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SAMENVATTING 

Dit verslag is gemaakt in het kader van de MVK-opleiding gegeven door Technicom, welke gevolgd werd 
door de auteur van mei 2014 tot mei 2015. De keuze van het onderwerp is gebaseerd op een incident dat 
heeft plaatsgevonden op één van de sites van de chemische industrie in Nederland, waarbij een 
medewerker van een laadplaats door een spanbuis van een schuifzeiltrailer geraakt is. 
 
De belangrijkste doelstelling is geweest om door middel van het inzichtelijk maken van de risico’s die zich 
voordoen bij het openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van een schuifzeiltrailer duidelijk te maken 
op welke wijze deze bedrijfshandelingen voldoende veilig uitgevoerd kunnen worden om zo de risico’s in 
voldoende mate te beheersen. 
 
De studie is uitgevoerd, gebruik makend van de bij De Rijke beschikbare gegevens om aard en 
frequentie van dit type incidenten in beeld te krijgen. Hierbij zijn de volgende blokken van methodiek te 
benoemen: 

 Blok Vooronderzoek 

 Blok Interviews en Enquêtes 

 Blok Risico’s 
 
De belangrijkste resultaten c.q. bevindingen zijn: 

 Gezien de leeftijd van de onderzochte serie trailers (bouwjaar 2014) is korte termijn vervanging 
(Bronaanpak) economisch niet haalbaar. 

 Binnen zowel bedrijf als industrie wordt dit specifieke risico niet benoemd (b.v. in de RI&E, 
Chauffeurshandboek, BBS-training). 

 In de wet- en regelgeving (extern en intern) wordt dit specifieke risico niet benoemd. 

 Het melden van (bijna-)incidenten aangaande dit onderwerp was minimaal. 

 Alle chauffeurs die hun medewerking hebben verleend aan deze studie gaven aan met dit type 
incident te maken hebben gehad, waarbij licht letsel geen uitzondering was. 

 Alle betrokkenen zijn geïnteresseerd in de uitkomsten van deze studie. 

 Het bezochte trailerbedrijf onderkent de gevaren van de probleemstelling. Er bestaan alternatieve 
modellen waarbij dit risico beperkt wordt. 

 Er is een aparte TRA uitgevoerd waarin diverse gevaren benoemd worden. Aandacht wordt ook 
gevraagd voor die risico’s die buiten de scope van deze studie vallen maar wel degelijk belangrijk 
genoeg zijn om snel op te volgen. 

 
Aanbevelingen: 

 Er staan in hoofdstuk 6.1. in totaal 11 aanbevelingen.  

 De meest belangrijke hiervan (10) betreffen het schriftelijk verwoorden van het risico op de 
plaatsen waar dit nu nog niet gebeurt (Chauffeurshandboek, RI&E, laad- en losprocedures), het 
maken van een robuuste LMRA procedure en vervolgens de voorlichting naar chauffeurs (toolbox 
meeting). Deze aanbevelingen zijn alle voorzien voor opvolging/uitvoering binnen 6 maanden.  

 De elfde aanbeveling is de vervanging van de onderzochte serie schuifzeilopleggers door de b.v. 
de EasyTarp of de Speed Curtain trailers. Uiteraard zal bij nieuw aan te schaffen opleggerseries 
(uitbreiding i.p.v. vervanging van het onderzochte type) hier al rekening mee gehouden kunnen 
worden.  

 
Overall Kosten en Baten: 

 Een samenvatting hiervan is gegeven in hoofdstuk 6.2. 

 Voor de 10 eerste aanbevelingen zijn de kosten gering, tussen de € 300,- en  € 1000,- per 
aanbeveling voor De Rijke en plm. € 5000,- extra externe opleidingskosten. 

 Voor de laatste aanbeveling is de meerprijs € 3000,- boven op de aanschaf van de normale 
schuifzeiltrailer. 
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1. Inleiding 

 

De auteur van dit rapport is sinds 1 maart 2007 werkzaam bij C.A.K. De Rijke 
B.V. Per 1 juli 2014 is hij binnen De Rijke Group werkzaam als HSSEQ-
specialist, daarvoor medewerker HSSEQ.  
Zijn hoofdtaken zijn het uitvoeren en begeleiden van audits, het begeleiden 
van het vergunningenbeleid voor Veembedrijf De Rijke BV en optreden als 
eerste contactpersoon voor overheidsdiensten en certificeringsbureaus. 
  
Omdat hij in zijn huidige functie meer specifiek voor de veiligheidsorganisatie 
binnen de organisatie van Veembedrijf De Rijke BV werkzaam is, is er 
besloten tot het volgen van een MVK-opleiding bij Technicom. 

 
Hans Stegeman 

 
 

1.1. Aanleiding 

Bij een schuifzeiltrailer is aan het begin en eind van het zijzeil een spanbuis (stang) bevestigd. Bij het 
openen van het zijzeil kunnen door wind het zijzeil, de spanbuizen en de spanners met randhaken 
ongecontroleerd bewegen.  
 
Onder bovengenoemde omstandigheden is een medewerker van een laadplaats door de spanbuis tegen 
de helm geraakt toen de wind het zeil met spanbuis deed bewegen.  
 
De keuze voor dit onderwerp is gemaakt omdat het bevreemdend is dat in de voorafgaande zeven jaar 
dat de auteur werkzaam is voor de De Rijke Group er op dit specifieke vlak nog nooit een afwijking was 
geregistreerd bij de transportafdelingen binnen Europa. Dit terwijl De Rijke een vloot van meer dan 350 
schuifzeiltrailers in Europa elke dag op de weg heeft. En dan moet er ook nog rekening gehouden worden 
met het feit dat er op één dag meerdere laad- en loshandelingen mogelijk zijn.  
 
Het onderwerp heeft prioriteit omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar van ongecontroleerd 
bewegen van het zijzeil met toebehoren niet is opgenomen in de RI&E 2013, het chauffeurshandboek en 
andere interne procedures, terwijl eerste navraag na het in de tweede alinea gememoreerde incident 
heeft geleerd dat er wel degelijk meer incidenten zijn geweest. Tenslotte zal de lezer begrijpen dat met 
350 trailers van dit type, het noodzaak is voor het bedrijf om een werkbare verbetering op het gebied van 
de veiligheid voor de chauffeurs en omstanders te laten onderzoeken. Immers, het afschrijven en 
vervangen van de serie van 80 trailers die pas 1 jaar in gebruik is, is geen economisch haalbare optie. 
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1.2. Onderzoeksopdracht 

 

Probleemstelling 

Welke maatregelen dienen er genomen te worden om risico’s bij het openen, afsluiten en handling van 
het zijzeil van een schuifzeiltrailer te beheersen? 

 

Deelvragen 

 
Blok vooronderzoek 

 
• Welke eisen stelt de wet- en regelgeving? 
• Welke bedrijfsinterne regelgevingen bestaan er in relatie tot het onderwerp? 
• Waarom is er nooit een afwijking van zo’n ongewenste situatie geregistreerd? 
• Is het probleem opgenomen in de RI&E + PvA? 
• Welke soorten trailers zijn er in omloop binnen De Rijke? 
• Onderzoek compleetheid chauffeurshandboek, procedures? 
• Bestaan er gebruiksaanwijzing voor trailers? 
• Is het een onderdeel van de BBS-Training? (BBS – Behaviour Based Safety)? 

 
Blok interviews en enquêtes: 

 
• Interviews met chauffeurs. 
• Enquête chauffeurs. (bijlage 1) 
• Interviews met planners / management. 
• Interviews met loodsmedewerkers. 
• Interview met trailerbedrijf. 
 
