
Bewust Veilig Leidinggeven

Sybille van Bladel Tempo-Team

Jelle van Draanen EVO



Even voorstellen…



Feiten in beeld:

Tempo-Team
2e hr dienstverlener 

150

Ernstige ongevallen 

4
oorzaken

38%
Verzuim door 
overbelasting

1 
doel

3 sectoren80%
Veroorzaakt door mens

750.000 
flexwerkers per dag

7%
groeiprognose



Omgevingsfactoren uw DC:

Demografie

Technologie

Wetgeving

Economie Uw DC



veiligheidscultuurladder



Hoe veilig is mijn magazijn?



Techniek



Mens & Gedrag



9 op de 10 medewerkers kent de gevaren en gedragsregels in het magazijn

7 op de 10 doet er ook wat mee



Samenwerking & impact veiligheid



Samenwerking & impact veiligheid



Rol van de leidinggevende?









Wat kun je morgen anders doen?



Gedrag beïnvloeden binnen een groep

Opleiden

Faciliteren Empoweren

Handhaven Aanmoedigen



Bedoeld = nog niet gezegd

Gezegd = nog niet gehoord

Gehoord= nog niet begrepen

Begrepen= nog niet akkoord

Akkoord = nog niet gedaan

Gedaan = nog niet als bedoeld



Profielen

2

4

5

6.Calamiteiten

5. Regels & Procedures

2. Middelen

1. Lay out

7. Orde & Netheid

9. Veiligheidsbewustzijn

8. Cultuur

3. Opleiding

4. Arbozorg



Stap 1

Vragen beantwoorden

Miniscan Veiligheid

Stap 2

Score berekenen

Stap 3

Gemiddelde
& Profiel

Stelling is waar Vraag

Er zijn geen onoverzichtelijke situaties in het magazijn  

Er is geen onnodig kruisend verkeer

Loop- en rijroutes zijn gescheiden en zijn logisch en verleiden niet tot het nemen van afkortingen

Toegangen zijn voorzien van hekjes die voorkomen dat een voetganger direct op een rijpad  terecht komen

Ganpaden zijn voldoende breed voor de gebruikte intern transportmiddelen

Magazijnstellingen voldoen aan eisen en worden jaarlijks geinspecteerd/gekeurd

Intern transportmiddelen voldoen aan de gestelde eisen en worden periodiek geinpecteerd/gekeurd

Loop- en rijpaden zijn gescheiden (belijning/ barieres) 

Acculaadstations voldoen aan de gestelde eisen

Middelen worden gekozen om de ergononische omstandigheden van de medewerker te verbeteren

Bestuurders van interne transportmiddelen zijn opgeleid in het gebruik en worden minimaal eens in de vijf jaar bijgeschoold

Nieuwe magazijnmedewerkers doorlopen een introductie programma waarbij gevaren en geldende regels & procedures aan de orde komen

Medewerkers worden regelmatig getraind in de geldende veiligheidsprocedures en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Medewerkes worden getraind in de geldende noodprocedures (brand, ontruiming, ongeval) en gebruik van beschikbare blusmiddelen

Bezoekers worden geinstrueerd in de geldende gedragsregels in het magazijn

Er is beleid geformuleerd dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten

Periodiek wordt een RI&E uitgevoerd waarbij medewerkers betrokken worden

De verbeteracties die naar aanleidig van de RI&E zijn opgenomen in een plan van aanpak worden allemaal uitgevoerd 

Incidenten en ongevallen worden geregistreerd en geanalyseerd

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschikbaar gesteld

Er zijn gedragsregels voor magazijnbezoekers opgesteld 

Er zijn gedragregels voor magazijnmedewerkers opgesteld

Vastgelegde regels en procedures zijn voor medewerkers bereikbaar en makkelijk toegankelijk

Wijzigingen in  regels en procedure worden (duidelijk) gecommuniceerd

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 1 16 21 26 31 36 41

2 7 12 17 22 27 32 37 42

3 8 13 18 23 28 33 38 43

4 9 14 19 24 29 34 39 44

5 10 15 20 25 30 35 40 45



Bedankt voor uw aandacht!


