arbeidsrelatie, de wijze van aansturing door en de rol van de manager 
is uiteindelijk werkelijk bepalend voor veiligheid. Naast alle regelgeving, 
richtlijnen, beschermende maatregelen.

Verbondenheid, autonomie en competentie
De omgang met medewerkers en de inrichting van de arbeidsrelatie is 
niet alleen een organisatorisch of juridisch onderwerp. Onderzoeken leren 
ons dat medewerkers terugkerende basisbehoeften hebben om optimaal 
te functioneren. Eén daarvan is verbondenheid. Verbondenheid met de 
werkgever, werkomgeving en collega’s zorgt ervoor dat elke medewerker 
(het denken over) veiligheid als een persoonlijk belang ziet. Het is 
bepalend voor individueel draagvlak voor uw veiligheidsbeleid. De eigen 
verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van juiste kennis en competenties 
komen in het thema Voorlichten, instrueren en opleiden aan de orde.

Rol van de manager
Kort door de bocht: zo de manager is, zo is zijn bedrijf. Dit geldt ook 
voor het magazijn. De rol van een manager is cruciaal bij het creëren 
van veiligheid in het magazijn.

Het is een misverstand dat een focus op veiligheid leidt tot verminderde 
productiviteit. Universitair docent supply chain management aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam Jelle de Vries in zijn onlangs uitgegeven 
promotieonderzoeksrapport Behavioral Operations in Logistics: “Wie een 
efficiënt en veilig magazijn wilt krijgen, moet zelf het goede voorbeeld geven  
en medewerkers kunnen inspireren en bewust kunnen maken van de gevaren  
van hun werk. Hekwerken en andere investeringen in fysieke veiligheids- 
maatregelen zijn nodig, maar als de manager andere prioriteiten heeft  
en zelf het verkeerde voorbeeld geeft, zal het magazijn niet veilig worden.”
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Doorlopend proces
De oorzaak van tachtig procent van de ongevallen is gelegen in de mens zelf. 
Gedragsbeïnvloeding is dus zinvol. Zowel door persoonlijke aandacht, door de 
inrichting van de arbeidsrelatie als door (voorbeeld)gedrag. Het werken aan 
een veilig magazijn en aan veiliger gedrag van medewerkers op de werkvloer, 
teamleiders en van management vergt continue aandacht. 
Dit begint bij bewustwording van de risico’s in de werkomgeving, bij het eigen 
onveilige gedrag en bij de andere factoren die op dit gedrag invloed hebben. 
Bewustwording wordt gecreëerd door instructie, opleiding en communicatie. 
Vervolgens draait het om veranderen van gedrag  en overtuigingen.  
Dit moet inslijten. Er moet voortdurend worden gewaakt voor terugval op oude 
routines en gewoonten. Het duurt weken om nieuw gedrag geautomatiseerd 
en overtuigingen geïnternaliseerd te krijgen, maar ook als het nieuwe, veiliger 
gedrag is geïntegreerd, is het nodig om te blijven werken aan het ontwikkelen 
van veilig gedrag, want veiligheid is nooit ‘af’.

12

Jelle de Vries: 
"Wie een veilig en 
efficiënt magazijn 
wil krijgen, moet 
zelf het goede 

voorbeeld geven"
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Geef aandacht aan een goede veiligheidscultuur

 Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor een veilige en 
 gezonde werkplek

 Laat hen meedenken over risico’s en oplossingen en bespreek 
 dit regelmatig

 Stel regels, doelen en waarden met elkaar vast, zoals ‘de werkvloer 
 moet altijd schoon zijn’, ‘nul ongevallen’, ‘we spreken elkaar altijd 
 aan op onveilig gedrag’

 Laat tijdsdruk niet bepalend zijn voor het veiligheidsbeleid

 Geef als leidinggevende altijd het goede voorbeeld

 Stimuleer en beloon gezond en veilig gedrag

EXTRA TIP: Maak geen onderscheid in benadering en betrekken van 
medewerkers op basis van functie of arbeidscontract. Uiteraard kunt u op 
basis van functionele/hiërarchische verantwoordelijkheid wel onderscheid 
maken in de vragen die u mensen stelt of de taken die u overdraagt.

Kijk voor meer tips of het meten van de veiligheidscultuur in uw bedrijf op 
www.cgvm.nl/cultuur-gedrag-arbeidsrelatie
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T h e m a

V O O R L I C H T E N , 
I N S T R U E R E N 
E N  O P L E I D E N
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Gezond en veilig werken vereist van werknemers dat zij zich bewust zijn van 
risico's, gedrag, kennis en vaardigheden. Woorden als ‘voorlichten’, ‘instrueren’ 
en ‘opleiden’ zijn termen die dan ook veelvuldig voorkomen in Arboteksten 
en -informatiebladen. De ‘Zelfinspectietool’ van Inspectie SZW 
(www.zelfinspectie.nl) stelt vragen als ‘Kennen al uw medewerkers de risico’s 
van hun werk? Weten uw medewerkers hoe ze veilig en gezond moeten 
werken?’ en ‘Werken uw medewerkers altijd veilig en gezond?’

Verantwoordelijkheid
Medewerkers zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en 
gezondheid, maar zij moeten volgens de wet wel door hun werkgever in staat 
worden gesteld hier invulling aan te geven, onder meer door voorlichting en 
instructie. 

Wat de wetgever precies verwacht van werkgevers op dit gebied en waar 
zij goed aan doen, is niet altijd even duidelijk. Hoewel sommige externe 
opleidingen wel verplicht zijn, zoals opleidingen BHV en opleidingen voor het 
bedienen van verschillende hijs- en hefmiddelen, is voorlichten en instrueren 
meer dan alleen het aanbieden van een externe opleiding aan de werknemer.
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Kennis en vaardigheden
Het is eigenlijk heel simpel: wat van de werkgever wordt verwacht, is dat hij 
of zij ervoor zorgt dat alle werknemers voldoende kennis en vaardigheden 
hebben en deze ook kunnen toepassen, zodat zij aan het eind van de werkdag 
gezond en veilig naar huis kunnen gaan. Dit is iets waar je als werkgever bij de 
werving en selectie al rekening mee kunt houden.

Denk hierbij aan een algemeen inwerkproces; coaching on the job, 
functiespecifieke vaardigheden en competenties, zoals ‘werken met intern 
transportmiddelen’, ‘inpakken/ompakken’ en ‘orderpicken’; werkafspraken;  
een regelmatige - bijvoorbeeld wekelijkse - terugkoppeling over veiligheid  
en aan incidentrapportages.

Continu proces
Voorlichting en instructie is een continu proces vanuit de werkgever naar de 
werknemer. Door de herhaling beklijft de boodschap en kan de werknemer zijn 
verantwoordelijkheid nemen. Opleiden is slechts een onderdeel van dit continu 
proces.

Uitgelicht: heftruckopleidingen
Over heftruckopleidingen bestaat veel onduidelijkheid. Zo is de werkgever 
volgens artikel 7.17c lid 1 van het Arbobesluit er verantwoordelijk voor 
dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt voor de 
bediening van dit arbeidsmiddel. Arbo-Informatieblad 14 (AI14) meldt in 
paragraaf 4.3.2 duidelijk wat onder deze specifieke deskundigheid moet 
worden verstaan, wat grofweg neerkomt op het volgende: Een werknemer 
moet beschikken over algemene kennis over het mobiele arbeidsmiddel 
(bijvoorbeeld een heftruck) en over vaardigheden om ermee te werken. Deze 
moeten passen in de context van het bedrijf; denk aan het verkeersplan, 
proces, de geldende regels en de RI&E en bijvoorbeeld het type heftruck 
dat een bedrijf inzet. Bovendien is vereist dat de inhoud van de instructie 
schriftelijk wordt vastgelegd, evenals de deelname van de medewerker aan 
de instructie. Mede daarom wordt aangeraden gebruik te maken van een 
externe opleider.
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Tips voor voorlichten, instrueren en opleiden:

 Maak per functie een opleidingsplan waarin staat welke kennis  
 en vaardigheden voor de specifieke functie nodig zijn

