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Hoofdstuk 1. (ARBO) Arbeidsomstandighedenwet 
 
1.1 Arbeidsomstandighedenwet 
De Arbo-wet of voluit Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel te zorgen voor een acceptabel niveau van 
veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Dit betekent dat de werkgever verplicht wordt om het werk 
zodanig te organiseren dat het niet alleen gezond is, maar ook veilig en dat de werknemers zich er prettig bij 
voelen (of in ieder geval zo prettig mogelijk). De Arbo-wet regelt 
wat de werkgever en de werknemers moeten doen om te zorgen 
voor goede arbeidsomstandigheden in hun bedrijf.  
 
Tevens dringt de Arbo-wet aan op voortdurende verbeteringen 
van de arbeidsomstandigheden. Het samenwerken is daarbij heel 
belangrijk. Het zorgen voor arbeidsomstandigheden moet 
onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid. 
 
De Arbo-wet bepaalt ook dat zowel de werkgever als de 
werknemer boetes kunnen krijgen wanneer ze deze wet 
overtreden en dat ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden 
voor de gevolgen van deze overtredingen! 
 
Het is dus belangrijk dat jij weet wat er in de Arbo-wet staat. Hoe 
weet je anders wat je wel en niet mag doen. Om de Arbo-wet 
goed te begrijpen gaan we eerst naar de geschiedenis van de 
Arbo-wet kijken. 
 
1.2 De geschiedenis van de Arbo-wet 
Het heeft lang geduurd voordat de Nederlandse overheid zich bemoeide met de arbeidsomstandigheden. 
Arbeidsomstandigheden werden gezien als een zaak tussen werkgever en werknemer. 
Sommige werkgevers hebben hier lange tijd ernstig misbruik van gemaakt. 
Zij lieten hun werknemers hard en lang werken voor weinig geld. 
Aan het eind van de negentiende eeuw werkten zelfs kleine kinderen in gevaarlijke en ongezonde fabrieken.  
Vaak moesten ze voor een hongerloon 14 uur per dag werken. 

 
Het kinderwetje van Van Hout moest hier in 1874 een einde aan 
maken. 
Het idee was goed, maar de uitvoering niet, want er was geen controle 
op. In 1919 kwam daar verandering in. Toen werd de Arbeidswet 
ingevoerd en een jaar later werd de Arbeidsinspectie ingesteld met 
drie inspecteurs. Naast het verbod op kinderarbeid werden er in de 
Arbeidswet de werk- en rusttijden geregeld. Tegenwoordig staan deze 
regels in de Arbeidstijdenwet. In 1934 werd de Veiligheidswet in het 
leven geroepen. Deze wet gold met name voor fabrieken, 
werkplaatsen, land- en tuinbouw en de binnenvaart. Er werden regels 
in vastgelegd voor de omstandigheden waaronder gewerkt mocht 
worden. De veiligheidswet regelde zaken die te maken hadden met 
veiligheid, gezondheid en hygiëne. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1981 is in de plaats van 
de Veiligheidswet gekomen.  
De voorschriften uit de huidige Arbo-wet hebben betrekking op de 

rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer. 
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1.3 De Arbo-wet (algemeen) 
De Arbo-wet bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij 
het werk die slechts globaal zijn beschreven. De voorschriften van de 
Arbo-wet worden dan ook verder uitgewerkt in het Arbo-besluit.  
Waar nodig worden technische details en zeer specifieke voorschriften 
verder uitgewerkt in de Arbo-regeling.  
 
De Arbo-wet wordt daarom ook wel een Raamwet genoemd. Dit betekent 
dat het slechts de algemene regels vermeldt. Om de precieze regeling te 
weten moet je `verder`kijken en kom je dus bij het Arbo-besluit en de 
Arboregelingen terecht. Juist omdat al deze wetboeken erg ingewikkeld 
zijn, had het ministerie enkele publicaties bladen (P-bladen) ontwikkeld 
die in begrijpelijke taal vertelden wat er precies moest gebeuren.  
De ontwikkelde P-bladen zijn echter een mengelmoes van wetten en 
regels en een “eigen” interpretatie hiervan. Dit had tot gevolg dat het erg 
onduidelijk was of iets nu wel of niet verplicht was. 
 
Daarom zijn de P-bladen vervangen door Arbo-beleidsregels.  
De Arbo-beleidsregels zijn bedoeld om een praktische invulling van de 
Arbowetgeving te geven. 
Tenslotte bestaan er Arboinformatiebladen (Al-bladen). Al-bladen vormen 
voorlichtingsmateriaal. Ze mogen daarom ook niet als wetboek worden 
aangemerkt. 
 
Voorbeelden zijn: 
• Al-1 Arbo- en verzuimbeleid  
• Al-3 Asbest 
• Al-4 Lawaai op de arbeidsplaats  
• Al-5 Besloten ruimten 
• Al-6 Kankerverwekkende stoffen en processen  
• Al-11 Afschermingen en beveiligingen van machines 
• Al-14 Bedrijfsruimteninrichting, transport en opslag 
• Al-15 Veilig werken op daken  
• Al-16 Beveiligingen van wand- en vloeropeningen 
• Al-17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen 
• Al-19 Verfverwerking 
 
Verbeteren van arbeidsomstandigheden kan dus geld opleveren. Je kan het zien als een investering. 
Hoe kan je verbeteringen zien? 
• Bijvoorbeeld: andere machines;  
• Een andere indeling van de werkplek; 
• Verbetering van de werkomgeving dit geeft minder stof, minder lawaai, minder tocht. 
 
Deze verbetering van de arbeidsomstandigheden zal ook de kwaliteit van 
het product of de dienstverlening ten goede komen. Je hebt 
waarschijnlijk veel meer zorg voor het product, als je in een prettige 
omgeving werkt. Bijvoorbeeld in een minder lawaaiige omgeving is een 
betere concentratie op het werk mogelijk; je maakt dan minder fouten. 
 
Dat is ook het geval als de machines waarmee je werkt, veilig zijn. Je kunt 
jouw aandacht dan bij het werk houden in plaats van steeds op die 
onveilige machine te moeten letten. Zorgen voor goede 

http://www.nrclux.nl/9789012580755-Arbo-Informatie-50-communiceren-over-risico-s-J--Bus-W-Zwaard-E-van-der-Stegen/nl/product/165752/
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arbeidsomstandigheden is dus investeren in mensen. Je gaat dan met plezier naar het werk en levert dus meer 
kwaliteit. Daar wordt iedereen beter van. 
 
1.4 Niets doen kost geld 
Slechte arbeidsomstandigheden kunnen geld kosten. Als medewerkers ziek worden van hun werk, 
wordt het loon toch doorbetaald door de werkgever. Dit voor een periode van 2 jaar. 
De productie gaat gewoon door. Collega's moeten de taken van de zieke 
werknemer overnemen. 
 
Een vervangende collega moet eerst worden ingewerkt.  
Je begrijpt dat kost tijd en dus geld! 
 
Door ongevallen kunnen collega's ziek uitvallen. 
Ongevallen zijn vervelend voor: 
• De slachtoffers; 
• Beschadigde gereedschappen of installaties moeten vervangen worden; 
• De productie verstoord is; 
• De kwaliteit van het product kan worden aangetast. 
 
Soms moet de installatie of een werkplek eerst worden schoongemaakt. Daarna kan het werk pasweer 
doorgaan. 
 
Allemaal kostbare verliezen. Slecht voor het bedrijf en ook slecht voor het milieu 

 
1.5 Het VCA-certificaat 
Het VCA-certificaat is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde 
veiligheidseisen voldoet. Om in aanmerking te komen voor een certificaat mogen er binnen 
een bedrijf niet te veel ongevallen gebeuren. Gebeuren er na het behalen van het certificaat 
te veel ongevallen, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Veel bedrijven en 
instellingen eisen van hun (onder-) aannemer dat zij over het VCA-certificaat beschikken om 
werkzaamheden voor hen uit te voeren. 
Verder moet een bedrijf aan bepaalde vragen voldoen om in aanmerking te komen voor 
een VCA-certificaat. 
 

Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: 
 

• Heeft het bedrijf een beleidsverklaring m.b.t. Veiligheid Welzijn en Milieu? 
• Zijn de VGM-risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd? 
• Vindt vaststelling plaats van vakopleidingseisen m.b.t. werknemers (eigen en van  

derden), vóór tewerkstelling? 

• Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting bij in diensttreding? 

• Hebben alle operationele medewerkers een veiligheidsopleiding gevolgd? 

• Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? 

• Worden VGM-bijeenkomsten (toolboxmeetings) gehouden met het operationeel 

• personeel (incl. derden)? 

• Ligt vast welke werknemers een periodiek gezondheidskundig onderzoek moeten  
ondergaan? 

• Bestaat er een systeem voor het periodiek keuren van materieel en middelen? 

• Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen? 
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1.6 Het begin ven goede arbeidsomstandighedenwet: de RI&E 
Willen we de arbeidsomstandigheden verbeteren dan zullen we eerst moeten weten welke risico’s tijdens de 
arbeid bestaan of kunnen ontstaan. 
 
Vanaf 1 januari 1994 zijn alle werkgevers dan ook verplicht om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Dit wordt 
ook wel de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (of kortweg: RI&E) genoemd. 
De werkgever mag deze risico-inventarisatie en -evaluatie zelf doen maar hij moet zich hierbij wel laten 
ondersteunen door een deskundige. 
 

 
Wanneer alle risico’s in kaart zijn gebracht, moet de werkgever samen met de werknemers (of een afvaardiging 
daarvan) bekijken hoe deze risico’s verholpen kunnen worden. Het resultaat van deze bespreking moet 
schriftelijk worden vastgelegd en wordt het plan van aanpak genoemd. 
 
De maatregelen in het plan van aanpak moeten zoveel mogelijk gericht zijn op het voorkómen van risico’s. Pas 
als dat niet kan, mag gekeken worden naar andere oplossingen zoals afscherming van het gevaar, voorlichting 
en instructie of persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Om er zeker van te zijn dat alle risico’s zijn meegenomen en dat de werkgever een goed plan van aanpak heeft 
gemaakt, moet de Risico-Inventarisatie en -evaluatie samen met het plan van aanpak door een deskundige 
gecontroleerd worden. Pas wanneer deze tevreden is, heeft de werkgever aan zijn verplichtingen voor wat 
betreft de RI&E voldaan. 
 
Bovendien moet het plan van aanpak jaarlijks geëvalueerd worden op volledigheid en actualiteit en zonodig 
bijgesteld worden. Elke drie volgt dan ook een update of bijwerking van de RI&E. 
Eigenlijk begint het verhaal nu pas, want nu moet het plan van aanpak uitgevoerd gaan worden. 
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1.7 Verplichtingen van de werkgever 
Onder het begrip werkgever verstaan we iedereen die arbeid voor zich laat verrichten. Ook wanneer het gaat 
om onbetaald werk, zoals stagewerk en vrijwilligerswerk. De werkgever is verplicht om: 

• de werkzaamheden zo in te richten dat deze geen nadelige 
invloed mogen uitoefenen op de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers; 

• gevaren te bestrijden aan de bron, dat wil zeggen de gevaren 
zoveel mogelijk voorkomen; 

• gevaarlijke machines te vervangen door veilige machines; 

• te zorgen voor voldoende vluchtwegen;  

• te zorgen voor een gebruikersvriendelijke (ergonomische) 
werkplek; 

• werkmethoden aan te passen aan de mogelijkheden van het 
personeel; 

• werknemers te informeren over het resultaat van hun werk; 

• werknemers te instrueren over de uit te voeren werkzaamheden 
en de daaraan verbonden risico’s; bedrijfshulpverleners 

• te zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners bij calamiteiten en ongevallen; 

• te zorgen voor afwisselend werk, want monotoon werk moet vermeden worden; 

• het werk zodanig in te richten dat contact tussen collega’s mogelijk is; 

• derden (bijv. bezoekers) te beschermen; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te verstrekken; 

• ernstige ongevallen te melden bij de arbeidsinspectie; 

• de werknemers hierbij te betrekken en met hen samen te werken; 

• het voorkomen en beperken van ziekte bij werknemers (ziekteverzuimbeleid); 

• bescherming tegen seksuele intimidatie, tegen agressie en geweld; 

• registeren van ongevallen en incidenten. 
 
1.8 Verplichtingen van de werknemer 
De Arbo-wet schrijft niet alleen verplichtingen voor aan de werkgever maar ook de werknemer heeft 
verplichtingen:  

• het is verboden jezelf of iemand anders in gevaar te brengen; 

• machines, gereedschappen, materiaal en gevaarlijke stoffen op de 
juiste wijze gebruiken; 

• beveiligingen op machines moeten werken en mogen nooit 
verwijderd of “overbrugd” worden; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en 
onderhouden; 

• je moet actief meewerken aan voorlichting en onderricht; 

• gevaarlijke situaties moeten aan de direct leidinggevende worden 
gemeld; 

• je moet meewerken aan onderzoek van Arbo-deskundigen; 

• samenwerken met werkgever ten aanzien van arbeidsomstandigheden; 

• gevaren voor veiligheid en gezondheid direct aan de leidinggevende melden. 
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1.9 Rechten van de werknemer 
 
Naast een aantal verplichtingen heeft de werknemer ook bepaal- de rechten.  
Bijvoorbeeld het recht op werkonderbreking. 
 
De Arbo-wet bepaalt dat een werknemer de 
bevoegdheid krijgt het werk te onderbreken, 
indien naar zijn redelijk oordeel acuut, ernstig 
gevaar bestaat voor personen. Dit gevaar moet zo 
dreigend zijn dat niet gewacht kan worden tot de 
Arbeidsinspectie ingrijpt. De werkonderbreking 
moet wel onmiddellijk aan de bedrijfsleiding of 
werkgever gemeld worden. Er is dan ook recht op 
doorbetaling van het salaris. 
 
Wanneer er tussen de werkgever en werknemers 
overeenstemming is bereikt over de reden van de 
werkonderbreking en de te nemen acties, dan 
hoeft de Arbeidsinspectie niet op de hoogte 
gesteld te worden. 
 
Dit gebeurt alleen als er binnen het bedrijf onenigheid is over de ernst van het gevaar.  
 
De Arbeidsinspectie kan dan worden gevraagd om de situatie te beoordelen. 
Er zijn dan twee mogelijkheden: 
1. De werkonderbreking moet voortduren. 
2. Er moet weer gewerkt worden. 
 
In het eerste geval kan de werkgever dan een boete krijgen. Eventueel kan de Arbeidsinspectie ook 
voorwaarden bepalen waaronder gewerkt mag worden. 
Het onderbreken van het werk gaat natuurlijk wel erg ver. Zover zal het niet vaak komen. Maar wat als het 
gevaar minder ernstig is? Laten we nog eens kijken 
naar het voorbeeld waar we mee begonnen. De 
werkgever vraagt je werkzaamheden op hoogte uit te 
voeren, terwijl er beneden mensen werken of lopen 
(bijvoorbeeld werkzaamheden aan de overkapping van 
een drukke winkelstraat). 
 
Wanneer de werkgever jou de opdracht geeft iets 
gevaarlijks te doen wat tegen de wet ingaat, dan heb jij 
het recht en zelfs de plicht om het te stoppen. Sterker 
nog, doe je dat niet, dan pleeg je een strafbaar feit en 
kun je aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen 
hiervan!  
Een overtreding van de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arbo-regeling is een strafbaar feit, waarop de Wet 
op de Economische Delicten (WED) van toepassing is. Aansprakelijk gesteld kunnen worden: 

• de werkgever;  

• degene die opdracht gaf tot het strafbare feit; 

• degene die feitelijk leiding gaf aan de verboden handeling; 

• de werknemer; 

• derden. 
 



 

  - 11 - Basiscursus Logistiek Medewerker 

 

De boete die opgelegd kan worden, is afhankelijk van de aard van de overtreding, wie de overtreding pleegt, 
of er een waarschuwing aan vooraf is gegaan en of de overtreding al eerder is gepleegd. 
De Arbeidsinspectie heeft voor een groot aantal overtredingen normbedragen vastgesteld. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden: 
Werkgever 
geen RI&E € 450,- 
geen voorlichting & onderricht € 2.250,- 
niet melden ernstig ongeval € 2.250,- 
geen toezicht jeugdige werknemers € 450,- 
niet voldoende BHV-ers € 900,- 
 niet voorkomen valgevaar € 4.500,- 
blootstelling aan asbest € 270,- 
geen of onjuiste PBM’s € 900,- 
 
Werknemer 
overbruggen beveiligingen € 225,- 
niet meewerken aan voorlichting & onderricht € 900,- 
bouwlift gebruiken voor personenvervoer € 450,- 
niet dragen PBM € 225,- 
Ongecertificeerd gebruik hefvoertuig € 2.250,- 
 

1.10 De Arbeidsinspectie 
Aan het begin van deze les hebben we gezien dat de Kinderwet van Van 
Houten niet goed werkte. Dat kwam omdat er geen toezicht was op de 
naleving van deze wet. De  Arbeidsinspectie is een instelling die toezicht  

houdt op de naleving van de Arbo-wet. We zijn in deze les al een aantal taken van de Arbeidsinspectie tegen 
gekomen. De Arbeidsinspectie controleert de naleving van de Arbo-wet en de Arbeidstijdenwet. 
De Arbeidsinspectie heeft de volgende rechten bij onderzoek naar oorzaken van een ongeval en controles: 

• beproevingen en metingen doen;  

• foto’s en tekeningen maken; 

• monsters nemen; 

• voorwerpen of onderdelen meenemen voor onderzoek. 
 
Als een ambtenaar van de arbeidsinspectie langs komt moeten de medewerkers en de chef 
(werknemers en werkgevers) alle medewerking verlenen. Men moet alle informatie geven waar ze om 
vragen.  
 
De werkgever en de werknemers zijn verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang zijn 
voor het onderzoek. De Arbeidsinspectie heeft het recht om iedere ruimte waar gewerkt wordt te betreden en 
daar onderzoek te doen. 
Natuurlijk heeft de Arbeidsinspectie hierbij een geheimhoudingsplicht. 
Anders zouden ze bedrijfsgeheimen door kunnen spelen aan een concurrent! 
Om naleving van de wet te waarborgen, kan de Arbeidsinspectie de navolgende maatregelen nemen: 

• een eis tot naleving stellen; 

• het werk stil laten leggen; 

• een boete opleggen; 

• een proces verbaal opmaken. 
 
Niet naleven van de wet wordt gezien als een economisch delict, waarbij boetes kunnen worden opgelegd. 
Sinds 1 november 1999 kunnen deze boetes door de Arbeidsinspectie zelf worden opgelegd, dit wordt ook wel 
het “lik op stuk beleid” genoemd. Ook u dient bij een stillegging de aanwijzingen en maatregelen op te volgen. 
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De Arbeidsinspectie kan behalve naar aanleiding van klachten, ongevallen of vergunningsaanvragen ook op 
eigen initiatief inspecties uitvoeren. 
 
1.11 Een Arbo-dienst 
Een Arbo-dienst is een deskundige dienst op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). 
 

 
 
Elk bedrijf hoort aangesloten te zijn bij een externe gecertificeerde Arbodienst, of een eigen interne 
gecertificeerde Arbodienst te hebben. 
 
Taken van een Arbo-dienst kunnen zijn: 

• aanbevelingen doen op het gebied van veilig werken; 

• ondersteunen bij het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en Plan van Aanpak; 

• verrichten van een functiegericht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO); 

• houden van een arbeidsomstandigheden spreekuur; 

• begeleiden van het ziekteverzuim. 
 
Arbo-diensten hebben dus een adviserende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden, terwijl de 
Arbeidsinspectie een controlerende taak heeft. 
 
1.12 De Mijnwet, besluit continentaal plat 
De Arbo-wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. 
Sinds 1 september 1999 is de Arbo-wet mede van toepassing op arbeid verricht bij een verkennings- of 
opsporingsonderzoek of bij het winnen van delfstoffen als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat  (art. 2, lid 
a Arbo-wet). 
 
1.13 Welzijn 
Bij het begrip welzijn gaat het over de inhoud en de 
organisatie van het werk. Bevordering van het welzijn 
gebeurt bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat je leert 
van je werk. Op die manier bevordert het werk de 
vakbekwaamheid. Als je bijvoorbeeld zelf kunt bepalen 
met welke taak je begint, verrijkt dat je werk en 
vermindert dat stress. Ook is het belangrijk dat je 
duidelijke informatie krijgt over het doel en resultaat 
van je werk. Want als je niet weet of je het werk goed 
doet, kan je niet leren van je werk. Als je weet wat je 
bijdrage is aan het bedrijfsresultaat werk je ook prettiger. 
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Hoofdstuk 2. De beroepsomgeving 
 
De bedrijfsorganisatie 
 
Als magazijnmedewerker maak je deel uit van een organisatie waarin de medewerkers verschillende functies 
hebben en verschillend werk doen. Wel hebben alle medewerkers een gezamenlijke doelstelling. Om die 
doelstelling te bereiken moet het op de eerste plaats voor iedereen die binnen de organisatie werkt duidelijk 
zijn wie welke taken uitvoert en wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitgevoerde taken. 
 
Om dit duidelijk te maken kunnen we de verschillende werkzaamheden en de daarbij behorende functies in 
een schema weergeven. Zo’n schema noemen we een organogram.  
 
Een organogram van een transportbedrijf kan er zo uitzien: 
 

 

Dit schema geeft verschillende lagen binnen de organisatie aan. Elke laag geeft de plaats binnen de organisatie 
aan en wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden. Voor de volledigheid dienen de namen van de 
medewerkers nog ingevuld te worden. Een organogram is een handig hulpmiddel om inzicht in een organisatie 
te krijgen. 
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 
Als magazijnmedewerker heb je belangrijke taken. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor de in 
ontvangstname, de opslag en de uitlevering van goederen. Dit kunnen goederen zijn die in het eigen bedrijf 
voor de productie nodig zijn. Het kunnen ook de goederen van een ander zijn.  
Werken in een magazijn vereist een grote nauwkeurigheid en accuratesse. 
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Stel je maar eens voor als aan een productieafdeling de verkeerde onderdelen geleverd worden. Dit kan het 
productieproces ernstig vertragen.  
Of als een magazijnmedewerker bij de ontvangst de goederen van een ander niet controleert, kan dit 
achteraf veel narigheid geven als blijkt dat er schade is. 
En zo zijn nog allerlei zaken te noemen die, als ze fout gaan, kostenverhogend werken en dus de kwaliteit 
verminderen.  
 
Om dit te voorkomen dient ieder personeelslid zijn taken goed te verrichten en dient de organisatie zijn 
kosten zo laag mogelijk te houden. Dit kan alleen maar als er weinig fouten worden gemaakt en er weinig tijd 
wordt verspild. 
Om het werk goed te doen, moet men weten wanneer er wat met de opgeslagen goederen die in het magazijn 
zijn opgeslagen, gedaan moet worden. 
 
We zullen dan in de lesstof uitgebreid op de verschillende werkzaamheden in het magazijn ingaan. 
 
 
LASTEN EN LUSTEN 
 
Binnen elke groep mensen die met elkaar samenwerken, bestaan verschillende ideeën en denkbeelden hoe 
het werk uitgevoerd moet worden en vooral onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. Zo ook binnen 
een bedrijf. Als elke medewerker echter daadwerkelijk zou doen wat hij of zij denkt dat juist en goed is, zou de 
uitvoering van de verschillende taken waarschijnlijk een chaos worden. 
Om dit te voorkomen stelt de bedrijfsleiding een bedrijfsreglement samen. In dit bedrijfsreglement staan de 
spelregels waaraan een ieder zich dient te houden. Het betreft de beschrijving van procedures, bijvoorbeeld 
hoe je dient te handelen bij ziekte, wat een studieregeling inhoudt en wanneer je daarvoor in aanmerking 
komt, wat de werktijden zijn en wanneer je pauze kunt houden enzovoort. 
 
Op een hoger niveau ligt de Centrale Arbeids Overeenkomst, de C.A.O. De C.A.O. is een afspraak over de 
arbeidsvoorwaarden die afgesloten wordt tussen de vakbeweging, zoals F.N.V. en C.N.V. en de directie van 
een bedrijf of tussen de werkgeversorganisaties die een bepaalde bedrijfstak vertegenwoordigen en de 
vakbeweging. De vakbeweging vertegenwoordigt de werknemers. 
Een C.A.O. voorkomt dat er oneerlijke concurrentie binnen een bepaalde bedrijfstak ontstaat en het bevordert 
de arbeidsrust. 
 
Om een voorbeeld te geven, stel dat een transportbedrijf zijn chauffeurs een lager loon betaalt dan binnen de 
branche gebruikelijk is. Het gevolg is dat dit bedrijf lagere tarieven kan hanteren dan de concurrentie. Dit is 
natuurlijk onjuist ten opzichte van andere transportbedrijven. Maar het zorgt ook voor arbeidsonrust als de 
chauffeurs van het betreffende bedrijf er achter komen dat zij slechter betaald worden dan vergelijkbare 
functies bij andere bedrijven. In een C.A.O. staan de lonen die voor alle transportbedrijven gelden. 

 

In de C.A.O. staan de verplichtingen van de werkgever en werknemer, zoals de lonen, de functie-indelingen, 
de vergoedingen, de vakantie en arbeidstijdverkorting en dergelijke. 
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Van de bepalingen die in een C.A.O. staan mag niet in individuele arbeidsovereenkomsten, de afspraken tussen 
werkgever en werknemer, afgeweken worden. Als bijvoorbeeld in de C.A.O. staat dat de vergoeding voor werk 
op zaterdag het uurloon plus 50% bedraagt, geldt dat voor alle werknemers.  
 
Een C.A.O. kan door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend worden 
verklaard. Dit wil zeggen dat ook de bedrijven die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie toch verplicht 
zijn de regels van de C.A.O. na te leven. 
 
 
BEGRIPPEN 
 

 Organogram: een organisatieschema van een bedrijf of instelling waarin de functies en de 
daarbij behorende werkzaamheden wordt weergegeven en de namen van de personen die 
deze functies vervullen. 

 Bedrijfsreglement: de huishoudelijke regels binnen een organisatie. 

 Centrale Arbeids Overeenkomst: afspraken over de verplichtingen van werkgever en alle 
werknemers van een bepaald bedrijf of bedrijfstak voor bepaalde duur. 

 Arbeidsovereenkomst: afspraken over de verplichtingen van werkgever en werknemer voor 
bepaalde of onbepaalde duur. 
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  - 17 - Basiscursus Logistiek Medewerker 

 

 

Hoofdstuk 3. Integrale logistiek 

Een terugblik 

Om het begrip integrale logistiek te kunnen begrijpen zullen we eerst een stap terug in de tijd doen. 
 
Hoewel het vervoeren van goederen al eeuwen gebeurt, is transport pas tijdens de industrialisatie in de 19e 
eeuw op grote schaal toegenomen. Er werd op plaatsen geproduceerd waar grondstoffen niet voorhanden 
waren, dus die moesten aangevoerd worden. Ook werd voor veel fabrieken het afzetgebied van hun 
producten groter met als gevolg dat naar deze nieuwe markten transport moest plaatsvinden. 
 
