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Het transport van kisten. 
 
De heftrucksvoerders die de 
kisten vervoeren. 
 
De transportgang.  
 
Andere gebruikers van de 
gang. 
 
De koffiemachine in de 
transportgang.  
 
 

Het transport van kisten: 
hoeveelheid transport van 
kisten, het transportverkeer, 
welke lading/verpakking, 
inhoud van de kisten, … 
De heftrucksvoerders die de 
kisten vervoeren: 
werkmethode en 
werkmateriaal om kisten te 
vervoeren, werkdruk, … 
De transportgang: toestand 
van de werkomgeving, de vloer 
– de verlichting, de rij- en 
wandelzone, … 
Andere gebruikers van de 
gang: het gebruik door andere 
werknemers, het gebruik voor 
andere werkzaamheden dan 
transport kisten, … 
De koffiemachine in de 
transportgang: het gebruik 
voor andere doeleinden dan 
transport kisten  

Het transport van kisten: veel 
transport van kisten, druk en 
snel transportverkeer, 
onstabiele lading, breekbaar 
materiaal in kisten, … 
De heftrucksvoerders die de 
kisten vervoeren: te hoog 
gestapeld, te hoog gelift voor 
zichtbaarheid, veel kisten – 
veel werk – hoge werkdruk, … 
De transportgang: putten in de 
vloer, voldoende verlichting?, 
geen afbakening tussen rij- en 
wandelzone, … 
Andere gebruikers van de 
gang: leidinggevende die 
telefonerend in de rij-zone 
wandelt, bediende aan de 
koffiemachine, … 
De koffiemachine in de 
transportgang: staat op de 
wandelzone, … 

 

 

Het transport van kisten: 
herbekijken van werkmethode 
en werkmateriaal van 
transport kisten, … 
De heftrucksvoerders die de 
kisten vervoeren: begrenzer op 
heftrucks, opleiding en 
instructies voor transport 
kisten, werkdruk herbekijken, ..  
De transportgang: periodieke 
controle en onderhoud van de 
werkvloer, gepaste verlichting, 
afbakening tussen rij- en 
wandelzone, … 
Andere gebruikers van de 
gang: opleiding en instructies 
voor gebruik transportgang of 
geen toegang tot, … 
De koffiemachine in de 
transportgang: werkplaatsen 
en koffieruimtes scheiden, … 
 

 
 



EIGEN ANALYSE: standpunt, argumenten en vragen 
Het transport van kisten herbekijken van werkmethode en werkmateriaal van transport kisten.  
Begrenzer zetten op de heftrucks.  
Opleidingen en instructies voorzien of opfrissen voor de heftruckvoerders, voor transport van de kisten. 
De transportgang alleen gebruiken voor transport van de kisten door heftrucks. Periodieke controle en onderhoud voorzien van de 
werkvloer en verlichting. 

  
1ste ANALYSE OF ANALYSE LEIDINGGEVENDE:  
Verantwoordelijkheid ligt bij de heftruckvoerder. 
 

 

 