 Zoek een opleider die aansluit bij uw eigen inwerk- en/of opleidingsplan 

 Uitstekende handvatten voor heftruckopleidingen zijn te vinden op 
 www.cgvm.nl/voorlichten-instrueren-en-opleiden

 Vergeet niet het veiligheidsbewustzijn en gedrag op te nemen in  
 de training en instructie

 Een externe heftruckopleiding is niet verplicht, een heftruckcertificaat 
 en een herhalingstermijn van 5 jaar evenmin. Maar hiermee kunt u wel 
 eenvoudig aantonen dat medewerkers beschikken over de specifieke 
 deskundigheid

  Een opgeleide heftruckchauffeur leert verder door ervaring op te doen 
in de praktijk. Denk hierbij ook aan voldoende begeleiding. Een opleiding 
alleen is onvoldoende 

 Laat coaches nieuwe medewerkers begeleiden

 Zet senior medewerkers in als coaches
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Magazijnmedewerkers hebben tijdens hun werk geregeld te maken met 
fysieke belasting: de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke 
arbeid. Bij werk in het magazijn worden met name gewrichten en spieren van 
rug, nek en schouders flink belast door tillen en dragen, duwen en trekken, 
een ongunstige werkhouding (reiken, strekken, gedraaide houding op de truck, 
op- en afstappen) en repeterende bewegingen. In de inventarisatie van risico-
hotspots zijn dan ook diverse locaties te zien waar fysieke overbelasting een 
rol kan spelen. 

Overbelasting
Voor zowel werkgevers als werknemers is continu aandacht hebben 
voor het voorkomen van overbelasting hoe dan ook belangrijk, want 
lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsklachten, (langdurig) verzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Grofweg eenderde (38 procent) van het aantal verzuimdagen hangt 
samen met overbelasting. Dit is 66 procent van de totale verzuimkosten 
door beroepsziekten. De kosten die hiermee zijn gemoeid, lopen op tot 
800 miljoen euro per jaar voor het totale bedrijfsleven, zo becijferde 
TNO (Monitor Arbeid, 2015). 

Daarnaast is overbelasting slecht voor de duurzame inzetbaarheid 
van werknemers. Van heel wat werknemers zijn ruim voor hun 
pensioengerechtigde leeftijd van tegenwoordig 67 jaar de knieën, rug 
of heupen versleten, waardoor zij niet goed inzetbaar meer zijn. 

Voorkomen
Gelukkig is het voorkomen van overbelasting goed mogelijk, bijvoorbeeld 
door samen met HR te zorgen voor een cultuur waarin het welzijn van de 
medewerker bespreekbaar is. Sluimerende psychische of fysieke belasting 
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kan dan in een vroegtijdig stadium worden onderkend en ondervangen  
door bijvoorbeeld taakroulatie en/of ergonomische hulpmiddelen, maar  
ook door levensfasebewust personeelsbeleid. Verder is het noodzakelijk dat 
werknemers weten wat de risico’s van overbelasting zijn, met name op  
langere termijn. Een verkeerde houding, verkeerd trekken en duwen, 
voortdurend te ver reiken en strekken kan over 10 jaar tot definitieve schade 
leiden. Zijn werknemers zich eenmaal bewust van de risico’s, dan  
kunnen zij ook meedenken over de oplossingen en zullen zij effectiever 
met instructies omgaan. 

Risico’s wegnemen
Een bedrijf kan risico’s op overbelasting op verschillende manieren 
wegnemen, variërend van maatregelen in de proces- en logistieke sfeer 
(de te picken goederen die te laag liggen op een hogere locatie leggen), 
en de techniek (betere wielen onder de rolcontainers), tot maatregelen in 
de personele sfeer om bewustwording van risico’s te vergroten en goede 
werkinstructies te geven (duwen van rolcontainers in plaats van trekken). 
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Tip: grote wielen hebben minder rolweerstand. 
Hierdoor is er minder duw- en trekkracht nodig bij het verplaatsen 
van de rolcontainer.

Tips voor ergonomie en fysieke belasting

 Geef til-instructies

 Betrek de gebruikers bij de aanschaf van een nieuw transportmiddel

 Zorg voor taakroulatie, waardoor de afwisseling tussen fysiek zware 
 en lichte werkzaamheden wordt vergroot en te veel repeterende 
 bewegingen worden voorkomen

 Controleer uw eigen transportmiddelen; een eenvoudige maar 
 effectieve manier om bijvoorbeeld rolcontainers te testen, is ze van 
 een schuine helling van een meter te laten rollen. Trekt de 
 rolcontainer scheef weg? Dan is onderhoud van de wielen nodig

Meer praktische tips? Kijk op www.cgvm.nl/ergonomie-en-fysieke-belasting 21
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In bijna elk bedrijf wordt gebruikgemaakt van interntransportmiddelen voor 
het verplaatsen van goederen, vooral in de productie- en magazijnomgeving. 
Voor deze mobiele arbeidsmiddelen gelden de uit de Arbowetgeving bekende 
algemene eisen voor onderhoud, keuring, lastaanduiding en deskundig 
gebruik. Zo moeten gebruikers minimaal 16 jaar oud zijn en mogen zij 
de heftruck op die leeftijd alleen onder deskundig toezicht en voldoende 
geïnstrueerd besturen. De chauffeur moet ook bekend zijn met de bediening 
en het bedrijfsverkeersreglement.

De werkgever is verantwoordelijk voor de invulling van de inhoud en 
uitvoering van deze deskundigheid. De gebruiker - de werknemer - is op zijn 
beurt verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen voor zijn eigen 
en andermans veiligheid en is verplicht instructies op te volgen. Te denken 
valt hierbij aan gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals de 
veiligheidsgordel, en deelname aan instructie en onderricht.

Ongevallen met heftrucks
Toch staan ongevallen met heftrucks op de vierde plaats van oorzaken van 
ongevallen op de werkvloer. De top-5 van oorzaken van de ongevallen tussen 
heftruck en voetganger:

 De chauffeur heeft de voetganger niet gezien 
 De voetganger is ergens aanwezig waar hij niet wordt verwacht
 Falende infrastructuur. Dat kan inhouden dat er geen scheiding is van 
voetgangers en heftrucks, maar ook dat infrastructuur onlogisch en 
onoverzichtelijk is

 Slecht audiovisueel contact: de voetganger hoort en ziet de truck niet 
aankomen

 De chauffeur heeft het voertuig niet goed onder controle; hij kan de 
voetganger niet meer ontwijken of op tijd stoppen. Dat kan komen  
door afleiding, zijn fysieke gesteldheid, maar zeer zeker kan het liggen  
aan zijn gedrag en onvoldoende opleiding.

Werken aan alle oorzaken 
Volgens analyse van RIVM en advies- en ingenieursbureau RPS (Ongevallen bij 
gebruik van heftrucks, 2012-2014)* is het mogelijk om het aantal ongevallen te 
laten dalen met 35 procent als aan alle oorzaken tegelijk wordt gewerkt. 
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Onveilig werken en gedrag
Onveilig werken en gedrag van zowel chauffeurs als van voetgangers blijken 
belangrijke oorzaken van ongevallen te zijn. Om het aantal ongevallen te 
verminderen, moet echter ook wel worden gekeken waaróm de chauffeur niet 
veilig werkt. Redenen kunnen zijn een verkeerde werkmethode, onderschatting 
van de gevaren, te hoge werkdruk, verkeerde aanwijzingen en de cultuur van 
het bedrijf - er wordt immers toch niet op gelet. 

Om hier iets aan te doen, is meer nodig dan alleen goede trainingen en 
opleidingen; het gaat ook om een goede veiligheidscultuur, zoals ook is 
beschreven in het thema gedrag en cultuur. Werknemers moeten voldoende 
ruimte krijgen om daadwerkelijk veilig te kunnen werken, door onder meer een 
goede werkomgeving, voldoende en goede instructie, veilige infrastructuur, 
goede heftrucks, de juiste mobiele arbeids- en hulpmiddelen, een realistische 
planning, veiligheidsbewustzijn van teamleiders, goed voorbeeldgedrag en het 
naleven en handhaven van veilig gedrag en veiligheidsvoorschriften.