Toch heeft het tot na de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw geduurd voordat het bedrijfsleven het 
belang van logistiek inzag. Tot die tijd was namelijk alles gericht op een zo efficiënt mogelijk produceren van 
goederen waardoor men geen oog had voor de kosten die transport en opslag met zich meebrengen. 
Fabrikanten waren gewend in grote hoeveelheden te leveren met als gevolg dat op ieder tussenstation van de 
bedrijfskolom grote voorraden aangelegd moesten worden wat hoge opslag- en behandelingskosten met zich 
meebracht. De bedrijfskolom is een schematische weergave van de weg die goederen afleggen van grondstof 
tot eindproduct 

Omdat het gedrag van de consument steeds grilliger werd en 
nog steeds is, heeft het geen zin in grote series te produceren. 
Wat vandaag ‘in’ is, is morgen ouderwets. Ook de prijs van 
bouwgrond en bouwkosten van magazijnen zijn in de 
afgelopen jaren enorm gestegen. Dit alles dwong producenten 
ertoe naar oplossingen te zoeken om de logistieke kosten te 
verminderen.  
 
Een van de oplossingen is het zo laag mogelijk houden van de 
voorraden in de hele distributieketen.  

Bedrijfskolom 

 
De producent houdt samen met zijn afnemers nauwkeurig in 
de gaten wat wanneer geleverd moet worden. Deze afnemers, 

vaak een tussenschakel, moeten ook weer een goed inzicht hebben in de markt waarop zij opereren. Het komt 
er dus in feite op neer dat elke schakel precies moet weten wat de volgende schakel denkt te gaan omzetten 
om tot een verantwoorde productie en daarmee verantwoorde logistieke kosten te komen. 
 
Zo zal een staalfabrikant van de autofabriek te horen krijgen wanneer welke hoeveelheden staal nodig zijn om 
auto’s te fabriceren. De autofabriek baseert zijn opdracht aan de staalfabriek weer op de verwachte verkopen 
die door de importeurs per land worden opgegeven. De importeurs hebben op hun beurt aan de dealers 
gevraagd wat zij in een bepaalde periode denken te verkopen. 
De staalfabrikant houdt bij het inkopen van de grondstoffen weer rekening met de bestellingen van de 
autofabriek.  
 
Dit systeem wordt het JIT-systeem genoemd. JIT staat voor Just In Time wat wil zeggen de juiste goederen, van 
de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijd en op de juiste plaats tegen de laagste kosten 
leveren.  
Als er een dergelijke afstemming plaatsvindt, is er sprake van integrale logistiek.  
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DE PLAATS VAN HET MAGAZIJN IN DE LOGISTIEKE KETEN 
 
De opslag van goederen maakt deel uit van de goederenstroom. Je kan dus zeggen dat opslag hetzelfde is als 
transport met de snelheid nul oftewel opslag is dus een (gedwongen) rustmoment van goederen tussen de 
producent van de grondstoffen tot de consument.  
 
Hoeveel van dergelijke rustmomenten er op deze weg voorkomen hangt helemaal af van het soort product en 
de transportweg van de grondstoffen en de transportweg van het gereed product. 
 
Vergelijk maar eens de volgende voorbeelden van een bedrijfskolom: 
 
Bloembollen worden van de kweker naar het exportbedrijf gebracht, daar worden ze verpakt en rechtstreeks 
aan tuincentra in het buitenland geleverd. In deze tuincentra worden de bollen door de consument gekocht. 
 
Ingewikkelder wordt het bijvoorbeeld voor thee: Op diverse plaatsen in het Verre Oosten worden 
theebladeren gekocht. Deze theebladeren worden verzameld in de haven van vertrek. Vervolgens worden ze 
per schip naar het land van bestemming vervoerd. In de haven van aankomst wordt van het schip overgeladen 
op de vrachtauto en wordt de lading naar de theefabriek vervoerd om verder bewerkt te worden. Als de thee 
verpakt is, wordt deze aan de groothandel of distributiecentrum van een winkelketen geleverd. Van daaruit 
gaat de thee naar de winkel of de supermarkt om aan de consument verkocht te worden. 
 
Zo zijn nog andere voorbeelden te noemen. Ga zelf maar eens na wat de bedrijfskolom is voordat een 
kostuum kant en klaar in een herenmodezaak hangt. 
 
Zoals je in het vorige deel gelezen hebt, is er een duidelijke trend het aantal rustmomenten (dus opslag) 
binnen de bedrijfskolom zo beperkt en zo kort mogelijk te houden. Dat gebeurt al door postorderorganisaties 
als bijvoorbeeld Wehkamp. De verwachting is dat dit in de komende jaren door het gebruik van Internet in 
veel sectoren sterk zal toenemen. Maar ook systemen als Just-in-time en 24-uurs leveringen door 
expressdiensten, dragen hieraan bij. 
 
Wat is de functie van opslagplaatsen binnen een bedrijf of instelling? 
 
We geven een viertal redenen: 
 

 De aanvoerfunctie: Dit heeft te maken met de inkoop van grondstoffen en halffabrikaten. 

 De doorvoerfunctie: Dit komt in productiemagazijnen voor maar ook indien goederen opgeslagen 
worden in afwachting van het verdere vervolg van het transport. Dit komt vaak voor als van de ene 
modaliteit naar een andere modaliteit overgegaan moet worden. Denk maar aankomst per zeeschip en 
verder transport met de trein. 

 Verzendfunctie: Dit kan een gereed productmagazijn van een producent zijn, maar ook distributiecentra 
en groothandels. 

 Retourfunctie: Dit heeft te maken met de opslag van emballage, pallets, kratten, rolcontainers en 
dergelijke en eventuele foutleveringen.   

 
Naast de functies die hierboven genoemd zijn, zijn er ook nog andere redenen waarom goederen opgeslagen 
worden.  
 

 De veiligheidsvoorraad of buffervoorraad 
 
Laten we bij de detaillist beginnen. Een detaillist of winkelier koopt kant-en-klare producten om die in zijn 
winkel te verkopen. Iedere detaillist wil graag verkopen en iedere detaillist heeft er een hekel aan om tegen 
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een klant te zeggen: “Het spijt me, maar dit artikel heb ik op het moment niet op voorraad’. Hij weet dat dan 
de kans groot is dat de klant naar zijn concurrent gaat. Dat betekent verlies van omzet en inkomen. 
Om dit te voorkomen legt de detaillist een veiligheidsvoorraad of buffervoorraad aan. De functie van deze 
voorraad is het voorkomen dat de winkelier ‘neen’ moet verkopen. 
 
Op deze manier kan hij dus blijven verkopen en loopt niet het risico dat hij uitverkocht is omdat toevallig op 
een dag er veel vraag naar dat product was of omdat de leverancier niet op tijd kon leveren. Anders gezegd, 
hij wil niet het risico lopen dat hij niet kan verkopen als de werkelijke vraag van de klanten groter is dan de 
verwachte vraag of omdat de echte levertijd langer is dan de beloofde levertijd.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 De seizoensvoorraad 
 
Laten we aannemen dat onze winkelier een kledingzaak heeft. Hij zal zo inkopen dat hij in het voorjaar en in 
de zomer meer badkleding, shorts en hemden met korte mouwen heeft dan in het najaar. Hij hoopt, zoals we 
allemaal doen, op een mooie en warme zomer. Als het werkelijk mooi weer wordt, kan hij veel verkopen. Een 
heel ander verhaal wordt het als het een natte en koude zomer wordt…… 
De detaillist blijft dan met zijn strandkleding zitten en er zit niets anders op dan de prijzen te verlagen. Het 
heeft geen zin om met de voorraad te blijven zitten omdat de badmode het volgende seizoen waarschijnlijk 
toch anders zal zijn. 
 
Omdat onze winkelier geen helderziende is (hij kan niet weten wat voor een zomer het wordt) en hij al lang 
van tevoren bij kledingfabrikanten heeft moeten bestellen, loopt hij dus risico met onverkochte spullen te 
blijven zitten. Het betekent niet alleen dat hij geen inkomsten heeft, hij heeft misschien ook wel te weinig 
ruimte om zowel de zomer- als de wintercollectie op te slaan. Je kan dus gerust zeggen dat het op voorraad 
nemen een riskante zaak is. 
 
In het voorbeeld van de strandkleding kan de productie van dergelijke artikelen het hele jaar doorgaan. Alleen 
de verkoop is seizoensgebonden.  
Maar het kan ook andersom. Denk bijvoorbeeld maar aan de oogst van de suikerbieten. De ‘bietencampagne’ 
loopt van oktober tot december. In deze periode worden de suikerbieten geoogst en wordt er suiker van 
gemaakt.  
Natuurlijk wordt deze suiker niet in een keer aan de supermarktketens verkocht maar blijft bij de producent, 
de suikerfabriek, in opslag om tijdens het hele jaar in kleine hoeveelheden aan de klanten verkocht te worden. 
Ook dit noemen we een seizoensvoorraad.  
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 De speculatievoorraad 
 
Bepaalde goederen, vooral grondstoffen, zijn op de wereldmarkt aan sterke prijsschommelingen onderhevig. 
Denk bijvoorbeeld maar aan aardolie, koffiebonen en theebladeren. Handelaren zullen bij een lage prijs meer 
inkopen dan dat er vraag naar is. Zij houden dan bewust een hoge voorraad. Op deze manier hopen zij dat, als 
de prijzen van de grondstoffen gaan stijgen, zij een extra winst op de verkoop te kunnen maken. 
 

 De strategische voorraad 
 
De overheid heeft afspraken met de oliemaatschappijen om een grote voorraad olie aan te houden. Op deze 
manier dekt de overheid zich in tegen allerlei mogelijke risico’s. Denk maar aan de situatie dat er in het 
Midden Oosten een oorlog uitbreekt. Het is best mogelijk dat daardoor de aardoliewinning tot stilstand komt. 
Als we dan geen voorraad zouden hebben, zou de economie in ons land stagneren met alle gevolgen van dien.  
 
Strategische voorraden bestaan niet alleen uit grondstoffen. Het kunnen ook onderdelen of materialen voor 
bepaalde goederen zijn die maar op een paar plaatsen op de wereld gemaakt worden. Als de leverancier niet 
in staat is om op tijd te leveren staat de productie stil met als gevolg omzetverlies.  
Zo is het voorgekomen dat als gevolg van een aardbeving de fabrieken van een paar grote producenten van 
chips in Taiwan zo beschadigd waren dat zij niets meer konden fabriceren. Het gevolg was dat wereldwijd de 
productie van Pc’s stagneerde en ook reparaties waar nieuwe chips voor nodig waren, niet uitgevoerd konden 
worden. 
 
Welke reden een bedrijf ook heeft om een voorraad te houden, men zal ruimte nodig hebben om deze 
goederen op te slaan.  
De eenvoudigste manier is een terrein afhuren en daar je voorraad neerzetten. Dit kan echter maar bij een 
paar goederen zoals bijvoorbeeld bouwmaterialen en sommige grondstoffen. 
 
De meeste goederen zullen tegen weersinvloeden beschermd moeten worden. De voor de hand liggende 
oplossing is de goederen op te slaan in een gebouw of een gedeelte van een gebouw. Dit gebouw of de ruimte 
waarin de spullen liggen opgeslagen, noemen we een magazijn.  
 
Een producent, bijvoorbeeld de sigarettenfabriek, zal twee magazijnen hebben: één voor de tabaksbladeren 
die gebruikt worden om sigaretten te maken: het grondstoffen magazijn en één om de goederen op te slaan 
als de pakjes sigaretten van de band rollen: het gereed product magazijn. 
Een autogarage waar alleen maar gerepareerd wordt, heeft één magazijn: het onderdelenmagazijn.  
Dit soort magazijnen zijn dus bewaarplaatsen ten behoeve van de hoofdactiviteiten van het bedrijf: het 
produceren van rookwaar en het repareren van auto’s. 
 
In het magazijn van de groothandel liggen allerlei artikelen die bestemd zijn voor de detaillist. De detaillist 
doet zijn bestelling en in het magazijn worden de bestelde producten verzameld. We noemen dit 
orderverzamelen. Zodra de bestelling compleet is worden de goederen naar de winkelier verzonden. Dit soort 
magazijnen of distributiecentra kom je vooral bij grote supermarktketens tegen.  
Er zijn ook distributiecentra gespecialiseerd in een ander soort product, denk bij voorbeeld aan een DC voor 
schoolboeken.  
 
Dit soort magazijnen, soms tienduizenden vierkante meters groot, zijn er dus niet ten behoeve van andere 
activiteiten binnen het bedrijf maar vormen zelf de hoofdzaak. Met deze activiteiten moet dus geld verdiend 
worden. 
 
In de afgelopen jaren hebben veel transportbedrijven hun dienstenpakket uitgebreid door voor hun klanten 
goederen op te slaan.  
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Dit wordt, als er goederen van meerdere klanten worden opgeslagen, public warehousing genoemd. Zijn er 
goederen van één klant opgeslagen dan spreken we over dedicated warehousing. 
 
BEGRIPPEN 
 

 Logistiek: de beheersing van de goederenstroom. 
 

 Bedrijfskolom: een schematische weergave van het voortstuwingsproces, de keten van productie- en 
handelsgeleidingen, waarlangs goederen en diensten worden voortgestuwd. 

 

 Integrale logistiek: de beheersing van alle aspecten van de goederenstroom vanaf de inkoop bij de 
leverancier tot aan de aflevering aan de klant. 

 

 Modaliteit: vervoerstechniek te weten vervoer over de weg, met het spoor, door de lucht, over water 
en door een pijpleiding. 

 

 Orderverzamelen: de bestelde goederen uit de stellingen halen en tot een zending formeren. 
 

 Public warehousing: het door een logistieke dienstverlener opslaan van goederen van en voor 
verschillende bedrijven. 

 

 Dedicated warehousing: het door een logistieke dienstverlener opslaan van goederen van en voor één 
bedrijf. 
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Hoofdstuk 4. Het magazijn als gebouw 
 
DE LAAD- EN LOSPLAATS 
 
In een magazijn worden goederen ontvangen en verzonden. Vanzelfsprekend moet dit, zoals alle andere 
processen in het magazijn, zo efficiënt mogelijk verlopen. Hoe de inrichting moet zijn en welke hulpmiddelen 
je nodig hebt, is afhankelijk van de magazijngrootte en de frequentie van de goederenbewegingen. 
 
De ruimte in een magazijn kan je in drie secties verdelen: de ontvangstruimte, de opslagruimte en de verzend- 
of expeditieruimte. De routing binnen een magazijn dient zo logisch mogelijk te zijn en de transportafstanden 
zo klein mogelijk.  
 
De indeling kan dus als volgt zijn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nadeel van een dergelijke indeling is dat je aan twee zijdes ruimte nodig hebt voor de vrachtautos met 
andere woorden, je hebt een veel perceeloppervlakte nodig. Logischer is een indeling als volgt: 
 

 

ONTVANGSTRUIMTE 

 
VERZENDRUIMTE 

 
 

OPSLAG 

 
Door voor deze opstelling te kiezen heb je aan één kant ruimte nodig voor de vrachtauto’s die komen laden en 
lossen. 
  

 
ONTVANGSTRUIMTE 

 
 

OPSLAG 

 
VERZENDRUIMTE 
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HET AANTAL LAAD- EN LOSPLAATSEN 
 
Om het aantal laad- en losdeuren te bepalen spelen drie factoren een rol: 
 

 Het tijdstip van laden en lossen: het aantal auto’s dat gelijktijdig geladen en/of gelost moet worden, 
bepaalt het aantal deuren. Dit kan natuurlijk niet oneindig doorgevoerd worden, je zou dan de rare 
situatie krijgen dat de grootte van het magazijn bepaald wordt door het aantal laad- en losdeuren. 
Vooral in distributiebedrijven vindt het laden gedurende een aantal uren van de nacht plaats. Sommige 
bedrijven, vooral distributiecentra van supermarktketens, geven vooraf aan de vervoerder op wanneer 
gelost kan worden.  

 

 De interne goederenstroom: bij magazijnen die geen gescheiden ruimte voor ontvangst en verzending 
hebben, loopt men het risico dat goederenstromen tijdens het gelijktijdig laden en lossen elkaar 
kruisen. Dit kan verstorend werken en dus tot fouten leiden. Om deze reden verdient het de voorkeur 
de laad-en losplaatsen, docks genoemd, van elkaar te scheiden zoals in het figuur in de vorige paragraaf 
aangegeven.  

 

 De diversiteit van de goederen en de vrachtauto’s waarmee lading aangeleverd en verzonden wordt: 
vooral bij verschillende soorten goederen die op vaste plaatsen opgeslagen moeten worden, is het 
verstandig de weg van lossen naar opslag zo kort mogelijk te maken. Dit voorkomt onnodige interne 
transportbewegingen.  
Als goederen met verschillende soorten wagens aangeleverd of afgehaald worden, zullen de docks 
hierop aangepast moeten zijn. Een bestelwagen lossen in een laadkuil lukt nu eenmaal niet. 

 
Het bepalen van het juiste aantal laad- en losdeuren is geen eenvoudige zaak en moet vooral op de lange 
termijn gebaseerd zijn. Het na de bouw aanbrengen van extra docks is een kostbare zaak. 
 
OVERWINNEN VAN HOOGTEVERSCHILLEN 
 
Bij een normale vrachtauto is de hoogte van de laadvloer tussen 1,10 en 1,20 meter. Om te kunnen laden en 
lossen dient dit hoogteverschil overbrugd te worden.  
Dit kan op verschillende manieren waarbij we op de eerste plaats naar het magazijn kijken: 
 

 De magazijnvloer is op gelijke hoogte als het normale straatniveau. 

 De magazijnvloer is op ongeveer 1,15 meter hoogte. 
Ad 1: om in een dergelijke situatie te kunnen lossen of laden, zijn er verschillende mogelijkheden. 
Als de vrachtauto aan de zijkant open kan, dan kan lading er met een heftruck in en uitgehaald 
worden. 

Kan alleen aan de achterkant van de wagen geladen of gelost worden, dan zal men naast een heftruck een 
handpallettruck nodig hebben om de lading in de vrachtauto te verplaatsen. 

Is het nodig dat een heftruck in de vrachtauto lading oppakt of wegzet, dan kan men gebruik maken van 
een (verrijdbare) laadbrug. 
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Andere hulpmiddelen zijn laadhefbruggen en autolaadkleppen.  
 
Een laadhefbrug is in feite een lift. Op het plateau kan een intern transportmiddel gezet worden waarmee de 
lading uit of in de vrachtauto gezet kan worden. Een schaarheftafel is een variant hierop. 
 

Een andere en meer toegepaste mogelijkheid is een autolaadklep. 
Deze is aan de achterkant van de vrachtauto gemonteerd. Er zijn twee 
uitvoeringen namelijk de laadklep die tevens als achterdeur dient en 
de ondervouwlaadklep. Beide uitvoeringen dienen als een soort lift. 

Laadklep 

 
Distributiewagens zijn in de meeste gevallen uitgerust met een 
dergelijke laadklep omdat op de plaats van lossing geen heftruck 
voorhanden is. 
 
Ad 2: als de magazijnvloer min of meer op dezelfde hoogte als de 
vrachtautovloer gebracht moet worden, kan dat op twee manieren: 

een verhoogde magazijnvloer of door middel van een laadkuil. 
 
Het nadeel van het op hoogte brengen van de totale magazijnvloer is dat de bouwkosten hoger zijn dan bij het 
bouwen op het maaiveld. Daar staat tegenover dat de benodigde manoeuvreerruimte voor de vrachtwagens 
voor het gebouw kleiner kan zijn dan bij een laadkuil.  
Bij een laadkuil heeft men te maken met een flauwe helling om in en uit de laadkuil te kunnen rijden, met 
ander woorden de ruimte om de vrachtauto voor een laad/losdeur te kunnen parkeren bedraagt al snel 50 
meter. 
 
Ook in deze twee situaties blijft het nodig het hoogteverschil tussen vrachtauto en magazijnvloer te 
overbruggen.  
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De eenvoudigste manier is inrijplaten te gebruiken. Dit is een losse plaat die zowel op de vloer van de 
vrachtauto als op de magazijnvloer of laadbordes ligt. Een laadbordes of laadperron is een ruimte aan het 
magazijn waarop goederen bij het laden en lossen kunnen worden neergezet. 
 
Het nadeel van dit hulpmiddel is het beperkte draagvermogen en het feit dat je een dergelijke plaat zelf van 
vrachtauto naar vrachtauto moet verplaatsen.  

 
Een alternatief is vaste, aan het laadbordes 
gemonteerde rijplaten. Men hoeft de 
rijplaten slechts op de vrachtwagen vloer te 
laten zakken om het hoogteverschil te 
overbruggen.  
 
Vaak zijn dit soort rijplaten in een rail aan het 
bordes gemonteerd zodat ze verschuifbaar 
zijn waardoor een vrachtauto niet aan een 
vaste plaats los- of laadplaats gebonden is. 
 
In moderne magazijnen zijn de inrijplaten 
niet aan maar in de magazijnvloer 
aangebracht.  
 

Dit noemen we een dockleveller.  
 
Deze hulpmiddelen zijn hydraulisch aangedreven en hebben een groot draagvermogen waardoor het mogelijk 
is ook met de heftruck de vrachtwagen in- en uit te 
rijden.  
 
Daarnaast is het werkbereik van een dockleveller 
ongeveer 30 cm waardoor het bij een magazijnvloer 
van 120 cm hoog mogelijk is om vrachtauto’s met een 
laadvloerhoogte van 90 tot 150 cm te kunnen lossen en 
laden. 
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WEERSINVLOEDEN BIJ LADEN EN LOSSEN AAN HET MAGAZIJN 
 
Zelfs als een vrachtauto tegen een magazijn aanstaat, is het mogelijk dat regen en wind problemen geven 
tijdens het laden en lossen. Lading kan nat worden en grote temperatuurverschillen kunnen van nadelige 
invloed zijn. Voor de medewerkers die belast zijn met het laden en lossen is het allesbehalve een pretje om in 
regen en wind te moeten laden en lossen. 
 
Op een laadperron is het nauwelijks mogelijk je tegen weersinvloeden te beschermen. Vaak is er een 
overkapping het enige wat bescherming biedt. Bij inpandige docklevellers kan men gebruik maken van 
dockshelters. (shelter betekent beschutting) 
 

Dockshelters worden aan de buitenkant om de 
laad- en losdeuren gemonteerd. Zij zijn er in twee 
uitvoeringen, een flappen -of gordijnombouw of 
een opblaasbare uitvoering. 
 
Het flappen- of gordijnmodel bestaat uit een 
aluminium frame dat indrukbaar is. Aan het frame 
worden flappen van rubber of kunststof 
gemonteerd en dit geheel wordt aan de zijkanten 
en bovenkant van een laad- en losdeur geplaatst.  
 
Indien een chauffeur zijn vrachtauto tegen de 
laad- en losplaats van het magazijn zet, wordt de 
achterkant van de vrachtauto als het ware 
omsloten door de dockshelter en wordt vermeden 
dat er regen en wind door de openstaande deur 
het magazijn in komt. 
 
Omdat de afmetingen van vrachtauto’s nu 
eenmaal verschillen, is bij een dergelijke 
uitvoering praktisch nooit sprake van een 
volledige afsluiting. 
 
Daarom bestaan er (veel duurdere) opblaasbare 
dockshelters die de achterzijde van de 
vrachtwagen volledig omsluiten. Deze uitvoering 
wordt veel toegepast bij vries- en koelhuizen. Bij 
dit soort lading dient de temperatuur zo constant 

mogelijk gehouden te worden en door middel van deze dockshelters heeft de buitentemperatuur geen 
invloed op de temperatuur op de laad- en losplaats. 
 
BEGRIPPEN 
 

 Docks: vaste laad-en losplaatsen aan een magazijn. 
 

 Dockleveller: vaste, hydraulisch beweegbare inrijplaat ter overbrugging van het hoogteverschil tussen 
magazijnvloer en vrachtautovloer. 

 

 Dockshelters: Bescherming tegen weersinvloeden die rondom een laad- en losdeur gemonteerd is.  
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Hoofdstuk 5. Interne transportmiddelen 
 
Het is in onze moderne bedrijfsvoering niet meer voor te stellen dat er nog veelvuldig met de hand een 
vrachtauto wordt geladen en gelost. Ook het verplaatsen van goederen binnen een bedrijf vindt met behulp 
van technische hulpmiddelen plaats. 
Deze hulpmiddelen worden aangeduid als intern transportmaterieel of interne transportmiddelen. 
 
Interne transportmiddelen zijn er in vele soorten, maten en vormen. Zo kan een onderscheid tussen 
stationaire en rijdende transportmiddelen gemaakt worden. Beide groepen zijn te verdelen in 
transportmiddelen die goederen uitsluitend horizontaal, uitsluitend verticaal of zowel horizontaal als verticaal 
verplaatsen.  
 
Ook kan je binnen beide groepen een verdeling tussen aangedreven en niet-aangedreven transportmiddelen 
maken.  Daarnaast bestaan er kranen. 
 
 
NIET AANGEDREVEN, RIJDENDE TRANSPORTMIDDELEN 
 
Binnen deze groep zijn er veel soorten en uitvoeringen om de dood eenvoudige reden 
dat er veel verschillende soorten ladingen zijn. En zelfs als een dergelijk transportmiddel 
standaard niet geschikt is voor een bepaalde lading, wordt het door de leverancier 
aangepast. 
 
De steekwagen 
Dit hulpmiddel is geschikt om losse dozen, kratten, vaten en zakken te verplaatsen. Het 
gaat om kleine hoeveelheden die in één keer verplaatst kunnen worden. 
Vrachtwagenchauffeurs van distributiebedrijven hebben vaak een steekwagen in de 
wagen. 

Rijbord met steekboom 
Dit eenvoudige transportmiddel bestaat uit, zoals de naam al aangeeft, twee 
losse delen. Het rijbord bestaat uit een frame met laadvloer dat rust op twee 
wielen en twee steunen.  
Ook hierbij gaat het om kleine hoeveelheden goederen die over een korte 
afstand vervoerd worden.  
 
Aangezien de meeste goederen tegenwoordig op pallets worden vervoerd, 
wordt een dergelijk hulpmiddel nog beperkt ingezet. Wel wordt dit apparaat 

gebruikt op productieafdelingen.  
 
Het heeft namelijk het voordeel dat het rijbord met 
daarop de onderdelen op de montageplaats weinig ruimte 
inneemt terwijl de steekboom voor een ander rijbord kan 
worden gebruikt. 
 
De magazijnwagen 
De magazijnwagen is er in veel varianten. De meest 
eenvoudige uitvoering is een laadvloer waaraan een 
verticaal frame met een duw/trekbeugel is bevestigd. 
Magazijnwagens hebben vier wielen. Er zijn verschillende 
uitvoeringen van magazijnwagens en ze zijn uitgevoerd 
met drie of vier (zwenk-) wielen 
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Deze hulpmiddelen zijn geschikt voor los verpakte en onverpakte goederen. De wielen kunnen van 
verschillende soorten kunststof zijn, afhankelijk van de vloer waarop gereden wordt. 

 
De handpallettruck 
Dit populaire hulpmiddel wordt ook wel pompwagen genoemd. Het is geschikt om 
pallets horizontaal te vervoeren door de vorken in de pallet te steken en met behulp van 
de disselboom de pallet omhoog te pompen.  
 