Blok risico’s: 
 
• Wat zijn de risico’s van het openen, afsluiten en behandeling van het zeil van een 

schuifzeiltrailer? 
• In welke mate spelen de weersomstandigheden een rol? 
• In welke mate speelt de omgeving een rol? 
• Hoe kan voorkomen worden dat een persoon wordt geraakt door het zijzeil, spanbuis of spanners 

met randhaken? 
• Taakrisicoanalyse (TRA): Inventarisatie risico met behulp van de Fine & Kinney methode. 
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Doelstelling 

De belangrijkste doelstelling is om door middel van het inzichtelijk maken van de risico’s die zich 
voordoen bij het openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van een schuifzeiltrailer duidelijk te maken 
op welke wijze deze bedrijfshandelingen voldoende veilig uitgevoerd kunnen worden om zo de risico’s in 
voldoende mate te beheersen. 
 
Het is ingewikkeld om concrete verbeteringsresultaten meetbaar en traceerbaar in de toekomst te 
verifiëren binnen het bedrijf omdat nog nauwelijks enige vastlegging van bijna-incidenten op dit specifieke 
vlak plaatsvindt. Zoals echter uit mondelinge informatie tijdens onderzoeksinterviews naar voren is 
gekomen, is er zeker wel sprake van een vaker voorkomende situatie. De ongewenste situatie waarbij 
derden (betrokken medewerkers of omstanders) betrokken zijn dient in kwartaal 2 van 2015 van de 
scriptie definitief te zijn uitgesloten. Een aanvullende doelstelling is het doen van aanbevelingen in dit 
verslag die gericht zijn op verbetering van vastlegging, waardoor het bereiken van het hoofddoel 
gefaciliteerd wordt.  

1.3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk staat een stuk uitleg over de De Rijke bedrijfsorganisatie en de belangrijkste 
bedrijfsprocessen van De Rijke Continental, het bedrijf van De Rijke dat centraal heeft gestaan voor het 
onderzoek. Ook wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de geïdentificeerde risico’s van openen, behandelen 
en sluiten van het zijzeil van een schuifzeiltrailer.  
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door de wet- en 
regelgeving, zowel extern als het bedrijf zelf. Deze staan omschreven in hoofdstuk 3. Na een 
gedetailleerde beschrijving van de gevolgde werkwijze in hoofdstuk 4 een presentatie van de bevindingen 
in de verschillende deelonderzoeken. Deze deelonderzoeken kunnen worden onderverdeeld in ten eerste 
een blok vooronderzoek, ten tweede een blok interviews en ten derde een blok risico’s.  
 
Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen staat in hoofdstuk 5 onder conclusies. Het advies in 
hoofdstuk 6 geeft aan wat er met deze conclusies moet gebeuren om de betreffende risico’s te 
beheersen. Deze aanvullende acties en beheersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd zoals 
aangegeven in bijgevoegde plan van aanpak, inclusief de kosten en baten. 
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2. Het bedrijf 

2.1. Bedrijfsorganisatie 

 
De Rijke Group, opgericht in 1945, is een internationale logistiek dienstverlener die logistieke 
totaalconcepten aanbiedt. Sinds de oprichting is het bedrijf uitgegroeid tot een multinational met meer 
dan 1300 medewerkers en 27 vestigingen in 7 Europese landen en het Midden-Oosten. De Rijke is een 
familiebedrijf, en altijd zelfstandig gebleven.  
 

 
                         Figuur 2.1.1 - De Rijke Groep 

 
 

In het onderzoek zijn gedurende de inventarisatie van geregistreerde incidenten in eerste instantie alle 
transportvestigingen van De Rijke in Europa meegenomen, echter zal De Rijke Continental in het 
onderzoeksrapport centraal komen te staan.  
 
De Rijke Continental heeft drie vestigingen. Een vestiging in het Rotterdamse Europoort, en twee  
vestigingen in het Verenigd Koningrijk; te weten in de plaatsen Felixstowe en Hull. De Rijke Continental  
is gespecialiseerd in ferrytransporten. Dagelijks gaan er 60 trailers, schuifzeiltrailers en reefers, heen en 
weer van het vaste continent naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa. 
 
De Rijke Groep in zijn geheel heeft in totaliteit om en nabij de 350 schuifzeiltrailers in de vloot. Deze 
trailers rijden voornamelijk in West-Europa, te weten; 
 
- De Benelux,  
- Het  Verenigd Koninkrijk,  
- Het westen van Duitsland,  
- Frankrijk, 
- Het noorden van Spanje. 
  
De keuze voor De Rijke Continental heeft te maken met het feit dat de directie van De Rijke in 2014 heeft 
besloten 80 nieuwe schuifzeiltrailers aan te schaffen welke als basis hebben gestaan voor dit onderzoek. 
Deze nieuwe trailers zijn aangeschaft ter vervanging van oude trailers.  
Mede door diverse overnames van transportbedrijven in West-Europa, bestaat er binnen de vloot van de 
De Rijke Groep een diversiteit van (oudere) types schuifzeiltrailers. Omdat de oudere schuifzeiltrailers 
gefaseerd zullen worden vervangen is in overleg met de Manager HSSEQ  besloten om het onderzoek te 
beperken tot de nieuwe type schuifzeiltrailers. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat eind 2015 
nogmaals een serie van deze schuifzeiltrailers voor één van de transportvestigingen zal worden besteld. 
Een goed onderzoeksrapport zou van invloed kunnen zijn voor de juiste keuze van de directie. 
De resultaten voorvloeiend uit dit onderzoek zullen mede daarom ook worden gepresenteerd aan het 
management van transportafdelingen, de centrale inkoopafdeling en de CEO van De Rijke.  
Ook de centrale afdeling verzekeringen van De Rijke heeft te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in 
de uitkomsten. 
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De auteur van dit rapport is als HSSEQ Specialist werkzaam 
op de centrale Europese HSSEQ afdeling, en bekend met de 
transportafdelingen binnen De Rijke Group. Ook alle drie de 
vestigingen van De Rijke Continental worden regelmatig 
bezocht voor onder andere het uitvoeren van interne audits 
waarbij HSSEQ-items centraal staan.  
 
In onderstaand organogram (figuur 2.1.3) is op een 
eenvoudige wijze  overzichtelijk gemaakt hoe de structuur 
binnen De Rijke is opgebouwd, met hierin centraal De Rijke 
Continental opgenomen. De Rijke Group staat onder leiding 
van de Chief Executive Officer (CEO), die drie Business Units 
(BU) aanstuurt. Te weten Warehousing, Transport en 
Logistics. De Rijke Continental is één van de 
transportondernemingen binnen De Rijke Groep. De Rijke 
Continental bestaat kortgezegd uit een customer-serviceafdeling, planning en uiteraard de chauffeurs. 
Deze afdelingen worden aangestuurd door een transportmanager. Het merendeel  van de chauffeurs zijn 
in dienst bij diverse ondervervoerders.  
De onafhankelijke afdeling HSSEQ rapporteert rechtstreeks aan de CEO.  

 

                               Figuur 2.1.3 – Organisatieschema De Rijke Continental 

                                              Figuur 1.1.2 - Schuifzeiltrailer 
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2.2. Bedrijfsproces van invloed op ongewenste situatie 

 
Zoals vermeld in de vorige paragraaf zal de focus op de nieuw aangeschafte trailers komen te liggen. 
Deze zijn dus aangeschaft voor De Rijke Continental. 
 