Meer weten over interntransportopleidingen? 
Ga naar www.cgvm.nl/opleidingsplan
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TOP-5 OORZAKEN 
AANRIJDINGEN

* Bronvermelding zie pagina 23
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Een bedrijf is niet verplicht om een verkeersplan te hebben, maar werkgevers 
moeten er volgens de Arbowet alles aan doen om medewerkers en 
bezoekers een veilige omgeving te bieden. Dat betekent dat er in elk geval 
verkeersafspraken moeten zijn gemaakt die bekend moeten zijn bij alle 
medewerkers en worden gehandhaafd. Een verkeersplan voor zowel het 
buitenterrein als het magazijn is een handige en algemeen toegepaste manier 
om aan die regel te voldoen. 

Na een (bijna) ongeval in het magazijn zullen betrokken organisaties 
altijd kijken of er in het bedrijf verkeersafspraken zijn gemaakt en hoe 
de infrastructuur in elkaar zit. Een zogeheten spaghettidiagram van alle 
verkeersstromen van de verschillende deelnemers in het magazijn laat al 
snel de knelpunten zien. Op www.cgvm.nl/verkeersplan staan tips voor 
het maken van zo’n diagram. 

Verkeersdeelnemers
In het magazijn en op het buitenterrein zijn verschillende verkeersdeelnemers 
te onderscheiden: voetgangers, interne en externe transportmiddelen. 
Deze categorieën moeten zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. 
Op plaatsen waar dit niet kan, moeten aangepaste regels gelden om 
ervoor te zorgen dat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door 
verkeersdeelnemers uit meerdere categorieën zonder dat daardoor 
onaanvaardbare risico’s ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidshesjes 
en pionnen voor de afzetting.

Voetpad langs laad- en losdocks

Een lastig onderdeel van het verkeersplan is het voetpad langs de laad- 
en losdocks. Een voetgangerspad vlak langs de docks veroorzaakt veel 
kruisend verkeer, net als een pad dwars over de expeditievloer. Een pasklare 
oplossing is niet te geven, want veel hangt af van de specifieke situatie. 
Het belangrijkst is dat de medewerkers overzicht hebben en (daardoor) 
tijdig kunnen anticiperen. Blue spots of bewegingsdetectie kunnen hierbij 
helpen, net als verlichting van het laadruim en hekjes en palen die een 
risicovolle ruimte markeren. U kunt het voetgangerspad langs de expeditie 
net voor iedere deur bijvoorbeeld voorzien van palen of hekjes, en kiezen 
voor een ander type belijning (zebrapad) om medewerkers extra te 
attenderen op het gevaar van oversteken direct achter de laadruimte.

Wilt u een verkeersplan opstellen of uw huidige verkeersplan herzien? 
Kijk voor tips op www.cgvm.nl/verkeersplan
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Maatregelen
Voetgangerszones, rijzones voor intern transport, werk-, opslag- en 
parkeergebieden - elk gebied vraagt om eigen maatregelen om 
ongevalsrisico’s te reduceren. Dit is mogelijk door aanpassing van de 
rijsnelheid, rijstijl en/of rijrichting, overzichtsmogelijkheden, markeringen, 
borden, bolspiegels, hekwerken, signaleringen zoals blue- en redspots, maar 
ook door oogcontact. Hierdoor kunnen de verkeersdeelnemers inschatten wat 
de volgende handeling van een collega of bezoeker zal zijn. 
Voor alle verkeersdeelnemers geldt dat ze voldoende instructie moeten 
hebben gekregen over de risico’s en hoe zij risicovolle situaties kunnen 
vermijden. Ook moeten de verschillende verkeersdeelnemers de relevante 
persoonlijke beschermmiddelen aangereikt krijgen en dragen. Medewerkers 
moeten goed zichtbaar zijn door reflecterende kleding. 

Handvatten voor de uitvoering van het verkeersplan staan op 
www.cgvm.nl/verkeersplan
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Markering
De verschillende zones kunnen door middel van duidelijk van elkaar te 
onderscheiden markeringen, zoals belijningen, merktekens of borden, 
worden aangegeven. Op schrift en met borden moet worden vastgelegd wat 
de verkeers- en gedragsregels in de verschillende gebieden zijn, want dat 
voorkomt dat er verwarring over ontstaat. Iedereen die op het bedrijfsterrein 
of in het magazijn komt, moet vooraf op de hoogte worden gesteld van de 
verkeers- en gedragsregels. 

Efficiency
Om een verkeersplan te kunnen opstellen, moet er soms een stelling worden 
verwijderd of verplaatst vanwege een onoverzichtelijke locatie, of moet er 
een hekwerk worden neergezet om de voetgangers te beschermen. Maar 
wees niet bang, als u dit slim aanpakt gaat dit hand in hand met efficiency. 
Als een locatie overzichtelijk is en de voorrangssituatie duidelijk, kunnen 
de heftruckchauffeurs met gepaste snelheid doorrijden, worden er minder 
missers gemaakt en gebeuren er minder ongelukken.



C o d e  G e z o n d  e n  V e i l i g  M a g a z i j n

H o o f d s t u k  6

V O E T G A N G E R S 
I N  H E T 
M A G A Z I J N

30



C o d e  G e z o n d  e n  V e i l i g  M a g a z i j n

31

Voetgangers in magazijnen zijn, net als in het straatverkeer, een kwetsbare 
groep. Uit een analyse van de bij de Inspectie SZW gemelde ongevallen met 
heftrucks blijkt dat het in bijna de helft (43 procent) van de ongevallen gaat 
om een aanrijding met voetgangers. Vaak zal hierbij de voetganger degene 
zijn die gewond raakt. 

Gedrag
In het magazijn zullen vrijwel altijd voetgangers rondlopen. Dit kunnen 
orderpickers zijn, maar ook heftruckchauffeurs die even niet met hun truck 
rijden, of leveranciers of klanten. De aanpak van de risico’s variëert per ‘rol’. 
Daarbij moet worden vermeld dat voetgangers zich veelal totaal niet bewust 
zijn van de risico’s die zij lopen. In de meeste gevallen worden die risico’s zelfs 
veroorzaakt door hun eigen gedrag. Door in goed gedrag te investeren, kan 
een groot aantal ongevallen worden voorkomen.

Verantwoordelijkheid
Niet alleen heftruckchauffeurs, maar ook voetgangers hebben een 
verantwoordelijkheid bij het voorkomen van ongevallen met heftrucks. Iets 
meer dan de helft (51 procent) van de voetgangers vindt dat veilig werken 
met een heftruck vooral de verantwoordelijkheid is van de heftruckbestuurder, 
terwijl 98 procent van de heftruckchauffeurs zegt extra op te letten als ze 
weten dat er voetgangers zijn in het magazijn, zo komt naar voren uit een 
eigen onderzoek binnen een SZW-project bij EVO-leden. Analyses van RIVM/
RPS tonen echter aan dat diezelfde voetganger een belangrijke rol heeft in de 
confrontatie met de heftruck. 

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met gebrekkig inzicht in wat de 
bestuurder kan en vooral in wat hij ziet; voor beide partijen is het moeilijk  
om zich in te leven in de mogelijkheden van de ander. 
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Het is daarom van groot belang dat voetgangers, in welke rol dan ook - 
kantoorcollega, teamleider, orderpicker, bezoeker of de heftruckchauffeur zelf 
als voetganger - inzicht krijgen in de risico’s van hun onverwacht gedrag. 
Leren begrijpen door een instructie wat een heftruckchauffeur wel of niet ziet, 
is daarvoor noodzakelijk. En: even snel iets halen aan de overkant en dwars 
door het magazijn lopen, is sowieso levensgevaarlijk.

Op www.cgvm.nl/voetgangers-in-het-magazijn staat een video die duidelijk 
maakt wat de heftruckchauffeur ziet en niet ziet. Het filmpje illustreert  
de ‘onzichtbaarheid’ van de voetganger voor de heftruckchauffeur.  
De chauffeur zelf denkt overigens alles goed onder controle te hebben.