Het draagvermogen is doorgaans 2.000 kilo wat niet wil zeggen dat het verstandig is een 
pallet met een lading van 2 ton met een handpallettruck te vervoeren. In de vorken 
bevinden zich één of twee vorkrollen.  

 
In het geval van zware lasten en indien men over drempels e.d. moet is het verstandig om voor een 
tandemstel vorkrollen te kiezen. 
Zowel de vorkrollen als de stuurwielen kunnen in verschillende materialen uitgevoerd worden, afhankelijk van 
de vloergesteldheid. 

 
Alle genoemde intern transportmiddelen zijn geschikt om niet te zware lasten over een korte afstand te 
vervoeren. Ook moet de vloer waarop gereden wordt egaal zijn omdat deze hulpmiddelen met kleine wielen 
zijn uitgerust.  
 
AANGEDREVEN, RIJDENDE TRANSPORTMIDDELEN VOOR HORIZONTAAL TRANSPORT 
 
Als pallets met zware lasten vervoerd moeten worden, of er moet een grote afstand overbrugd worden dan is 
een aangedreven hulpmiddel een logische keuze. Deze hulpmiddelen zijn natuurlijk veel duurder dan de 
eerder besproken transportmiddelen. Maar de hoge investering weegt niet op tegen het risico van 
lichamelijke ongemakken als gevolg van het duwen en trekken van zware lasten en de tijdwinst die behaald 
kan worden. 
 
De lopend bediende elektrische pallettruck: van deze truck zijn er drie uitvoeringen,  
 

1. de pallettruck die wel een aandrijfmotor heeft 
maar handmatig gepompt moet worden. Deze 
uitvoering lijkt het meest op de eerder 
besproken pallettruck. Deze pallettruck is 
geschikt voor niet te zware pallets en niet te 
intensief gebruik. 

2. de pallettruck met een aandrijfmotor en een 
pompmotor.  Hiermee kunnen ook zware 
pallets geheven worden en kan zonder 
problemen langdurig ingezet worden. 

3. de pallettruck met een aandrijfmotor en een 
pompmotor, waar aan het chassis een 
opklapbare treeplank zit. Naast de boven 
genoemde voordelen biedt deze  truck de 
mogelijkheid mee te rijden door op de 
treeplank te gaan staan.  

 
Als je regelmatig grote afstanden lopend moet overbruggen treedt  vermoeidheid op. Door mee te rijden 
wordt dit voorkomen. Daarnaast is de rijsnelheid hoger dan bij een lopende bediening waardoor er meer werk 
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verzet kan worden. De treeplank is opklapbaar omdat er anders niet in een vrachtwagen gemanoeuvreerd kan 
worden. 
 
In de elektrische pallettruck zijn een aantal veiligheden ingebouwd waaronder een beveiliging tegen het knel 
komen te zitten. Daardoor lijkt het een ongevaarlijk hulpmiddel maar vergis je niet in de kracht van een 
dergelijk apparaat. Door ondeskundig gebruik komt het regelmatig voor dat een collega klem wordt gereden 
en voet- en beenletsel oploopt. Daarom: 
 
Ga beheerst met een elektrische pallettruck om. Kijk waar je rijdt en waar je collega’s zich bevinden, zeker 
als je samen met anderen een vrachtwagen aan het laden of lossen bent. Een lopend bediende pallettruck is 
er om lopend bediend te worden. Rij dus nooit met de pallettruck terwijl je op de vorken staat en ga tijdens 
het rijden niet op de aandrijfunit zitten. Je hebt op deze manier minder controle op het rijgedrag van de 
machine waardoor de kans op ongelukken groter is. 
 
De meerijdende elektrische pallettruck: we kennen de volgende twee uitvoeringen: 

 De pallettruck waar men op staat. Hier staat men dus op de truck in plaats van op een treeplank 
erachter. Men leunt als het ware tegen een zitkussen. Het voordeel ten opzicht van een pallettruck is 
een betere bescherming van de bestuurder  

 

 De pallettruck met een zittende bestuurder. Moet men grote afstanden overbruggen gedurende 
langere periodes per dag dan is een dergelijke machine aan te raden. Het nadeel is dat door de 
omvang van een dergelijke truck deze minder geschikt is voor het laden en lossen van vrachtauto’s, 
zeker als men in de vrachtwagen moet draaien om een pallet op te pakken of te plaatsen. 

 
Het is logisch dat de rijsnelheid van deze beide trucks veel groter is dan bij de lopend bediende pallettrucks. 
Een ander verschil is dat deze machines met een stuur of joystick uitgerust zijn.  
 
Door de vrij hoge rijsnelheid die deze trucks kunnen bereiken is een verantwoord rijgedrag absoluut 
noodzakelijk. Let altijd goed op onoverzichtelijke situaties zoals kruisingen en bochten. Wees er ook op 
bedacht dat een collega uit een gang kan komen of uit een deur kan stappen. 

De orderverzameltruck 

Deze machine lijkt veel op de pallettruck.  

Er is echter een staanplaats tussen de aandrijfunit en de vorken en de 
besturingsunit oftewel de disselboom is ‘omgekeerd’. Dit is gedaan omdat 
de bestuurder tijdens het orderverzamelen vaak van de truck op en af 
moet. Door deze plaatsing van het staplateau hoeft hij niet om de truck te 
lopen.  

Naast de truck waarmee alleen orders op vloer niveau gepickt worden, zijn 
er ook orderverzameltrucks waarmee de bestuurder over diverse niveaus 
de goederen uit de stelling kan halen. Hierin zijn weer twee versies, 
namelijk de truck tot een hefhoogte van maximaal 3,5 meter of de 
hoogheffende orderverzameltruck met een hefhoogte tot 12 meter. 

 

Voor alle pallettrucks en orderverzameltrucks geldt:  

Als je een pallettruck gebruikt hebt, laat hem dan achter met de vorken 
in de laagste stand. Je voorkomt hiermee dat een collega er over kan 
struikelen.  
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De trekker 

Dit zijn drie- of meerwielige voertuigen waarmee aanhangwagens 
verplaatst kunnen worden. Zij kunnen elektrisch of met een 
dieselmotor aangedreven worden of een combinatie hiervan 
(Hybride aandrijving).  

De trekker kent enorm veel toepassingmogelijkheden. Je vindt ze 
in ziekenhuizen voor het transporteren van beddengoed e.d. tot 
op luchthavens waar de bagage van passagiers van en naar de 
vliegtuigen wordt gebracht.  

AVG 

De meest recente ontwikkeling zijn Automatisch Geleide 
Voertuigen (AGV). Dit zijn onbemande voertuigen die door een 

computer over een vast traject binnen het magazijn geleid worden. Dit kunnen trekkers zijn waar 
aanhangwagentjes aan vast gehaakt kunnen worden of de machine heeft de mogelijkheid zelf een pallet op te 
nemen of te zetten. Het grote voordeel is dat men geen bedieningsmensen nodig heeft. Daar staat wel een 
grote investering tegenover. 

 

AANGEDREVEN, RIJDENDE TRANSPORTMIDDELEN VOOR HORIZONTAAL EN VERTICAAL TRANSPORT. 
 
Omdat de combinatie van stapelen en verplaatsen in praktisch alle magazijnen voorkomt, zijn er de nodige 
machines die deze beide functies kunnen combineren. We zullen er enkele behandelen. 

 
De stapelaar 
Dit is in feite een lopend bediende elektrische pallettruck met een mast 
erop. Als je echter gaat heffen zie je dat er steunvorken onder de vorken 
zitten, deze steunvorken zijn nodig om te voorkomen dat het apparaat naar 
voren kiept.  
 
Stapelaars zijn er in diverse uitvoeringen, zowel met een lopende als met 
een zittende bestuurder.  
 
Stapelaars zijn geschikt om in smalle gangpaden te werken. Daar tegenover 
staat dat door de geringe afmetingen het draagvermogen en de hefhoogte 
beperkt zijn. Het is dus een goede oplossing voor kleine magazijnen.  
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Een nadeel is dat pallets uitsluitend aan de ‘open’ 
kant op te nemen zijn. De steunvorken blijven 
namelijk op de grond staan. Bij het heffen zou je dan 
de onderplanken van de pallet aftrekken en 
daarmee de pallet beschadigen. 
 
De heftruck 
 
Het meest bekende intern transportmiddel in zowel 
magazijnen als daarbuiten. Heftrucks zijn er met 
hefvermogens van 1.000 kilo tot 40 ton.  
 
 
 
 
 
 

 
Heftrucks zijn er in drie verschillende aandrijvingen waarvan we de voor- en nadelen op een rijtje zetten: 
 

DIESEL 

Voordelen: Nadelen: 

Goedkope brandstof Schadelijke uitlaatgassen 

Snel gebruiksklaar Veel lawaai 

Continue inzetbaar Hoge aanschafprijs 

Sterk Minder rijcomfort 

Hoge rijsnelheid Minder wendbaar 

LPG 

Voordelen: Nadelen: 

Goedkope brandstof Schadelijke uitlaatgassen (echter minder dan bij 
diesel) 

Continue inzetbaar (mits tanks gevuld) Lawaai 

Gunstige aanschafprijs  Wisseltanks nodig 

Hoge rijsnelheid Minder rijcomfort 

ELEKTRISCH 

Voordelen: Nadelen: 

Geen schadelijke uitlaatgassen Duur in aanschaf 

Stil Onderhoudsgevoelig 

Groot rijcomfort Beperkt inzetbaar tenzij met wisselbatterijen 
gewerkt wordt 

Erg wendbaar Laadapparaat nodig 

 
Het zal duidelijk zijn dat een elektrische heftruck het meest geschikte voertuig is voor een magazijn, zeker als 
geur- en smaakgevoelige producten opgeslagen zijn.  
 
Elektrische heftrucks zijn in een driewiels en een vierwielsuitvoering leverbaar. De driewiels heftruck is 
wendbaarder dan de 4-wiels truck en heeft ook een minder breed gangpad nodig. 
 
Heftrucks kunnen met een tweevoudige of drievoudige mast uitgevoerd worden. Bij dezelfde hefhoogte is de 
bouwhoogte van een heftruck met een drievoudige mast kleiner dan bij een tweevoudige mast .Vooral bij lage 
ruimtes en onderdoorgangen dient hier rekening mee gehouden te worden. 
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Een elektrische heftruck wordt aangedreven met behulp van een tractiebatterij die opgeladen kan worden. 
Een tractiebatterij bestaat uit een aantal cellen waarin zich negatieve en positieve platen bevinden. In de cel 
zit een lood/zwavelzuurverbinding, het zogenaamde elektrolyt of accuzuur. Door een chemische reactie in de 
cellen wordt energie geleverd wat de heftruck in staat stelt zijn werk te doen.  
Door deze chemische reactie verandert de soortelijke massa van de vloeistof. Om te bepalen wat de 
soortelijke massa is, gebruiken we de zuurweger. De soortelijke massa van een tractiebatterij mag nooit 
minder dan 1,140 zijn. Wordt de batterij dieper ontladen dan bestaat de kans dat de platen in de cellen krom 
worden getrokken waardoor de batterij in capaciteit achteruit loopt. Ook kan dit schade aan de truck 
berokkenen.  
 
Moderne heftrucks zijn met een batterijontladingsmeter uitgerust. Dit apparaatje geeft aan hoever de batterij 
ontladen is. 
Als vast staat dat de batterij geladen moet worden dan wordt hij aangesloten aan de gelijkrichter. Het 
laadproces duurt van 8 tot circa 12 uur. 
 

Tijdens het laden en controleren van een batterij dienen er diverse veiligheidsmaatregelen in acht genomen 
te worden. Zo mag er nooit bij een batterij die onder lading staat gerookt worden.  

Bij de controle van de cellen en het elektrolyt dienen er rubber handschoenen en een veiligheidsbril 
gedragen te worden. Bij aanraking van accuzuur kan er namelijk een brandwond ontstaan. 

Standaard is een heftruck met vorken (men zegt ook wel ‘lepels’) uitgerust. Hiermee kunnen alle soorten 
pallets vervoerd worden. Door toepassing van voorzetapparatuur is het mogelijk ook andere lading te 
transporteren. 

Enkele voorbeelden zijn:  
Een side-shift 
de vorken kunnen 10 tot 30 cm naar links of rechts geschoven worden 
wat vooral handig is bij het stapelen van kisten of het laden van 
vrachtauto’s aan de zijkant. 
 
Klemmen 
Diverse soorten klemmen: voor 
ongepalletiseerde lading zoals 
witgoed (koelkasten, fornuizen 
e.d.), kisten, stenen etc. 

 
 

Rotator  
Indien men de lading moet 
draaien. Dit voorzetapparaat wordt vaak in combinatie met andere 
hulpmiddelen gebruikt, bijvoorbeeld een papierrollenklem. 
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De meeste voorzetapparaten worden hydraulisch aangedreven. Door het eigen gewicht van deze 
hulpmiddelen en het feit dat de zwaartepuntsafstand vergroot wordt, heeft men vaak een veel hogere 
capaciteit van de heftruck dan het maximale gewicht van de lading nodig. 

 
De reachtruck 
De reachtruck is ontwikkeld om in gangpaden, dus in magazijnen, te werken. Een reachtruck schuift, als de 
machine voor een stelling staat, zijn mast uit om een pallet weg te zetten of op te pakken. Als de pallet 
opgepakt is, wordt de mast ingetrokken waardoor de truck een stuk korter wordt dan een heftruck. 
 

Daarnaast zit de bestuurder dwars op de truck. Al met al kan een reachtruck in een gangpad werken dat circa 
30% smaller is dan een vorkheftruck. Ook kan een reachtruck dankzij een grotere stabiliteit hoger heffen dan 
een heftruck.  

Een nadeel is dat een reachtruck niet geschikt is om vrachtwagens te laden en te lossen. Ook voor gebruik 
buiten is een reachtruck niet geschikt.  
 

Net als bij de heftruck dienen alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden. 

Het rijden met zowel een heftruck als een reachtruck is uitsluitend toegestaan door personen die hiervoor 
gekwalificeerd zijn! 

Men moet tenminste achttien jaar jong zijn (zestien mag ook mits men constant onder begeleiding en 
toezicht met de heftruck werkt.) 

Als men deze kwalificatie niet bezit dan mag men onder geen beding een heftruck of reachtruck besturen, 
ook niet als het gaat om ‘eventjes’ een pallet wegzetten.  

Zijlader 
Een intern transportmiddel voor een speciale toepassing is de zijlader.  
 
Deze machine wordt gebruikt voor het verplaatsen van lang materiaal 
zoals houten planken en kunststof buizen.  
Het bijzondere aan deze truck is dat hij de wielen 90 graden kan 
draaien waardoor hij zowel zijwaarts vooruit of achteruit kan rijden als 
in de normale richting.  
 
Ook kan, net als bij de reachtruck, de mast uit- en ingeschoven 
worden. Door deze constructie is het mogelijk dat een zijlader in 
relatief smalle gangen kan rijden en stapelen. 
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In een magazijn wil men zo weinig ruimte aan gangpaden te verliezen. Met ander woorden, hoe smaller het 
gangpad hoe meer ruimte voor opslag. 
 
We hebben al gezien dat een reachtruck 30% minder gangpadbreedte nodig heeft dan een heftruck (circa 2,70 
meter voor een reachtruck tegenover 3,80 meter voor een heftruck). 
 

Daarnaast is de maximale hefhoogte van een reachtruck (9,5 
meter) groter dan een heftruck (5,50 meter). 
 

Hoogbouwtruck 

Een vervolg op de reachtruck is de hoogbouwtruck. Deze truck zet 
zijn lading door middel van zwenkvorken of een draaikop zijdelings 
af in de stelling waardoor in een gangpad van 1,40 tot 1,70 meter 
breedte gewerkt kan worden. Ook is de maximale hefhoogte 
aanmerkelijk groter dan van een reachtruck, namelijk 15 meter en 
het draagvermogen is op volle hefhoogte nagenoeg nominaal.  

Wel dienen deze trucks een railgeleiding of inductiegeleiding in de 
gangpaden te hebben.  
 
Bij een railgeleiding zijn aan de truck zijdelings geleidingsrollen 
gemonteerd. Een inductiegeleiding bestaat uit een draad in de vloer 
waar een stroom doorheen loopt. Deze stroom wordt ‘opgepakt’ 
door sensoren die onder de truck zitten waardoor de machine 
keurig in het spoor blijft.  

Het voordeel van een inductiegeleiding is dat de palletplaatsen op de vloer vrij beschikbaar blijven. Bij een 
zijgeleiding zijn namelijk de rails aan de stellingen bevestigd waardoor er geen pallets op de vloer gezet 
kunnen worden. 
 
Deze trucks zijn er in twee uitvoeringen. In het ene geval blijft de man beneden zoals bij een reachtruck het 
geval is. De truck mag gelijktijdig heffen en rijden waardoor een hoge werksnelheid behaald wordt. 
Moeten er echter op hoogte ook orders verzameld worden dan gaat de bedieningsman in een cabine mee 
naar boven. Deze machines zijn boven een bepaalde hefhoogte beperkt in rijsnelheid. 
 
Gaat de hoogbouwtruck tot een hefhoogte van 15 meter, de minimale hefhoogte van een Stelling Bedienings 
Apparatuur (SBA) is 19 meter en gaat tot 35 à 40 meter. Ook deze trucks zetten de last zijdelings weg. Er is een 
bemande en onbemande uitvoering, waarbij de onbemande uitvoering gestuurd wordt door een computer. 
De keuze voor een dergelijk systeem is een keuze voor jaren want het vraagt enorme investeringen.  
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STATIONAIRE TRANSPORTMIDDELEN 
 

Stationaire transportmiddelen verplaatsen zich niet. Er is dus ook geen chauffeur nodig. Ze worden vooral 
toegepast in situaties waar een constante goederenstroom is. Ze worden zowel binnen als buiten gebruikt. 
Zoals gezegd maken we ook hier onderscheid tussen de diverse functies: horizontaal transport, verticaal 
transport en horizontaal en verticaal transport. Ook zijn er aangedreven en niet-aangedreven 
transportmiddelen. 
 
De meest voorkomende transportmiddelen zijn: 

 
De wieltjesbaan 
de wieltjesbaan is er in zowel een aangedreven als niet-aangedreven 
uitvoering. De niet-aangedreven versie is ook als een harmonicabaan 
verkrijgbaar. De harmonicabaan kan korter en langer gemaakt worden, hij 
is inschuifbaar dus als je hem niet nodig hebt dan neemt hij weinig ruimte 
in, de harmonicabaan staat op wieltjes en je kan er bochten mee maken. 
De harmonicabaan is geschikt voor kleine en 
niet al te zware pakketten. 
 
De rollenbaan 
Dit transportmiddel kan, omdat de rollen over 
de volle breedte van de baan geplaatst zijn, 
zwaarder belast worden dan de wieltjesbaan.  

 
 

De bandtransporteur  
Deze machine wordt ook wel lopende band genoemd. Aan het begin en het eind 
zitten rollen waar een band overheen loopt. Een van de rollen is aangedreven en 
zet de band in beweging. Dit soort machines is vooral geschikt voor kleine colli. 

 
 

 
Een andere mogelijkheid is de vloerkettingbaan. Over een vast traject loopt een ketting in een goot in de 
magazijnvloer. Aan deze ketting kunnen bijvoorbeeld rolcontainers gekoppeld worden. Varianten hierop zijn 
kettingbanen die voor hangende producten gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld maar aan vlees in slachterijen 
of hangende kleding. 

 
Deze transportmiddelen zijn geschikt voor horizontaal transport.  
 
Stationaire transportmiddelen die geschikt zijn voor verticaal transport zijn: 
 
De goederenlift: deze lift wordt, net als in het personenvervoer, gebruikt in magazijnen die uit meerdere 
verdiepingen bestaan. 
 
De takel  
Dit apparaat is geschikt om zware goederen te hijsen. Er zijn met de hand te bedienen takels, elektrische 
takels en pneumatische (door perslucht aangedreven) takels. 
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Stationaire transportmiddelen voor horizontaal en verticaal transport zijn 
 
De loopkat  
dit is een takel die aan een grote balk hangt. De stalen balk, de loopkat, is aan weerszijden van het gebouw, 
meestal een productieruimte, in een rails bevestigd. Deze rail kan door middel van elektrische bedieningskast 
naar voren en achteren verplaatst worden. De takel kan met behulp van de bedieningskast over de volle 
breedte van de loopkat bewogen worden. 

Omdat een portaalkraan echter buiten gebruikt wordt, steunt de loopkat op twee stalen poten die in een rails 
lopen. Deze portaalkranen zie je veel in havens of in de zware staal en machine-industrie.  

BEGRIPPEN 

 

 Interne transportmiddelen zijn er in veel soorten en uitvoeringen. We kennen de volgende groepen:  

 

 Niet-aangedreven rijdende transportmiddelen: de steekwagen, het rijbord met steekboom, de 
magazijnwagen en de handpallettruck. 

 

 Aangedreven rijdende transportmiddelen voor uitsluitend horizontaal transport: de elektrische 
pallettruck, de orderverzameltruck en de AGV.  

 

 Aangedreven rijdende transportmiddelen voor verticaal en horizontaal transport: de stapelaar, de 
heftruck, de reachtruck, de hoogbouwtruck en de SBA. 

 

 Stationaire transportmiddelen: de wieltjesbaan, de rollenbaan, de bandtransporteur, de goederenlift, 
de takel, de loopkat en de portaalkraan. 
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Hoofdstuk 6. Soorten en eigenschappen van 
goederen 
 

 
SOORTEN GOEDEREN 

 
In een magazijn of opslagplaats worden goederen of grondstoffen opgeslagen. De manier waarop deze spullen 
worden bewaard, is afhankelijk van het soort goed.  
 
Naast de manier van opslag verschilt ook de wijze waarop je goederen dient te behandelen. Men kan zich 
voorstellen dat met platen staal anders omgegaan wordt dan met flessen wijn. In deze paragraaf behandelen 
we eerst de verschillen tussen goederen. 
 
Als we praten over stukgoed dan bedoelen we een enkel product. Stukgoed kan uiteenlopen van een rolletje 
plakband tot een landbouwtractor. Het kenmerkende van stukgoed is dat het per stuk te behandelen is. Een 
fiets bijvoorbeeld kan men per stuk verpakken, een koelkast wordt per stuk in een vrachtauto geladen. Om ze 
tijdens het transport tegen schade te beschermen, worden stukgoederen verpakt. 
 
Het tegenovergestelde van stukgoed is bulkgoed of stortgoed. Bulkgoederen worden over het algemeen in 
grote hoeveelheden vervoerd, zijn onverpakt en zijn niet per stuk te kopen.  
 
Bulkgoederen zijn er in 3 vormen: 

 

 Vloeibaar; bijvoorbeeld benzine en aardolie. 

 Vast; bijvoorbeeld granen, kolen en ertsen. 

 Gas; bijvoorbeeld aardgas. 
 

Stort- of bulkgoederen stellen aparte eisen aan zowel het vervoer als aan opslag. 
Omdat de goederen onverpakt over de weg vervoerd worden, gebeurt dit met 
tankwagens als de lading vloeibaar is of met kipauto’s als het om vaste lading gaat. 
Gassen gaan door een pijpleiding. 
 
De opslag van stortgoederen is ook heel anders dan bij stukgoederen.  
 
Kolen en ertsen hoeven in het algemeen niet tegen regen en wind beschermd te 
worden, dus dat kan je buiten opslaan.  
 
Andere vaste bulkgoederen zoals granen, veevoeder en kunstmest worden in silo’s 
opgeslagen. Dit zijn hoge trechtervormige installaties waarin het stortgoed 
gezogen wordt en aan de onderzijde er weer uitgehaald worden. 
 
Vloeibare stoffen zoals aardolie worden in tanks opgeslagen. Zo zijn er in het 
Rotterdamse havengebied enorme tankparken met ingewikkelde 
pijpleidingsystemen die zorgen voor het transport van en naar schepen en naar de 
raffinaderijen en de chemische industrie die ook in de haven gevestigd zijn.  
Gassen worden, in vloeibare vorm, ook in dergelijke grote tanks opgeslagen. 
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Als we naar de eigenschappen van stukgoederen kijken, is er de volgende indeling te maken: 
 

 De vorm: vlak, gebogen, compact, stapelbaar, nestelbaar of onregelmatig. 

 De afmetingen: de lengte, de breedte, de hoogte. 

 Het gewicht: licht, zwaar, per eenheid. 

 De uiterlijke verschijning: veranderlijke vorm, heet, koud, nat, vuil. 
 
Bovenstaande eigenschappen zijn zichtbaar, er zijn echter ook eigenschappen die niet zichtbaar zijn: 
 

 Kwetsbaar: glazen, serviesgoed, aardewerk. 

 Bederfelijk: vis, vlees, zuivelproducten. 

 Vochtgevoelig: papier, kleding, suiker. 

 Gevaarlijk: chloor, haarlak. 
 
Omdat men meestal niet kan zien wat voor goederen het zijn als zij verpakt zijn, wordt er op de verpakking 
een etiket geplakt, het behandelingsetiket of, bij gevaarlijke stoffen, het gevaarsetiket. 
 
 
BEHANDELINGSETIKETTEN 

 
Op een aantal van deze etiketten staat geen tekst maar een afbeelding zodat iedereen die met deze 
goederen te maken krijgt, kan weten wat de eigenschap is en hoe er mee moet worden omgegaan. 
 
Een aantal etiketten zullen we behandelen: 

 
Het glaasje betekent niet dat er glazen in de verpakking zitten maar dat het 
hier om breekbare goederen gaat. Het is duidelijk dat je voorzichtig met 
deze goederen om moet gaan en ze vooral niet moet laten vallen. Vaak 
wordt bij dit soort goederen ook nog een sticker met de tekst “BREEKBAAR 
/ FRAGILE” op de verpakking geplakt. 
 
 
Als de inhoud van dozen niet nat mag worden, wordt dit etiket gebruikt. Je 
laat deze goederen dus niet buiten staan en je behandelt ze niet in een 
vochtige omgeving. Kartonnen dozen kunnen sowieso niet tegen vocht dus 
zet je ze nooit in een plas water.  
 
Naast dit etiket kom je ook wel de tekst “DROOG HOUDEN / KEEP DRY” op 
de verpakking tegen. 

 
Als je met goederen te maken krijgt waar dit etiket op de verpakking zit, 
dan moet deze verpakking altijd in de richting van de pijl rechtop gezet 
worden. Dit zijn goederen, bijvoorbeeld pc’s, koelkasten, audioapparatuur, 
die kunnen beschadigen als je ze op de zijkant of ondersteboven zet. 
 
Je komt ook etiketten met de tekst “DEZE KANT BOVEN / THIS SIDE UP” 
tegen. 
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Dit is een etiket dat je bij warmtegevoelige producten kan tegenkomen. 
Deze goederen mogen dus niet in de zon staan omdat ze gevoelig zijn voor 
licht en/of warmte. Deze goederen moeten dus zo snel mogelijk op een 
koele plaats komen te staan.  
 
Etiketten met de tekst “VERMIJDT WARMTE / KEEP AWAY FROM HEAT” 
hebben vanzelfsprekend dezelfde betekenis. 