De belangrijkste bedrijfsprocessen voor het behandelen van een schuifzeiltrailer tijden het laden en 
lossen zijn als volgt: 
 

1. Aanname order:  
De afdeling customer service krijgt van de opdrachtgever een opdracht tot transport. Dit kan in 
eerste instantie telefonisch zijn, maar daarna komt deze door per email, fax of EDI. In de 
opdracht staat vaak aangegeven hoe de zending behandeld dient te worden en hoe er geladen 
en gelost dient te worden. Vindt de belading aan de zijkant, of de achterkant van de 
schuifzeiltrailer plaats.  
 
 

2. Planning:  
De planning krijgt de order, behandeld door de afdeling customer service, via het 
computersysteem binnen. De planning zal een schuifzeiltrailer door middels van het 
trailernummer toewijzen en  inplannen.  
De volgorde en de manier van belading en lossing worden hier vast gelegd en ingepland. De 
juiste volgorde van de te beladen zendingen worden afgestemd met de kantoren aan de 
“overkant”. Dit voor een topografische controle op de logische volgorde van ‘uitrijden’. 

 
         

3. Laden:  
Het laden op het laadadres zal worden uitgevoerd 
door de belader, al dan niet in samenwerking met 
de chauffeur. Hierbij zijn de deelvragen van het 
onderzoek van belang. Er bestaat een mogelijkheid 
tot het komen van de ongewenste situatie.  
Op de foto aan de rechterkant is duidelijk te zien dat 
wind een duidelijke rol kan spelen bij het openen en 
tijdens belading van het schuifzeiltrailer. Bij een iets 
hardere wind kan het zeil met de daarbij behorende 
onderdelen, zoals de stang en randhaken, 
ongecontroleerd gaan bewegen. Hierdoor zouden 
de belader, de chauffeur of een ander bij het proces 
aanwezige  persoon geraakt kunnen worden.   

Om de gevaren van het lossen beter in kaart te 
brengen, zijn onder de opsomming van het 
bedrijfsproces stapsgewijs de risico’s tijdens het 
openen van de trailer schematisch weergegeven. 

F
F
i
F
i
Figuur 2.2.1: Bovenstaande foto geeft duidelijk 

weer dat het zeil met toebehoren los hangt en 
door de wind ongecontroleerd kan bewegen. 

 
 



Laat je niet op stang jagen!   Veilig werken met schuifzeiltrailers 
 

Hans Stegeman  11 van 43 

4. Transport richting ferry:  
Na het laden en afsluiten van de schuifzeiltrailer zal de trailer richting de ferry gebracht worden.  
 
 

5. Ferrytransport: 
De overtocht zal onbegeleid (zonder chauffeur) plaatsvinden. Op de terminal zal de 
schuifzeiltrailer gesloten blijven en door een terminaltrekker aan en van boord worden gebracht. 
Alleen tijdens steekproeven, welke worden uitgevoerd door de Douane, zou de schuifzeiltrailer 
geopend kunnen worden. Deze steekproeven zullen in samenwerking met het terminalpersoneel 
plaats kunnen vinden. Echter ook wanneer de chauffeur de trailer aflevert of ophaalt. De praktijk 
wijst uit dat dit vaker, doch procentueel laag, plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk en dan nog 
voornamelijk in Harwich.  

 
 

6. Transport vanaf de Ferryterminal naar het losadres: 
De schuifzeiltrailer wordt aangekoppeld door de chauffeur en naar het losadres gebracht.  
 

 
7. Lossen:  

Het lossen gebeurt op de plek waar de ladingbelanghebbende zijn lading wil ontvangen. De 
risico’s zijn bij het lossen wat groter dan tijdens belading. De risico’s genoemd bij punt 3 “Laden” 
zijn identiek, echter nu is er ook een verhoogde kans op vallende lading. Dit houdt in dat bij het 
openen van het zeil ook rekening  gehouden dient te worden met vallende lading. Het gevaar bij 
vallende lading is dat óf de lading zelf op een persoon terecht kan komen, maar dat de vallende 
lading zelf ook het zeil, de stang of randhaken in beweging kan zetten. Temeer omdat er 
zeetransport bij betrokken is, waarbij ook weer krachten vrijkomen, andere als bij regulier 
wegtransport. Ladingzekering is dus van groot belang. Tijdens het onderzoek is naar voren 
gekomen, dat in de gebruiksaanwijzing van de schuifzeiltrailer[1] (Krohne Profi Liner, versie 02/04 
artikelnr. 5369474-019) uitvoerig omschreven is, hoe lading correct vastgezet dient te worden. 
Echter omdat het onderzoek meer is gericht op het veilig openen, behandelen en afsluiten van 
het zijzeil zal er verder niet op ladingzekering ingegaan worden. 
Ook hier zijn de deelvragen van het onderzoek van belang. Dus de ongewenste situatie!!! 

 
 

8. Facturatie:  
Het in rekening brengen van de geleverde diensten. 
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2.3. Geïdentificeerde risico’s bij het openen, behandelen en sluiten van het 
zijzeil 

 
In het onderstaande overzicht is in een stappenplan, inclusief foto’s, stapsgewijs weergegeven hoe een 
schuifzeiltrailer geopend, behandeld en gesloten kan worden en wat hierbij de risico’s zijn. Deze risico’s 
kunnen dan weer staps- en nummergewijs in een Taakrisicoanalyse (TRA) worden opgenomen. 

 
Stap Handeling Foto 

1 OMGEVING: 
De omgeving, de wind / windrichting 
rondom de trailer. Deze zal keer op keer 
anders zijn.  
  
Enkele chauffeurs kwamen met de 
opmerking dat het verstandig kan zijn om 
via de achterkant even te kijken of er 
lading tegen het zeil leunt. Om via de 
achterkant te kijken moeten er de deuren 
worden geopend. Het spreek voor zich dat 
er ook lading tegen de deuren aan kan 
leunen. Hier dient men waakzaam voor te 
zijn. 
 
Gevaren: Struikelgevaar en vallende 
lading. 

 
 

 

2 SPANNERS MET RANDHAKEN: 
De randhaak bevestigt het zijzeil aan het 
voertuigchassis. De spanners kunnen 
worden gespannen om tot een 
gegarandeerde sluiting van de zijzeilen te 
komen. Tijdens het open van het zijzeil 
moeten de randhaken los worden 
gemaakt. Bij het sluiten moeten zij weer 
worden vastgezet, en eventueel worden 
aangespannen. 
 
Door de spanners zelf kan een zeilkoord 
worden getrokken dat voor 
douanedoeleinden en  als beveiliging 
tegen diefstal uit de laadruimte dient. 
 
Gevaren: Knel- en stootgevaar. 
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3 SPANHENDEL / BEVEILIGINGS- 
HENDEL: (openen/sluiten aan 
achterkant zijzeil.) 
De spanhendel in combinatie met de 
beveiligingshendel moet naar voren 
worden geduwd en daarna moet deze in 
een neerwaartse beweging naar de 
persoon worden toegetrokken.   Wanneer 
de span- en beveiligingshendel naar de 
persoon is toegetrokken moet de 
beveiligingshendel naar buiten worden 
geduwd en kan de spanhendel tot aan de 
aanslag van het voertuig weg worden 
gedraaid. Hierdoor staat het zeil niet meer 
onder spanning. Bij het sluiten van het zeil 
gaat dit in omgekeerde volgorde. 
 
Gevaren: Knel- en stootgevaar 

 

 

4 SPANHENDEL: (voor het 
openen/sluiten van het zijzeil aan de 
voorkant.) 
 
De spanhendel moet naar boven worden 
gedrukt en uit de sponning worden geleid. 
Hierna dient de hendel zijdelings in de 
richting van de laadruimte te worden 
gedraaid.  
Het zeil staat niet meer onder spanning 
Met sluiten van het zeil gaat dit in 
omgekeerde volgorde. 
 