Extra tip: Geef als leidinggevende het goede voorbeeld. Goed voorbeeld  
doet goed volgen!
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Tips voor de risico’s rond voetgangers in het magazijn

 Stel gedragsregels op, zorg ervoor dat ze bekend zijn en vooral: 
 handhaaf de regels. Goed gedrag van de leidinggevenden is daarbij 
 het halve werk

 Voetgangerspaden? Hartstikke goed. Maar zorg ervoor dat de 
 routing logisch is, zodat mensen niet in de verleiding komen buiten de 
 paden te lopen. Voorzie de paden verder van goede aanduidingen en 
 leg oversteekplaatsen aan (zebra’s)

 Instrueer bezoekers, geef ze een veiligheidshesje en persoonlijke 
 beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen. Laat bezoekers 
 niet zonder begeleiding door het magazijn lopen, volg een vastgestelde 
 route, binnen een vastgestelde tijd en geef dit door aan de magazijn-
 medewerkers. Maak voor de communicatie gebruik van grote borden, 
 beeldschermen of periodiek overleg
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Trucks van leveranciers en klanten, heftrucks om de voertuigen 
te laden en te lossen, op hun beurt wachtende chauffeurs en 
magazijnmedewerkers die heen en weer lopen om aanwijzingen te 
geven of vrachtbrieven te controleren: bij een laaddock is het altijd druk.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico’s bij laaddocks zijn:
 De vrachtauto rijdt weg terwijl de heftruckchauffeur nog aan het laden  
of lossen is

 Een interntransportmiddel rijdt de laadruimte van de vrachtauto  
binnen terwijl zich daar nog een persoon bevindt

Oplossingen
Om te voorkomen dat een vrachtauto voortijdig wegrijdt: neem de sleutels 
van de betreffende vrachtwagen in en geef ze pas terug nadat alle laad- en/
of loswerkzaamheden zijn afgerond. Bevestig bijvoorbeeld een haakje aan 
de dockdeur, waar de magazijnmedewerker de sleutels aan kan hangen 
voordat hij de deur opent en niemand erbij kan totdat de deur weer dicht is. 
Ook een keg om achter de wielen van de truck te leggen, kan afdoende zijn. 
Zorg ervoor dat de keg een sterk opvallende kleur heeft, zodat hij niet over het 
hoofd kan worden gezien. Bevestig keghouders aan de muur en handhaaf de 
procedure om de keg altijd in de houder terug te hangen.

Om te voorkomen dat een interntransportmiddel de laadruimte van de 
vrachtauto binnenrijdt terwijl zich daar nog een persoon bevindt: zorg voor 
opvallende werkkleding en goede verlichting, die centraal, van bovenaf, de 
ruimtes rond het dock verlicht én in de vrachtauto schijnt.

Good practice
Een bedrijf wijst chauffeurs die komen lossen een vak toe, dat wordt  
afgezet met lint. Door lint te gebruiken, kan het vak makkelijk groter of 
kleiner worden gemaakt, afhankelijk van de omvang van de zending. 
De chauffeur mag de loswerkzaamheden alleen in het toegewezen vak 
verrichten. Niemand anders heeft toegang tot het vak. Pas als de chauffeur 
zijn werk heeft afgerond en de losmeester het sein ‘veilig’ heeft gegeven, mag 
hij het vak verlaten. De losmeester verwijdert het lint en de losmedewerker 
weet nu dat hij de zending kan weghalen. Uiteraard is iedereen op de 
hoogte gesteld van deze maatregel.
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Vaak is er weinig ruimte in een gang, terwijl er veel moet gebeuren: 
orders verzamelen, schoonmaken, replenishment, en dan fungeert een 
gang ook nog vaak als loop- of rijroute naar een volgende hal. Vooral bij  
beperkte ruimte en vele bewegingen is het risico op een ongeval groot.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico’s in gangen zijn:
 Aanrijdingen tussen heftrucks en voetgangers
 Vallen door rondslingerend afval, zoals verpakkingsmateriaal

Oplossingen
Om aanrijdingen tussen voetgangers en heftrucks te voorkomen: breng  
belijning aan, zodat duidelijk is voor welke doeleinden een ruimte is ‘gereserveerd’. 
Voor het looppad kan bijvoorbeeld groene verf worden gebruikt en voor 
een rijpad gele. Verder zijn bolspiegels heel geschikt om de veiligheid van 
onoverzichtelijke situaties te vergroten. Ook goed licht helpt; hang de lampen 
boven een gang en niet boven een stelling. Bij gebruik van dynamische 
verlichting is het aan te raden de reactietijd en -afstand zodanig in te stellen dat 
de verlichting al aan is op het moment dat er een medewerker lopend, of rijdend 
met een hef- of reachtruck, een gang in komt.

Om vallen door rommel te voorkomen: plaats afvalbakken in een gang, 
bijvoorbeeld in vrijgemaakte picklocaties of op de kop van de stellingen, zodat 
een medewerker nooit ver hoeft te lopen naar een afvalbak. Belijn deze plekken 
ook zodat het altijd duidelijk is waar de bak moet staan. Dit brengt orde, 
netheid en structuur en dus meer veiligheid en efficiency. Een veelgebruikte 
methode voor het ordenen van uw magazijn is het 5S-systeem.

Good practice
In een magazijn was al van alles geprobeerd om de gangen netjes te houden, 
maar zonder resultaat. Een van de medewerkers stoorde zich zo aan gang van 
zaken, dat hij zei zelf verantwoordelijk te willen zijn voor drie gangen, als de 
andere medewerkers ook enkele gangen voor hun rekening wilden nemen. 
De manager vond het een goed idee en besloot er een schepje bovenop te doen 
door aan het eind van de week het team te belonen met taart als de gangen 
schoon waren gebleven. In de praktijk gebeurde het nog weleens dat er rommel 
in een gang lag, maar de medewerkers begonnen elkaar erop aan te spreken als 
ze het vermoeden hadden dat iemand een slordigheid op zijn geweten had. 
De taart kwam immers in gevaar…



C o d e  G e z o n d  e n  V e i l i g  M a g a z i j n

R i s i c o - h o t s p o t  3

S T E L L I N G E N

38

In verreweg de meeste magazijnen worden de goederen opgeslagen 
in stellingen. Het verplaatsen van pallets met zwaar materieel en 
de variatie in soorten en maten artikelen die opgeslagen liggen, 
leveren risico’s op.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico’s van stellingen zijn:
 Aanrijdingen door interntransportmaterieel, waardoor ze  
beschadigd raken, met alle gevolgen van dien, soms op de langere termijn

 Pallets die er aan de andere kant van de stelling uitvallen doordat ze niet  
goed zijn geplaatst. Dat betekent een groot gevaar voor medewerkers  
die daar aan het werk zijn

Oplossingen
Om te voorkomen dat stellingen worden aangereden: zorg ervoor dat 
chauffeurs van interntransportmiddelen goed zijn opgeleid, zodat zij het 
voertuig beheersen. Maak gebruik van aanrijbeveiliging op de stellingen, 
waardoor de schade, mocht het een keer misgaan, wordt beperkt. 
Controleer de stellingen regelmatig op aanrijschade. Zorg er ook voor dat 
een schade altijd wordt gemeld. Een open cultuur is daarbij van groot belang, 
zodat medewerkers niet bang zijn om het ‘op te biechten’ als zij met 
de heftruck een stelling hebben geraakt.

Om te voorkomen dat ladingen ‘doorvallen’: installeer camera’s op de vorken 
van de reachtrucks, zodat een chauffeur mee kan kijken, of bevestig kettingen 
vanaf het plafond, die bewegen als ze worden aangetikt. Daarnaast kan er ook 
gebruik worden gemaakt van een doorvalbeveiliging.