 
 

Als een verpakking met dit etiket gemerkt is, betekent dit dat je de 
goederen voorzichtig moet behandelen. Het zijn goederen die weliswaar 
niet breekbaar zijn maar erg gevoelig voor schokken, meetapparatuur 
bijvoorbeeld. 
 
Op de verpakking staat vaak “VOORZICHTIG BEHANDELEN / HANDLE WITH 
CARE”. 

 
 

Als je met zakken of balen te maken krijgt, kom je vaak dit etiket tegen. 
Deze goederen mogen niet met een haak opgepakt worden. Doe je het 
namelijk wel dan heb je kans dat de zak of baal uitscheurt met alle 
gevolgen van dien.  
 
Naast dit etiket kom je ook vaak de tekst “GEBRUIK GEEN HAKEN / USE NO 
HOOKS”. 
 
 
Dit plaatje kom je bij grote, onregelmatig gevormde goederen tegen. Om te 
voorkomen dat zoiets omvalt, wordt het zwaartepunt aangegeven. Je kan 
het dan op de juiste manier met bijvoorbeeld een heftruck oppakken. 
 
Etiketten met de tekst “ZWAARTEPUNTSAANDUIDING / CENTRE OF 
GRAVITY” worden er vaak naast geplakt.  
 
 

Het kan voorkomen dat er meerdere behandelingsetiketten op de verpakking zijn aangebracht. In dat geval 
zal men de goederen volgens alle etiketten moeten behandelen.  

 
BEGRIPPEN 
 

 Stukgoed is een enkel goed, in de meeste gevallen te verpakken en als enkel stuk te behandelen. 
Stukgoederen kan je indelen naar vorm, afmetingen, gewicht en uiterlijke verschijning. 
Andere eigenschappen zijn kwetsbaar, bederfelijk, vochtgevoelig en gevaarlijk. 

 

 Bulkgoed of stortgoed wordt los, in grote hoeveelheden vervoerd en kunnen niet per stuk gekocht 
worden. Bulkgoed is er in drie vormen: vast, vloeibaar en gas.  

 
Behandelingsetiketten geven aan hoe je met een bepaald goed moet omgaan en hoe je het moet opslaan. 
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Hoofdstuk 7. Gevaarlijke stoffen 
 

WETGEVING 
 

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die in bepaalde situaties voor mens en milieu gevaar op kunnen leveren. 
Het gevaar van deze stoffen komt voort uit de chemische en fysische eigenschappen, maar ook op de wijze 
waarop deze stoffen vervoerd, opgeslagen, overgeslagen of verwerkt worden. 
 
Zowel voor het vervoer als voor opslag bestaan aparte, strenge wetten. Enkele belangrijke zijn: 

 

 De Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) 

 Wet Gevaarlijke stoffen (WGS) 

 Wet Milieugevaarlijke stoffen (WMS) 

 Wet Milieubeheer (WM) 
 

Om als bedrijf te kunnen voldoen aan deze wetten zijn er door de overheid richtlijnen vastgesteld. De 
Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) heeft deze richtlijnen opgesteld. 
In deze commissie zijn een aantal ministeries vertegenwoordigd. De richtlijnen hebben vooral betrekking 
op maatregelen om te voorkomen dat verontreinigd bluswater in het oppervlaktewater terechtkomt. 
 
De volgende uitgangspunten zijn bij het opstellen van de richtlijnen gehanteerd: 

 

 Gevaren moeten worden voorkomen; 

 Risico’s moeten worden beperkt; 

 De gevolgen van calamiteiten moeten worden beperkt. 
 

De voorschriften in verband met de opslag van gevaarlijke stoffen hebben betrekking op: 
 

 verpakking; 

 etikettering; 

 wijze van opslag; 

 opslagfaciliteiten; 

 toegankelijkheid; 

 veiligheidssignalering; 

 deskundigheid; 

 elektrische installaties; 

 brandwerende constructie, bijvoorbeeld compartimentering; 

 productopvang; 

 brandblusvoorziening en opvang bluswater; 

 persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 noodplan en vluchtwegen; 

 register gevaarlijke stoffen. 
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INDELING  
 

Er bestaan verschillende soorten gevaarlijke stoffen. Daarom is er een verdeling gemaakt die er als volgt 
uitziet: 

 

Klasse Soort Stof 

1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 

2 Gassen 

3 Brandbare vloeistoffen 

4.1 Brandbare vaste stoffen 

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen 

5.1 Oxiderende stoffen, dit zijn stoffen die verbranding bevorderen 

5.2 Organische peroxiden ook deze stoffen zijn brand bevorderend  

6.1  Giftige stoffen 

6.2 Infectueuze stoffen, dit zijn stoffen die gevaar voor besmetting opleveren 

7 Radioactieve stoffen 

8 Bijtende stoffen 

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 

 
Deze indeling is gemaakt op basis van de ADR. Het ADR is de Europese overeenkomst betreffende het 
internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.  
 
Bij de opslag van gevaarlijke stoffen hebben we te maken met de indeling volgens de aanduidings-
voorschriften in de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS). De beide indelingen komen gedeeltelijk overeen.  

 
Gevaarlijke stoffen die vervoerd worden dienen voorzien te zijn van gevaarsetiketten.  
De gevaarsetiketten komen overeen met bovenstaande indeling.  
 
Naast eerder genoemde  etiketten zit er op de verpakking ook een etiket met de naam en het UN-nummer van 
de verpakte stof. Het UN-nummer is een wereldwijd vastgesteld viercijferig nummer dat uniek is voor een stof 
of een groep van stoffen met gelijke gevaareigenschappen.  
 
Buiten de aanduidingen op de verpakking moet er bij de opslag (en bij het vervoer) een gevarenkaart 
aanwezig zijn. Op deze kaart staan de volgende gegevens: 
 

 de stofnaam; 

 in welke klasse de stof valt; 

 de aard van het gevaar; 

 de noodmaatregelen in geval van gevaar; 

 de blusmethode en de te gebruiken blusmiddelen; 

 persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden gebruikt; 

 EHBO-maatregelen; 

 hoe te handelen in geval van lekkage. 
 
Deze gevarenkaart is dus een noodzakelijk hulpmiddel als er een ongeluk gebeurt. 
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Raadpleeg bij een ongeluk met een gevaarlijke stof ALTIJD eerst de gevarenkaart en ga niet lukraak aan de 
slag. Dit kan de zaak alleen maar verergeren! 
 
Zolang de verpakking in orde is, levert een gevaarlijke stof geen gevaar op. Daarom worden aan de 
verpakking een aantal algemene eisen gesteld: 
 

 de verpakking moet goed afsluiten, zodat de stof er niet uit kan; 

 de stof mag de verpakking niet aantasten en dus zwakker maken; 

 de verpakking moet stevig genoeg zijn om tegen een normale behandeling voor, tijdens en na het 
vervoer te kunnen; 

 de verpakking moet aan de vervoerseisen voor gevaarlijke stoffen voldoen; 

 aan de buitenzijde van de verpakking mogen geen resten van de stof aanwezig zijn; 

 de verpakking van een gevaarlijke stof moet van het juiste etiket voorzien zijn. 
 
Bij de in ontvangst name en de verzending van gevaarlijke stoffen dient de verpakking op deze punten 
gecontroleerd te worden. 
 
DE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 
 
De manier van opslag is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die bij elkaar gezet worden. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt of de gevaarlijke stoffen in kasten, bouwkundige kasten, kluizen, opslaggebouw 
of vatenpark worden opgeslagen.  
Het verschil tussen een kast en een bouwkundige kast is dat een kast geen deel uitmaakt van de bouwkundige 
constructie van een gebouw en een bouwkundige kast wel. 
 
De voorschriften hebben betrekking op de constructie van de opslagplaats en de ligging hiervan. 
Zo mag een magazijn voor gevaarlijke stoffen geen verdiepingen hebben en moet de vloer van onbrandbaar 
en vloeistofdicht materiaal gemaakt zijn. Ook moet het bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen 
stoffen. 
Er mogen in de vloer geen openingen zijn die in directe verbinding staan met het riool. De wanden, deuren en 
andere bouwmaterialen moeten van onbrandbaar materiaal gemaakt zijn.  
 
Elk magazijn moet van een doelmatige ventilatie voorzien zijn en er zijn regels die voorschrijven wat de 
afstanden van het magazijn tot erfscheiding en andere gebouwen dienen te zijn. De aanwezigheid van 
drinkwaterleidingen, persluchtleidingen of luchtbehandelingskanalen onder het magazijn moet worden 
vermeden.  
 
Verpakte gevaarlijke stoffen mogen niet worden gestapeld, tenzij de verpakking geschikt is om te stapelen, 
bijvoorbeeld vaten of andere dragende verpakking. De stellingen moeten geschikt zijn om deugdelijk 
gevaarlijke stoffen. 
te kunnen stapelen  
De stellingen waar de gevaarlijke stoffen opgeslagen worden zijn vaak van gevaarsetiketten voorzien. Op die 
manier kan je zien waar bepaalde stoffen opgeslagen moeten worden. 
 
Sommige stoffen mogen beslist niet met elkaar in aanraking komen. Daarom zijn er strenge regels hoe en 
waar gevaarlijke stoffen opgeslagen moeten worden. 
 
Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld tenzij de stoffen zijn verpakt in een UN-
goedgekeurde verpakking voor transport.  
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Zolang ze niet goed zijn gereinigd kunnen lege verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, gevaarlijk 
zijn. Er kunnen zich namelijk nog resten of dampen van de stof in de verpakking bevinden die samen met 
zuurstof een explosief mengsel kunnen vormen.  
Daarom dient leeg, niet-gereinigd verpakkingsmateriaal als vol verpakkingsmateriaal te worden beschouwd.  
 
6.4 LEKKAGES 
 
Lekkages kunnen door allerlei omstandigheden ontstaan: lekkende afsluiters, slechte verpakking, slecht 
gesloten verpakking, over gevulde verpakking en kapotte verpakking door onzorgvuldig behandelen van de 
goederen. 
Een dergelijke lekkage kan onmiddellijk gevaar opleveren. Afhankelijk van de stof die vrij komt kan dit zijn: 
 

 Explosiegevaar (brandbare gassen of dampen); 

 Vergiftigingsgevaar (vooral bij vluchtige giftige stoffen); 

 Besmetting; 

 Waterverontreiniging; 

 Bodemverontreiniging.  
 
In het geval van een lekkage dient een veiligheidsdeskundige ingeschakeld te worden en het lek dient gedicht 
te worden door bijvoorbeeld de afsluiters aan te draaien, het lek naar boven te plaatsen of door de bewuste 
collo in een overmaats vat te plaatsen. 
 
Stoffen die zijn gelekt, kunnen op verschillende manieren worden opgeruimd. Dit dient altijd op aanwijzing 
van een veiligheidsdeskundige te gebeuren. 
Methodes om gevaarlijke stoffen te verwijderen zijn: 
 

 Wegspoelen met water. Uiteraard mag het spoelwater niet in het openbare riool terechtkomen. 

 Met absorptiemiddelen zoals bijvoorbeeld zand, bedekken, in vaten scheppen en afvoeren.  

 Onschadelijk maken met andere chemische middelen en daarna opruimen. 
 
Uiteraard mogen in een ruimte waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen in principe geen handelingen verricht 
worden die brandgevaarlijk zijn. Zo is lassen of slijpen verboden. Dienen dergelijke werkzaamheden toch 
uitgevoerd te worden, dient er een vergunning door een veiligheidsdeskundige afgegeven te worden.  
 
BEGRIPPEN 
 
Verschillende wetten hebben te maken met vervoer en opslag. De belangrijkste zijn: 

 De Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet), Wet Gevaarlijke stoffen (WGS), Wet 
Milieugevaarlijke stoffen (WMS), Wet Milieubeheer (WM). 

 

 De CPR-richtlijnen hebben betrekking op de opslag van de gevaarlijke stoffen. 
 

 Gevarenklassen zijn indelingen van groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig 
hoofdgevaar hebben. Er zijn totaal 13 gevarenklassen. 

 

 Voor het transport van gevaarlijke stoffen dient de verpakking te worden voorzien van 
gevaarsetiketten en UN-nummer. Dit is een internationaal keuringsmerk van de verpakking.  

 
Lekkages van gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot explosiegevaar (brandbare gassen of dampen), 
vergiftigingsgevaar (vooral bij vluchtige giftige stoffen), besmetting, waterverontreiniging, 
bodemverontreiniging.  
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Hoofdstuk 8. Bederfelijke goederen 
 
 
HET ONTSTAAN VAN BEDERFELIJKE GOEDEREN 
 
Bederf kan omschreven worden als een kwaliteitsvermindering van een product waardoor het bij nuttiging 
schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Onder bederfelijke goederen verstaan we goederen die maar een 
beperkte tijd houdbaar zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan melk, vlees en vis. Dit kwaliteitsverlies ontstaat door 
structuurveranderingen in het product. Deze structuurverandering is het gevolg van aantasting door micro-
organismen (bacteriën, gisten, schimmels en virussen).  
 
Micro-organismen zijn niet met het blote oog te zien. Ze kunnen zichzelf niet verplaatsen maar worden door 
luchtstromingen, water, dieren en mensen verspreid. 
 
Micro-organismen kan men in twee groepen verdelen: 

 Bederfverwekkende organismen; denk aan beschimmeld brood, zure melk of gegiste vruchtensappen. 
Het bederf is herkenbaar aan smaak-, geur- of kleurverandering. 

 Ziekteverwekkende organismen: dit is moeilijker te herkennen omdat het niet aan uiterlijke kenmerken 
herkenbaar is dat er sprake is van bederf. Rauw en onbehandeld vlees zijn hier voorbeelden van. 

 
Micro-organismen kunnen zich vermeerderen waardoor het proces van bederven versneld wordt. Men moet 
dus weten hoe deze vermeerdering tegen gegaan kan worden. 
 
Er zijn zes factoren die dit proces beïnvloeden: 
 

 Vocht: condens is een goede voedingsbodem voor micro-organismen. Ze hebben namelijk water nodig 
om zich te kunnen ontwikkelen en vermeerderen. Een droog product heeft dus weinig last van 
bacteriën.  

 Voeding: de meeste voedingsstoffen bevatten eiwitten, water, koolhydraten, mineralen en vitamines. 
Micro-organismen gebruiken deze bestandsdelen als voedingstof. Ook verpakking met voedselresten 
kunnen een voedingsbodem zijn voor bacteriën. Door voeding te bewerken met bijvoorbeeld azijn, zout 
en suiker wordt de groei en vermeerdering geremd. 

 Temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de vermenigvuldiging van micro-organismen. Dit is 
waarschijnlijk de belangrijkste factor die leidt tot groei van micro-organismen. Ieder soort heeft zijn 
eigen minimum, optimum en maximum temperatuur waarin het zich vermenigvuldigt. Temperaturen 
onder en boven dit bereik doden het organisme. Vandaar dat we voedingsmiddelen bakken, koken of 
stoven. Ook het steriliseren van medische gereedschap heeft als doel het doden van micro-organismen. 
Ook het gebruik van een koelkast vertraagt de vermeerdering van micro-organismen. 

 Zuurstof: micro-organismen hebben, net als mensen, zuurstof nodig om zich te kunnen voortplanten. 
Vandaar dat levensmiddelen vacuüm verpakt worden als zij een langere periode opgeslagen worden. Er 
zijn echter ook micro-organismen die in een zuurstofloze of zuurstofarme omgeving kunnen gedijen. 

 Tijd: micro-organismen hebben tijd nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Vandaar dat op 
levensmiddelen een houdbaarheidsdatum vermeld staat (THT: tenminste houdbaar tot).  

 Zuurgraad: micro-organismen groeien het snelst in een neutrale zuurgraad omgeving.  
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SOORTEN BEDERFELIJKE PRODUCTEN 
 
We kunnen bederfelijke producten in twee groepen verdelen: 
 
A. Levende producten. 
Levende producten zijn producten die ademhalen zoals dieren, broedeieren, potplanten, snijbloemen, 
boomkwekerijgewassen, aardappelen, groenten en fruit. Deze producten nemen zuurstof op en geven 
warmte, waterdamp en koolzuurgas af.  
Deze producten kunnen het beste bij een temperatuur van plus 0 graden Celsius bewaard blijven.  
 
B. Niet levende producten. 
Deze producten kunnen worden onderverdeeld aan de hand van hun temperatuurbehoefte: 

 Warme producten: producten die met een speciaal voertuig moeten worden vervoerd, bijvoorbeeld 
met tankwagens met een dubbelwandige tank. Voorbeelden van zulke producten zijn chemicaliën, 
oliën, vetten, chocolade en dergelijke. Deze producten worden niet opgeslagen maar bij aankomst in 
de fabriek meteen verwerkt.  

 Gekoelde producten: dit zijn producten die niet mogen bevriezen. Als dat namelijk wel gebeurt 
verandert de smaak. De temperatuur ligt tussen de 0 en -10 graden Celsius. Voorbeelden zijn melk, 
kaas en andere zuivelproducten. 

 Bevroren producten: dit zijn producten die snel op een temperatuur van -10 graden Celsius zijn 
gebracht. Hierdoor kunnen bacteriën zich haast niet ontwikkelen  

 Diepgevroren producten: deze producten zijn snel onder -18 graden Celsius of nog lager gebracht. 
Voorbeelden zijn ingevroren vlees en vis en ingedikte vruchtensappen. 

 
OPSLAG VAN BEDERFELIJKE PRODUCTEN 
 
Om bederf en daarmee schade voor de volksgezondheid tegen te gaan, zijn er diverse wetten die de minimale 
kwaliteitseisen waaraan een product moet voldoen, beschrijven. Zo kennen we de Warenwet, de 
Vleeskeuringswet en het Kokswarenbesluit.  
 
Om een product zo lang mogelijk op het juiste kwaliteitsniveau te houden, dienen alle omgevingsfactoren 
regelbaar en onder controle te houden te zijn. Dit noemen we conditioneren. De beste manier om te 
conditioneren is de temperatuur te regelen. Daarnaast spelen luchtvochtigheid en de toevoer van verse lucht 
een rol. Verse lucht is nodig bij goederen die beschadigd kunnen worden door bepaalde gassen in de lucht, 
zoals bijvoorbeeld ethyleen (dit rijpingsgas wordt onder andere door tomaten uitgescheiden). 
 
Daarnaast zijn er een aantal andere zaken die voor de temperatuurregeling van invloed zijn. Bijvoorbeeld de 
soort verpakking, de wijze van stapeling, de luchtcirculatie/ventilatie en of het product is voorgekoeld. 
In het algemeen zullen bederfelijke producten niet lang in opslag blijven. Hoe sneller een dergelijk product bij 
de consument is, des te beter. Maar uit te sluiten is het niet, denk maar aan de distributiecentra van 
supermarktketens of producenten van ingevroren producten.  
 
Als we de weg van producent naar consument doorlopen, is het zaak de koudeketen niet te onderbreken. Dus 
het magazijn waarin dergelijke producten bewaard worden moet hierop ingericht zijn. 

 
Zoals gezegd, de eerste factor is de temperatuurregeling. Dergelijke magazijnen beschikken dus over een 
mechanisch koelsysteem. Dit is een gesloten systeem. Via een stelsel van pijpen en koelspiralen wordt een 
koudemiddel door de ruimte geleid. Het koudemiddel komt dus zelf nooit in aanraking met het product. In de 
opslagruimte zitten verdampers die voor de verspreiding van de koude lucht zorgen.  
Mechanische koelinstallaties hebben een groot regelbereik. 
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Naast een deugdelijke koelinstallatie speelt de verpakking een rol. Verpakking wordt gebruikt om te bundelen 
maar ook om producten te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld de temperatuur en 
schadelijke bacteriën.  

 
Bescherming biedt onder andere een verpakking met een warmte isolerende werking, zodat de 

buitentemperatuur niet of nauwelijks van invloed is op het product. 
Andere soorten verpakking die bescherming bieden zijn een goed 
sluitende verpakking die de inwerking van micro-organismen tegen 
gaat, geïsoleerde verpakking opgevuld met ijs of koolzuurblokken, 
zodat de inhoud van de verpakking koud blijft, een verpakking die 
luchtdicht is zodat er geen zuurstof bij een product kan komen en een 
verpakking die lichtdicht is. Door lichttoetreding kan 
smaakverandering ontstaan.  

 
Levende producten moeten kunnen ‘ademen’. Daarom moet hiervoor 
een verpakking gebruikt worden die de toevoer van zuurstof niet 
belemmert. De verpakking is daarom aan één of meerdere plaatsen 
open. 
 
Zoals veilingkisten die wanneer zij gestapeld zijn, voldoende 
tussenruimte hebben om zuurstof toe te laten.  
Of zoals dozen van karton waarin gaten zijn gemaakt. 

 
Bij het stapelen van levende producten dient erop gelet te worden 

dat de gaten van deze dozen tegenover elkaar zitten zodat een goede luchtdoorstroming mogelijk is. Ook 
mogen de dozen niet te dicht op elkaar en tegen elkaar gestapeld 
worden. Dit verstoort namelijk het ademhalingsproces.  
We noemen dit een ‘open stapeling’. 
 
Bevroren en diepgevroren producten dienen wel dicht tegen 
elkaar gestapeld te worden. ‘Dicht stapelen’ heeft als voordeel 
dat alleen de omgevingswarmte wordt afgevoerd. De producten 
zelf blijven daardoor op de juiste temperatuur. 
 
Bederfelijke goederen moeten altijd zo opgeslagen zijn dat het 
FIFO-systeem mogelijk is. FIFO betekent First in, First out, met 
andere woorden dat wat je als eerste van een bepaald soort goed 
opgeslagen hebt, moet er ook als eerste weer uit. 
Gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat de THT-datum 
overschreden wordt met als gevolg dat het product 
onverkoopbaar is.  
 
Omdat in een koel- en vriescel de luchtstroom moet kunnen 
circuleren, mogen de producten nooit tegen de wanden of rechtstreeks op de vloer gestapeld worden.  
Er moeten, net als bij levende producten, zogenaamde doorstroomkanalen gevormd worden.  
Bij levende producten praten we niet over luchtcirculatie, het verdelen van lucht door een ruimte, maar over 
ventilatie. In het geval van ventilatie wordt de lucht ververst om ongewenst concentraties van koolzuurgas, 
waterdamp, het rijpingsgas ethyleen uit de ruimte te verwijderen en verborgen of voelbare warmte te 
voorkomen.  
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Vanzelfsprekend mogen en kunnen niet alle bederfelijke waren in één ruimte worden opgeslagen. Zo is de 
combinatie levende producten en ingevroren goed natuurlijk onmogelijk. Maar ook fruitsoorten en groentes 
die ethyleen afscheiden (bijvoorbeeld tomaten en appelen) kunnen schade aan bloemen en planten 
aanrichten.  
 
Ook dient er op gelet te worden dat de geur van het ene product niet door het andere product opgenomen 
wordt. Er zijn zelfs producten die nooit in combinatie met wat dan ook opgeslagen mogen worden. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor vers vlees wat erg kwetsbaar is voor ziektekiemen.  
 
Regelgeving betreffende dit punt is wettelijk vastgelegd. 
 
Het zal duidelijk zijn dat het opslaan van aan bederf onderhevige producten vooral een zaak van een goede 
hygiëne is. Er moet voorkomen worden dat micro-organismen zich in de opslagruimtes kunnen nestelen en 
daarmee producten kunnen aantasten.  
De opslagruimtes zullen dus regelmatig gereinigd en ontsmet moeten worden.  
 
BEGRIPPEN 
 

 Micro-organismen zijn te verdelen in bederf verwekkende organismen en ziekteverwekkende 
organismen. 

 

 Bederfelijke producten zijn in twee groepen te verdelen: levende producten en niet levende 
producten. 

 

 Niet levende producten zijn onder te verdelen in warme, gekoelde, bevroren en diepgevroren 
producten. 

 

 Dicht stapelen wil zeggen stapelen zonder luchtdoorstroomkanalen. Een open stapeling laat juist wel 
lucht door. 



 

  - 51 - Basiscursus Logistiek Medewerker 

 

Hoofdstuk 9. Opslagmiddelen 
 
Het magazijn is een verzamelplaats van goederen en producten. Het is dan ook logisch dat men een magazijn 
zo inricht dat men zoveel mogelijk ruimte voor opslag overhoudt. Daarnaast moet er zo efficiënt mogelijk 
gewerkt worden. Er zijn verschillende methodes om dat te doen die we in dit hoofdstuk behandelen. 
 
Op de eerste plaats dient er een onderscheid tussen statische en dynamische opslagmiddelen gemaakt te 
worden.  

 
Statische opslagmiddelen zijn plaats gebonden. Dynamische opslagmiddelen zijn daarentegen wel 
verplaatsbaar en hebben naast de opslagfunctie vaak ook een transportfunctie. We behandelen eerst de 
meest eenvoudige manier van opslaan, namelijk de blokstapeling. 

 
BLOKSTAPELING 
 
De meest eenvoudige manier om pallets met goederen op te slaan, is ze 
eenvoudig op de vloer van het magazijn te zetten. Als men een klein aantal 
pallets heeft en de ruimte is groot genoeg, dan is dit een prima oplossing.  
 
Maar in de meeste gevallen moet men veel meer pallets opslaan dan dat 
men op de vloer kwijt kan, dus zal men de hoogte van het magazijn moeten 
gebruiken om de pallets op elkaar te zetten.  
Deze manier van opslag noemen we blokstapeling of koudstapeling. 
 
Op deze manier kan men het hele magazijn vullen met pallets. Men begint in 
de verste hoek, zet daar de pallets op elkaar tot aan het plafond, zet de 
volgende stapel er naast en ga zo door tot het magazijn vol is. Het is een 
goede oplossing maar dan moet men wel met een aantal zaken rekening 
houden. 
 
Op de eerste plaats moeten de goederen en de verpakking die op de pallet 
staan voldoende sterk zijn om andere pallets te kunnen dragen. Hoe meer 
pallets men op elkaar zet, hoe meer druk op de onderste pallet komt te 
staan.  
 
Ook moet de verpakking op de pallet geschikt zijn om te kunnen stapelen. 
Zo zijn pallets beladen met blikken conserven hier geschikt voor terwijl 
pallets met zakken aardappelen nauwelijks stapelbaar zijn. 
 

Wat ook bekend moet zijn is wanneer welke pallet het magazijn weer gaat verlaten. Als het magazijn gevuld 
wordt zoals we beschreven hebben, betekend dit dat alle pallets weggezet moeten worden als men de eerste 
pallet moet uitslaan. Dit is een onbegonnen zaak. Men kan hiermee rekening houden door gangpaden te 
creëren in het magazijn. Hiermee is het probleem gedeeltelijk opgelost, men kan dan namelijk wel bij elke 
pallet maar als men de onderste pallet nodig hebt, moet men eerst de pallets die er boven staan, afstapelen. 
 
