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We dachten goed bezig te zijn...   

 

Hoe spreken we elkaar aan? 



We dachten goed bezig te zijn...   



 

 

 

 

 

 

 



…Je mag trots zijn, maar ...…… 

veiligste magazijn  

    zijn we nog lang niet!… 



Oorkonde veiligste magazijn 

 



“Binnen haar eigen team heeft zij in ieder geval één 

teamleider die het niet zo nauw neemt met de veiligheid.” 

 

 

“Heftrucks en medewerkers die zo door elkaar heen rijden 

en lopen; beangstigend. “ 

 

 



“De slechte voorbeelden die 

gegeven werden door de 

teamleider. Zoals het niet 

lopen op een zebrapad. Niet de 

loopdeur naar buiten 

gebruiken, maar de grote 

heftruck deur. En toen er een 

vorktruck de binnenbocht 

nam, hij dit zeker niet onveilig 

vond omdat er voldoende zicht 

zou zijn. “ 

  



“Het toch wel 

prachtige laadstation 

waar hijsbanden, 

pallets, trapje en wat 

ander zwerfgoed 

tussen de accu's op de 

vloer lagen. “ 

 

 



“Een ompakker die zo 

dicht bij een wikkel 

machine stond te werken 

dat als hij een stap 

achteruit zou doen hij 

tegen de wikkel machine 

zou komen. “ 

 



Veiligheid zichtbaar maken 

 



Voorbeeldgedrag vergroten 

• Eigenaarschap en samenwerking tussen teamleiders: 

– Veiligheid dagelijks onderwerp bij ploegoverdracht 

– Verbinden met instructeurs 

• Samenwerking met preventiemedewerker: 

– Verkeersplan 

– Ontruimingsplan 

– SAFE meldingen 

 

“Samen werken aan een veiligheidscultuur” 

 

 

 



Wat doen we nu beter ... 

• Veiligheid is gespreksthema voor teamleiders onderling, 

vaste medewerkers én uitzendkrachten 

• Bewustzijn van voorbeeldgedrag  

• Sancties opleggen; eerst duidelijke regels opgesteld 

• Inleren nieuwe medewerkers op basis van tweetallen 

door observeren en waarnemen van ‘buddy’ 

• Herhalen, herhalen, herhalen 

• In beelden ... 
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Resultaten  

t/m 
P10 

Bezettings
graad 
magazijn 
WH 

Benuttings
graad 
locatie WH 

Verzuim 
door 
onveilig 
handelen 

Produc-
tiviteit in 
PPH 

Schades 
aan 
product 
‘breuk’ 

Meldingen 
‘bijna 
ongeval’ 

2015 91% 61% 5 280 50K 41 

2016 92% 69% 0 275 45K 43 

Reactie uitzendkrachten: “duidelijke verwachting 

en het is fijn werken. Er zijn duidelijke regels en 

afspraken. Het wordt goed uitgelegd.” 

Veiligheidsprogramma Bavaria: ”Warehouse loopt 

als afdeling voorop in het veilig bewust handelen” 





 



Wat kan er nog beter?  

- Actievere houding medewerkers aan ploegoverdracht 

- Voorkomen van incidenten, streven naar schadevrij 

rijden 

- Meer ‘’bijna ongevallen” melden 

- Truckbediening en communicatie 

- Zelfreflectie: gedrag benoemen in 

functioneringsgesprek voor intrinsieke motivatie  



 



 

2017? 



“wij maken ons op voor 
de 500e dag” 

Een realistisch doel 
 

 


