
STATISTIEKEN ARBEIDSONGEVALLEN 

• Totaal aantal arbeidsongelukken 
stabiliseert rond 2100 per jaar 
 
 

• Logistiek doet het als sector iets 
slechter dan gemiddeld 
 
 

• Ongevallen met heftrucks 
stabiliseert, loopt ongeveer gelijk 
met economische groei NL 



STATISTIEKEN MAGAZIJNEN EN BATTERIJEN 

• Circa 100.000 magazijnen in NL en 600.000 mensen werkzaam in logistiek 
• 150 ernstige ongelukken, 7 met dodelijke afloop 
• Stabilisering van ongelukken in de laatste jaren 
• Weinig statistieken van batterijen (30 ongelukken in 9 jaar volgens 

arbeidsinspectie). Batterij is geen issue? 
 

• In Nederland ongeveer 100.000 elektrische trucks met een batterij 
• Servicemeldingen uit eigen ervaring 

• Wekelijks een VOR 
• Elke maand melding van ontploffende batterij of cel 
• Elke maand andersoortig ongeluk, bijvoorbeeld brand, omgevallen 

batterij, beknelling, letsel door zuur of zuur in milieu 
 



STATUS QUO 

We geven meer geld uit aan veiligheid, maar het wordt niet beter? 

 

http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2014/9/aantal-heftruckongevallen-neemt-maar-niet-af-10117170
http://www.agf.nl/artikel/147890/Meer-dodelijke-ongevallen-met-heftrucks
http://www.technischwerken.nl/nieuws/aantal-ongelukken-in-magazijnen-moet-omlaag-vanaf-2016/
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IN CONTROL VAN BATTERIJ-VEILIGHEID 
Inrichting laadstation 
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Voldoen aan regelgeving 

 



 
We hebben het allemaal op orde en toch gaat het aantal incidenten niet omlaag. 

 
Waarom? 
 
 
Een goed ingericht laadstation is stap 1. 

Stap 2, minstens zo belangrijk, is goede laaddiscipline. 
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Laaddiscipline: 
• Inrichting laadstation 
• Voldoen aan regelgeving (NPR/HACCP) 
• Laadfilosofie 
• Periodieke rust na laden 
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Laaddiscipline 

 

Laaddiscipline: 
De inrichting en het materieel enerzijds 
Wat je er mee doet anderzijds 

Het maakt uit of:  
• Je begrijpt wat je doet 
• Je aan de regels houdt  
• Je zonder bewustzijn maar wat doet 
Zeker als het gaat om batterijen. 



CASUS GROOTHANDEL 

Gebeurtenis 
Bij een technische groothandel ontploft in de eerste meters bij het wegrijden uit het 
laadstation de batterij in de truck. De heftruckchauffeur wordt per ambulance afgevoerd. 
De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.  

Uit onderzoek naar het ongeluk blijkt 
• Het laadstation voldoet aan de minimale eisen voor een laadstation. Er hangt een 

instructiebord aan de andere kant van het acculaadstation. Er is met beleid geïnvesteerd. 
• De truck en batterij zijn goed onderhouden, richting het einde van de levensduur en 

worden binnenkort vervangen. Alles is BMWT gekeurd. 
• Het mechanisme om de klep open te houden bij het laden van de batterij is kort geleden 

defect gegaan. Reparatie vond men zonde van het geld zo vlak voor levering nieuwe truck. 
• Men zag er geen kwaad in om de truck te laden met de klep dicht. Er zitten gaten in. 
• De batterij is aan het einde van zijn levensduur en gast als gevolg iets meer dan normaal. 
• Er is extra drukte in het magazijn. Als gevolg worden er langere diensten gedraaid en voor 

logistiek gekwalificeerd uitzendpersoneel ingehuurd. 