Samenvattend kunnen we dus stellen dat blokstapeling een goede oplossing is als het gaat om de volledige 
benutting van de magazijnruimte maar dat het in feite alleen bij grote partijen van dezelfde goederen 
toepasbaar is. De pallets moeten goed stapelbaar zijn en de als eerste opgeslagen pallet hoeft er niet als 
eerste uit. In de praktijk komt men weinig situaties tegen die aan deze voorwaarden voldoen. 
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MAGAZIJNSTELLINGEN 
 
Als blokstapeling niet mogelijk is dan is opslag in stellingen het alternatief. Het gebruik van stellingen heeft 
een aantal voordelen: 
 

 Elke pallet is te plaatsen en uit de stelling te halen zonder dat men andere pallets moet verplaatsen. 

 De kans op beschadiging van de goederen en de verpakking is kleiner dan bij blokstapeling. 

 Men kan, als de ruimte het toelaat, hoger stapelen dan bij blokstapeling omdat de pallets niet op elkaar 
maar op stalen liggers rusten. 

 Elke pallet is in principe snel en eenvoudig te bereiken. 
 
De nadelen zijn 

 

 Ruimteverlies in het magazijn. De stalen constructie van liggers en staanders kost natuurlijk ruimte. 
Daarnaast kan er ruimteverlies in de hoogte optreden omdat de goederen op de pallet lager gestapeld 
zijn dan de hoogte van het vak waarin de pallet opgeslagen is. Ook moet er rekening gehouden worden 
met manoeuvreerruimte bij het plaatsen en uithalen van de pallets in en uit de stellingen. 

 Stellingen kosten geld. Hoe groter het magazijn, hoe meer stellingen dus hoe hoger de investering.  
 

Er zijn verschillende soorten stellingen. De keuze is afhankelijk van de soort en vorm van de goederen, 
hoe lang de goederen opgeslagen blijven, of de goederen in het magazijn een behandeling moeten 
ondergaan en of de pallets afgebroken moeten worden (een pallet afbreken wil zeggen dat er een 
aantal goederen van de pallet afgehaald worden zonder dat de pallet verplaatst hoeft te worden). 

 
De palletstelling 
Dit is een constructie van verticale en horizontale stalen balken, 
staanders en liggers genaamd. De constructie wordt door middel van 
diagonale of horizontale verbindingsstukken met elkaar verbonden. In de 
staanders is een groot aantal sleuven aangebracht waar men op 
eenvoudige wijze de liggers in kan hangen.  
 
De breedte van de vakken is doorgaans 2,70. Bij deze breedte kan men 
twee blokpallets of drie Europallets naast elkaar zetten.  
 
Tegen een muur plaatst men een enkele stelling, in de vrije ruimte een 
dubbele stelling. De palletstelling wordt in magazijnen en 
distributiecentra vaak toegepast omdat elke pallet eenvoudig te 
bereiken is en men elke pallet in of uit de stelling kan zetten of halen 
zonder andere pallets te verplaatsen. 

 
De inrij- of doorrijstelling  
De manier waarop goederen in dit soort stellingen zijn opgeslagen, lijkt 
het meest op blokstapeling maar dan in een stelling.   
Het voordeel is dat men meer opslagruimte heeft dan bij een 
palletstelling. Het nadeel is dat niet elke pallet bereikbaar is. Deze 
stellingen worden gebruikt voor pallets met goederen die men niet op 
elkaar kunt zetten.  
 
De goederen zijn van hetzelfde soort en blijven een lange tijd in opslag.  
Een inrijstelling is tegen een muur geplaatst, een doorrijstelling staat vrij 
in de ruimte en er kunnen van beide kanten pallets in- en uitgehaald 
worden. 
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De draagarmstelling 
Deze stelling, ook wel kerstboomstelling genoemd, 
wordt gebruikt voor langgoed. Aan twee met elkaar 
verbonden staanders zijn draagarmen bevestigd.  
 
Hierop kunnen lange buizen, planken of pijpen geplaatst 
worden. 
 
 
 
 

De insteekstelling  
Ook de insteekstelling wordt voor langgoed gebruikt, maar dan 
voornamelijk pijpen, latten, profielen en dergelijke.  
 
De stelling is opgebouwd uit kanalen die naast en boven elkaar 
liggen. De goederen worden er door middel van een takel 
ingeschoven.  
 
 
Men krijgt op deze wijze een compacte, blokvormige stelling die weinig ruimte in beslag neemt. Een nadeel is 
dat het gangpad net zo breed moet zijn als het langste kanaal om er lang materiaal uit te kunnen halen. 

 
De doorrolstelling  
Bij deze stelling worden de goederen aan één kant van de 
stelling geplaatst. Vervolgens rollen zij naar de andere zijde 
van de stelling. Je hebt dus als het ware een inzetzijde en een 
uitneemzijde.  
 
Het naar de andere zijde rollen gebeurt door middel van in de 
stelling aangebrachte rollenbanen. Deze kunnen onder een 
hoek geplaatst zijn waardoor de pallet door middel van eigen 
zwaartekracht naar de andere kant rolt of de rollen zijn 
aangedreven.  
 

Dit systeem wordt toegepast in situaties waarbij men het orderverzamelen wil scheiden van het aanvoeren 
van de orderverzamelplaatsen. Je hebt dus twee orderverzamelgangen en één aanvoergang.  
Ook dienen meerdere pallets met hetzelfde goed aan te voeren te zijn, anders heeft dit systeem geen zin. En 
nadeel van dit systeem zijn de hoge investeringskosten.  
 
Verrijdbare stelling  
Dit zijn stellingen die tegen elkaar aan geplaatst zijn. De voor- en achterkant van elke stelling staat in rails. 
Door middel van handkracht of een elektrische of pneumatische aandrijving kan men de stellingen verplaatsen 
waardoor er een gangpad tussen de stellingen ontstaat en de goederen in het betreffende gangpad 
toegankelijk zijn. Men verkrijgt op deze wijze een optimale benutting van de beschikbare ruimte.  
 
Wel moet het aantal goederen wat in en uit de stellingen gehaald wordt erg klein zijn want het verrijden van 
de stellingen kost veel tijd. Toepassingen zijn bijvoorbeeld de opslag in vrieshuizen of voor archieven.  
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De legbordstelling 
De stellingen die we tot nu toe 
behandeld hebben, zijn geschikt voor 
pallets of langgoed. Voor onverpakte 
of kleine artikelen gebruikt men de 
legbordstelling.  
 
In deze stelling zijn geen liggers 
geplaatst maar legborden. Legborden 
zijn houten of metalen planken waar 
de goederen op liggen. De stelling lijkt 
daardoor op een grote open kast. Het 
bijvullen en leeghalen van de 
legbordstelling gebeurt met de hand. 
Daarom zijn deze stellingen nooit 
hoger dan circa twee meter. 
 
 
Omloopstelling/Paternoster 
Is het bij alle bovengenoemde 
stellingen zo dat de magazijn-
medewerker naar de goederen 
toegaat, bij een omloopstelling komen 
de goederen naar de magazijn-

medewerker toe. De stelling is als het ware aangedreven en kan in horizontale of verticale richting 
voortbewogen worden. De verticaal bewegende stelling noemen we paternoster.  
 
Een dergelijke stelling wordt voor kleine producten gebruikt die 
stofvrij moeten worden opgeslagen, bijvoorbeeld 
farmaceutische producten.  

 
De horizontaal bewegende 
stelling noemen we carrousel. 
Liggen bij een paternoster de 
artikelen naast elkaar, bij een 
carrousel liggen ze boven 
elkaar. 
 
Het voordeel van een 
omloopstelling is dat het 
weinig ruimte vergt. Nadelen 
zijn de hoge kosten en dat 
alle goederen niet gelijktijdig 
toegankelijk zijn. 
 
Bij de aankoop van de stellingen dient bekend te zijn hoe zwaar de goederen 
zijn die opgeslagen moeten worden. De stellingen moeten namelijk 

voldoende draagvermogen hebben om de lasten te kunnen dragen. Onder draagvermogen verstaan we het 
maximale gewicht dat een stelling kan hebben.  
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DYNAMISCHE OPSLAGMIDDELEN 
 

Dynamische opslagmiddelen worden in de meeste gevallen voor zowel opslag als  transport gebruikt. De 
meest simpele toepassing is de: 
 

Magazijnbak: deze bakken zijn vooral bestemd voor kleine 
artikelen. De bakken zijn in de meeste gevallen van kunststof. 
De magazijnbak heeft aan de voorzijde een lage rand zodat de 
artikelen er gemakkelijk in en uit te halen zijn. 
Magazijnbakken worden veel gebruikt in legbordstellingen of 
opgehangen aan een stalen frame. 

 
Transportbak: ook de transportbak is geschikt voor kleine 
artikelen. Er zijn, afhankelijk van de toepassing, diverse maten 
en uitvoeringen. Transportbakken zijn stapelbaar en nestbaar. 
Nestbaar wil zeggen dat ze, als ze leeg zijn, in elkaar te zetten 
zijn zodat ze tijdens het vervoer minder ruimte in beslag 
nemen.  

 
 
 

Pallets: met de komst van de vorkheftruck werd ook de pallet 
geïntroduceerd. Inmiddels is de pallet niet meer weg te denken op plaatsen 
waar stukgoederen moeten worden vervoerd en opgeslagen. We kennen 
een groot aantal uitvoeringen waarvan we de meeste hieronder zullen 
behandelen. 
 
De meest voorkomende maten van een pallet zijn 
 

 100 x 120 cm: deze pallet wordt de blokpallet of industriepallet 
genoemd. 

 80 x 120 cm: deze pallet wordt de Europallet of Bundesbahnpallet 
genoemd. Deze zijn te herkennen aan: EUR of DB. 

 
Ook het materiaal waarvan een pallet gemaakt wordt, is verschillend: 
 

 Hout: het meest gebruikte materiaal. 

 Kunststof: deze pallets worden vooral in de vlees- en visindustrie 
gebruikt. Je kan ze namelijk schoonmaken waardoor de kans op 
besmetting gering is. 

 Karton: Dit zijn pallets voor lichte goederen en worden vaak op maat 
gemaakt. Men kan ze niet opnieuw gebruiken. 

 
Naast de verschillende materialen zijn er ook verschillende uitvoeringen van 
de pallet: 

 
Tweeweg of vierweg pallet: bij de tweeweg pallet kan men aan twee 
kanten de vorken van de heftruck of pallettruck insteken, bij de vierweg 
pallet aan vier zijdes. 
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Enkeldeks of dubbeldeks: de meeste pallets zijn voorzien van één vlonder, als er zeer zware goederen of 
machines vervoerd moeten worden, wordt een dubbeldeks pallet gebruikt. Dit soort pallets heeft aan de 
onder- en bovenzijde een gesloten dek. Dubbeldeks pallets zijn altijd tweeweg pallets. 
 
Eenmalige of weggooipallets. Het woord zegt het al, dit is een pallet die van een goedkoop houtsoort is 
gemaakt. Een dergelijke pallet wordt gebruikt als de verzender verwacht de pallet niet van de ontvanger terug 
te krijgen. 
 
Een pallet kan verschillende functies hebben: 
 
Een standaard pallet heeft een vlak dek waarop je goederen kunt zetten die goed stapelbaar zijn.  
 

Een boxpallet  
Dit is een pallet met vier rechtop staande wanden waarin je 
goederen, al of niet verpakt, kunt leggen. Een variant hierop is de 
pallet met opzetranden.  
 
Dit zijn ook vier niet te hoge wanden die je echter los op de pallet 
en op elkaar kunt zetten. 
Zo kan je de hoogte van 
de pallet aanpassen aan 
de hoogte van de 
goederen die je in de 

pallet legt. 
 
Een gaasboxpallet 
Dit is een stalen pallet met aan de vier zijdes gaas en vaak aan een kant 
half te openen.  
 
Deze pallet wordt veel in de automobielindustrie voor losse, 
onverpakte onderdelen gebruikt. 
 

Een rongenpallet 
Deze heeft vaak een open bodem met vier opstaande buizen en is 
gemaakt van staal.  
 
Dit soort pallet wordt veel 
gebruikt voor rollen stof, papier 
of kunststof buizen.  
 
De vier verticalen buizen 
voorkomen dat de goederen van 
de pallet af kunnen rollen. 

 
Een vatenpallet  
Het woord zegt het al, dit is een pallet speciaal ontworpen voor liggende 
vaten.  Deze vorm van opslag wordt steeds minder geaccepteerd door 
toenemende kans op lekkages. 
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De rolcontainer 
een rolcontainer bestaat uit een houten laadvloer met twee 
zwenkwielen en twee vaste wielen.  
 
De afmetingen van de laadvloer zijn 68 x 81 cm. Aan de 81 
cm. lange zijdes van de laadvloer kan een metalen hek 
worden geplaatst.  
 
De twee hekken zijn door middel van elastieken spanbanden 
aan elkaar verbonden zodat ze niet omvallen en de 
producten er niet uit kunnen vallen.  
 
De rolcontainer wordt vooral veel gebruikt in de 
levensmiddelenindustrie. In het distributiecentrum worden 
ze gebruikt om de bestelde producten te verzamelen waarna 
ze de vrachtwagen ingaan om aan de betreffende 
supermarkt uitgeleverd te worden. Rolcontainers, gevuld met 
één productsoort, worden zo in de winkel geplaatst, denk 

maar aan zuivelproducten bijvoorbeeld. 
 
De hekken zijn van de rolcontainer af te nemen waardoor de laadvloeren stapelbaar zijn en er zo weinig 
ruimte ingenomen wordt. Een variant op de standaard uitvoering is een rolcontainer met vier fijnmazige 
wanden met of zonder een verticaal rooster er op. Vaak kunnen dan ook tussenvloertjes aangebracht worden.  
 
Dynamische opslagmiddelen worden ook wel transport-, vervoers, of samenladingseenheid genoemd. De 
definitie hiervan luidt: een transport-, vervoers, of samenladingseenheid is een hulpmiddel om één of 
meerdere goederen gemakkelijk te kunnen transporteren. Andere transporteenheden zijn de doos, zak, krat, 
big bags, zeecontainer, wissellaadbak en afzetbak.  
 
BEGRIPPEN 
 
We onderscheiden statische en dynamische opslagmiddelen. Statische opslagmiddelen zijn niet  verplaatsbaar. 
Dynamische transportmiddelen wel en worden ook transport-, vervoers, of samenladingseenheid genoemd. 
 
Blokstapeling is het zonder stellingen stapelen van pallets. Hierdoor wordt de magazijnruimte optimaal benut. 
De palletstelling wordt vooral toegepast in situaties dat elke opgeslagen pallet vrij toegankelijk moet zijn. In de 
vakken van een dergelijke stelling kan men twee blok en drie Europallets plaatsen. 
De inrij- of doorrijstelling wordt gebruikt voor de langdurige opslag van dezelfde soort goederen 
De draagarmstelling is geschikt voor langwerpige goederen zoals buizen, planken en pijpen. 
De legbordstelling wordt gebruikt voor kleine hoeveelheden artikelen, al of niet verpakt. 

 
Er zijn twee verschillende maten van een pallet: 100 x 120 cm. en 80 x 120 cm. 
De materialen waarvan een pallet gemaakt is, zijn hout, kunststof of karton. 
 
De uitvoering van een pallet kan tweeweg of vierweg zijn. Ook kennen we enkeldeks en dubbeldeks pallets. 
Voor onverpakte goederen gebruiken we een boxpallet of gaasboxpallet. 
 
De rolcontainer wordt voor de distributie op korte afstand van goederen gebruikt. 
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Hoofdstuk 10. De magazijnindeling 
 
De vraag ‘Waar wordt wat opgeslagen?’ is niet zomaar te beantwoorden. Het vraagt een grondige analyse van 
de goederenstroom binnen het magazijn en de soorten producten die opgeslagen moeten worden. Laten we 
de meest voorkomende methodes eens bekijken. 
 
NAAR EIGENSCHAPPEN VAN GOEDEREN  
 
We hebben gelezen dat goederen o.a. in te delen zijn in vormen, maten, gewichten en eigenschappen. Deze 
fysieke eigenschappen maken het noodzakelijk dat hiermee in het magazijn rekening wordt gehouden.  
Zo worden kleine artikelen gescheiden van goederen op pallets. Aan bederf onderhevige producten zullen in 
een koel- of vriescel worden opgeslagen. Gevaarlijke stoffen zullen een aparte, afsluitbare plaats in het 
magazijn krijgen en dit kan ook voor douanegoederen gelden. 
Moeten er in een levensmiddelenmagazijn bestellingen verzameld worden dan is het niet logisch om vooraan 
in de stelling te beginnen met eieren. Ook is het niet logisch zeeppoeder naast broodproducten op te slaan.  
 
NAAR ASSORTIMENTSGROEPEN 
 
Een gevolg van de indeling onder 9.1 is de verdeling naar producten die een zelfde gebruiksdoel hebben.  
In een distributiecentrum voor een supermarktketen zal men de AGF-producten (aardappelen, groente en 
fruit) bij elkaar onderbrengen. Dit zelfde geldt voor de huishoudelijke artikelen en de zuivelproducten. 
Het is ook mogelijk om groepen goederen op te slaan naar herkomst of bestemming. Zo kan het efficiënt zijn 
de producten van één leverancier bij elkaar op te slaan of bepaalde onderdelen bij elkaar op te slaan omdat ze 
in negen van de tien gevallen tegelijkertijd door de productie worden opgevraagd. 
 
NAAR VRIJE OF VASTE LOCATIE 
 
Vrije locatie wil zeggen dat een pallet met goederen daar neergezet kan worden waar er ruimte is. Dit vraagt 
natuurlijk om een goed registratiesysteem, dit noemen we locatiesysteem, omdat anders veel te veel tijd 
verloren gaat met het naar een bepaalde pallet zoeken. Elke locatie zal dan ook voorzien zijn van een bepaalde 
letter en cijfercode. De magazijnmedewerker registreert welke pallet hij op welke locatie in het magazijn zet 
en geeft dit door aan de voorraadadministrateur. Het voordeel van dit systeem is dat alle locaties benut 
kunnen worden. Een nadelig gevolg is dat er veel kris kras door het magazijn gereden wordt, op zoek naar een 
volgende pallet. Deze methode wordt dan ook toegepast in magazijnen met een relatief klein aantal 
artikelsoorten. 
 
Een vaste locatie houdt in dat elk artikel zijn vaste plaats in het magazijn heeft en dus alleen maar daar 
opgeslagen kan worden. Het nadeel van dit systeem is dat niet alle plaatsen benut worden. Men zal immers 

nooit van alle goederen de 
maximale hoeveelheid in 
huis hebben. Men zal dus 
goed moeten analyseren 
wat men aan goederen in 
opslag heeft en wat het 
aantal benodigde plaatsen 
zal zijn. Een eventuele 
uitbreiding van het 
assortiment zal dus meteen 
tot problemen leiden als 
alle locaties al toegewezen 
zijn.  
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Aan de andere kant kunnen de vrije locaties niet gebruikt worden als men bepaalde goederen niet op 
voorraad heeft wat weer nadelig is voor optimale benutting. 
 
NAAR BULK- EN WERKVOORRAAD 
 
Een combinatie van het vrije en vaste locatiesysteem is de indeling naar bulk- en werkvoorraad. Deze 
methode komt voor in magazijnen waar orders verzameld moeten worden. Deze locaties krijgen een vaste 
bestemming, met andere woorden, hier staat altijd hetzelfde product. Als het noodzakelijk is dat er meerdere 
pallets van dat product in opslag gehouden worden dan wordt dit zo dicht mogelijk bij de vaste locatie 
geplaatst. Is dit onmogelijk omdat er bijvoorbeeld vanwege een reclameactie veel pallets van dat artikel in 
opslag zijn dan kan men uitwijken naar andere vrije bulklocaties in het magazijn.  
Vanuit deze bulklocaties worden de vaste orderverzamellocaties bevoorraad.  
 
NAAR VRAAGSNELHEID 
 
Als er veel naar een bepaald goed gevraagd wordt, is het logisch dit vooraan in de stelling te leggen. Op deze 
manier is de afstand tussen het opslagpunt en het uitgiftepunt (bijvoorbeeld de expeditieruimte) het kortst.  
Deze methode heeft echter alleen maar zin als de orders uit weinig artikelen bestaan. Als men het hele 
opslaggebied moet doorlopen om een order te verzamelen, dan heeft de indeling naar vraagsnelheid geen zin. 
 
Een dergelijke indeling wordt veel toegepast bij de opslag van seizoensgevoelige producten. Naarmate 
bijvoorbeeld de voorraad winterkleding afneemt, ontstaat er meer ruimte voor de collectie zomerkleding. 
 
NAAR OMZETSNELHEID 
 
Naar bepaalde artikelen in een magazijn zal niet alleen vaker maar ook in grotere hoeveelheden gevraagd 
worden. Dit noemen we snellopers. Andere artikelen gaan minder vaak en in minder grote hoeveelheden het 
magazijn uit. Dit zijn de langzaamlopers. Hier is zelfs de bekende 80/20 regel op gebaseerd. Deze regel zegt 
dat 20% van alle artikelen voor 80% van de omzet zorgt.  
Van de snellopers zal de voorraad dus behoorlijk hoog zijn en ook weer regelmatig worden aangevuld. De 
langzaamlopers zullen daarentegen langer in voorraad blijven. 
In het algemeen mag je stellen dat de snellopers apart van de langzaamlopers worden opgeslagen om zo ook 
weer een efficiënte goederenstroom te bevorderen. 
 
DE ABC-ANALYSE 
 
Een verfijning van de 80/20 regel is de ABC-analyse. De letter A duidt op de belangrijkste artikelen in omzet, 
dus zo’n 20%; de letter B op de helft van de goederen en de letter C op de overige 30%, zijnde de 
onbelangrijke artikelen. 
 
Deze analyse wordt gebruikt om een beeld te geven welke artikelen belangrijk en welke artikelen minder 
belangrijk zijn en op welke wijze deze drie beheerst en bestuurd moeten worden. Zo gelden voor de goederen 
in groep A de volgende uitgangspunten: 
 

 De voorraadhoogte moet zeer goed worden bijgehouden; 

 De bestelmomenten en bestelhoeveelheden aan inkoopzijde moeten nauwkeurig worden vastgesteld. 

 De vereiste veiligheidsvoorraad zal regelmatig op juistheid moeten worden gecontroleerd. 

 Er gelden prioriteitsregels ten opzichte van goederen uit de B en C klasse. 

 Daar waar mogelijk de levertijd verkleinen. 
 
Deze activiteiten liggen bij de goederen uit de B en C klasse op een minder hoog niveau. 
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Op basis van de uitkomsten van deze analyse kan de omloopsnelheid van de goederen berekend worden. De 
omloopsnelheid geeft aan hoe vaak de gemiddelde voorraad in een jaar wordt omgezet. 
 
Men kan zich afvragen wat het voor zin heeft om artikelen uit de C-categorie nog in voorraad te hebben. Dit 
heeft alles te maken met de servicegraad die een bedrijf nastreeft. De servicegraad wil zeggen de mate waarin 
een bedrijf in staat is het bestelde artikel te leveren. Met andere woorden een servicegraad van 90% wil 
zeggen dat men in 10% van de bestelde artikelen ‘neen’ moet verkopen.  

 
In theorie wil elk bedrijf een servicegraad van 100% hebben maar in de praktijk is dit haast onmogelijk.  
Men zal zich namelijk moeten afvragen wat de kosten zijn om dit te bereiken.  
 
Het op voorraad houden van goederen gaat gepaard met bestelkosten, opslagkosten, rentekosten en 
administratiekosten en deze kosten zal men moeten afzetten tegen de gemiste opbrengsten en de extra 
kosten wegens het niet op tijd leveren. 
 
 
  



 

HER Opleidingen & Advies - 62 - 

 

BEGRIPPEN 
 
Locatiesysteem: een (geautomatiseerd) systeem dat registreert op welke opslagplaatsen in het magazijn 
welke goederen zijn opgeslagen. Een locatie staat vaak gelijk aan een palletplaats. 
 
ABC-analyse: het indelen van het artikelbestand op basis van bepaalde criteria als bijvoorbeeld de omzet. 
 
Omloopsnelheid: de verhouding tussen de jaaromzet en de voorraad. Door 365 dagen van het jaar te delen 
door de omloopsnelheid, wordt het gemiddelde aantal dagen verkregen dat er voorraad is (bij een 
omloopsnelheid van 12 betekent dit dat de gemiddelde voorraad gelijk is aan de gemiddelde behoefte van 
één maand). 
  
Servicegraad: de kans per bestelling dat aan de gehele vraag voldaan kan worden voordat het bestelde goed 
binnenkomt. Door de grootte van de veiligheidsvoorraad op een hoog niveau te brengen, wordt de 
servicegraad verhoogd. 
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Hoofdstuk 11. De goederenontvangst 
 
 
BINNENKOMENDE DOCUMENTEN 

 
De meeste goederen zullen per vrachtauto aangevoerd worden. De chauffeur van de vrachtauto heeft, toen 
hij de goederen ging afhalen, van de afzender een document, de vrachtbrief, meegekregen.  
De vrachtbrief is door de afzender of, namens hem, door de vervoerder opgemaakt.  
Het is wettelijk verplicht om bij elke zending een vrachtbrief te voegen. Het geeft namelijk controlerende 
instanties onderweg de mogelijkheid de lading te controleren. De documenten dienen overeen te stemmen 
met de lading. 
 
Een tweede reden om een vrachtbrief de zending te laten begeleiden is dat dit een bewijs is dat de afzender 
en de ontvanger een vervoersovereenkomst zijn aangegaan. 
 
Op de vrachtbrief staat: 

 de afzender; 

 aan wie de goederen geleverd moeten worden; 

 hoeveel colli (dit zijn de verpakkingseenheden zoals dozen, zakken, vaten etc.) er geladen zijn; 

 soort verpakking; 

 wat voor goederen het zijn; 

 het gewicht; 

 wie de vrachtkosten dient te betalen; 

 de verzenddatum; 

 wie de vervoerder(s) is of zijn. 
 
De chauffeur van de transportonderneming heeft voor hij bij de afzender wegging zijn handtekening en naam 
geplaatst op een strookje van de vrachtbrief en dit aan de afzender gegeven. Zo heeft de afzender een bewijs 
dat hij de goederen aan de chauffeur heeft meegegeven. Als de vrachtauto bijvoorbeeld onderweg een 
ongeluk krijgt waardoor de goederen een beschadiging hebben opgelopen, kan de afzender aantonen dat de 
goederen van hem zijn.  
 
Voor de chauffeur van het transportbedrijf is de vrachtbrief een bewijs dat hij de goederen heeft afgeleverd. 
In plaats van zelf een handtekening te zetten, vraagt hij aan de ontvanger te tekenen voor ontvangst. 
 
De vrachtbrief is dus een document waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De afzender kan aantonen 
dat hij de goederen aan de vervoerder heeft meegegeven en de vervoerder kan aantonen dat hij de goederen 
op het juiste adres heeft afgeleverd. 
 
Voor de ontvanger van de goederen is de vrachtbrief op de eerste plaats een controledocument. De ontvanger 
wil namelijk weten of de goederen die hij besteld heeft overeenkomen met de goederen die aangekomen zijn. 
Ook dient de juiste hoeveelheid goederen afgeleverd te worden.  
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We kennen twee soorten vrachtbrieven: 
 
AVC-vrachtbrief 
 
De AVC-vrachtbrief: AVC staat voor Algemene 
Vervoerscondities. Deze vrachtbrief is 
bestemd voor het binnenlands vervoer.  
Dus van de ene plaats naar de andere plaats 
binnen Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CMR-vrachtbrief: 
Deze vrachtbrief wordt gebruikt voor het internationale vervoer over de 
weg, dus van het ene land naar het andere land.  
 