Good practices
"Het melden van schade moet worden beloond, niet bestraft", vindt een 
ondernemer. Zijn bedrijf heeft dit heel zakelijk benaderd en software laten 
ontwikkelen om zichtbaar te maken waar de meeste schades zijn ontstaan 
- dit kan overigens ook simpelweg op een whiteboard met een plattegrond 
en een stift. Een groot deel van het team voelde zich uitgenodigd om daar 
schademeldingen aan toe te voegen. Ook gingen zij meedenken hoe schades 
voorkomen konden worden op de meest genoemde locaties en op plaatsen 
waar een eenvoudige oplossing mogelijk was. Na drie maanden was het aantal 
schadegevallen op de hoeken van stellingen aanzienlijk gereduceerd. 
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Voor verkeer - voetgangers en rijdend materieel - dat vanuit 
een andere ruimte het magazijn binnenkomt, is de situatie vaak 
onoverzichtelijk, net als bij een doorgang in een stelling. 
Het is zaak ervoor te zorgen dat hoeken overzichtelijk 
zijn dat hef- of reachtrucks te hard rijden.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico’s van doorgangen zijn:
 Aanrijdingen tussen voetgangers en heftrucks
 Aanrijdingen tussen heftrucks onderling

Oplossingen
Om aanrijdingen tussen voetgangers en heftrucks te voorkomen: maak 
afzonderlijke voetgangersdeuren, bij voorkeur in het verlengde van het looppad, 
zodat voetgangers niet zijn geneigd toch door de truckdoorgang te lopen. 
Geef instructies, maak mensen verantwoordelijk en handhaaf de regels voor 
het gebruik van de verschillende deuren. Zet een hekwerk parallel aan de 
transportroute, zodat de voetganger beschermd is. Laat het hekwerk links 
en rechts van de deur of gang een meter doorlopen, om te voorkomen dat 
voetgangers onverhoeds in de baan van een heftruck lopen.

Om aanrijdingen tussen heftrucks onderling te voorkomen: zorg ervoor 
dat de deuren zijn voorzien van doorzichtige panelen - dat geeft de chauffeur 
zicht op de situatie in de ruimte die hij wil binnenrijden. Bolspiegels verbreden 
het zichtveld van de chauffeurs. Versmal rijpaden bij de ingang door middel 
van hoge aanrijbeveiliging om snelheid te beperken. Stel verkeersregels in, 
waarin onder meer staat wie voorrang heeft en welke rijsnelheid moet worden 
aangehouden. Geef goede instructies, zorg ervoor dat iedereen bekend  
is met de regels en handhaaf ze.

Good practice
Bij een bedrijf kwam het geregeld voor dat heftrucks met een te hoge snelheid 
door de doorgang reden. Dit leidde tot gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties. 
Hiervoor hebben zij een praktische en effectieve oplossing gevonden: een 
verplaatsbare wegversmalling. Doordat de heftruckchauffeur nu verplicht 
moet afremmen is de kans op onvoorzien gevaar aanzienlijk verminderd. 
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De wegen van de verschillende verkeersstromen kunnen elkaar 
kruisen in het magazijn en dat levert soms gevaarlijke situaties 
op: EPT’s uit de ene hoek, voetgangers over het looppad en 
een reachtruck vanaf de andere kant. 

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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Het belangrijkste risico op kruisingen is:
 Aanrijding tussen heftrucks en voetgangers en heftrucks onderling

Oplossingen
Om aanrijdingen tussen heftrucks en voetgangers en heftrucks onderling 
te voorkomen: maak verkeersregels en zorg ervoor dat iedereen ze kent, 
ook anderstaligen - bijvoorbeeld door gebruik te maken van pictogrammen 
- en tijdelijke medewerkers. Blijf instructie geven en handhaaf de regels. 
Ondersteun dit met hulpmiddelen, zoals spiegels, verlichting, belijning, 
waarschuwingstekens en verkeersborden. 

Good practices
Een bedrijf heeft blue spots geïnstalleerd op al zijn reachtrucks, waardoor de 
aanwezigheid van deze trucks al van grotere afstand kenbaar wordt gemaakt.

Een bedrijf heeft het laatste vak aan het einde van de stelling niet helemaal 
vol gezet, zodat de chauffeur beter overzicht heeft rond de uiteinden 
van een pad.

Een bedrijf heeft haar belijnde looppaden, die eerst op 50cm afstand van de 
koppen van de stellingen waren gelegd, verplaatst naar de overkant van 
“het plein”. Dit zodat voetgangers direct langs het omlijnde werkgebied van 
de goederenontvangst lopen in plaats van elke keer het kruisend verkeer, 
dat uit de gangpaden kwam, te moeten ontwijken.

Een bedrijf heeft een op verkeerslichten gebaseerde bewegingssensor 
geïnstalleerd bij het drukste kruispunt in het magazijn. Dit kruispunt lag 
precies in het verlengde van twee doorgangen naar andere hallen en was 
zeer onoverzichtelijk.
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In magazijnen delen voetgangers en intern transport dezelfde 
ruimte. Om ongelukken te voorkomen, moeten de loop- en de 
rijpaden goed van elkaar zijn gescheiden door bijvoorbeeld belijning 
of fysieke barrières, maar ook verkeerslichten kunnen effectief zijn.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico's op loop- en rijpaden zijn:
 Aanrijding tussen voetganger en heftruck
 Verkeerd plaatsen van spullen
 Laten slingeren van rommel

Oplossingen
Om een aanrijding tussen een voetganger en een heftruck te voorkomen:  
een relatief eenvoudige maatregel is het aanbrengen van belijning op de vloer, 
waardoor het verschil tussen een rij- en een looppad duidelijk is. Op de plaatsen 
waar de paden bij elkaar komen, is het raadzaam een barrière te plaatsen, zoals 
een hekje of aanrijbeveiliging. Reflecterende kleding helpt om de zichtbaarheid 
van voetgangers te vergroten en zwaailichten, geluidssignalen en blue of red 
spots maken de heftrucks goed hoor- en zichtbaar. Bolspiegels aan muren 
en stellingen zorgen er ook voor dat medewerkers elkaar beter zien. Alle 
medewerkers moeten een goede instructie krijgen over de regels en deze  
regels moeten ook worden gehandhaafd.

Good practices
Een bedrijf heeft het hele bedrijfsterrein voorzien van gekleurde 
belijning: groen voor looppaden, geel voor rijpaden.  

Een bedrijf heeft ervoor gekozen om op alle onoverzichtelijke hoeken fysieke 
barrières te installeren. Denk hierbij aan opstaande randen, aanrijbeveiliging 
of hekwerk. Voor de loop- en rijpaden in open ruimte heeft het bedrijf de 
zogenoemde ‘I see you and you see me’-procedure ontwikkeld: medewerkers 
moeten oogcontact maken en dat kenbaar maken door bijvoorbeeld een 
bevestigend knikje of een opgestoken duim, voordat zij voorrang nemen volgens 
de geldende verkeersregels. Vooral bij kruisend verkeer is dit van grote waarde 
gebleken. Het bedrijf benadrukt dat goede communicatie en handhaving 
essentieel zijn voor een goed resultaat.
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Op het in- en ompakstation wordt binnengekomen of te verzenden 
lading in-, uit- en omgepakt. Dit brengt onder meer tilwerk met zich 
mee, en repeterende werkzaamheden.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico's bij in- en ompakstations zijn:
 Fysieke overbelasting door veel handmatig tillen, ompakken,  
ladingen verzetten

 Aanrijdingen met interntransportmaterieel 

Oplossingen
Om fysieke overbelasting te voorkomen: geef instructies voor een juiste 
tilhouding en wijs daarbij ook op de eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen 
van een verkeerde tilhouding op de lange termijn. Stimuleer het juiste gebruik 
van de juiste hulpmiddelen. Check de werkruimte: heeft de in/ompaktafel de 
juiste hoogte? Staan de goederen op een goed bereikbare plaats? Zorg ook 
voor voldoende manoeuvreerruimte, zodat medewerkers om de goederen heen 
kunnen lopen en daardoor minder hoeven te reiken. Til zware dozen met  
zijn tweeën indien mogelijk.

Om aanrijdingen met interntransportmaterieel te voorkomen: zorg voor  
een goede locatie van de werkplek; niet te dicht bij een rijroute en afscherming 
door middel van bijvoorbeeld een hekwerk.

Good practice
In het magazijn van een bedrijf was het ziekteverzuim door fysieke belasting 
hoog. De eerste stap naar een lager verzuim was de werknemers bewust te 
maken van de specifieke arbeidsrisico’s voor hun eigen lichaam, juist op lange 
termijn. Zij begrepen het daardoor beter en werden hierdoor gemotiveerd 
de problemen aan de orde te stellen en met ideeën te komen. Doordat hun 
werkgever de problemen merkbaar serieus nam, werden werknemers ook 
gestimuleerd de instructies toe te passen. Door deze aanpak daalde het 
ziekteverzuim in twee jaar tijd met vijftig procent.

