De Prijs Veiligste Magazijn: Bedrijven zien deelname aan de verkiezing als een impuls om de veiligheid in
het magazijn nog verder te vergroten. Voor meer informatie, zie: www.hetveiligstemagazijn.nl

Het Veiligste Magazijn
Inschrijfformulier
De prijs voor Het Veiligste Magazijn is een initiatief van BMWT-Keur, Tempo-Team, Logistiek en evofenedex. U
kunt aan deze prijs deelnemen door dit inschrijfformulier in te vullen en op sturen. Wilt u meer informatie over de
prijs? Kijk op http://www.hetveiligstemagazijn.nl.
Deelnamevoorwaarden
• Er worden maximaal twee inschrijvingen per bedrijf / logistiek dienstverlener toegelaten als deelnemer
aan de Prijs Veiligste magazijn
• De complexiteit van het proces wordt meegenomen in het beoordelingsproces
• Bedrijven in de categorie goud moeten op kunnen / willen treden als ambassadeur van veiligheid. Dit
betekent dat ze medewerking verlenen aan 1 à 2 publieksbezoeken.
• Er kunnen door de deelnemer (en klanten van de deelnemer) geen restricties worden opgelegd met
betrekking tot:
o Het publiceren van de naam (en logo) van de winnaar
o De toegankelijkheid van het magazijn voor het inspectiebezoek en het jurybezoek
• Als er beperkingen zijn met betrekking tot het bezoek, publiciteit en dergelijke, vernemen wij dat graag
vooraf.
• Genomineerden zijn enkele jaren uitgesloten van deelname
o Bronzen beoordeling: 1 jaar
o Zilveren beoordeling: 3 jaar
o Gouden beoordeling: 5 jaar
Meer informatie
Heeft u vragen omtrent de organisatie van deze prijs, of inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met
Yvonne van Bakergem van BMWT-Keur:
• Tel. 070 – 79 00 074,
• E-Mail: y.vanbakergem@bmwt.nl
Insturen
E-mail of stuur dit formulier ingevuld naar:
Het Veiligste Magazijn / BMWT-Keur
t.a.v. Y. van Bakergem
Vlietweg 17u
2266 KA Leidschendam
y.vanbakergem@bmwt.nl
Uw aanmelding moet uiterlijk 1 juni 2019 bij de organisatie binnen zijn.
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Vragen:
1

Contactgegevens

1.1

Naam bedrijf: _______________________________________________________________

1.2

Bezoekadres: _______________________________________________________________

1.3

Postcode: __________ Woonplaats: ____________________________________________

1.4

Postadres: _________________________________________________________________

1.5

Postcode: __________ Woonplaats: ____________________________________________

1.6

Telefoon: __________________________________________________________________

1.7

Fax: ______________________________________________________________________

1.8

Website: __________________________________________________________________
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2

Contactpersoon

2.1

Naam: _________________________________________________________

2.2

Functie: __________________________________________________________________

2.3

Persoonlijk e-mailadres: ____________________________________________________

2.4

Directe telefoon: ___________________________________________________________

2.5

Mobiele telefoon: ___________________________________________________________

3

Algemene bedrijfsgegevens

3.1

Soort bedrijf:

□ productiebedrijf
□ groothandel
□ retail
□ logistiek dienstverlener
□ anders, te weten: ________________________________________________________
3.2

Branche (eventueel meerdere aankruisen):

□ farmacie
□ mode/kleding
□ voedingsmiddelen/dranken
□ elektrotechniek
□ papierindustrie □ e-fulfilment/postorder
□ auto-industrie
□ (petro)chemie
□ computers/elektronica
□ machinebouw
□ kantoorartikelen
□ anders, te weten: _______________________________________________________
4

Goederenstroom

4.1

Type goederen dat ligt opgeslagen (eventueel meerdere aankruisen):

□ grondstoffen
□ spare parts

□ halffabrikaten
□ eindproducten
□ anders, te weten: _______________________________

4.2

Aantal stock keeping units: ___________ stuks

4.3

Gemiddeld aantal orders / dag: _______________stuks

4.4

Volume van de goederen die gemiddeld per dag het magazijn verlaten _________ m 3
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5

Magazijn

5.1

Type magazijn (eventueel meerdere aankruisen):

□ douaneloods
□ n.v.t.

□ koel/vrieshuis
□ gevaarlijke stoffen
□ anders, te weten: ___________________________________

5.2

Vloeroppervlak: ________________ m²

5.3 Hoogte: _________________________ m

5.4

Aantal opslaglocaties: __________ pallets, ___________ bakken/dozen, ___________items

5.5

Magazijninrichting (indien van toepassing beide aankruisen):

□ conventioneel, manueel magazijn (man-to-goods)
□ automatisch magazijn (goods-to-man)
6

Magazijnpersoneel

6.1

Aantal magazijnmedewerkers: _________ FTE

6.2

Verhouding vaste / flexibele magazijnmedewerkers: Vast: ______ %

6.3

Nationaliteiten in het magazijn (aantal of opsomming): __________________________

Flexibel: _______ %

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

□ dagdienst □ 2-ploegen □ 3-ploegen □ 5-ploegen

6.4

Aantal shifts:

6.5

Ziekteverzuim op dit moment: _________

7

Periodieke keuringen

7.1

Welke constructies / machines worden periodiek gekeurd door een erkend keuringsbedrijf?