Gevaren: Knel- en stootgevaar. 
 

 

 

5 SPANBUIS: 
De spanbuis kan omhoog getild worden 
om los te komen van de meeneempen. 
Vervolgens kan de stang boven uit het zeil 
gelift worden. 
 
Het is mogelijk dat de spanbuis krom is en 
daardoor minder grip heeft op de 
meeneempen. De stang kan hierdoor 
losschieten. Met sluiten gaat dit in 
omgekeerde volgorde. 
 
Gevaren: Knel- en stootgevaar. Stang kan 
door de wind ongecontroleerd bewegen. 
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6 SCHUIVEN VAN HET ZEIL: 
Het zeil kan naar achter of naar voren 
worden getrokken. 
 
De wind zou onder het zeil kunnen komen, 
waardoor het zijzeil ongecontroleerd kan 
bewegen. De spanbuis kan hierdoor 
meebewegen. 
 
Gevaren: Struikelgevaar, het zeil, spanners 
met randhaken en spanbuis kunnen bij 
wind ongecontroleerd bewegen en hierbij 
personen raken. Vallende lading (zie ook 
punt 9) 

 
NB: Op het door de wind bewegen van  
spanbuis, zeil en spanners met randhaken 
is het onderzoek oorspronkelijk gebaseerd. 
 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIJWANDEN 
Zoals ook te zien is op de foto bij stap 5 
zijn de trailers voorzien van zijwanden. 
Deze kunnen door middel van een hendel 
worden geopend en weer worden gesloten. 
Bij opening hangen de zijwanden langs het 
chassis. 
 
Gevaren: Knel- en stootgevaar. Zijwanden 
kunnen naar beneden vallen. Lading kan 
meevallen. Speciaal aandacht voor 
afknellen van vingers door het dragen van 
ringen. Bij sluiting kunnen de vingers 
tussen de rongen en zijwand komen. 

 

8 RONGEN: 
Door het schuiven van middenrongen 
wordt het laad- en losproces 
vergemakkelijkt. De inschuiflatten liggen in 
de lattenopeningen van de rongen 
De rongen kunnen op een simpele manier 
worden geopend en gesloten. Dit werkt 
d.m.v. een vergrendelingshendel welke 
dient te worden ingedrukt voor opening. De 
rongen zelf kunnen d.m.v. wieltjes naar 
links of rechts worden  gerold. 
 
Gevaren: Bij het ontgrendelen van de 
rongen bestaat een kans dat de lading 
daar tegenaan drukt, en naar beneden kan 
vallen. 
Knel- en stootgevaar. Rongen kunnen door 
de wind ook ongecontroleerd bewegen. Bij 
slijtage van de wieltjes kunnen rongen naar 
beneden vallen. 
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9 VALLENDE INSCHUIFLATTEN 
Deze zijn bedoeld als versterking van de 
zijdelingse begrenzing van de laadruimte 
en worden geplaatst in de lattenopeningen 
voor inschuiflatten. 
 
Gevaren:  
De inschuiflatten kunnen naar beneden 
vallen bij opening, sluiting en bij het laad- 
of losproces. 
Knel- en stootgevaar. 
De inschuiflatten zijn niet bedoeld als trap! 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 VALLENDE LADING 
Door incorrecte stuwage kan tijdens 
transport over de weg, spoor of zee de 
lading verschuiven.  
 
Gevaren: Tijdens het openen van het zijzeil 
zou de lading naar beneden kunnen vallen. 
De lading zou ook tegen de zijwanden en 
rongen kunnen drukken. 
 
Ondanks dat vallende lading in de 
bovenste stappen een aantal keren wordt 
benoemd, is het risico toch nog een keer 
apart benoemd, vanwege de ernst van de 
mogelijke gevolgen. Zoals eerder in dit 
verslag benoemd is de materie van 
correcte ladingzekering niet verder 
uitgewerkt. In de TRA wordt om die reden 
stap 10 niet apart benoemd. 
 
 
 
 
 

 

Bovenstaand plaatje is afkomstig van de website www.123RF.com 

 

Bovengenoemde risico’s zijn relevant tijdens zowel normaal omstandigheden als bij harde wind of storm. 
Beide situaties zullen in hoofdstuk 4.4 in de taakrisicoanalyse worden meegenomen. 
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3. Wettelijk kader 

3.1. Nederlandse wetgeving 

Wat betreft het veilig werken met of specifiek gebaseerd op schuifzeiltrailers kan weinig expliciet in de 
wetgeving worden teruggevonden. Hieronder een overzicht van de geldende wetgevingen inclusief een 
beknopte uitleg met betrekking tot de implementatie bij De Rijke van het genoemde onderwerp: 
 
Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2 arbeidsomstandighedenbeleid, artikel 3: 
In bovengenoemd artikel staat o.a. “De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op 
zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en 
professionele dienstverlening, een aantal zaken in acht neemt....”  
Situatie De Rijke: De werkgever organiseert redelijkerwijs arbeid waarbij geen nadelige invloed op de 
veiligheid en gezondheid van de werknemer mag uitgaan. Dit sluit aan op de HSSEQ-beleidsverklaring 
van De Rijke (bijlage 1).  Zie ook hoofdstuk 3.2, eerste alinea. 
 
Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2 arbeidsomstandighedenbeleid, artikel 5; 
In dit artikel staat o.a. “Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een 
inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. 
Deze RI&E bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de 
risico's voor bijzondere categorieën van werknemers”. 
Situatie De Rijke: Een RI&E incl. Plan van Aanpak is aanwezig bij De Rijke Continental. Het veilig 
openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van schuifzeiltrailers – ook tijdens grote windkracht -  is 
echter niet opgenomen in de RI&E.  
 
Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2 arbeidsomstandighedenbeleid, art 8; 
In dit artikel staat o.a. “De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over 
de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die 
erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken....”. 
Situatie De Rijke: Voorlichting en onderricht vindt plaats bij De Rijke Continental. Het verstrekken, 
inclusief uitleg, van het chauffeurshandboek[2], toolbox meetings, BBS-trainingen en ander overlegvormen 
vinden geregeld plaats. Echter ook hier blijft het onderwerp, dus de risico’s van het veilig openen, sluiten 
en behandelen van het zijzeil van de schuifzeiltrailer, onderbelicht. Deze onderbelichting is o.a. het 
gevolg van de keuze van het bedrijf om zoveel mogelijk zo beknopt mogelijke omschrijvingen in het 
chauffeurshandboek op te nemen. Immers, als alles tot in het laatste detail beschreven zou moeten 
worden, zou het chauffeurshandboek duizenden pagina’s tellen. Dit zelfde argument gaat op voor de 
toolbox meetings en andere vormen van overleg en voorlichting. 
 
AI - blad 53 Transport over de weg: goederenvervoer. Veilig en gezond werken bij transport, 
opslag, laden en lossen[3];  
Hierin staat weinig beschreven aangaande het veilig openen, behandelen of sluiten van schuifzeiltrailers, 
laat staan dat er gesproken wordt over een bepaalde windkracht. 
Het enige wat omschreven staat is het volgende: “Bij het losmaken, wegschuiven of juist plaatsen van de 
zeilen is aandacht voor fysieke belasting van de chauffeur van belang. Er kan sprake zijn van een grote 
belasting door het moeten reiken en/of het leveren van grote krachten.  
Situatie De Rijke: De (te nemen of genomen) maatregelen op dit gebied worden verder uiteengezet in 
de paragraaf hierboven, b.v. chauffeurshandboek, toolbox meetings, training en voorlichting. 
 