Waar zet u op in om een dergelijk ongeluk in de toekomst te voorkomen? 
a. Kwaliteit materiaal & onderhoud  
b. Professioneel personeel & Veiligheidscultuur 
c. Professionele inrichting laadstation & Voldoen aan regelgeving  
d. Geen van deze 
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Geïnspireerd door veiligheidsdenken luchtvaart 
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IN CONTROL VAN BATTERIJ-VEILIGHEID 
Controle-lagen 

 

simulations.muyomi.com 
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Mijn stelling 
Next level veiligheid in logistiek,   
Een kwestie van professioneel denken en samenwerken.   
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Professionaliteit Logistieke Operatie 
• Gedisciplineerde operatie 
• Veiligheidscultuur 
• Werkomgeving 
• Energiedekking 

Kenmerken Logistiek Operatie 
• Complexiteit Operatie 
• Wisselende Operatie 
• Werktemperatuur 
• Eisen uptime batterij 

Controle over Batterij Materieel 
• Kwaliteit materiaal  
• Onderhoudsniveau 
• Vinger aan de pols energiedekking 
• Zorgvuldig gebruik 

Laaddiscipline 
• Inrichting laadstation 
• Voldoen aan regelgeving (NPR/HACCP) 
• Laadfilosofie 
• Periodieke rust na laden 

Kwaliteit Operationeel Team waar gaat om Batterijen 
• Gekwalificeerd personeel 
• Werken volgens heldere verantwoordelijkheden 
• Veiligheidscultuur 
• Bewust van operationele marges 

Voor batterij relevante controle-lagen van Logistieke operatie 

Controle-lagen batterij operatie 
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5. Wat is het meest waar 

Als het gaat om veiligheid is de mens een risico of een asset? 
a. Een risico, maar met een goed veiligheidssysteem verklein je het risico 
b. Een risico, maar door mensen verantwoordelijk te houden verklein je het risico 
c. Een asset, mits er een goed veiligheidssysteem in place is 
d. Een asset, mits mensen de kans krijgen hun verantwoordelijkheid te nemen 

 

 

IN CONTROL VAN BATTERIJ-VEILIGHEID 
Professionaliseren: Bewust van operationele veiligheidsmarges 

 



Mens als asset of als risico zien; er gebeurt iets anders. 
 
Professionalisering, zowel individueel als teamwerk 
 
 
Doe je door mensen de kans te geven verantwoordelijkheid te nemen 

 

IN CONTROL VAN BATTERIJ-VEILIGHEID 
Professionaliseren: Bewust van operationele veiligheidsmarges 

 

• Benutten expertise van mensen 
• Ontwikkelen van expertise van mensen 

Hoe? 



Next level veiligheid: 
Gezamenlijk nadenken over veiligheid aan de hand van casussen 
1. Report potentieel veiligheidsevent  

• Iedereen kan signaleren 
• Kan zijn vraag, ongewenst, incident, accident,…. 

2. Reflectie met de verantwoordelijke mensen van zowel organisatie als operatie 
• Eens over de feiten 
• Assess bijvoorbeeld met ondersteuning van Covilo 

• Assess veiligheidsmarges in organisatie 
• Assess impact op de veiligheidsmarges in operatie 
• Assessment over veiligheid 

 
Leidt tot  
Operatie waar mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor veiligheid 
1. Bewust van risico’s en veiligheidsmarges 
2. Aandacht voor veiligheid 
3. Afstemming in de operatie en begrijpen maatregelen 
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Professionaliseren: Bewust van operationele veiligheidsmarges 
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Professionaliseren: Bewust van operationele veiligheidsmarges 

 



 
Let wel  
Dit is iets heel anders dan bezig zijn met de schuld 
Focus op schuld werkt contra productief is stellingname in de luchtvaart al decennia 
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simulations.muyomi.com 
 

EIGEN CASUS … 

http://apps.wilcovertegaal.nl/mmaf/


IN CONTROL VAN BATTERIJ-VEILIGHEID 
Je hoofd erbij houden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFa9yqdK0dg


Het Laatste woord is aan u. 
 
 

Next level veiligheid in logistiek,   
Een kwestie van professioneel denken en samenwerken.  
 
Eens / Niet Eens 
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Covilo beschikbaar om te experimenteren  

http://simulations.muyomi.com 
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Professionaliseren: Bewust van operationele veiligheidsmarges 
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