Meer good practices over het voorkomen van fysieke overbelasting 
staan op www.cgvm.nl/fysieke-belasting
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Een entresol, ook wel tussenverdieping genoemd, is een zelfdragende 
constructie tussen twee etagevloeren. Bedrijven creëren hierdoor 
extra opslag- of werkruimte, maar het brengt ook risico’s met zich 
mee: instortgevaar, slipgevaar op de trap en valgevaar aan de randen 
van de entresol.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico's bij een entresol zijn:
 Instorten omdat de vloer te zwaar wordt belast of omdat 

 de vloer niet goed wordt onderhouden
 Medewerkers of goederen vallen van het entresol 

Oplossingen
Om te voorkomen dat het entresol instort: zorg ervoor dat de maximale 
belasting van de vloer (in kilo per vierkante meter) duidelijk zichtbaar is voor alle 
gebruikers, bijvoorbeeld door dit te vermelden bij de opgang. De belasting moet 
regelmatig worden gecontroleerd door een deskundige. De vloer moet jaarlijks 
door een externe deskundige worden gecontroleerd volgens de NPR 5055. 

Om te voorkomen dat medewerkers van de entresol vallen: beveilig op- en 
afzetplaatsen met kantelhekken in plaats van met kettingen en losse hekken, 
want anders is de kans groot dat een medewerkers ze per ongeluk open laat. 
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is bij de op- en afzetplekken en rondom de 
trappen zodat de medewerkers gemakkelijk kunnen manoeuvreren.

Good practices
Bij een technische groothandel werd vanwege assortimentsuitbreiding gekozen 
voor een entresolvloer voor de opslag van langzaamlopende artikelen. In de 
loop van de tijd kwam in elke order wel een artikel voor dat van de entresolvloer 
moest worden gehaald. De medewerkers vonden het te veel werk om dit elke 
keer op een pallet te zetten en een heftruck te gebruiken om de goederen, order 
voor order, van de entresolvloer te halen. Medewerkers liepen dan ook met 
producten onder arm van de trap af, waardoor een paar medewerkers vielen 
doordat ze een traptrede misten. Meerdere medewerkers hadden een traptrede 
gemist en waren gevallen. Hierdoor was het verzuim hoog. De oplossing was 
uiterst eenvoudig: in het WMS werden deelorders aangemaakt voor de zone 
‘entresolvloer’ en nu was één medewerker maar eens per twee uur aan de beurt 
om naar boven te gaan. De deelorders worden in batch verzameld en op een 
pallet geplaatst, waarna een heftruck de pallet afneemt vanuit een kantelhek en 
de lading naar de consolidatiezone brengt in de expeditie. 
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De accu’s van elektrisch interntransportmaterieel moeten regelmatig 
worden opgeladen. De meeste bedrijven hebben hiervoor een 
acculaadstation ingericht. De accu’s zijn zwaar en gevuld met 
gevaarlijke stoffen. Medewerkers moeten er dus voorzichtig 
mee omgaan.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 



C o d e  G e z o n d  e n  V e i l i g  M a g a z i j n

51

De belangrijkste risico’s bij acculaadstations zijn:
 Ontstaan van knalgas (explosiegevaar)
 Zuur op handen en/of in ogen

Oplossingen
Om te voorkomen dat er knalgas ontstaat: bij het laden van accu’s 
komt waterstofgas vrij. Als dit in aanraking komt met zuurstof, kan het uiterst 
gevaarlijke knalgas ontstaan, met bijbehorend ontploffingsgevaar. De ruimte 
waar de accu’s worden geladen, moet dan ook goed zijn geventileerd. 
Het is aan te raden om aan de leverancier te vragen of de beoogde locatie 
voldoet aan de eisen op dit gebied.

Om te voorkomen dat de medewerker zuur op zijn handen en/of in  
zijn ogen krijgt: zorg ervoor dat handschoenen en gelaatbescherming 
beschikbaar zijn op een vaste plaats in het acculaadstation en stel het  
dragen ervan verplicht. Installeer ook een zogeheten oogdouche, zodat  
de medewerker zijn ogen kan uitspoelen als het onverhoopt toch mis  
is gegaan, om blijvend oogletsel te voorkomen.

Good practices
Na enkele incidenten met gelukkig een goede afloop, besloot een bedrijf 
maatregelen te nemen. Er werden twee medewerkers aangewezen die de 
accu’s mochten wisselen. Zij kregen hiervoor een instructie. Ook werd er een 
lijst opgesteld met werkzaamheden die altijd moeten worden gedaan en zaken 
waarop zij altijd moeten letten. Zij moeten deze lijst ook aftekenen. De manager 
maakt sindsdien ook regelmatig een controlerondje door de acculaadruimte, 
onder meer om te checken of alle hulpmiddelen aanwezig zijn en goed 
functioneren. Met alle medewerkers is de afspraak gemaakt dat zij het melden 
als er iets ontbreekt of zien dat er iets niet in de haak is. Sinds het bedrijf deze 
maatregelen heeft genomen, zijn er geen incidenten meer geweest.
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Op bedrijfsterreinen komen alle soorten verkeer bij elkaar, 
van voetgangers - inclusief buitenlandse chauffeurs en bezoekers - 
tot bestel- en vrachtauto’s en heftrucks. En dan zijn er ook parkeer- 
plaatsen, toegangspoorten en ingangen naar het kantoor en het 
magazijn. Met alle risico’s van dien.

Meer informatie over deze risico-hotspot? Kijk op www.cgvm.nl 
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De belangrijkste risico’s op het bedrijfsterrein zijn:
 Aanrijding tussen heftruck en bestel- of vrachtauto
 Aanrijding tussen voetganger en voertuig

Oplossingen
Om een aanrijding tussen een heftruck en bestel- of vrachtauto te 
voorkomen: stel een verkeersplan op voor het terrein, zorg ervoor dat iedereen 
op de hoogte is van de regels - ook bezoekers - en handhaaf ze. Breng 
belijning aan om de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden 
maar ook om parkeervakken, vakken waar goederen mogen staan of juist 
niet, te markeren. Zorg voor toezicht op het bedrijfsterrein. Stel de regel in dat 
vrachtwagenchauffeurs bij hun voertuig blijven of op een veilige manier naar de 
medewerkers die de transporten afhandelen toe kunnen gaan. Zet geen hoge 
stapels pallets of goederen op plaatsen waar ze het zicht belemmeren.

Om een aanrijding tussen een voetganger en voertuig te voorkomen: zorg 
ervoor dat voet- en rijpaden van elkaar gescheiden zijn en markeer ze met 
verschillende kleuren belijning. 

Good practices
Bij een bedrijf hadden medewerkers grote moeite om instructies te geven aan 
chauffeurs op het bedrijfsterrein die de Nederlandse, Engelse of Duitse taal 
niet machtig zijn. Als eerste stap werd besloten de regels weer te geven in 
pictogrammen en een infographic om de boodschap duidelijk over te brengen. 
Deze aanpak was succesvol, maar nog niet voldoende, vond het bedrijf. Samen 
met de afdeling inkoop werd een aanvullende oplossing gevonden: bij elke 
bestelling worden instructies meegestuurd en de leverancier die ze ontvangt, 
is verplicht gesteld om deze in de juiste taal door te sluizen naar de logistiek 
dienstverlener. Laatstgenoemde moet tekenen voor ‘gelezen’, nog voordat de 
goederen worden opgehaald. Inmiddels liggen de instructies in vele talen bij de 
portier.
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De magazijnen die in het verleden de prijs ‘Het Veiligste Magazijn van Nederland’ 
hebben gewonnen, zijn net als de heftruckhelden, in meerdere opzichten 
voorbeeldmagazijnen. Ze zijn veilig, hebben een hoge productiviteit, er worden 
minder fouten gemaakt en het ziekteverzuim is laag. Daarnaast hebben ze meer 
tevreden medewerkers, wat leidt tot weinig verloop en een stabiele organisatie. 
Veiligheid heeft dus vele voordelen, zeker ook in bedrijfseconomisch opzicht.