AI – blad 45 Risicobeheersing. Taakrisicoanalyse, Laatste minuut Risico Analyse (LMRA), 
werkvergunningensysteem[4]; 
In het Arbo Informatieboekje, nr 45, staat niet omschreven over het veilig openen, behandelen of sluiten 
van schuifzeiltrailers. Echter staan hier wel een aantal handvatten in die door een chauffeur 
meegenomen kan worden tijdens dit proces. Denk bijvoorbeeld aan een Laatste Minuut Risico Analyse 
(LMRA). Een LMRA wordt op dit moment niet door chauffeurs uitgevoerd. 
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Brancheafspraken:  
Een soortgelijk incident dat wel geregistreerd stond in de database van het De Rijke bedrijfsonderdeel 
Warehousing heeft  geleid tot de beslissing van De Rijke met de klant (een bedrijf uit de chemische 
industrie) om niet meer te lossen boven een bepaalde windkracht. 
Hierbij speelt de arbeidshygiënische strategie een rol: Er wordt gewoon niet gewerkt als de 
omstandigheden te zwaar of te onveilig zijn. 
 
Hoewel er geen sprake is van een wettelijk kader, is het in de branches waarin De Rijke werkzaam is 
gebruikelijk om met een schuin oog te kijken naar de VCA methodiek. Door de chemische industrie wordt 
VCA wel gebruikt voor algemene aannemers en onderaannemers die op hun sites werkzaam zijn. De 
Rijke is hiermee vertrouwd geraakt en hoewel zij als transporteur wel degelijk als ‘aannemer’ gezien kan 
worden, wordt de methodiek niet op hen toegepast. De praktische inhoud van VCA afspraken (b.v. 
werken op hoogte, stoppen met werken bij bepaalde windkracht, enz.) is als basis meegenomen in de 
afwegingen in deze scriptie. 
 

3.2. Bedrijfsinterne regelgeving 

Binnen De Rijke bestaan er vele procedures. Deze procedures zijn verzameld in het Gedocumenteerd 
Management Systeem (DMS). Het is DMS kan het best omschreven worden als een grote, centrale  
bibliotheek met procedures die toegankelijk is voor het personeel dat werkzaam is op de locatie. Een 
chauffeur heeft hier, mede omdat hij onderweg is, geen toegang toe. De manager of planner dient er zorg 
voor te dragen dat de chauffeur beschikt over de juiste, laatste versie, procedures. 
 
Onderstaand een opsomming van een aantal interne regels, inclusief eventuele tekortkomingen, welke 
gelden voor de chauffeurs: 
 
HSSEQ Beleidsverklaring(bijlage 1.): 
Aan de basis van alle procedures en regelingen binnen De Rijke Group hangt de HSSEQ 
Beleidsverklaring ondertekend door de CEO van De Rijke. Hierin staat onder andere omschreven dat we 
veilig werken of we werken niet.  
 
Chauffeurshandboek[2]: 
Alle chauffeurs en ondervervoerders hebben van De Rijke een 
chauffeurshandboek, editie 2013,  ontvangen. Het chauffeurshandboek 
bestaat uit een Algemeen Deel en specifieke delen. Bij het werken met 
schuifzeiltrailers hoort de bijlage “Stukgoed, Editie 2013”[2]. Hierin staat 
niets omschreven wat betreft de risico’s van het open, behandelen of 
sluiten van schuifzeiltrailers tijdens grotere windkracht. Dit zal aangepast 
moeten worden.  
In het chauffeurshandboek komt wel geregeld de tekst terug; “we werken 
veilig of we werken niet”. De HSSEQ-beleidsverklaring is mede daarom 
ook de eerste pagina in het chauffeurshandboek. Ten tijde van deze 
scriptie was het bedrijf bezig met het inventariseren van mogelijke 
aanpassingen van het chauffeurshandboek op basis van het nieuwe 
branchedocument ‘Best Practice Guidelines for Safe (Un) loading of Road 
Freight Vehicles’[5], de 2014 revisie van de Best Practice Guideline van 
ECTA en Cefic. 

 
Voorlichting en onderricht:  
Alle chauffeurs die werkzaam zijn voor De Rijke, inclusief de ondervervoerders, zijn verplicht om een 
Behaviour Based Safety (BBS) training te volgen. Dit is een driejaarlijkse training van een dag waarin 
wordt stil gestaan bij de gedragingen en gewoontes van de chauffeur onderweg en tijdens het laden en 
lossen. Deze training bestaat uit een halve dag theorie en een halve dag praktijk. Helaas wordt tijdens 
deze training geen aandacht besteed aan de risico’s van het openen, behandelen of het sluiten van het 
zijzeil van de schuifzeiltrailers. 

Figuur 3.2.1 Chauffeurshandboek De Rijke 
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Interne procedures: 
Los van de transportafdelingen hebben ook de op- en overslag locaties met de risico’s van harde wind te 
maken tijdens het laad- en los-proces. De chauffeur is verantwoordelijk voor het openen, behandelen en 
afsluiten van de schuifzeiltrailer. Een heftruckchauffeur, in eventuele samenwerking met een controleur, 
kunnen wel werkzaam zijn in de zogenoemde gevarenzone. Het zijzeil met toebehoren kunnen deze 
medewerkers raken. Er bestaat binnen De Rijke geen specifieke procedure geënt op harde wind. 
Uiteraard bestaan er wel algemene procedures over veilig werken. Inmiddels is dit onderwerp op diverse 
locaties tijdens toolbox meetings wel aangekaart. 
 
Incidentenregistratiesysteem: 
 
Incidenten en afwijkingen die een negatieve invloed (kunnen) hebben op het normale bedrijfsproces 
dienen te worden geregistreerd in het beschikbare De Rijke incidentenregistratiesyteem. Het invoeren 
van gegevens, en het uitvoeren van een onderzoek is een verplichting binnen de De Rijke Groep. Op dit 
moment heeft iedere BU zijn eigen incidentenregistratiesysteem. Aangezien De Rijke, ten tijde van het 
schrijven van dit verslag, overstapt op een uniform softwarepakket zal het mogelijk worden om een grote 
database te creëren. De Rijke Logistics is inmiddels overgestapt op het nieuwe pakket, en 
achtereenvolgens zullen de op- en overslagbedrijven van De Rijke en de transportbedrijven van De Rijke 
ook overstappen.  
 
In hoofdstuk 4.2 bij blok onderzoek komt het incidentenregistratiesysteem nogmaals ter sprake. 
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4. Onderzoek 

4.1. Werkwijze 

Zoals vermeld in de Aanleiding (hoofdstuk 1.1) is het onderzoek begonnen bij het inventariseren van de 
afwijking. Tijdens een direct gehouden interview met twee chauffeurs bleek dat deze afwijking / risico 
vaker voorkomt. Registratie van deze afwijkingen vindt onvoldoende plaats. 
 
De onderstaande stappen zijn genomen om het probleem verder te inventariseren. De stappen zijn 
onderverdeeld in blokken: 
 

Blok onderzoek: 

 Onderzoek incidentenrapportage. 

 Onderzoek RIE + PvA. 

 Onderzoek soorten trailers. 

 Onderzoek compleetheid chauffeurshandboek, procedures. 

 Onderzoek gebruiksaanwijzing trailers. 

 Onderzoek inhoud BBS- training 
 
Blok Interviews: 

 Interviews met chauffeurs. 