In bepaalde gevallen kan de CMR-vrachtbrief ook bij binnenlands vervoer 
gebruikt worden. 
 
Naast de vrachtbrief wordt in veel gevallen bij de goederen een pakbon 

gevoegd. Op deze pakbon staat wat de inhoud van de zending is.  
 
De pakbon geeft een nauwkeurige omschrijving van 
de inhoud van de zending zoals artikelomschrijving 
en artikelnummer, de hoeveelheid per artikel, het 
ordernummer e.d. 
 
Pakbon 
De pakbon geeft dus meer informatie over de 
geleverde artikelen dan de vrachtbrief. Zo kan 
bijvoorbeeld op de vrachtbrief kantoorartikelen 
staan terwijl op de pakbon de diverse soorten 
artikelen beschreven zijn zoals enveloppen, 
kladbloks, ballpoints etc. 
 
In geval van gevaarlijke stoffen is bij de zending een 
gevarenkaart gevoegd. 
 
Op dit document staat: 
 

 het gevaar van de te vervoeren stoffen; 

 de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 de te nemen maatregelen bij een ongeval, een lekkage, brand en EHBO; 

 informatie voor eventuele hulpverleners zoals brandweer, artsen en dergelijke 
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CONTROLE VAN INKOMENDE LADING 
 
Nadat de goederen uit de vrachtwagen zijn gehaald oftewel gelost, dienen de goederen gecontroleerd te 
worden. Zorg ervoor dat de goederen die net uit de vrachtwagen gekomen zijn, niet tussen andere goederen 
terechtkomen. Dit maakt de controle alleen maar moeilijker. 
 
Op de eerste plaats dient gekeken te worden of de goederen wel voor het bedrijf bestemd zijn. Dit kan men 
zien aan de adreslabels of de merken en nummers die op de colli staan. Deze moeten namelijk overeenkomen 
met datgene wat op de vrachtbrief staat. Ook dient op eventuele behandelingsetiketten gelet te worden 
Vanzelfsprekend dient men volgens de etiketten met de goederen om te gaan.  
 
Als de goederen voorzien zijn van gevaarsetiketten betekend dit extra voorzichtigheid met de behandeling van 
goederen.  
 
Vervolgens dient gecontroleerd te worden of de soort goederen overeenkomt met datgene wat op de 
vrachtbrief staat. Bij onverpakte goederen is dat eenvoudig te zien. Bij verpakte goederen is dat moeilijker, 
vooral als goederen in een transportverpakking zitten. Vaak wordt echter de productnaam op de verpakking 
vermeld en ook de grootte van de verpakking zegt vaak voldoende over de aard en de soort van de goederen. 
 
Tenslotte dient het aantal colli dat afgeleverd is, vergeleken te worden met het aantal dat op de vrachtbrief 
staat. Met andere woorden, er dient geteld te worden. Als de colli los op de pallet staan is dit een eenvoudige 
zaak. Zit er echter folie om de pallet dan dient de magazijnchef toestemming te geven de folie te verwijderen. 
 
Het tellen is een nauwkeurige zaak. Als de chauffeur van de vrachtwagen met een afgetekende vrachtbrief 
vertrokken is en men komt er achter dat men een collo mist, ontstaat er een probleem. Formeel is er geen 
recht van spreken meer met als gevolg dat het bedrijf voor de schade opdraait. Er zal een vergoeding ter 
grootte van de waarde van de goederen betaald moeten worden. 
 
Manco 
Als men een collo mist, we noemen dit een manco, dient dit onmiddellijk aan de magazijnchef gemeld te 
worden. Hij zal moeten beslissen wat er verder dient te gebeuren. Er wordt in elk geval op de vrachtbrief 
vermeld dat een of meerdere colli ontbreken.  
 
Teveel geleverd 
Het kan ook zijn dat er een collo teveel geleverd is. Dit is een overbevinding. Blijkbaar is bij de afgifte van de 
goederen niet goed geteld. Ook dit dient aan de chef gemeld te worden. Denk niet dat dit een ongevraagd 
cadeau is. Het is bekend dat een groot bedrijf in Nederland met opzet wel eens een doos teveel meegaf om de 
eerlijkheid van zowel de chauffeur als de magazijnmedewerkers van de ontvangende partij te controleren. 
Niet de juiste manier om met je relaties om te gaan maar toch …… 
 
Bij al deze handelingen dient goed op schade gelet te worden. Als de goederen verpakt zijn is het natuurlijk 
moeilijk een schade vast te stellen.  
 
Tenzij een doos bij de minste beweging rammelt. Dat wijst duidelijk op een breuk. Als de verpakking 
beschadigd is, mag men aannemen dat er ook schade aan de goederen is.  
 
Er dient dus goed op de uiterlijke kenmerken van de verpakking gelet te worden. Als een doos geheel of 
gedeeltelijk nat is, kan dit betekenen dat hij in de regen gestaan heeft. Dit hoeft niet schadelijk te zijn. Het kan 
ook betekenen dat de inhoud van de doos lekt. Dan is er wel schade. 
 
Ook dient men te letten dat het originele plakband of een ander bindingsmiddel waarmee de doos gesloten is, 
helemaal om de doos zit. Is er een ander stuk tape op de doos geplakt mag men er van uitgaan dat de doos 
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geopend is. Dit kan natuurlijk vlak voor verzending bij de afzender gebeurd zijn, maar ook onderweg. De reden 
waarom de doos geopend is laten we maar in het midden. 
Ook ingedeukte, openstaande en gescheurde dozen kunnen op schade van de inhoud duiden. 
 

Controleer de verpakking dus altijd op schade. Als je schade constateert, meld je dit aan je chef. Hij beslist 
wat er verder dient te gebeuren.  

 
Speciale aandacht vragen gekoelde goederen zoals bloemen, planten en 
groentes. Om de kwaliteit te handhaven is het logisch dat deze producten zo 
snel mogelijk weer in een op de juiste temperatuur gebrachte ruimte, 
bijvoorbeeld een koelcel, geplaatst worden. Laat dus nooit dit soort producten 
te lang in een niet gekoelde ruimte staan. 
 
Ook het lossen van gevaarlijke stoffen vraagt de nodige aandacht. De losplaats 
moet voldoen aan de eisen die door de CPR zijn vastgesteld.  In geval van 
vloeibare stoffen wordt de hoeveelheid gecontroleerd door een meter tussen 
het voertuig en de opslagtank te plaatsen. 
Bij stortgoederen wordt het hele voertuig vóór en na lossing gewogen. Het 
verschil in gewicht moet dan overeenkomen met het gewicht op vrachtbrief. 
Als de hele zending gecontroleerd is en er zijn eventueel de nodige bevindingen op de vrachtbrief vermeld, 
kan de chauffeur vertrekken. 
 
BEGRIPPEN 
 

 Vrachtbrief: document dat dient als vervoersovereenkomst, ontvangstbewijs door de vervoerder, 
ontvangstbewijs door de afnemer. 

 

 Manco: een tekort aan colli in een zending. 
 

 Overbevinding: een teveel aan colli in een zending. 
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Hoofdstuk 12. Goederen in opslag nemen 
 

REGISTRATIE VAN BINNENGEKOMEN GOEDEREN 
 
Nadat de goederen zijn gecontroleerd worden zij in de voorraadadministratie opgenomen. In de meeste 
gevallen zal dit met behulp van een geautomatiseerd systeem zijn waarbij artikelherkenning en verwerking 
samenvalt met locatietoewijzing. 

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een barcodelezer die de productgegevens en bestelcode ‘leest’ en deze 
gegevens doorstuurt naar de computer. De computer wijzigt op dat moment de voorraadadministratie en 
wijst tegelijkertijd, op basis van vooraf ingestelde gegevens, een locatie in het magazijn toe.  

De gegevens die de computer zal registreren zijn: 

 de artikelomschrijving; 

 het artikelnummer of; 

 de productcode; 

 het aantal artikelen; 

 de afzender; 

 de datum van inslag; 

 de locatiecode. 
 

In kleine magazijnen met een lage omloopsnelheid zal de voorraad nog handmatig worden bijgehouden. Op 
voorraadkaarten, voor elk artikel één, worden de veranderingen (mutaties) van de voorraad bijgehouden. De 
hoeveelheid en de aard van de gegevens zijn hetzelfde als bij een geautomatiseerde verwerking. Men zal 
alleen elke voorraadwijziging zelf moeten berekenen. 

 
GOEDEREN GEREED MAKEN VOOR OPSLAG 
 
Of de goederen in de staat dat ze binnengekomen zijn zo in opslag kunnen, verschilt van artikel tot artikel en 
van magazijn tot magazijn. Dit is afhankelijk van de verpakking waarin de goederen zijn aangeleverd en de 
manier waarop de goederen in opslag zijn. 
 
Het kan zijn dat de afzender meerdere artikelen op één pallet heeft gezet. Dit heeft tot gevolg dat een 
dergelijke pallet moet worden ‘afgebroken’ omdat de artikelen op diverse locaties in het magazijn worden 
opgeslagen. De producten dienen dan gesorteerd te worden. 
 
Een andere mogelijkheid is het ompakken. Ompakken betekent de goederen van de ene soort pallet, 
bijvoorbeeld een blokpallet, op een andere pallet zetten, bijvoorbeeld een Europallet.  
 
Ompakken betekent ook de producten in een andere verpakking doen. Dit kan gebeuren omdat de 
transportverpakking beschadigd is maar ook omdat de verpakking waarin de goederen aangeleverd zijn, niet 
geschikt is voor opslag.  
 
Als goederen los, dus onverpakt, worden aangeleverd zullen zij in de meeste gevallen niet opgeslagen kunnen 
worden.  
Een oplossing kan de boxpallet of de gaasboxpallet zijn. In de meeste gevallen zullen de goederen echter 
verpakt moeten worden.  
 
De verpakking heeft in dit geval alleen een opslagfunctie. Het is ook mogelijk dat de eigenaar van de goederen 
het magazijn opdracht heeft gegeven de producten in de consumentenverpakking te plaatsen. Een goed 
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voorbeeld is de aanvoer van sinasappelen in de Rotterdamse haven. De sinasappelen worden in dozen 
aangevoerd en vervolgens in netjes met een gewicht van bijvoorbeeld twee kilo gedaan. De sinasappelen 
kunnen nu rechtstreeks naar de supermarkt. 
 
Een andere mogelijkheid is het zogenaamde kitting. In dit geval worden verschillende producten 
samengevoegd en tot een verpakkingseenheid gevormd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het samenstellen 
van software pakketten op Cd-rom samen met de gebruikershandleiding. Dit kitting is te bezien als een aparte 
handeling binnen het logistieke proces en zal dus niet aan de inslag gekoppeld zijn. 
 
Kitting moet overigens niet met assembleren verward worden. Assembleren betekent het samenvoegen van 
onderdelen en/of basismaterialen tot een product. Zo zal in fietsenfabriek geassembleerd door verschillende 
zaken aan het fietsframe toe te voegen zoals een zadel, lampen, stuur etc. 
 
Zijn de goederen verpakt dan dient door middel van een etiket aangegeven te worden wat de inhoud is. 
Daarnaast kan de verpakking van een behandelingsetiket of gevarenetiket worden voorzien. 
Is het product in de juiste verpakking of op de juiste pallet geplaatst dan kan het naar de aangewezen locatie 
gebracht worden. 
 
VOORRAADCONTROLE 
 
In een magazijn kennen we een fysieke en een administratieve voorraad. Met een fysieke voorraad bedoelen 
we de werkelijke hoeveelheid goederen dat opgeslagen is, met een administratieve voorraad bedoelen we de 
voorraad zoals deze in de administratie is opgenomen. 
 
Normaal gesproken mag er nooit een verschil tussen de werkelijke voorraad en de administratieve voorraad 
zijn. Met andere woorden, als er volgens de voorraadadministratie 67 dozen suiker aanwezig moeten zijn, dan 
moeten er in het magazijn ook 67 dozen suiker staan.  
 
Toch kunnen er verschillen ontstaan. Er kunnen administratieve fouten ontstaan door bijvoorbeeld 
rekenfouten. Maar ook in het magazijn kunnen fouten gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld maar aan 
goederen die kapot zijn gegaan of zijn bedorven wat niet aan de administratie is doorgegeven. 
Of er worden (intern) goederen uitgegeven zonder dat dit genoteerd wordt. 
Bij het orderverzamelen of de controle daarvan kunnen telfouten ontstaan waardoor er teveel of te weinig 
uitgeleverd wordt.  
 
Er zal dus regelmatig (minimaal éénmaal per jaar voor het opmaken van de balans) een fysieke controle 
moeten plaatsvinden en eventuele verschillen zullen administratief verwerkt moeten worden.  
Men zal de reden van het verschil proberen te achterhalen. Misschien zit de fout in de manier van tellen, de 
plaats waar de goederen zijn opgeslagen, de artikelherkenning of codering of zit de fout in de wijze van 
administreren. 
 

BEGRIPPEN 

 

Sorteren: het verdelen van artikelen naar soort. 

Ompakken: producten in een andere verpakking plaatsen of van de ene pallet op de andere zetten.  

Kitting: het samenvoegen van verschillende producten in een verpakkingseenheid.  
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Hoofdstuk 13. Orderverzamelen 
 

Onder orderverzamelen of orderpicken verstaan we het uit opslag halen van goederen volgens een bepaalde 
opgave om deze gereed te maken voor verzending. 
Deze goederen kunnen bestemd zijn voor andere afdelingen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld de 
productieafdeling die grondstoffen moet verwerken of de assemblageafdeling die onderdelen en 
halffabrikaten nodig heeft.  
 
Maar deze zendingen kunnen ook bestemd zijn voor externe klanten, bijvoorbeeld de herenmodezaken die bij 
de importeur van bepaalde kledingmerken ingekocht hebben of de supermarkten die bij het 
distributiecentrum van een supermarktketen hun dagelijkse bestellingen gedaan hebben. 
 
Het orderverzamelen is één van de belangrijkste activiteiten binnen het magazijn die grote nauwkeurigheid 
van de orderverzamelaar vereist. Interne leveranties kunnen binnen het bedrijf ontdekt en hersteld worden. 
Bij externe leveringen worden de afnemers met dergelijke onvolkomenheden geconfronteerd wat tot ergernis 
en kostenverhoging kan leiden. 
 
DE ONTVANGST VAN EEN BESTELLING 
 
Voordat aan het orderverzamelen wordt begonnen, zijn binnen de organisatie al een aantal zaken geregeld. 
Op de eerste plaats is de bestelling oftewel de order van de klant ontvangen en door de afdeling verkoop 
ingeboekt. De bestelling kan bevestigd zijn door de afdeling verkoop met vermelding van de juiste prijzen, 
voorwaarden waaronder geleverd wordt en de levertijd die eerst met het magazijn is afgestemd. 
 
Vanzelfsprekend moet bekend zijn wat het afleveradres is en wie voor transport zorgt en wie de 
transportkosten gaat betalen.  
Wordt door de klant regelmatig bestellingen gedaan dan zijn hierover eenmalig afspraken gemaakt die bij de 
afdeling verkoop bekend zijn en beperkt de orderontvangstcontrole zich uitsluitend tot de hoeveelheid en 
soort artikelen en de daarbij behorende prijzen.  
Afhankelijk van de relatie met de klant en zijn betalingsgedrag wordt door de afdeling verkoop gecontroleerd 
of eerder geleverde orders al binnen de afgesproken termijn 
betaald zijn. 
 
Een aandachtspunt zijn de eventuele speciale eisen die een klant kan hebben. Enkele voorbeelden zijn: 
 

 Een speciale levertijd. De klant heeft, om wat voor reden dan ook, de bestelde goederen dringend nodig 
en plaatst een spoedorder. Hij kan ook een termijnorder plaatsen. Dat wil zeggen dat hij op een vooraf 
opgegeven datum de goederen wil ontvangen. Vóór deze datum kan hij verschillende orders geplaatst 
hebben die dan in één keer uitgeleverd worden. 

 Een afwijkend afleveradres. Niet het gebruikelijke adres wordt opgegeven maar nu een ander 
afleveradres. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat de klant een handelsfirma is die de bestelde 
goederen doorverkocht heeft en rechtstreeks vanuit het magazijn aan de uiteindelijke gebruiker 
geleverd wil hebben. 

 Speciale aflevertijden. Sommige klanten willen de goederen op specifieke   
dagen en/of tijden ontvangen. Veel bedrijven ontvangen de goederen het liefst in de ochtend omdat ze 
’s middags de ruimte in het magazijn nodig hebben om hun eigen wagens te laden. 
Distributiecentra voor levensmiddelen geven per soort goed op welk tijdstip van de dag afgeleverd moet 
worden. Dit voorkomt lange wachttijden voor de chauffeurs die komen afleveren maar het is vooral om 
de interne goederenstroom zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. De tijdstippen waartussen 
afgeleverd moet worden noemen we venstertijden. 
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 Andere transporteenheid. De klant werkt bijvoorbeeld niet met blokpallets die in het magazijn gebruikt 
worden maar met Europallets. Dit betekent dat vóór verzending de goederen moeten worden 
omgestapeld. 

 Afwijkende hoeveelheden per transporteenheid. Als er volle pallets met één soort goederen erop 
besteld worden, kan deze hoeveelheid afwijken van wat in het magazijn op een volle pallet staat.  

 Afwijkende stapelhoogte. Het is mogelijk dat de hoogte van de pallets in het magazijn afwijken van de 
hoogte van de stellingvakken in het magazijn van de klant. 

 Speciale eisen m.b.t. het zekeren van de goederen op de pallet. De klant kan eisen dat zijn goederen in 
rek- of krimpfolie afgeleverd worden. 

 
Vóór alles geldt of de bestelde goederen binnen de gevraagde termijn geleverd kunnen worden. Is dit niet of 
slechts ten dele het geval dan dient uiteraard de klant hierover geïnformeerd te worden.  
 
DE ORGANISATIE VAN HET ORDERVERZAMELEN 
 
De organisatie van het orderverzamelen is een ingewikkelde zaak waarbij de volgende vragen worden gesteld: 
 

 Wat dient verzameld te worden? 

 Wie gaat de orders verzamelen? 

 Waar moeten de producten vandaan gehaald worden? 

 Wanneer moeten de orders verzameld worden? 

 Hoeveel producten moeten verzameld worden, hoeveel orderpickers zijn hiervoor nodig, hoeveel 
hulpmiddelen zijn nodig? 

 Hoe? Welke hulpmiddelen zijn nodig? 
 
Op deze vragen zullen we nader ingaan. 
 
Nadat de bestelling bevestigd is, wordt deze omgezet in een orderverzamellijst. Op deze lijst staat het 
ordernummer, wie de klant is en waar de goederen afgeleverd dienen te worden. Daarnaast staat het product 
vermeld, indien bekend de artikelcode, de bestelde hoeveelheid en de locatie waar de goederen in het 
magazijn te vinden zijn. Deze gegevens noemen we een orderregel. 
 
Het samenstellen van een dergelijke orderverzamellijst gebeurt met behulp van het 
voorraadadministratiesysteem. Bij een groot magazijn met veel artikelen is dit systeem geautomatiseerd. De 
computer zoekt dan bij de artikelen de juiste locaties en zet vervolgens de orderregels in de juiste volgorde. 
Dit voorkomt dat de orderverzamelaar onnodig veel door het magazijn loopt. 
Een moderne techniek is het papierloos orderverzamelen. Er wordt dan geen lijst meer uitgeprint maar krijgt 
de orderverzamelaar de benodigde gegevens via een handterminal te zien.  
Een uit de Verenigde Staten overgewaaide ontwikkeling is Voice Recognition. Via deze spraakherkenning kan 
de orderverzamelaar met een microfoon en een soort walkman rechtstreeks met de computer praten. 
 
Vervolgens kan met het daadwerkelijke orderverzamelen begonnen worden. 
 
ORDERVERZAMELMETHODES 
 
We maken een onderscheid tussen: 
 

 Statisch orderverzamelen: het woord ‘statisch’ heeft betrekking op de goederen. Deze blijven op de 
plaats staan met andere woorden de orderverzamelaar gaat naar de goederen toe. 

 Dynamisch orderverzamelen: in dit geval komen de goederen naar de orderverzamelaar. 
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Bij het statisch orderverzamelen kennen we verschillende werkwijzen. 
 

 Eén medewerker verzamelt één order. 
Voordelen: Eenvoudig, duidelijk en weinig kans op fouten. Eventuele fouten kunnen gemakkelijk 
achterhaald worden. 
Nadelen: Grote loopafstanden, kosten veel tijd. 

 Meerdere personen werken na elkaar aan één order. Het magazijn is daartoe verdeeld in secties. Deze 
methode wordt toegepast bij bestellingen met veel orderregels. 
Voordelen: De loopafstanden zijn kort, men kent het ‘eigen’ gebied steeds beter. 
Nadelen: Een ingewikkelde orderadministratie met de kans op afstemmingsverschillen.  

 Meerdere personen werken gelijktijdig aan één order. 
Voordeel: de order is snel klaar. 
Nadeel: de kans op efficiencyverlies is groot omdat orderverzamelaars moeten wachten voordat een 
nieuwe order is uitgegeven. 

 Eén man verzamelt meerdere orders tegelijk. De methode zien we in magazijnen waarin een groot 
assortiment artikelen is opgeslagen en die vaak kleine orders uitvoeren. 
Voordelen: De loopafstanden worden sterk gereduceerd. De maximumcapaciteit van een 
orderverzamelsysteem is sneller bereikt. 
Nadelen: Ingewikkelde orderformulieren, de kans op fouten is groot.  

 
Bij het dynamisch orderverzamelen is de orderverzamelaar 
op een vaste plaats gestationeerd en komen de goederen 
naar hem toe. Dit kan gebeuren door opslagsystemen als een 
pater noster of carrousel of andere geautomatiseerde 
systemen.  
 
Het kan ook zo georganiseerd zijn dat de goederen vanuit het 
opslaggebied naar de orderverzamelaar worden gebracht. 
Het voordeel van deze laatste methode is dat 
orderverzamelaars en ander personeel zoals heftruck of 
reachtruckbestuurders niet in hetzelfde gangpad werken wat 
de veiligheid binnen het magazijn bevordert. 
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DE PRAKTIJK 
 
De eenvoudigste manier om orders te verzamelen is met een handpallettruck met daarop een lege pallet of 
met een rolcontainer de stellingen langs te gaan om daaruit de benodigde goederen te picken. 

 
Dit heeft alleen maar zin als de hoeveelheid orderregels 
betrekkelijk gering is en de loopafstanden klein zijn. Bij 
grote afstanden zal de magazijnmedewerker een 
orderverzameltruck tot zijn beschikking hebben. Als de 
goederen in rolcontainers verzameld worden, hebben 
deze trucks extra lange vorken zodat gelijktijdig drie of 
vier rolcontainers meegenomen worden. De 
orderverzamelaar hoeft dan niet zo vaak volle 
rolcontainers in de verzendafdeling af te geven en lege 
op te halen, wat weer tijd scheelt. 

Niet-heffende orderverzameltruck 
 
Als er ten gevolge van het grote aantal artikelen en/of de beperkte 
opslagruimte onvoldoende orderpickplaatsen op de vloer zijn, zal 
men over een orderverzameltruck moeten beschikken waarmee de 
bedieningsman mee omhoog gaat.  
 
Het nadeel van een dergelijke truck is dat men slechts één 
palletplaats tot de beschikking heeft om de goederen mee te nemen.  

Hoogheffende orderverzameltrucks 
 
Bij het orderverzamelen van de 
grondplaatsen dienen de pallets niet 
hoger te zijn dan 1,80 meter. 
 
Ook de reikwijdte in de stelling mag 
in feite niet meer zijn dan 1,15 
meter. 
 

 
Orderverzamelen is een arbeidsintensieve en daardoor kostbare activiteit. Daarom dient bij het inrichten van 
een magazijn niet alleen rekening gehouden te worden met het zo nuttig mogelijk indelen van de oppervlakte 
en de ruimte maar ook met de looptijden van de orderverzamelaars. 
 
Enkele punten waarmee rekening gehouden moet worden om de looptijden zo kort mogelijk te houden, zijn 
de volgende: 
 

 Omzetsnelheid. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, maken we onderscheid in A-, B-, en C-
artikelen. De A-artikelen moeten beter bereikbaar zijn dan de B-artikelen en de B-artikelen moeten 
weer beter bereikbaar zijn dan de C-artikelen. 

 Vraagfrequentie. Artikelen met een hoge vraagfrequentie komen praktisch in alle orders voor. Deze 
artikelen moeten op grijphoogte worden opgeslagen op korte aftand van het verzamelpunt. 

 Assortimentsgroepen. Groepen artikelen die bij elkaar horen, moeten bij elkaar worden opgeslagen. 
 



 

  - 73 - Basiscursus Logistiek Medewerker 

 

Daarnaast speelt de veiligheid een grote rol. Bij het statisch orderverzamelen zullen de orderpickplaatsen 
regelmatig aangevuld moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat in een gangpad zowel orderverzamelaars als 
heftrucks of reachtrucks rijden wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
Alternatieven hiervoor zijn het orderverzamelen en het bevoorraden van de orderpickplaatsen te scheiden of 
in tijd of in plaats. 

 
Indeling op basis van vraagfrequentie 
 
Het scheiden in tijd betekent dat bijvoorbeeld ’s ochtends de orderpickplaatsen worden aangevuld en ’s 
middags de orders worden verzameld. Men moet dan wel zeker weten dat er voldoende orderpickplaatsen 
zijn zodat de bevoorrading voldoende is voor alle orders. 
 
Het scheiden in plaats houdt in dat de gangen waarin orders verzameld worden gescheiden zijn van de gangen 
van waaruit de bevoorrading plaatsvindt. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld doorrolstellingen. 
 
BEGRIPPEN 
 
Venstertijden: de tijden waartussen goederen afgeleverd of opgehaald moeten worden. 
 
Orderregel: onderdeel van een orderverzamellijst die bestaat uit het artikelnummer, de naam van het artikel, 
de te picken hoeveelheid en de locatie. 
 
Statisch orderverzamelen: de magazijnmedewerker gaat naar de goederen toe. 
 
Dynamisch orderverzamelen: de goederen komen naar de orderverzamelaar toe. 
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Hoofdstuk 14. De uitslag van goederen 
 
 
Nadat de orders verzameld zijn, zal, afhankelijk van de methode van orderverzamelen, de goederen per 
ontvanger gesorteerd moeten worden. Het sorteren kan handmatig, semi-automatisch of automatisch 
plaatsvinden. 
 
SORTEREN 
 

 Handmatig sorteren gebeurt door mankracht. 
Het is erg tijdrovend, kost in het algemeen veel 
inspanning en dient nauwkeurig te gebeuren.  