Wat vooral opvalt bij deze bedrijven:
 Een opgeruimd en schoon magazijn is een goede basis voor veiligheid.  
Bijna elke winnaar van het Veiligste Magazijn heeft bewust of onbewust  
de 5S-methode - een methode gericht op het verbeteren van de organisatie 
met de werkplek als uitgangspunt - geïmplementeerd

 In een veilig magazijn worden schades en ongevallen geanalyseerd  
en geëvalueerd. De winnende bedrijven hebben allemaal een schade-  
en ongevallenregistratiesysteem, of dat nu een excel-sheet is of  
een heel geavanceerd systeem

 Er wordt gesproken met de schadeveroorzaker, maar er wordt niet  
met hem of haar afgerekend

54
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Prijswinnaars 2015

AkzoNobel Decorative Coatings
Verfproducent AkzoNobel Decorative Coatings in Groot-Ammers hanteert 
voor heftrucks het ‘halo-principe’ en zorgt ervoor dat voetgangers dat ook 
kennen: binnen de zogenoemde gele zone, een straal van twee meter rond 
de truck, is oogcontact en communicatie tussen voetganger en chauffeur 
verplicht en moet de chauffeur de snelheid verlagen tot vijf kilometer per uur. 
In de rode zone, één meter rond de truck, moet de chauffeur het voertuig 
stilzetten, de lading neerzeten en zijn handen omhoog houden om duidelijk 
te maken dat hij niets onverwachts gaat doen.

CEVA Logistics Nederland B.V. 
Logistiek dienstverlener CEVA Logistics Nederland B.V. in Oud Gastel 
legt veel verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf. Daardoor zijn de 
medewerkers meer gefocust op veiligheid. Op diverse plaatsen hangen 
‘direct correct’-borden waarop medewerkers gevaarlijke situaties die 
direct moeten worden opgelost, kunnen zetten. Voor de continuïteit 
van de veiligheidsaanpak bespreekt de manager elke maand een nieuw 
veiligheidsthema met de medewerkers.
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Prijswinnaars 2014

Valeo Service Benelux 
Bij Valeo Service Benelux, groothandel in de autosector, wordt iedereen 
gestimuleerd na te denken en zelf met ideeën te komen. Daarom hangt 
er in het magazijn een ‘verbeterbord’. Dit is een prikbord waarop alle 
medewerkers in het magazijn hun voorstellen voor verbetering van 
de veiligheid kwijt kunnen. De roze kleur van de memo’s zorgt voor 
extra aandacht. Iedere medewerker wordt gestimuleerd om zeven 
verbetervoorstellen per kwartaal in te dienen en krijgt een beloning als  
dat lukt. De voorstellen worden altijd serieus door het management 
besproken en indien mogelijk uitgevoerd.

NedTrain
Bij NedTrain in Berkel-Enschot, onderhoudsbedrijf van spoorwegmaterieel, 
worden inspectierondes gelopen en spreken medewerkers elkaar aan 
op onveilige situaties. Elke zes weken wordt er een veiligheidslunch 
georganiseerd. Om het picken van zware producten eenvoudiger te maken, 
worden reachtrucks gebruikt om de pallets naar voren te rijden, zo dicht 
mogelijk bij de expeditie. Verder zijn de werkplekken zo ingericht, dat de 
werkhoogte is aangepast aan de lengte van de individuele medewerkers.
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Prijswinnaars 2013

Abbott Biologicals
Kenmerkend voor de cultuur bij Abbott Biologicals in Olst, producent 
van farmaceutische producten, is dat er een team van medewerkers uit 
beide magazijnen is gevormd, die het veiligheidsbeleid hebben opgezet 
en ingevoerd. Zij komen continu zelf met ideeën en verbetervoorstellen 
om de logistieke processen en de veiligheid te verhogen. Niet van 
bovenaf opgelegd, maar gedragen en uitgevoerd door de organisatie zelf. 
Dagelijks is er een ‘stand-up-overleg’ bij een uitgebreid mededelingenbord 
waarop de aandachtspunten staan en dat dagelijks wordt bijgewerkt. De 
medewerkers zijn zich bewust van de risico’s; tijdens de veiligheidsrondes 
worden ze er regelmatig op getoetst. Dagelijks wordt een indeling gemaakt 
voor het onderhanden werk. Daardoor ontstaat een natuurlijke roulatie van 
de werkzaamheden. 

Jabil Circuit Netherlands
Om een cultuurverandering te bereiken, werd bij Jabil Circuit 
Netherlands in Venray, producent van elektronische apparatuur, voor de 
heftruckchauffeurs een trainingsprogramma ontwikkeld. Nieuwkomers, 
ook uitzendkrachten, krijgen een theorietraining die is afgestemd op het 
type truck dat ze gaan besturen en een toets. Dit heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de veiligheid. Cultuurverandering is volgens 
Jabil een langdurig proces.

Prijswinnaars 2012

DC Brabant Philips Lighting
Door regels en veiligheidsmaatregelen op borden, markeringen en tekens 
duidelijk zichtbaar aan te brengen op de werkvloer en op de wanden van 
het magazijn, wordt iedere medewerker van Philips Lighting in Eindhoven 
de hele dag door herinnerd aan de noodzaak om veilig te werken. Visuele 
hulpmiddelen kunnen de veiligheidsaanpak goed ondersteunen.
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Overige good practices 

Geodis Logistics Netherlands
Logistiek dienstverlener Geodis Logistics Netherlands in Venlo ontwikkelde 
zelf een awarenesscampagne. Een aantal zelfgekozen thema’s op het 
gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid wordt op een prikkelende 
manier onder de aandacht gebracht van het personeel door middel van 
onder meer posters en toolboxes (voor leidinggevenden). Per thema wordt 
personeel verder gemotiveerd door bijvoorbeeld gadgets en workshops. 
Vast onderdeel van deze campagne is de zelf ontwikkelde mascotte VIC 
(Veiligheid is Cruciaal). Om de aandacht vast te houden, keren thema’s 
jaarlijks in een nieuw format terug. 

Daalimpex Velsen
Heftruckchauffeurs en de managers van voormalig logistiek dienstverlener 
Daalimpex, nu Kloosterboer, in Velsen hebben besloten een gezamenlijk 
veiligheidsteam in te stellen in het bedrijf, met afvaardigingen van 
alle afdelingen om zo een groter draagvlak te verkrijgen voor een 
veiligheidsprogramma.
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De winnaar, Richard Jansen (rechts),
heftruckchauffeur bij het dc in Zwolle.

Albert Heijn
Supermarktconcern Albert Heijn heeft veiligheid op ludieke wijze onder de 
voortdurende aandacht gebracht door de ‘Heftruckhelden’-competitie in 
alle dc’s in te stellen. In het voorjaar hebben twee finalisten om de beker 
gestreden. De winnaar, Richard Jansen, heftruckchauffeur bij het dc in 
Zwolle: "Nieuwe heftruckchauffeurs krijgen een geel veiligheidshesje, zodat  
zij beter zichtbaar zijn. Collega’s houden op deze manier rekening met de 
onervarenheid. Dit kan bijvoorbeeld door geduldiger te zijn, extra afstand te  
houden of hulp te bieden.” Marco van Grinsven, Vice president Logistics bij  
Albert Heijn, zegt over Heftruckhelden: “De combinatie serieuze aangelegen-
heid en fun brengt vakmanschap en veiligheid naar een hoger niveau.”
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Heftruck

Moet een heftruckchauffeur worden opgeleid?
Ja, dat moet. Volgens artikel 7.17c lid 1 van het Arbobesluit moet de 
werknemer beschikken over een specifieke deskundigheid voor de bediening 
van dit arbeidsmiddel en is de werkgever hiervoor verantwoordelijk. De 
heftruckchauffeur moet dus wel worden opgeleid.
De gebruiker moet bekend zijn met de bediening van de machine en 
de aard van de werkzaamheden. Kort gezegd moet hij machinegericht, 
werkgerelateerd en aantoonbaar zijn geïnstrueerd. Dat houdt in dat hij moet 
zijn opgeleid voor de machine waarmee hij gaat werken. Een certificaat zou 
dat kunnen aantonen.
Of een chauffeur deskundig is, blijkt bijvoorbeeld uit zijn vaktechnische 
vaardigheden, zoals het positioneren van de truck, het positioneren van 
de pallet in een stelling en het laden van de vrachtauto, maar ook of 
hij theoretische kennis heeft en of hij de verkeers- en voorrangsregels 
kent bij u in het bedrijf, zoals de maximale rijsnelheid, de rijroutes en de 
onderhoudsverantwoordelijkheden.