 Enquête chauffeurs. (bijlage 2) 

 Interviews met planners / management. 

 Interviews met loodsmedewerkers. 

 Interview met trailerbedrijf. 
 
Taakrisicoanalyse (TRA): 

 Inventarisatie risico met behulp van de Fine & Kinney methode. 
 
Het onderzoek naar de Nederlandse wetgeving en de bedrijfsinterne regeling en de bijbehorende 
implementatie is behandeld in hoofdstuk 3 van dit verslag. De in 4.1 benoemde blokken zijn iets anders 
benoemd omdat er immers sprake is van een situatie die volgt op de in hoofdstuk 1.2 benoemde blokken 
nadat de tussenliggende vervolgstappen zijn uitgevoerd. 

4.2. Onderzoek 

Het onderzoek is door de schrijver van dit verslag in gang gezet na ontvangst van de melding dat een 
medewerker van een laadplaats door de spanbuis tegen de helm is geraakt toen de wind het zeil deed 
bewegen. Voor dit incident heeft De Rijke een incidentenrapportage ontvangen en geregistreerd in het 
incidentenregistratiesysteem.  
Onderstaand staan de stappen genoemd in hoofdstuk 5.1 die de werkwijze die is gevolgd stap voor stap 
weergeeft. Direct met deze stappen wordt antwoord gegeven op de deelvragen die zijn gesteld ten 
behoeve van dit onderzoek. 
 
Incidentenregistratiesysteem; 
 
Na het analyseren van het incidentenregistratiesysteem, een programma werkend via het ordersysteem 
Greencat van de transportportvestigingen van De Rijke Groep, bleek dat er nooit eerder een melding als 
deze is geregistreerd.  
 
In het gezamenlijke incidentenregistratiesysteem van de op- en overslagbedrijven van De Rijke stond 
echter wel één incident geregistreerd. Dit was op een locatie in Gent, te België, waar een chauffeur door 
de stang is geraakt. Onze opdrachtgever zelf heeft direct maatregelen genomen, en er worden ter plaatse 
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geen los- en/of laadhandelingen meer aan de zijkant verricht bij harde wind of storm. Deze melding is 
intern besproken binnen de op- en overslag locaties van De Rijke.  
Deze bewuste melding heeft echter nooit de transportafdelingen bereikt omdat het geen vervoerder van 
De Rijke betrof, maar een afhaler. 
 
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); 
 
Zie ook hoofdstuk 4.1, Nederlandse Wetgeving, van dit verslag. 
De RI&E plus het daarbij behorende Plan van Aanpak is opgeleverd aan De Rijke Continental in februari 
2013. Het veilig openen, behandelen en sluiten van schuiftrailers – tijdens grote windkracht -  is niet 
opgenomen in de RI&E. 
 
Onderzoek soorten trailers;  
 
Zoals omschreven in hoofdstuk twee is in overleg met de HSSEQ manager besloten om tijdens het 
onderzoek de focus te leggen op de 80 nieuwe schuifzeiltrailers, welke zijn aangeschaft in 2014. 
 
Onderzoek compleetheid chauffeurshandboek; 
 
Zie ook hoofdstuk 4.2, Bedrijfsinterne regelgeving, van dit verslag. 
In het chauffeurshandboek worden de risico’s van het ongecontroleerd bewegen van het zeil, de 
spanbuizen, randhaken etc. onvoldoende belicht. Het spreekt voor zich dat teksten als “we werken veilig 
of we werken niet” op dit onderwerp van toepassing zijn, echter dient dit onderwerp nu specifiek te 
worden benoemd in het chauffeurshandboek. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn ook diverse chauffeurshandboeken van andere vervoerders bekeken, en 
geconstateerd is dat het ongecontroleerd bewegen van het zeil in geen één handboek is opgenomen. Om 
de anonimiteit van deze vervoerders te waarborgen wordt de firmanamen van deze (grote) vervoerders 
niet in dit verslag of in de literatuurlijst genoemd. 
 
Gebruiksaanwijzing trailers; 
 
Omdat het onderzoek zich voornamelijk heeft gefocust op één trailertype, te weten Krone Profi Liner, is 
het bij deze type trailer behorende gebruiksaanwijzing onderzocht. De onderzochte gebruiksaanwijzing is 
het document; “Bedieningshandleiding, versie 02/04, artikelnr. 5369474-019)[1]. De handleiding is 
opgesteld in de Nederlandse taal. Navraag bij de leverancier leert dat de handleidingen ook in andere 
talen beschikbaar zijn.  
 
Stap voor stap wordt er in de bedieningshandleiding beschreven hoe het zeil kan worden geopend, kan 
worden geschoven en weer kan worden afgesloten. Opvallend is dat er in de handleiding kreten 
geaccentueerd  zijn met een gevarendriehoek met uitroepteken en de tekst: Gevaar! of Opgepast! 
Het ongecontroleerd bewegen van het zeil tijdens (harde) wind wordt hierin echt niet behandeld.  
 
Wat, los van dit gehele onderwerp, erg interessant is, is om in de bedieningshandleiding te lezen is het 
hoofdstukje ladingzekering. Er wordt voor een diversiteit van verschillende soorten lading uitgelegd hoe 
deze (veilig) vastgezet kan worden. Zoals ook elders in dit verslag aangegeven is het onderwerp 
ladingzekering niet verder uitgewerkt als onderdeel van deze studie. 
 
Inhoud BBS-training; 
 
Zie ook hoofdstuk 4.2, voorlichting en onderricht.  
Alle chauffeurs werkzaam voor De Rijke, inclusief ondervervoerders zijn verplicht om een Behaviour 
Based Safety (BBS) training te volgen.  
Een BBS-training is een eendagscursus welke één keer in de drie jaar wordt gegeven en waarin wordt 
stilgestaan bij gedragingen en gewoontes van de chauffeur onderweg en tijdens het laden en lossen. 
Deze training maakt deel uit van het Code 95 regime. Indien een chauffeur meerdere malen incidenten 
veroorzaakt heeft in dezelfde categorie kan er door de transportmanager in samenspraak met HSSEQ 
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worden besloten om de betreffende chauffeur eerder op cursus te sturen, met als speciale aandacht voor 
het onderdeel waarin het chauffeursgedrag verbeterd moet worden. 
 
De training wordt geregistreerd en georganiseerd voor alle eigen chauffeurs en volledig geïntegreerde 
chauffeurs door de afdeling personeelszaken. Voor niet-geïntegreerde chauffeurs wordt dit bijgehouden 
door de transportmanager. Tijdens audits en steekproefsgewijs zal hij controleren of de chauffeurs in het 
bezit zijn van een BBS-certificaat. 
 
Navraag bij de opleider leert dat er geen aandacht wordt geschonken aan het veilig openen, behandelen 
en sluiten van schuifzeiltrailers. 
 

4.3. Interviews 

 
Interviews chauffeurs; 
 
Bij binnenkomst van de melding dat een medewerker van de laadplaats door een spanbuis was geraakt, 
is besloten om de bij het incident aanwezige chauffeur te interviewen en daarbij nog enkele andere 
chauffeurs. Uit de interviews bleek al snel dat dit geen incident op zich zelf was, maar dat het toch wel 
regelmatig voorkomt. 
 