In 2018: _____ In 2017: __________

□ Magazijnstellingen □ Hef- en magazijntrucks
□ Stellingbedieningsapparaten (SBA’s)
7.2

□ Laadstations / tractiebatterijen
□ Bovenloopkranen/takels

Hoe en hoe vaak controleert u de staat van het gebouw (bv. vloer, dak, waterafvoer, etc.)?
_________________________________________________________________________

8

Trainingen / opleidingen

8.1

Is er een opleidingsplan aanwezig?

8.2

Hebben alle bestuurders van vorkhef- en magazijntrucks een opleiding genoten die past bij de machine
die ze besturen?

8.3

□ ja
□ ja

□ nee
□ nee

Wat voor instructies krijgen tijdelijke arbeidskrachten?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9

Ergonomie

9.1

Zijn de werkplekken in het magazijn flexibel instelbaar?

9.2

Hebben de medewerkers visueel contact met de buitenwereld?

9.3

Op welke manier worden de geestelijk en fysiek zware werkzaamheden verdeeld over de
medewerkers in het magazijn?

□ ja

□ nee
□ ja

□ nee

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9.4

Wanneer heeft voor het laatst een analyse van de werkplekken en werkmethoden van uw
magazijnmedewerkers plaatsgevonden (maand en jaar noemen)?
________________________________________________________________________

9.5

Wat is uw laatste investering in ergonomie geweest?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10

Voorkomen van ongevallen / schade

10.1

Is er een verkeersplan voor in het magazijn opgesteld?

10.2

Welke factoren zijn bepalend geweest voor de inrichting van het verkeersplan?

□ ja

□ nee

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10.3

Welke technische maatregelen heeft u genomen afgelopen jaren om de veiligheid te verbeteren?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10.4

Is een registratiesysteem voor ongevallen aanwezig?

10.5

Is een registratiesysteem voor schadegevallen aanwezig?

□ ja
□ ja
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10.6

Op welke wijze vindt er analyse plaats van ongevallen en schadegevallen en hoe wordt hierover
gecommuniceerd naar uw medewerkers?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10.7

Hoe wordt de kwaliteit van de ladingdragers (pallets, bakken, dozen) en de belading gecontroleerd?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.8

Wordt in het WMS bij het toewijzen van goederen aan opslaglocaties automatisch rekening gehouden
met veiligheidszaken zoals draagvermogen van stellingen en hefcapaciteit van machines?

□ ja
10.9

□ nee

□ geen WMS beschikbaar

Wat is de naam van de wettelijk verplichte preventiemedewerker?
___________________________________________________________________________

10.10

Wanneer heeft het laatste ongeval plaatsgevonden waarbij een dokter te pas moest komen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.11

Welke maatregelen zijn genomen om het hoger risico dat anderstaligen lopen te beperken
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.12

Welke maatregelen zijn genomen om agressie en geweld tegen/onder medewerkers te voorkomen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11

Calamiteiten

11.1

Beschikt uw magazijn over een ontruimingsplan?

11.2

Wanneer heeft de laatste ontruimingsoefening plaatsgevonden? __________________ (maand en jaar
noemen)

□ ja
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12

Beveiliging

12.1

Hoe is uw magazijn beveiligd tegen ongenode gasten?

□ camera's □ toegangscontrole □ bewakingsdienst □ anders: _______________
12.2

Hoe is uw magazijn beveiligd tegen brand?

□ sprinkler □ schuiminstallatie □ compartimentering □ anders: _______________
13

Veiligheidsbeleid:

13.1

Is een uitgeschreven veiligheidsplan aanwezig?

13.2

Wat voor veiligheidsmaatregelen zijn er met betrekking tot servicemonteurs, vrachtautochauffeurs en
andere bezoekers?

□ ja

□ nee

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13.3

Hoe versterkt u het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de magazijnvloer?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13.4

Wat zijn de drie belangrijkste elementen in uw veiligheidsbeleid
(in volgorde van belangrijkheid)?
1 _________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________
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14

Medewerker tevredenheid

14.1

Hoe tevreden zijn de vaste magazijnmedewerkers volgens u over hun werkomstandigheden:

□ zeer ontevreden
□ ontevreden
□ niet tevreden / niet ontevreden
□ tevreden
□ zeer tevreden
14.2

Hoe tevreden zijn de flexibele magazijnmedewerkers volgens u over hun werkomstandigheden:

□ zeer ontevreden
□ ontevreden
□ niet tevreden / niet ontevreden
□ tevreden
□ zeer tevreden
14.3

Wat is binnen uw bedrijf de verhouding Nederlandstalig / Niet-Nederlandstalig personeel (gemiddeld):
_______________________________________________________

15

Motivatie

15.1

Schrijf tot slot in maximaal een half A4 op waarom uw magazijn deze prijs in 2019 moet winnen.
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