Wanneer moet de heftruckopleiding worden herhaald?
Er is geen wettelijke herhalingstermijn. Bij een groot deel van het bedrijfsleven 
en de meeste opleiders is draagvlak voor de ongeschreven wet dat om de 
vijf jaar herhalen van de interntransportopleiding noodzakelijk is om kennis, 
veiligheidsbewustzijn en vaardigheid op peil te houden.

Welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever voor het opleiden van zijn 
medewerkers?
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, die moet worden gedragen door 
werkgever en werknemer: om gezond en veilig te kunnen werken, is de 
werkgever verplicht om te voorzien in voorlichting en instructie en moet de 
werknemer daaraan deelnemen. De werkgever bepaalt in welke vorm de 
voorlichting en instructie wordt gegeven en faciliteert deze.

Wat is een gedegen instructie?
Als alle aspecten worden behandeld die een persoon in staat stellen om zijn of 
haar taak veilig en efficiënt uit te oefenen. Zeer belangrijk is dat instructies zich 
niet beperken tot het verschaffen van informatie, maar dat er ook wordt getoetst 
en gehandhaafd. 
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Mag de interntransportopleiding worden gegeven door een eigen 
bedrijfsinstructeur?
Ja, dat mag. Het opleiden van interntransportmedewerkers is echter vakwerk 
en kan niet zomaar door de eerste de beste worden gedaan. De instructeur 
moet een gedegen en deskundig gegeven instructie (onderricht) hebben 
gevolgd om als bedrijfsinstructeur eigen personeel op te leiden.

Mag een medewerker met een vorkheftruckcertificaat ook op een ander 
interntransportmiddel rijden?
Nee, dat mag hij of zij niet zomaar. Een medewerker moet machine- en 
werkgericht zijn opgeleid. Het is evengoed belangrijk dat een transportmiddel 
niet voor andere doeleinden wordt ingezet dan waarvoor het is ontworpen. 
Daarom is het opleiden van medewerkers ook zo belangrijk. Als een 
transportmiddel voor andere doeleinden wordt ingezet, kan het goed zijn dat 
hierbij nieuwe risico’s ontstaan waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. 
Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik is het optillen van mensen met een 
heftruck op de vork.

Geldt er een maximale snelheid voor de heftruck?
De snelheid waarmee een heftruck rijdt, moet zijn afgestemd op de omgeving 
en mag absoluut geen gevaar opleveren. Trucks die zijn voorzien van 
massieve banden hebben een maximumsnelheid van 6 km/h. Heftrucks met 
luchtbanden mogen niet harder rijden dan 16 km/h. Achteruit rijden mag 
alleen stapvoets.

Vanaf welke leeftijd is het toegestaan om een heftruck te besturen?
Dat mag vanaf 16 jaar, maar tot de chauffeur 18 jaar is, mag hij of zij 
uitsluitend werken onder deskundig toezicht. Door het gemis aan ervaring is 
deze leeftijdsgroep namelijk altijd een potentiële risicogroep. Zelfs als de 16 of 
17-jarige wél de opleiding heeft gehad is het verboden om hem of haar zonder 
begeleiding te laten werken. 

Het deskundig toezicht moet de eventuele gevaren die de werkzaamheden 
met zich meebrengen voldoende ondervangen. Het deskundig toezicht moet 
zo zijn georganiseerd dat de gevaren, die op grond van volgens de Arbowet 
voorgeschreven RI&E aan die werkzaamheden zijn verbonden, voor jeugdige 
werknemers, worden voorkomen. 
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Verkeersplan

Is een verkeersplan verplicht?
Een verkeersplan is een middel voor een werkgever om te voldoen aan 
de verplichting te voorzien in een veilige en gezonde werkomgeving. Een 
verkeersplan is niet expliciet verplicht gesteld in de wetgeving, maar het is een 
onmisbaar onderdeel van de borging van veiligheid in elke werkomgeving met 
(intern) transport.

Zijn er regels voor belijning?
Nee, in de Arbowet staan geen specifieke regels voor belijning, ook niet over 
bijvoorbeeld kleur- en materiaalgebruik. Goede belijning en vloermarkeringen 
zijn echter van groot belang. Ze brengen structuur aan en orde in uw 
magazijn. Een gestructureerde werkplek leidt tot overzicht, rust en focus. Een 
niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat het op termijn ook de productiviteit 
verhoogt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zijn veiligheidsschoenen altijd verplicht? 
Als blijkt uit de RI&E dat er een risico bestaat op overrijden van de voet, of 
bijvoorbeeld een risico dat er artikelen uit een stelling vallen, dan is in een 
magazijn waar zowel rijdende interntransportmiddelen als voetgangers 
aanwezig zijn, het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Let op: hiervoor 
gelden geen uitzonderingen, de regel geldt ook voor kantoorpersoneel, 
bezoekers of iemand die ‘even snel’ iets uit het magazijn wil pakken.

Zijn veiligheidsschoenen op looppaden verplicht?
In beginsel is hier geen verplichting toe. Los van het feit dat een truck zich niet 
laat tegenhouden door een lijntje, is het meer dan raadzaam om het dragen 
van veiligheidsschoenen in alle gevallen verplicht te stellen en te faciliteren in 
uw magazijn.

Is het verplicht om een veiligheidshesje te dragen in het magazijn?
Nee, dit is niet wettelijk verplicht. Omwille van de veiligheid wordt het dragen 
van een veiligheidshesje echter wel aangeraden. Bezoekers kunnen door 
middel van een ander kleur hesje worden onderscheiden van de werknemers. 
Dit zodat zij extra opvallen. 
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Is het gebruik van de veiligheidsgordel op een interntransportmiddel 
verplicht?
Indien er een veiligheidsgordel op de heftruck aanwezig is MOET de 
veiligheidsgordel gedragen worden. Bij een zijwaartse kanteling van de 
heftruck zal de chauffeur altijd de neiging hebben aan de lage zijde van de 
truck eruit te springen. Het risico van beknelling is dan erg groot. Daarom 
moet de heftruck zijn uitgerust met een voorziening die voorkomt dat de 
chauffeur bekneld kan raken tussen de truck en de vloer als hij kantelt. 
Dit kan ook een cabine zijn met deuren die tijdens het rijden gesloten zijn. 
Als de truck een open constructie heeft dan moet een veiligheidsgordel of 
veiligheidsbeugel aanwezig zijn en tijdens het rijden gebruikt worden.  
Art 7.17a lid 4 arbeidsbesluit geeft aan dat er een systeem gemonteerd moet 
zijn dat voorkomt dat te vervoeren personen – bestuurders- bekneld kunnen 
raken als de heftruck kantelt of omslaat.

Keuren van stellingen

Is het verplicht om magazijnstellingen te keuren?
Arbeidsmiddelen - dus ook stellingen - moeten volgens het Arbobesluit 
worden gekeurd voordat ze in gebruik worden genomen en na een 
beschadiging, bijvoorbeeld doordat een heftruck ertegenaan is gereden. 

De werkgever is verantwoordelijk voor het inrichten van een veilige 
werkplek; het is dus aan te raden om stellingen in magazijnen waar rijdende 
transportmiddelen worden gebruikt, regelmatig te laten keuren door een 
deskundige. Na een schade of aanrijding moet de werkgever beoordelen of 
veilig werken nog mogelijk is. Als dat niet het geval is, moet de werkgever actie 
ondernemen en een deskundige raadplegen. Dat kan een keuringsinstantie 
zijn, of de leverancier van de stellingen.

Mag een eigen werknemer een stelling keuren?
Ja, mits deze eigen werknemer deskundig en controleerbaar is opgeleid.
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