Met de chauffeur die aanwezig was bij het bovengenoemde incident is besproken hoe het mogelijk was 
dat de medewerker werd geraakt op zijn helm. Wat deed hij daar? Wat waren de omstandigheden?         
In dit geval stond de medewerker van de laadplaats de lading te inspecteren en stond (te) dicht bij het 
zeil. Ten tijde van het incident stond er een harde wind, windkracht 7.  Aangezien het zeil met toebehoren 
bovenop het chassis is bevestigd, wordt voornamelijk het bovenlichaam van de mens en hoofd 
blootgesteld en loopt dus risico, niet alleen tijdens harde wind / storm. In dit geval kan er dus gesteld 
worden dat de PBM (helm) heeft gewerkt als barrière.  
De oorzaak was dat het zeil, inclusief spanbuis, niet goed was vastgezet en door de wind werd gegrepen. 
Uit het bovengenoemde blijkt dus dat ook het goed vastzetten van het zeil wel degelijk een issue kan zijn. 
De chauffeurs die werkzaam zijn met de Krone trailers type Profi Liner kunnen het zeil ten aller tijde 
vastzetten en aanspannen met de randhaken. 
 
Doorbordurende op het incident met andere chauffeurs bleek dat bovengenoemd incident geen incident 
op zich zelf was. Uit de interviews kwam naar boven dat alle chauffeurs wel eens waren geraakt door het 
zeil, de spanbuis of de randhaken.  
 
Maar hoe zorgen de chauffeurs dan voor hun veiligheid en de veiligheid van medewerkers of bezoekers 
ter plaatse? Tijdens de interviews werden de volgende “oplossingen” aangekaart: 
 

 Er voor zorgdragen dat medewerkers of bezoekers altijd aan de rechterkant moeten blijven staan 
van de heftruck; 

 De spanners met randhaken één voor een loshalen, en direct weer vast zetten; 

 Zorg ervoor dat je uit het raakveld van zeil, spanbuis of spanners met randhaken blijft; 
 
Op zich begrijpelijke, goede, oplossingen / beredeneringen, maar het risico kan niet uitgesloten worden. 
 
Enquête;  
 
Mede op basis van de input van de interviews is een enquête opgesteld en onder andere gedistribueerd 
bij een willekeurig aantal chauffeurs van De Rijke Continental. De enquête is vooraf  getoetst bij een 
warehousemanager van Veembedrijf De Rijke, waaruit de conclusie getrokken kon worden dat de 
enquête precies werkte zoals de bedoeling was. Het enquêteformulier zit als bijlage 2 bijgesloten bij dit 
verslag. 
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De enquête is uitgezet bij 25 chauffeurs om een globale bevestiging te krijgen dat de uitkomst van de 
interviews breder gedragen wordt door de groep van chauffeurs. De opbouw  van vragen  is eerst van 
algemene aard en vervolgens van meer specifieke aard. Dus in eerste instantie de vragen of men wel 
eens problemen heeft gehad met harde wind, tijdens het gehele proces. Daarna specifiekere vragen 
zoals; geraakt door het zeil, de spanbuis of de randhaken. De vragen waren in eerste instantie gesloten 
gesteld. Ook is er gevraagd om aan te geven of er letsel is ontstaan, met dien verstande dat een schram 
al letsel is. De ernst van het letsel op zich zelf kon men aangeven middels open vragen. 
 
Onderstaand is door middel van een staafdiagram (Tabel 5.3) geprobeerd de uitkomsten in één 
overzichtelijk plaatje weer te geven. 
 
 
 

 
                                                                                                               Tabel 4.3.1 Uitkomst enquête chauffeurs                      

 
De staafdiagram geeft aan dat er 25 chauffeurs hebben meegewerkt aan de enquête.  
 
Het volgende is opvallend: 
 

 Van de 25 chauffeurs is iedereen wel eens geraakt door het zeil, 

 Van de 25 chauffeurs zijn 23 chauffeurs wel eens geraakt door de spanbuis, 

 Van de 25 chauffeurs zijn 21 chauffeurs wel eens geraakt door de randhaken. 
 
Kijkend naar het letsel, waarvan letsel al een schram kan zijn is het volgende opvallend: 
 

 Van de 25 chauffeurs geven 8 chauffeurs aan wel eens letsel te hebben opgelopen. Kijkend naar 
de ernst van de letsel blijft het bij blauwe plekken en schrammen. 

 Van de 23 chauffeurs geven 16 chauffeurs aan wel eens letsel opgelopen te hebben veroorzaakt 
door de spanbuis. Kijkend naar de ernst bij de spanbuis komt opvallend veel letsel aan het hoofd 
aan bod. Van schaafwonden en bloed tot aan bulten op het hoofd. Een persoon geeft aan een 
tand door de lip te hebben gehad. 
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 Van de 21 chauffeurs geven 14 chauffeurs aan wel eens letsel te hebben opgelopen door de 
randhaken. Ook hier wordt er gesproken over schaafwonden, bloed en bulten. Eén chauffeur 
geeft aan dat hij een gekneusde vinger heeft opgelopen. 
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Wat niet in het tabel 4.3.1 is opgenomen betreft het melden van een incident richting de planning. 
Opvallend weinig chauffeurs melden zo’n incident bij de planning. Slecht 6 chauffeurs geven aan hierover 
een melding te hebben geplaatst bij de planning. Van de 6 chauffeurs geeft 3 chauffeurs aan een 
terugkoppeling over het incident te hebben gehad.  
 
Met dezelfde enquête is geprobeerd om meer oorzaken boven water te krijgen, ook indien er geen wind 
aanwezig is. 
 
Alle chauffeurs geven aan dat ze te maken hebben (gehad) met kromme ondeugdelijke spanbuizen, 
ondeugdelijke sluitingen, kapotte randhaken en kapot zeil.  
Daarnaast is gevraagd, los van de kromme spanbuis, ondeugdelijke sluitingen, kapotte randhaken en 
zeil, wat nog meer een risico is. Hier is weinig response op gekomen, slechts 6 chauffeurs hebben hier 
wat anders ingevuld. Men geeft het volgende aan: 
 

 Vallende planken (meegenomen in hoofdstuk 2.3 en TRA - Mogelijke risico’s bij het openen en 
behandelen van het zijzeil van een schuifzeiltrailer) 

 Vergrendeling rongen (meegenomen in hoofdstuk 2.3 en TRA - Mogelijke risico’s bij het openen 
en behandelen van het zijzeil van een schuifzeiltrailer). Men wijst wel specifiek naar een andere 
type schuifzeiltrailer. 

 Achterdeuren sluiten slecht van een bepaald ander type schuifzeiltrailer. Dit wordt opgepakt, 
maar valt buiten de scope van dit verslag. 

 
Op de vraag: “welke goede oplossingen kent u vanuit de markt” is helaas door geen van de  25 
respondenten een antwoord ingevuld. Dat is spijtig omdat de chauffeurs toch de mensen zijn met  
praktische ervaring. 
 
Conclusie van de enquête is dat het af en toe mis gaat tijdens het werken met het zijzeil van 
schuifzeiltrailers. Alle chauffeurs die zijn geïnterviewd en het enquêteformulier hebben ingevuld, hebben 
er wel eens mee te maken gehad. Onvoldoende duidelijk is met welke frequentie; in het enquêteformulier 
is geen optie gegeven om de periode waarnaar de incidenten refereren te noemen. Tijdens het 
behandelingsproces hebben zich slechts near misses of lichte verwondingen voorgedaan. De kans 
bestaat dat er zich in de toekomst een incident zal voordoen met zwaardere verwonding. 
 

 
                              Figuur 4.3.2 Krone Schuifzeiltrailer type Profi Liner 

 
 
Het melden van incidenten en afwijkingen door de chauffeurs moet meer aandacht krijgen vanuit het 
management, en hetzelfde geldt voor de terugkoppeling per incident. 
 