 Semi-automatisch sorteren wil zeggen dat het 
sorteren gebeurt met behulp van rollenbanen of 
transportbanden of een combinatie hiervan. De 
magazijnmedewerker toetst de gegevens van 
het artikel en de geadresseerde in en via de 
sorteerbaan komt het artikel bij de 
ontvangstplaats van de betreffende 
geadresseerde. 

 Automatisch sorteren vindt ook door middel van rollenbanen of transportbanden plaats. Het verschil is 
echter dat in plaats van een magazijnmedewerker nu een scanner de gegevens leest. Voorwaarde is dat 
de colli voorzien zijn van een etiket met barcode. 

 
CONTROLE 
 
Nadat de goederen per afnemer gesorteerd zijn dient er een controle plaats te vinden. Deze controle houdt in 
dat er gekeken wordt of de juiste goederen verzameld zijn en of het aantal overeenkomt met de 
orderverzamellijst.  
 
Afhankelijk van de hoeveelheid producten kan de controle steekproefsgewijs gebeuren. 
 
 
VERPAKKEN 
 
Verpakking heeft drie functies: 

 Bescherming; een goede verpakking biedt de goederen tijdens transport en opslag bescherming tegen 
de vele handelingen die tijdens dit traject plaatsvinden en beschermt de omgeving tegen het product. 

 Informatieverstrekker; op de verpakking kan gebruikersinformatie staan maar door de verpakking kan 
ook de herkenbaarheid toenemen.  

 Middel om een product transportgeschikt te maken. Producten zijn door hun vorm meestal niet geschikt 
om zondermeer vervoerd te worden. De verpakking voldoet door de eenvormigheid wel hieraan. 

 
Verpakking dient te voldoen aan de wettelijke eisen en afgesproken voorschriften. 
 
Of producten vóór verzending verpakt moeten worden, hangt af van de manier van opslag. Als producten los, 
dus onverpakt, zijn opgeslagen dienen zij in een consumentenverpakking verpakt te worden.  
 
Deze handeling zal vooral plaatsvinden in situaties waarin het bedrijf meer vormen van dienstverlening 
aanbiedt dan transport en opslag. Deze bewerkingen geven een toegevoegde waarde aan het product en 
worden Value Added Logistics (VAL) genoemd en worden door logistieke dienstverleners uitgevoerd.  
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Naast de consumentenverpakking die is afgestemd op gebruik door de uiteindelijke afnemer kennen we een 
aantal andere soorten verpakking: 

 Verzamelverpakking. (Kleine) consumentenverpakkingen worden samengevoegd in een grotere 
verpakking.  

 Transport- of distributieverpakking. De hiervoor te gebruiken materialen zijn zwaarder dan bij een 
verzamelverpakking. Deze verpakking dient dus zo sterk te zijn dat de inhoud zonder schade alle 
handelingen tijdens het transport en opslag kan doorstaan.  

 Exportverpakking. Deze verpakking voldoet aan de eisen die door het ontvangende land worden gesteld. 

 Bulkverpakking. Verpakking die geschikt is voor losse goederen in grote hoeveelheden. Silo’s, tanks en 
containers zijn hier voorbeelden van. 

 
Naast de bovengenoemde indeling kunnen we onderscheid maken tussen een éénmalige verpakking en een 
meermalige verpakking of retourverpakking. Een retourverpakking is bijvoorbeeld een krat of kist. Meestal 
dient hiervoor statiegeld betaald te worden.  

 
De bekendste vormen van transportverpakking voor vaste stoffen zijn: 

 Kartonnen dozen; 

 Kisten; 

 Kratten; 

 Trays met folie omspannen (blister en skinverpakking). 
 
Voor bulkgoederen kennen we: 

 Vaten; 

 Big bags; 

 Tanks; 

 Silo’s 
 
Tijdens het inpakken zal vaak van buffermateriaal gebruik moeten worden 
gemaakt. 

Enkele voorbeelden met hun toepassing hiervan zijn: 

 Houtwol: Voor niet al te zware goederen in kratten, vaak in combinatie met golfkarton. 

 Schuimrubber voor grotere producten in combinatie met polystyreenschuim. Dit is een kunststof die in 
matrijzen tot vormstukken kunnen worden verwerkt.  

 

 Het is een uitstekende buffer, licht van gewicht en vochtbestendig. 

 Noppenfolie: folie met lucht gevuld voor kwetsbare artikelen. 
 
Nadat de producten zijn ingepakt en van de benodigde etiketten zijn voorzien (adreslabels, barcode’s, 
behandelings- en gevarenetiketten) kunnen de colli tot een samenladings- of transporteenheid gevormd 
worden.  
 
HET SAMENSTELLEN VAN TRANSPORTEENHEDEN.  
 
Vanzelfsprekend wil men bij het beladen van pallets en rolcontainers met dozen zo optimaal mogelijk gebruik 
maken van respectievelijk de oppervlakte en de inhoud. De Stichting Collomoduul heeft naar de mogelijke 
verbeteringen op het gebied van verpakkingen onderzoek gedaan en heeft gepleit van standaardisering van 
omverpakkingen.  
 
Een dergelijke standaardisering leidt tot een optimale benutting van de ruimte, voorkomt schade en maakt 
het stapelen makkelijker en sneller. 
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Het uitgangspunt van de grondmaten van een doos is 60 x 40 cm. Hiervan kunnen de volgende maten worden 
afgeleid: 
20 x 60 cm.  30 x 40 cm.  20 x 30 cm.  15 x 20 cm. 
10 x 60 cm.  20 x 40 cm.  10 x 30 cm.  10 x 20 cm. 
    15 x 40 cm.     10 x 15 cm. 
    10 x 40 cm. 

 
Dozen met deze afmetingen worden collomodulaire verpakkingen 
genoemd.  
 
Het plaatsen van colli op een pallet of rolcontainer zal in de meeste 
gevallen handmatig gebeuren. Zijn de colli echter zwaarder dan 15 
kilo dan is het raadzaam humaniseringapparatuur te gebruiken. Dit 
kan mechanisch door met een soort robotarm met daaraan een 
grijper, klem of pneumatisch aangedreven zuignap. De arm wordt 
bediend door de magazijnmedewerker.  
 
 
 
                                              
 
 
 

Daarnaast zijn er volledige geautomatiseerde 
palletiseermachines die aan de hand van vooraf in de 
computer ingebrachte gegevens pallets kunnen beladen. 
Dergelijke apparatuur wordt vaak in combinatie met 
geautomatiseerde aan- en afvoerlijnen zoals rollenbanen 
gebruikt. 

 
Palletiseermachine 
 
 
 
De dozen staan nu op een pallet. Dit wil echter 
niet zeggen dat de pallet zo vervoerd kan 
worden. 
Daarom zijn er een aantal manieren om de 
verzendverpakkingen goed stevig op de pallet 
vast te zetten. Dit noemen we het zekeren van 
de palletlading. 
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Er zijn een aantal manieren om dit te doen: 
 

 Omsnoeren: Er wordt dan een touw, 
een band van kunststof of staal of 
een spanband verticaal of 
horizontaal om de goederen gelegd. 

 Rekverpakken: Er wordt plastic folie 
om de verpakking gelegd. Dit kan 
zowel handmatig als met speciale 
machines. Tijdens het wikkelen rekt 
de folie wat uit. Nadat de folie om de 
verpakking zit, krimpt hij wat in 
waardoor de dozen stevig tegen 
elkaar zijn aangedrukt. 

 
 
 
 

 
Inkrimpen:  
Bij deze methode wordt een ruime hoes van plastic folie over de 
pallet aangebracht. Deze hoes wordt verwarmd waardoor hij 
krimpt en de dozen tegen elkaar aandrukt. Deze vorm van 
zekeren kan natuurlijk niet bij gekoelde en bevroren producten 
gebruikt worden. Ook producten die moeten ‘ademen’ zijn voor 
deze methode ongeschikt. Ook moet men erop letten dat het 
verwarmen niet in een brandgevaarlijke omgeving plaats vindt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze voorzorgsmaatregelen zijn bij het gebruik van een rolcontainer niet nodig. Wel is het zaak bij het beladen 
van een rolcontainer met de volgende zaken rekening te houden: 

 Zware goederen altijd onderaan, lichte en breekbare artikelen er bovenop. 

 Verpakkingen die kunnen gaan lekken altijd onderop, als er een lekkage optreedt komt de vloeistof 
tenminste niet op andere producten. 

 Producten die gevoelig zijn voor geur niet samen zetten met artikelen die geur afgeven.  

 In geval van gevaarlijke stoffen altijd nagaan of ze met andere producten op een pallet of rolcontainer 
mogen staan. 

 
De goederen zijn nu gereed om geladen te worden. 
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HET LADEN VAN VRACHTAUTO’S 
 
Het laden van een vrachtauto is een nauwkeurige zaak. Niet alleen omdat bij meerdere ontvangers de lading 
in de juiste losvolgorde gezet moet worden maar ook omdat de lading zo in de vrachtauto gezet moet worden 
dat er tijdens het rijden geen schade ontstaat. 
 

 
Schade kan ontstaan omdat er tijdens het laden te weinig rekening is gehouden met de krachten die tijdens 
het rijden kunnen ontstaan. De volgende krachten zijn van invloed op de lading: 
 
Krachten door het versnellen van de vrachtauto: hierdoor kan 
de lading naar achteren schuiven. 
 
 

 Krachten door het remmen van de vrachtauto: hierdoor 
kan de lading naar voren schuiven. 

 Zijdelingse krachten: deze krachten werken op de lading 
tijdens het nemen van een bocht. 

 Op- en neerwaartse krachten: dit zijn krachten die 
tijdens het rijden op een ongelijk wegdek optreden. 
Deze krachten worden verstrekt door de tonronding van de weg waarbij de lading de neiging krijgt naar 
rechts te schuiven. 

 
Tijdens het laden zullen dus maatregelen genomen moeten 
worden om het schuiven van de lading te voorkomen.  
 
Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat de lading 
gelijkmatig over de laadvloer is verdeeld, de vrachtauto niet 
overbeladen wordt en er geen geur- en lekschade kan 
ontstaan.  
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Een ongelijkmatige verdeling over de laadvloer heeft tot gevolg dat het voertuig 

 een onjuiste wegligging heeft; 

 neigt uit te breken; 

 niet spoort; 

 snel kan kantelen. 
 
Daarnaast kunnen assen, banden en schokbrekers onnodig zwaar belast worden waardoor versneld slijtage 
optreedt. 
 
Ook dient het zwaartepunt zo laag mogelijk te liggen. Ligt het zwaartepunt hoog, bijvoorbeeld omdat veel 
zware goederen in de laadruimte op elkaar gestapeld zijn dan zal het kantelgevaar, zeker in bochten, 
toenemen. 
 

   
                                                 Het zwaartepunt 
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Om lading goed te kunnen stuwen zijn er in de meeste gevallen hulpmiddelen nodig. 
We maken daarbij onderscheid tussen vaste, in de laadruimte of op het voertuig aangebrachte hulpmiddelen 
en losse hulpmiddelen. 
 
Verzonken ogen in de laadruimte van de vrachtauto 
 
Vaste hulpmiddelen: 
 

 vastmaakogen of haken, al of niet verplaatsbaar; 

 verplaatsbare kop- en zijwanden; 

 rongen, dit zijn stalen buizen die verticaal aan de 
beide zijkanten van de laadvloer aangebracht 
worden; 

 spanlieren 

 vergrendelingsrail, horizontaal en/of verticaal, in 
combinatie met vergrendelstangen. 

 

 
                                                       Spanband met ratelgesp 
 
Losse hulpmiddelen: 
 

 dekzeilen en netten; 

 kettingen, kabels, bindtouwen, spanbanden en sjorbanden; 

 vergrendelstangen; 

 stopmiddelen, bijvoorbeeld opblaasbare kussens; 

 klampen, keggen en planken. 
 
Een juist gebruik van deze hulpmiddelen voorkomt dat er tijdens het transport schade ontstaat. 
Als de wagen op de juiste manier geladen is en de chauffeur de vrachtbrief voor ontvangst heeft getekend, is 
de uitslag voltooid. 
 
BEGRIPPEN 
 
Value Added Logistics (VAL): het bewerken van producten door een logistieke dienstverlener, vaak in 
combinatie met andere logistieke werkzaamheden zoals transport en opslag. 
 
Big bags: grote zakken van kunststof en textiel voor losse goederen. 
 
Collomodulair: afmetingen van een verpakking zoals aanbevolen door de Stichting Collomoduul. 
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Hoofdstuk 15. Veiligheid 
 
De Arbo-wet 
 
Zowel voor werkgever als voor werknemer geldt dat er in een gezonde en veilige omgeving gewerkt dient te 
worden. Daarnaast moet de werknemer zich prettig voelen tijdens het werk. Als namelijk hieraan is voldaan 
betekent dit voor de werkgever dat er weinig ziekteverzuim zal zijn, er weinig of geen bedrijfsongevallen 
gebeuren die tot langdurig uitval van werknemers kunnen leiden of dat er schade aan goederen aangericht 
wordt en dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan en daardoor een betere prestatie leveren. 
 
Voor de werknemer betekent dit dat hij zich thuis voelt in het bedrijf en met een gevoel van zekerheid en 
veiligheid aan het werk gaat. 
 
Om deze zaken wettelijk te regelen heeft de overheid regels en voorschriften opgesteld die zijn gebundeld in 
de Arbo-wet. Arbo is een afkorting van arbeidsomstandigheden. 
 
De Arbo-wet is een zaak voor zowel werkgever als werknemer. De werkgever dient te zorgen voor een veilige, 
gezonde en aangename werkomgeving en alles te doen wat dit bevordert. Zo is een werkgever verplicht zijn 
personeel goed te (doen) instrueren over het veilig gebruik van machines of andere hulpmiddelen zoals intern 
transportmaterieel. 
De werkgever is verplicht (ernstige) bedrijfsongevallen bij de Arbeidsinspectie te melden. 
 
De werknemer dient:  

 verplicht gebruik maken van de door de werkgever beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen; 

 het volgen van gebruiks- en bedieningsinstructies van machines, transportmiddelen e.d.; 

 het opvolgen van veiligheidsinstructies; 

 het melden van onveilige situaties aan de werkgever. 
 
Om aan dit alles te voldoen dient er tussen werkgever en werknemers regelmatig overleg gevoerd te worden. 
 
De naleving van de verplichtingen van de Arbo-wet wordt door de Arbeidsinspectie gecontroleerd. De 
Arbeidsinspectie geeft ook informatie over het voorkomen van gevaarlijke en riskante situaties. Dit gebeurt 
o.a. schriftelijk in de vorm van AI-bladen. 
 
Bedrijfsnoodplan 
 
Ieder bedrijf is verplicht maatregelen te nemen om de gevolgen van een bedrijfsongeval zowel voor de 
werknemers als voor de omgeving. 
tot een minimum te beperken Hiervoor heeft men in de meeste gevallen een bedrijfsnoodplan en nauw 
daarmee verbonden een bedrijfshulpverlening.  
 
Het bedrijfsnoodplan beschrijft de organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om bij incidenten in het 
bedrijf hulp te kunnen verlenen, de incidenten te kunnen bestrijden en de werknemers veilig het bedrijf te 
kunnen laten verlaten. 
 

Het bevat: 

 de functies en taken van personen (wie doet wat); 

 de waarschuwings- en alarmeringsprocedures; 

 richtlijnen voor de wijze van communiceren (ook met de pers); 

 een vluchtplan (ontruiming naar een verzamelplaats); 

 het evacuatieplan; 
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 een plan voor de medische noodvoorzieningen; 

 een overzicht van de aanwezige brandblusvoorzieningen; 

 een lijst met bedrijfshulpverleners en hun locaties; 

 eventueel scenario's van de grootst voorstelbare calamiteiten binnen het bedrijf. 
 
Bedrijfshulpverlening (BHV) 
 
Op grond van de Arbo-wet is een werkgever verplicht om werknemers aan te wijzen die bedrijfshulpverlening 
(BHV) tot taak hebben.  
 
De taken van deze bedrijfshulpverleners zijn: 

 het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

 het bestrijden van brand; 

 het alarmeren en evacueren van werknemers; 

 het verzorgen van de communicatie met externe diensten, zoals brandweer en GGD 

 (ambulance). 
 
Per bedrijf kunnen aanvullende eisen aan de bedrijfshulpverlening worden gesteld. Dit is afhankelijk van 

 de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf; 

 de aard en de omvang van de risico’s in het bedrijf; 

 het aantal aanwezige personen in het bedrijf; 

 de reactiesnelheid van externe hulpverleningsorganisaties zoals brandweer en GGD. 
 
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
 
In een magazijn wordt met allerlei goederen en verpakkingen omgegaan en er wordt vaak lichamelijke 
inspanningen verricht, denk maar aan het laden en lossen van vrachtauto’s.  
 
Om ervoor te zorgen dat magazijnmedewerkers tegen mogelijke risico’s zijn beschermd, verstrekt de 
werkgever een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen. Welke dat zijn is afhankelijk van het risico dat men 
loopt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

 
Een aantal van deze persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn hier genoemd: 
 
Ter bescherming van het lichaam: 

 werkkleding; 

 werkhandschoenen; 

 veiligheidsschoenen. 
 
Ter bescherming van de ogen: 

 veiligheidsbril; 

 stofbril; 

 ruimzichtbril (o.a. tegen accuzuur) 

 gelaatsbescherming. 
 
Ter bescherming van het gehoor: 

 oordopjes; 

 oorkappen; 

 otoplastieken. 
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Ter bescherming van het hoofd: 

 veiligheidshelm; 
 
Ter bescherming tegen schadelijke stoffen: 

 stofmasker; 

 filtermasker; 

 slangmasker; 

 persluchtmasker. 
 
Beschermende kleding zal vooral in koel- en vrieshuizen gedragen worden. Werkhandschoenen en 
veiligheidsschoenen behoren tot de standaarduitrusting van de magazijnmedewerker, zeker als hij te maken 
krijgt met vuile of scherpe voorwerpen. De veiligheidsschoenen bieden een goede bescherming tegen 
vallende voorwerpen of tegen beknelling.  
 
Oogbescherming noodzakelijk bij batterijonderhoud. Ook bij stof, agressieve chemische stoffen en schadelijke 
gassen is een dergelijke bescherming nodig. 
 
Als lawaai niet verminderd kan worden door geluidsarme apparatuur te gebruiken of door geluidsisolerende 
maatregelen te nemen, is men aangewezen op gehoorbescherming. Over het algemeen zal het geluidsniveau 
in een magazijn niet schadelijk zijn. 
 
Een veiligheidshelm dient gedragen te worden in situaties waarbij personen het risico lopen door vallende of 
rondvliegende voorwerpen getroffen te worden. Te denken valt aan bouwbedrijven, havenbedrijven en 
dergelijke. 
 
Bij het risico giftige, bijtende, schadelijke of hinderlijke stoffen, dampen, gassen en nevels in te ademen, 
dienen ademhalingbeschermingsmiddelen gebruikt te worden. 
Het stofmasker is het eenvoudigste middel dat gebruikt wordt bij het laden en lossen van stortgoederen zoals 
veevoeder, cement en graan. Het stofmasker is voor eenmalige gebruik, filtermaskers kunnen meerdere 
malen gebruikt worden. 
 

 
 
Slang- en persmaskers 
worden in extreme situaties, 
bijvoorbeeld bij giftige 
stofdeeltjes en giftige nevel, 
gebruikt. Het gebruik 
hiervan is aan strenge regels 
en voorschriften gebonden. 
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GEVAARSIGNALERING 
 
Bedrijfsruimtes dienen uitgerust te zijn met borden die aangeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedragen moeten worden, wat wel en niet mag en hoe gehandeld moet worden. 
 
We onderscheiden drie soorten borden: 
 
Verbodsborden geven aan wat verboden is; Het zijn ronde borden met een rode rand en een wit veld. Er loopt 
een schuine rode streep door de afbeelding. 

 

      
Verboden voor GSM Max 15 km/u Verbod personen 

vervoeren op de 
heftruck 

Verbod aanraking 
ivm elektrisch 

gevaar 

Verboden onder 
lading lopen 

Niet betreden 

      
Niet steppen op 

pallettruck 
Verboden te roken Verboden voor 

onbevoegden 
Verboden voor 
Intern transport 

Verbod voor open 
vuur en vlam 

Niet aanraken 

 
Waarschuwingsborden geven aan welk gevaar er dreigt. Ze zijn driehoekig met een zwarte rand en een geel 
veld.  
 

      
Ankerpunt Gasflessen Gevaar voor en 

achter de 
heftruck 

Pas op warme 
vloeistoffen 

Pas elektriciteit Pas zuur 

      
Pas op gladheid Pas op 

hangende 
ladingen 

Laserstraling Radioactiviteit Pas op Explosieve 
omgeving 
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Gebodsborden: deze geven aan welke beschermingsmiddelen je in bepaalde omstandigheden moet dragen. 
Het zijn ronde borden met een witte rand en een witte afbeelding op een blauwe achtergrond. 
 

      
Àdembeschermi

ng verplicht 
Oorbeschermi

ng verplicht 
Gelaatscherm 

verplicht 
Harnas verplicht Veiligheidsharn

as verplicht 
Oor- en oog 
bescherming 

verplicht 

      
Veiligheidshand-

schoenen 
verplicht 

Oor en Helm 
verplicht 

Veiligheidshel
m verplicht 

Veiligheidsschoen
en verplicht 

Overall 
verplicht 

Onafhankelijke 
adembeschermi

ng verplicht 
 
GOED TILLEN EN DRAGEN 
 
Zoals al eerder opgemerkt, in een magazijn worden veel lichamelijke inspanningen verricht. Een van de meest 
belastende werkzaamheden is het tillen en dragen van (te) zware lasten. Met name rugklachten zijn het 
gevolg van het verkeerd tillen of dragen van zware lasten.  
 
In de Arbo-wet wordt gesproken over de fysieke belasting, waarbij de werkgever wordt verplicht de arbeid zo 
te organiseren dat de fysieke belasting geen gevaren met zich meebrengt voor de gezondheid en veiligheid 
voor de werknemer.  Dit kan onder meer door het beschikbaar stellen van allerlei hulpmiddelen zoals 
steekwagens, magazijnwagens e.d. Dit wil echter niet zeggen dat hiermee het tillen en dragen van lasten 
voorkomen kan worden. Om de belasting zoveel mogelijk te beperken noemen we hier enige maatregelen. 
 

 Voorkom te grote belasting door mechanisering of gebruik van hulpmiddelen zoals ergonomische 
tilhulpen, vorkheftrucks, steekkarren en hefmiddelen. 

 Verminder de belasting door kleinere eenheden, bijvoorbeeld de 25 kg zakken in de bouw in plaats van 
de 50 kg zakken. 

 Organiseer het werk zo dat regelmatig van houding wisselen, zelf het tempo bepalen en het inpassen 
van bij voorkeur veel relatief korte pauzes, mogelijk is. 

 Verdeel tilwerkzaamheden over meer personen of voer ze uit met meer mensen. 

 Voorkom zittend tillen; tijdelijk staan is beter. 

 Beperk de tilhoogte; til zoveel mogelijk tussen heup- en ellebooghoogte. 

 Beperk de verplaatsingsafstand; let op gladde, oneffen vloeren, gaten en trappen. 
 
Tilmethodiek 

 Tillen zoveel mogelijk met gebogen knieën en met gestrekte rug. 

 Zwaartepunt last zo dicht mogelijk bij het lichaam. 

 Goede grip op de last, oppakken met twee handen en goed op de palm van de hand laten rusten (niet 
op de vingers). 

 Bij het tillen de voeten licht spreiden, opdat het evenwicht bewaren geen extra spierarbeid kost. 

 Lange objecten door 'oplopen' omhoog brengen (eerst een zijkant omhoog en doorlopen). 

 Bij zijwaartse bewegingen een voet plaatsen in de richting waarin de last wordt bewogen. 
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Werkhoudingen die moeten worden voorkomen 

 Niet met gestrekte knieën en gebogen rug tillen. 

 Niet boven het hoofd werken met naar achteren gestrekte rug. 

 Niet met de last van het lichaam af met gestrekte armen tillen. 

 Niet te lang staan (maximaal 1 uur achtereen en 4 uur op een dag). 

 Niet onderuit hangen met kromme rug in een stoel. 
 
Repeterende handelingen 

 Bij repeterende handelingen niet verder reiken dan 30 cm. 

 Niet hoger reiken dan de schouderhoogte. 

 Polsen zoveel mogelijk in neutrale stand. 

 Beperk de werksnelheid tot een rustig tempo. 

 Niet te veel kracht zetten bij de handelingen. 
 
Trekken en duwen 

 Met gestrekte rug, armen gestrekt, knieën gebogen. 

 Bij trekken houdt de achterste voet het lichaam in 
evenwicht, de voorste voet duwt het lichaam naar achteren. 

 Bij duwen houdt de voorste voet het lichaam in evenwicht, 
de achterste voet duwt het lichaam naar voren. 

 Boven borsthoogte geen lasten duwen. 

 Niet boven schouderhoogte stapelen. 
 
 
GEDRAGSREGELS BIJ ONGEVALLEN EN BRAND 
 
Bij een bedrijfsongeval is het op de eerste plaats zaak dat hulpverleners op de eigen veiligheid zijn bedacht. 
Dit geldt vooral bij brand en explosiegevaar maar ook bijvoorbeeld elektrisch contact. Daarna dient, indien 
mogelijk, ervoor gezorgd te worden dat het gevaar zich niet uitbreidt.  
 
Er dient onmiddellijk een bedrijfshulpverlener ingeschakeld te worden die, voor zover dat al niet gebeurt is, 
eerste hulp kan verlenen. Het verplaatsen van het slachtoffer mag alleen als de situatie ter plaatse daar 
aanleiding toe geeft.  
 
Een van de ernstigste vormen van gevaar is brand. Onder verbranding wordt de verbinding van zuurstof met 
andere stoffen verstaan. Dit betekent dat bij verbranding niet alleen aan vuurverschijnselen gedacht moet 
worden. Zo is roesten een vorm van verbranding die ontstaat doordat het ijzer met de zuurstof in de lucht een 
verbinding is aangegaan.  
Voor elke verbranding zijn drie factoren nodig, samengevat in de zogenaamde branddriehoek: 
 

 Een brandbare stof; 

 Een bepaalde temperatuur, de ontbrandingstemperatuur; 

 Een bepaalde hoeveelheid zuurstof. 
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Er zijn zeer veel oorzaken van een brand aan te wijzen, zoals bijvoorbeeld: 
 

 Storing in een machine; 

 Slordigheden van het personeel, bijvoorbeeld een weggegooide sigarettenpeuk; 

 Zelfontbranding van bepaalde chemische stoffen; 

 Storing in een elektrische installatie; 

 Blikseminslag; 

 Geen voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden; 

 Stofexplosies in silo’s; 

 Verkeersongevallen. 
 
Brand kan niet alleen fysieke verwondingen aanbrengen, ook een langdurige psychische schade kan het gevolg 
zijn. Daarnaast levert brand altijd grote materiele en mogelijke milieuschade op. 
 
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het logisch preventief te werk te gaan door de 
voorschriften en regels in de Arbo-wet en eventuele aanvullende eisen van de kant van de gemeentelijke 
overheid te volgen en deze op uitvoering regelmatig te controleren. 
 
Zo dienen alle brandblusapparaten goed en snel bereikbaar te zijn en alle vluchtwegen vrij te zijn. Dit kan 
alleen maar als het magazijn opgeruimd is. In een schoon en opgeruimd magazijn worden niet alleen 
gevaarlijke situaties en de kans op brandgevaar voorkomen, in een opgeruimd en schoon magazijn werkt men 
efficiënter en prettiger.  
  
Om branden te bestrijden kennen we drie soorten kleine blusmiddelen:  
 

 De natte, bijvoorbeeld water en schuim. 
Water koelt de brandhaard af waardoor de hierbij gevormde stoom de 
zuurstof verdrijft. Water dient niet gebruikt te worden bij vloeistoffen die 
op het water blijven drijven die er niet mee mengbaar zijn. Ook mag 
water niet gebruikt worden bij stoffen die bij aanraking van water 
brandbare gassen kunnen ontwikkelen.  
Schuim is een chemische stof die op een brandende vloeistof blijft 
drijven en daardoor de zuurstof afsluit. 

 De droge, bijvoorbeeld poeder of zand. 
Poeder is het meeste gangbare blusmiddel bij gevaarlijke stoffen. Het 
poeder vormt een onbrandbaar, enigszins afdekkend geheel. Hierdoor is 
de kans klein dat er zuurstof bijkomt waardoor de brand verstikt. 

 De gasvormige, bijvoorbeeld kooldioxide en stoom. 
Kooldioxide verlaagt het zuurstofgehalte in de lucht en is haast niet 
werkzaam in de open lucht. 
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WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN 
 
Veel van de bederfelijke goederen moeten bewaard worden bij een temperatuur die voor ons mensen wat 
aan de koude kant is. Om te voorkomen dat het werken onaangenaam is in een koelcel en vooral om te 
voorkomen dat mensen ziek worden (werken in vrieskou kan gevaarlijk zijn), zijn er strenge regels voor 
werknemers die hiermee te maken krijgen. 
In dit hoofdstuk bespreken we de veiligheidsregels die staan beschreven in de Arbo-wet. Deze regels hebben 
betrekking op voorzieningen in de ruimte, beschermende kleding, gezondheid en gedrag. 
 
14.7  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN DE GECONDITIONEERDE RUIMTE 
 
In de ruimte waar de bederfelijke goederen zijn opgeslagen, moeten allerlei voorzieningen zijn om de 
veiligheid van de werknemers en de goederen zeker te stellen. 
Om te voorkomen dat personen ingesloten raken in een koel/vriesruimte moeten de volgende 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: 

 voldoende nooduitgangen, die vrij moeten worden gehouden; 

 deuren moeten aan beide zijden te openen zijn; 

 binnenverlichting moet goed zijn en niet van buiten kunnen worden uitgeschakeld als personen zich 
binnen bevinden; 

 het liefst moet communicatie met buiten steeds mogelijk zijn bijvoorbeeld door middel van een 
telefoon of meld- en alarmknoppen; 

 mensen mogen niet alleen werken in koelcellen. 
 
Er moeten voldoende brandblusmiddelen (geschikt voor lage temperatuur) aanwezig zijn in koelcel. 
Een bruikbaar brandblusmiddel is bijvoorbeeld de poederblusser. Het poeder verandert niet van structuur en 
werking onder invloed van koude. Men kan zich voorstellen dat een brandblusser die met water werkt, niet zo 
geschikt is.  
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Overigens is een brand in een koel/vriescel nog gevaarlijker dan in een gewoon magazijn. De goederen, 
verpakkingen en stellingen zijn door de koude lucht namelijk heel erg droog. Dat betekent dat als er brand 
uitbreekt (bijvoorbeeld door kortsluiting) in een mum van tijd het hele magazijn afbrandt. 
 
BESCHERMENDE KLEDING 
 
Ooit is berekend dat bij een temperatuur van - 35°C en een redelijk grote luchtsnelheid (circulatie en 
ventilatie) onbeschermde lichaamsdelen binnen 30 seconden bevriezen! Beschermende kleding is dus heel 
noodzakelijk wanneer men in een koude omgeving werkt. 
 
Hieronder geven we een overzicht van de kledingvoorschriften: 

 draag kleding die bestaat uit meerdere lagen: hierdoor isoleert de kleding beter de lichaamswarmte; 

 draag vochtabsorberende kleding; 

 draag winddichte kleding (in verband met de luchtcirculatie); 

 draag een overall of een broek met jack of jas. Eventueel daaronder een wollen trui of vest. Lang 
ondergoed is aan te bevelen. 

 de kleding moet goed afsluiten aan de polsen, enkels en hals; 

 draag soepele goed passende handschoenen of wanten. Bij voorkeur wollen binnenhandschoenen in 
waterdichte buitenhandschoenen; 

 draag laarzen met voering, klompen of waterdichte schoenen. De schoenen moeten goed passen (niet 
te klein!) en voorzien zijn van antislip- of profielzolen hebben. Daaronder draag je schone, droge, 
dikke wollen sokken; veiligheidshelm of pet voorzien van wollen binnenbekleding; 

 bij zeer lage temperaturen moet zoveel mogelijk van het gelaat worden bedekt, bijvoorbeeld met 
bivakmuts, sjaal of gelaatscherm; in combinatie met de helm of pet draag je goed passende 
oorbeschermers. 

 
Deze beschermende kleding moet aangetrokken worden voordat men de vriesruimte ingaat. Na het werken 
mag men pas in de kleedruimte de kleding weer uittrekken (dus ook niet in de sluis). Maar pas uittrekken als 
de kleding gedroogd is. Bij het verlaten van de ruimte moet de rijp (ijsafzetting) van de kleding verwijderd 
worden. 
 
GEZONDHEID 
 
Het werken bij lage temperaturen vraagt nogal wat van de conditie van mensen. Hoe lager de temperatuur, 
hoe langzamer de spieren gaan werken. Ook de spieren van de hersenen! Dat kan gevaarlijke situaties 
opleveren. 
 
Daarom zijn er ook wat betreft de gezondheid strenge regels: 

 Bij voorkeur is de leeftijd van werknemers in koel- en vriescellen onder de 45 jaar. De capaciteit van de 
bloedsomloop en de ademhaling van oudere mensen is verminderd en dat kan gevaarlijk zijn; 

 Werknemers in koel- en vriescellen moeten een perfecte lichamelijke conditie hebben. Als je een 
verkoudheidje hebt opgelopen kun je nog best werken, alleen niet in ruimten met lage temperaturen. 

 
In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het werken met vlees), is een gezondheidscertificaat vereist. 
 

 Als men bepaalde ziektes heeft, mag men niet met vlees werken; 

 Werknemers mogen niet te lang (per dag en achtereen) werken in een koel-of vriesruimte. 
 
Afhankelijk van de luchtcirculatie en van de lichamelijke en geestelijke belasting, worden de volgende 
richtlijnen gegeven voor de werk- en rusttijden: 
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 Bij temperaturen tussen -10°C en -20°C: minimaal iedere 2 uur een rustpauze van een half uur. Deze 
rustpauze moet bij kamertemperatuur gehouden worden. 

 Bij temperaturen beneden -20°C: maximaal 45 minuten werken en daarna een pauze van tien minuten 
bij kamertemperatuur. 

  
Werknemers die bij temperaturen onder de 10°C moeten werken, zouden dit niet langer dan 4 uur per dag 
moeten doen. De rest van de dag moeten zij bij hogere temperaturen werken. 

 
GEDRAG 
 
Men heeft ook invloed op de eigen veiligheid door zich aan alle 
voorschriften te houden. 
 
Vermijd contact met zeer koude voorwerpen. Deze kunnen de huid 
beschadigen. Bij grote luchtcirculatie is de kans op bevriezen veel groter 
dan bij stilstaande lucht. Ook tijdens het rijden op een vorkheftruck zijn 
er luchtsnelheden die behoorlijke afkoeling kunnen veroorzaken. 
 
Gebruik het liefst een heftruck met een gesloten cabine. 
In een koelcel mag niet gerookt worden. Let er bij het werken in koel- 
en vriescellen met een heftruck op dat de vloer door bevriezing erg glad 
kan worden. Dat betekent dat men gemakkelijk kan slippen en lastig 
kan afremmen.  
De stellingen kunnen door de extreem lage temperaturen brosser 
worden, waarbij deze door stoten kunnen omvallen of breken. Dat kan 
gevaarlijke situaties opleveren. 
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Hoofdstuk 16. Werken aan kwaliteit  
 

KWALITEIT VAN HET EIGEN WERK 
 
In het eerste hoofdstuk hebben we het al gehad over kwaliteit. Of het nu gaat om het leveren van producten 
of diensten, elk zichzelf respecterend bedrijf zal kwaliteit nastreven. 
 
Kwaliteit kunnen we omschrijven als: het geheel van eigenschappen en kenmerken van een dienst of product, 
dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften van de klant. 
In het kort: kwaliteit is het kunnen voldoen aan hetgeen de klant van je verwacht of eist. 
 
In de dienstverlenende sector wordt de kwaliteit bepaald door de mensen die in dat bedrijf werken. Een 
schoonmaker die tijdens zijn werk strepen op het glas achterlaat en de prullenbakken niet leegt, een 
vrachtwagenchauffeur die te vroeg of te laat bij zijn afleveradressen aankomt, een taxichauffeur die zijn 
passagiers toesnauwt, het zijn voorbeelden van het leveren van een slechte kwaliteit.  
Het gevolg laat zich makkelijk raden: men wil geen gebruik maken van de diensten van deze mensen. Als deze 
mensen in dienst zijn van een bedrijf, zal men de contacten met het bedrijf verbreken.  
Met andere woorden: kwaliteitszorg is een kwestie van het hele bedrijf en niet slechts een zaak voor het 
management of een bepaalde afdeling. 
 
Als magazijnmedewerker heeft men direct invloed op de kwaliteit. Als een magazijnmedewerker zo 
onzorgvuldig met goederen omgaat dat er schade optreedt, is er geen sprake van kwaliteit. Als een 
magazijnmedewerker telfouten maakt bij in- en uitslag en tijdens het orderverzamelen, is er geen sprake van 
kwaliteit.  
 
Het belangrijkste doel van elke medewerker is dus het leveren van kwaliteit. Dit kan door zo min mogelijk 
fouten te maken en geen tijd, geld en materialen te verspillen. Kwaliteitsverbetering begint bij jezelf, het is 
dus zaak na te gaan waar, waarom en wat er binnen de eigen werkzaamheden verbeterd kan worden.  
 
Zo is een goede werkvoorbereiding noodzakelijk. Deze kan bestaan uit het controleren van de heftruck 
voordat men begint te werken of het op logische volgorde leggen van de orderverzamellijsten.  
 
Voer vervolgens de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit. Efficiënt wil zeggen op een manier die geen extra 
tijd vergt en geen hindernissen kent. 
Verval daarbij niet in automatisme, dit leidt vaak tot het maken van fouten. Controleer regelmatig de 
resultaten van de eigen werkzaamheden en wees nauwkeurig bij het invullen en verwerken van documenten. 
Registreer de afwijkingen en meld fouten en afwijkingen aan de leidinggevende.  
 
Zodra de werkzaamheden beëindigd zijn voer dan nazorg uit. Dit kan bestaan uit het opbergen van 
materialen, het registeren van gegevens of het onder lading zetten van intern transportmaterieel. 
 
Het kritisch beoordelen van de eigen werkzaamheden is onderdeel van een goede beroepshouding. Daarnaast 
is een flexibele en hulpvaardige houding, zowel naar klanten, medewerkers van andere afdelingen als eigen 
collega’s erg belangrijk. Niet alleen wordt daardoor de kwaliteit van het werk verbeterd, het is ook 
bevorderlijk voor de sfeer binnen het magazijn. 
 
COMMUNICATIE 
 
De meeste fouten worden veroorzaakt door een slechte communicatie. Dit kan voorkomen worden door 
duidelijkheid te vragen als een bepaalde opdracht niet begrepen is en zelf actief te communiceren. Durf 
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informatie te vragen en koppel zelf terug hoe opdrachten uitgevoerd moeten worden. 
Als een opdracht onduidelijk is en/of fouten bevat, meld dit dan en stel eventuele verbeteringen voor. Ook als 
er een te krappe werktijd is dient dit te worden gemeld. Als er onder tijdsdruk gepresteerd moet worden, leidt 
dit onvermijdelijk tot fouten. 
 
Veel bedrijven houden per afdeling werkoverleg. Dit is een regelmatige vergadering van alle afdelingsleden 
waarin de dagelijkse gang van zaken besproken worden. Dit overleg is een uitstekende gelegenheid 
verbeteringen voor te stellen. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Zet de voorstellen op papier 
waarbij duidelijk moet zijn wat er fout ging. Stel acties voor die collega’s herkennen en snel resultaat 
opleveren. Acties die veel tijd en geld kosten zullen waarschijnlijk niet goedgekeurd worden. 
 
Naast de interne communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers binnen het magazijn kennen we ook 
communicatie met personen van buiten de afdeling of het bedrijf. Dit kunnen medewerkers van een andere 
afdeling zijn of klanten die hun goederen in het magazijn hebben opgeslagen. Vooral deze laatste groep 
verdient alle aandacht, het bestaan van het bedrijf is er namelijk van afhankelijk.  
 
Communicatie met een klant dient altijd beleefd en correct te verlopen, ongeacht of dit tijdens een gesprek, 
telefonisch of schriftelijk is. Het heeft geen zin met een klant in discussie te gaan. Het wekt alleen maar 
irritaties bij beide partijen op en verkleint de kans op een oplossing.  
Probeer bij een klacht een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Als het duidelijk is dat de 
fout door jezelf is gemaakt, schroom dan niet dit toe te geven. Een klant zal dit waarderen waardoor de relatie 
met het bedrijf niet beschadigd wordt. 
Bedenk dat een klant niet alleen de opdrachtgevers zijn die hun goederen in het magazijn hebben opgeslagen. 
Ook chauffeurs die goederen komen afleveren of ophalen zijn in principe klanten. Zij verwachten snel 
geholpen te worden. Is dit niet het geval dan zullen zij dat in hun eigen bedrijf melden met als mogelijk gevolg 
dat bij herhaling men besluit een ander bedrijf in te schakelen. Dus ongeacht met wie er gecommuniceerd 
wordt, klantvriendelijkheid staat voorop.  
 
KWALITEITSBORGINGSSYSTEMEN 
 
Om aan te tonen dat men als bedrijf kwaliteit serieus neemt, kan men een kwaliteitsborgingsysteem 
introduceren. Dit kwaliteitsborgingsysteem wordt vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijke 
organisatie en bij een goed gevolg ontvangt het bedrijf het bijbehorende certificaat.  
 
In de logistieke wereld is het gebruikelijk dat dit volgens de normen en eisen van de ISO gaat. 
ISO staat voor International Organization for Standardization. Deze organisatie heeft een aantal eisen 
samengesteld die betrekking hebben op de  

 Procesbeheersing: hoe wordt er binnen het bedrijf met de verschillende processen omgegaan, 
bijvoorbeeld het laden van vrachtauto’s, het factureren enz. 

 Klachtenbehandeling: hoe worden klachten afgehandeld en hoe worden klachten voorkomen. 

 Verantwoordelijkheid: hoe zijn deze binnen het bedrijf geregeld. 

 Dossierbehandeling: hoe worden gegevens vastgelegd, wie heeft toegang tot welke gegevens. 

 Service: hoe is deze onder welke condities geregeld. 
 
Op basis van deze onderdelen dient er een kwaliteitshandboek opgesteld te worden waarin de procedures en 
processen beschreven zijn. Nadat het bedrijf het certificaat behaald heeft, wordt er om de zoveel jaar een 
zogenaamde audit gehouden, een extern onderzoek. Uit dit onderzoek moet blijken of het bedrijf nog steeds 
aan de procedures en processen voldoet. 
 
Het hebben van een kwaliteitscertificaat biedt een bedrijf een voorsprong ten opzichte van een bedrijf dat dit 
niet heeft. Er wordt, zoals al eerder gezegd, aangetoond dat men kwaliteit hoog in het vaandel heeft. 
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BIJLAGE: Boetelijst Inspectie SZW 
 
7.17c gebruik mobiele arbeidsmiddelen Boetebedrag 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 

Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend 
door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid beschikken 
Het meerijden van werknemers op mobiele arbeidsmiddelen met eigen 
aandrijving is slechts toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige 
plaatsen 
Indien tijdens de verplaatsing van een arbeidsmiddel als bedoeld in het 
tweede lid, werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de snelheid van 
het arbeidsmiddel zo nodig aangepast 
Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar 
werknemers zich kunnen bevinden, beweegt, worden doeltreffende 
verkeersregels vastgesteld 
Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat zich werknemers bevinden in de werkzone van mobiele 
arbeidsmiddelen met eigen aandrijving 
Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de 
aanwezigheid van werknemers in een werkzone als bedoeld in het 
7.2 zesde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te 
voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken 
Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen worden 
op de arbeidsplaats niet gebruikt, tenzij is gezorgd voor voldoende 
schone lucht 
Een mobiel arbeidsmiddel wordt niet eerder door de bestuurder verlaten 
dan nadat het is stilgezet en is zeker gesteld dat het na het verlaten niet 
onverhoeds in beweging komt 
 

€ 1.800 
 
€ 4.500 
 
 
€ 4.500 
 
 
€ 900 
 
 
€ 900 
 
 
€ 900 
 
 
 
€ 4.500 
 
 
€ 1.800 
 

 

 
7.4a  keuringen Boetebedrag 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
6 

 

Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van 
installatie moet na de installatie en voordat het voor de eerste maal in 
gebruik wordt genomen, worden gekeurd op de juiste wijze van 
installatie en goed en veilig functioneren 
Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, moet voorts na elke 
montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek worden gekeurd op 
de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren 
Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot 
verslechtering welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van 
gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede 
staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd 
Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden als bedoeld in het 
derde lid, moet worden gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, 
telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan 
die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het 
arbeidsmiddel. 
Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: 
natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen 
met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het 
arbeidsmiddel 
Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of instelling 
Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen moeten op de 
arbeidsplaats aanwezig zijn en moeten desgevraagd worden getoond 
aan de toezichthouder 
 

€ 1.800 
 
 
 
€ 1.800 
 
 
€ 1.800 
 
 
 
€ 1.800 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 1.800 
 
€ 1.800 
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Art. 5 inventarisatie en evaluatie van risico's Boetebedrag 
1 De werkgever legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk 

vast welke risico’s de arbeid voor werknemers met zich mee 
brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een 
beschrijving van de gevaren en derisico-beperkende maatregelen en 
risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. 

 

€ 1.800 
 

Art. 11 algemene verplichtingen van de werknemers Boetebedrag 
 De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de 

arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de 
werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen 
voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere 
betrokken personen. Met name is hij verplicht om: 
a. arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te 
gebruiken; 
b. de hem ter beschikking gestelde persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na 
gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en 
ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat 
werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als 
vorenbedoeld te gebruiken; 
c. de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte 
beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen 
en deze op de juiste wijze te gebruiken; 
d. mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht 
bedoeld in artikel 8; 
e. de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de 
gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of 
degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast; 
f. de werkgever en de werknemers en de andere deskundige 
personen, bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de 
personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de arbodienst, 
indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen 
en taken op grond van deze wet. 
 

€ 450 
 

7.18  hijs- en hefwerktuigen Boetebedrag 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 
 

Een hijs- of hefwerktuig is op of nabij de bedieningsplaats voorzien van 
een goed leesbare aanduiding die voor elke gebruikelijke configuratie 
van dat werktuig de toegelaten bedrijfslast vermeldt 
Een hijs- of hefwerktuig wordt, behalve ten behoeve van beproeving, 
niet zwaarder belast dan de toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten noch 
zwaarder dan een veilig gebruik toelaat 
Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een 
specifieke deskundigheid bezitten 
Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor 
het vervoer van goederen, worden in de plaats van of tezamen met 
goederen geen personen vervoerd 
Hijs- of hefwerktuigen worden zodanig opgesteld dat het gevaar wordt 
beperkt dat de lasten de werknemers raken, dan wel ongewild op 
gevaarlijke wijze uit hun baan of in een vrije val raken of losraken 
Doeltreffende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat 
werknemers zich niet ophouden onder hangende lasten 
Hangende lasten worden niet verplaatst boven niet beschermde 
werkplekken waar zich in de regel werknemers bevinden 
Indien bij toepassing van de leden zeven en acht het goede verloop van 
de werkzaamheden niet kan worden gegarandeerd, worden passende 
procedures vastgesteld en toegepast om de veiligheid van de betrokken 
werknemers te waarborgen 

€ 540 
 
 
€ 4.500 
 
 
€ 1.800 
 
€ 1.800 
 
 
€ 4.500 
 
 
€ 4.500 
 
€ 4.500 
 
€ 1.800 
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Het ontstaan van een ongeval 
 

Voorbeelden van de achtergrond Voorbeelden van menselijk falen 
1. HUISHOUDELIJKE OMSTANDIGHEDEN  OF 

PRIVÉ MOEILIJKHEDEN 
Als iemand thuis  problemen heeft, en z`n 
problemen meeneemt naar het werk, is hij er 
met zijn hoofd er niet bij. Hierdoor ziet zo`n 
iemand de risico`s minder goede en kan 
veiligheidsmaatregelen makkelijk vergeten en 
zal eerder een onveilige handeling begaan of 
een onveilige situatie veroorzaken. 
 

2. VROEGERE BAAN 
Als iemand eerder gewerkt heeft bij een 
bedrijf waar men de veiligheid niet zo 
belangrijk vond, kan hij de oude gewoontes 
meenemen naar zijn nieuwe baas. Dit 
verhoogt de kan op ongevallen. 

 
3. KARAKTER 

Sommige mensen zijn nu eenmaal van nature 
lui of gemakzuchtig. Vaak is de eenvoudigste 
manier wel de beste, maar toch vraagt de 
veiligheid wel eens om een andere manier van 
werken. Zulke mensen zullen alles doen om 
die andere manier te omzeilen. Daarmee 
brengen zij zichzelf en hun collega`s in gevaar. 

 
4. OPLEIDING 

Als iemand niet de goede opleiding heeft voor 
het werk dat hij moet doen, kan dat een risico 
zijn. Zo iemand werkt ondeskundig e dat 
betekent ook onveilig. Ook als binnen het 
bedrijf instructie of training ontbreekt kan dat 
tot gevaarlijk situatie leiden. 

 
5. OMSTANDIGHEDEN IN HET BEDRIJF 

Voor een deel zijn dat dingen die met de 
sfeer, de onderlinge verstandhouding te 
maken hebben; werksfeer, teamgeest, 
collegialiteit en de stijl van leidinggeven. Aan 
de andere kant heeft het te maken met orde 
en netheid (opruimen) en de ergonomie (kun 
je overal goed bij, is er genoeg ruimte en 
dergelijke) 

 Iemand heeft niet de nodige kennis of 
vakbekwaamheid om veilig te kunnen werken. 

 Iemand kent de risico`s niet of niet genoeg 

 Iemand kent de veiligheidsregels wel, maar vindt 
die overdreven en doet het liever op zijn eigen 
manier. 

 Iemand wil de zogenaamde voordelen van onveilig 
werken demonstreren en zo scoren bij collega`s. 

 Iemand wil de held uithangen door risico`s te 
nemen. 

 Iemand ziet dat de chef of collega ook op een 
onveilige manier werken en wil geen uitzondering 
zijn. 

 
Voorbeelden onveilige handelingen 
OORZAAK: werken met een slijpschijf zonder een  
                    slijpbril te dragen. 
GEVOLG: splinters in het oog, blindheid 
 
OORZAAK: Een railing of leuning gebruiken om een  
                    takel aan vast te maken 
GEVOLG: Takel en last storten neer, kans op letsel en  
                  leuning wordt beschadigd. 
 
OORZAAK: ergens overheen springen in plaats planken  
                    of een brug te gebruiken. 
GEVOLG: een verstuikte enkel tot dodelijk ten   gevolg. 
 
OORZAAK: de beveiliging van een apparaat  
                    uitschakelen. 
GEVOLG: hangt van het apparaat af, kan dodelijk zijn. 
 
Voorbeelden van onveilige situaties 
OORZAAK: Stoeptegels liggen scheef 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: een putdeksel ligt los 
GEVOLG: in de put vallen 
 
OORZAAK: Afstapje is te hoog 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: Gloeiend hete leiding ziet er net uit als een          
                    leuning 
GEVOLG: ernstige brandwonden aan de hand 

 



 



Modemweg 17
3821 BS Amersfoort

Postbus 60
3830 AB Leusden

033 - 450 6270
033 - 450 6278

www.her-opleidingen.nl
info@her-opleidingen.nl 

Bezoekadres:
 

Postadres:

Telefoon:
Fax:

Internet:
E-mail:

WIJ VERZORGEN ONDER ANDERE DE VOLGENDE 
OPLEIDINGEN;

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN
Aanvulling Veilig werken met de Reachtruck

Herhaling Veilig werken met de Reachtruck

Veilig werken met de Reachtruck - 1 dag
Veilig werken met de Reachtruck - 2 dagen
Veilig werken met de Reachtruck - 3 dagen

Veilig werken met de Stapelaar
Veilig werken met de Orderpicktruck
Veilig werken met de Hoogbouwtruck

Veilig werken met de Hoogwerker
Veilig werken met de Verreiker
Veilig werken met de Autolaadkraan
Veilig Hijsen
Veilig werken met de Bovenloopkraan
Basisopleiding Magazijn Medewerker
Basisopleiding Magazijn Medewerker EXTRA
Veilig werken met de Shovel

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN
Basisveiligheid VCA 1 dag
Basisveiligheid VCA 2 dagen
Basisveiligheid VCA Herhaling
Basisveiligheid VCA 1 dag Groen
Basisveiligheid VCA 2 dagen Groen
Basisveiligheid VCA Herhaling Groen
Basisveiligheid VCA 1 dag Buitenlands
Basisveiligheid VCA 2 dagen Buitenlands
Basisveiligheid VCA Herhaling Buitenlands

Bedrijfshulpverlener Basis 1 0f 2 dagen (HER/NIBHV)
Bedrijfshulpverlener Herhaling 1 dag (HER/NIBHV)
Kleine blusmiddelen
Hoofd BHV, ect.

TRANSPORTOPLEIDINGEN
Chauffeursdiploma CCV/B
Personenvervoer CCV/P
Rijbewijs Vrachtwagen: C
Rijbewijs Vrachtwagen: E achter C
Rijbewijs Bus: D
Rijbewijs Bus: E achter D

Transportplanner
Assistent transportplanner
Ondernemersdiploma Taxivervoer
Ondernemersdiploma Busvervoer

GEVAARLIJKE STOFFEN OPLEIDINGEN
ADR Basis
ADR Basis Herhaling
ADR Basis incl. klasse 1 en 7
Veilig werken met de gevaarlijke stoffen

OVERIGE OPLEIDINGEN
Veilig werken met asbest
Herhaling Veilig werken met asbest
EHBO
EHBO Herhaling

Veilig werken met verontreinigde grond

Flensmonteur (lage druk)
Herhaling Flensmonteur

en nog veel meer opleidingen en diensten
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