Dan komt de vraag, in hoeverre leeft zo’n onderzoek onder de chauffeurs? Men kon anoniem de enquête 
invullen, echter als men de uitkomst van de enquête wilde weten konden de chauffeurs hun emailadres 
invullen voor de uitslag. Opvallend was dat iedereen, dus 25 chauffeurs, zijn of haar emailadres heeft 
ingevuld. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het onderwerp leeft! 



Laat je niet op stang jagen!   Veilig werken met schuifzeiltrailers 
 

Hans Stegeman  25 van 43 

Interviews met management en planners; 
 
Tijdens deze interviews blijkt dat men zeer geïnteresseerd is in de uitkomsten van dit onderzoek. Men 
wist af van de problematiek, echter was men zich niet bewust van de tussentijdse conclusie 
teruggekoppeld uit dit onderzoek.  
Dat dit onderwerp prioriteit heeft blijkt mede uit het meedenken vanuit het management om tot een 
oplossing in deze te komen. 
 
Het management geeft aan het veilig openen, behandelen en sluiten van het zijzeil te behandelen tijdens 
de eerst volgende toolbox meeting.  
 
Wat betreft het incidenten en afwijkingen systeem. Maandelijks en jaarlijks wordt een download gemaakt 
van alle geregistreerde afwijkingen incl. status en met de eventuele genomen corrigerende maatregelen. 
 
Interviews met loodsmedewerkers; 
 
Uit interviews met loodsmedewerkers binnen de De Rijke Groep liet een loodsbaas tijdens het interview 
weten een aantal dagen geleden nog goed geraakt te zijn door de spanbuis tijdens het openmaken van 
het zeil. Er stond op dat moment wind wat het zeil ongecontroleerd deed bewegen. Hij toonde een 
beschadiging op het hoofd en klasseerde het incident als pure “lompigheid”. Vervolgens kwam de 
discussie opgang hoe hij ten eerste het incident kon voorkomen, en ten tweede het dragen van extra 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Hieruit kwam naar voren dat hij inderdaad een helm had moeten 
dragen en zich op een andere positie had moeten opstellen. 
 
Zoals reeds vermeld bij het onderdeel enquête heeft de toetsing van de opgestelde enquête 
plaatsgevonden bij een warehousemanager van De Rijke. 
 
Interview met trailerbedrijf; 
 
De Managing Director (MD) van het trailerbedrijf waar De Rijke de schuifzeiltrailers heeft aangekocht was 
bereid in het kader van dit onderzoek geïnterviewd te worden op zijn locatie te Rotterdam. Navraag 
leerde dat er nog niet eerder een ander transportbedrijf het trailerbedrijf heeft benaderd voor het 
probleem openen, behandelen en sluiten van een zijzeil, zeker met (harde) wind. De MD gaf aan dat het 
veilig openen, behandelen en sluiten een verantwoordelijkheid van de chauffeur is. 
 
Er zijn geen attributen of onderdelen  op de markt die kunnen voorkomen dat de wind onder het zeil kan 
komen, en dat eventueel zou voorkomen dat het zijzeil ongecontroleerd kan bewegen. De MD gaf als 
alternatief aan, dat de eerste spanner met randhaak stap voor stap (en dus in de richting waarin het zeil 
geopend wordt) vastgezet kan worden aan het voertuigchassis waardoor in ieder geval de 
bewegingsruimte van de spanbuis zeer beperkt wordt. Dit werd tijdens de interviews met enkele 
chauffeurs ook als optie genoemd. 
 
Naast attributen of onderdelen is er ook gesproken over alternatieve type schuifzeiltrailers. 
Schuifzeiltrailers waarbij de risico tot incidenten tijdens het openen, behandelen en sluiten van het zijzeil 
minder is. Hierbij kwam de schuifzeiltrailer met de naam “Easy Tarp”[6] ter sprake.  
Het grote voordeel van de Easy Tarp is dat de chauffeur minder langs de zijkant hoeft te lopen. De Easy 
Tarp heeft 4 randhaken in plaats van de gebruikelijke 20 bij een normale schuifzeiltrailer. De 4 randhaken 
van de Easy Tarp kunnen worden gesloten met een druk op de knop. Deze druk op de knop zorgt ervoor 
dat de staalkabel wordt gespannen en de randhaken zich vastzetten aan het voertuigchassis. Tevens is 
er met de Easy Tarp tijdwinst te boeken met het los- en vastmaken van het zeil. Er zijn immers minder 
handelingen nodig. Wel is duidelijk dat nog steeds de wind onder het zijzeil kan komen waardoor het zeil 
ongecontroleerd kan bewegen. Meerprijs bovenop de standaard schuifzeiltrailers is rond de € 3000,=.  
Zie ook bijlage 3. 
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Buiten de Easy Tarp bestaat er nog een ander type chassis verkrijgbaar bij een ander fabrikant. Het 
betreft hier de Speed Curtain[7] van Schmitz Cargobull. De rongen zitten in het zeil verwerkt en het zeil 
zelf zit in een geleider boven en onder. De wind kan vrijwel niet onder het zeil komen, echter moet de 
chauffeur nog wel enkele handelingen plegen, zoals de spanbuis loskoppelen en 180 graden richting het 
zijzeil laten draaien. De Speed Curtain heeft slechts enkele randhaken. Ook voor deze variant is de 
meerprijs bovenop de standaard schuifzeiltrailer rond de € 3000,=. Zie ook bijlage 4. 
 

4.4. De Taakrisicoanalyse (TRA) 

 
In het TRA formulier op de volgende pagina staan de geïdentificeerde risico’s centraal zoals omschreven 
in hoofdstuk 2.3 “Geïdentificeerde risico’s bij het openen, behandelen en sluiten van het zeil” (vanaf blz. 
12) van dit verslag. De stapnummers zijn één op één overgenomen en in de TRA geplaatst.  
 
Opbouw van de TRA: 
 
In onderstaande TRA door het gebruik van de Fine en Kinneymethode op een overzichtelijk manier de 
geïdentificeerde gevaren en risico’s van het openen, behandelen en sluiten van het zijzeil per 
omschrijving van het deelactiviteit vergeleken onder normale omstandigheden en tijdens wind/storm. 
Hieruit is in de TRA op een gemakkelijke, overzichtelijk manier de vergelijking te trekking tussen normaal 
omstandigheden en met wind / storm.  
Bij alle deelactiviteiten staat bij extra beheersmaatregelen “goede voorlichting”. Hierbij hoort ook het 
uitvoeren van een LMRA. 
 
De laatste stap van de geïdentificeerde risico’s uit hoofdstuk 2.3, te weten vallende lading, is niet apart in 
de TRA opgenomen. Vallende lading komt per deelactiviteit naar voren in de TRA. 
 
De bedoeling is dat middels gebruik van de Fine en Kinney-methode op een overzichtelijke manier 
duidelijk wordt waar de verschillen in risico’s naar boven komen. De in het rood aangegeven vakjes 
duiden op een toename van het risico als er een harde wind of storm is vergeleken bij dezelfde activiteit 
onder normale omstandigheden. 
 
Na het toepassen van de extra beheersmaatregelen komt alles op een acceptabel niveau, echter bij 
storm is de meest veilige manier stoppen met openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van een 
schuifzeiltrailer. Dit houdt dus in niet laden of lossen!  
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Taak Risico Analyse 

Project     

     Opsteller Naam - Paraaf     

     Datum     

Het openen, afsluiten en handling van het zijzeil van een schuifzeiltrailer beheersen. 
 
 

Goedgekeurd     

Naam - Paraaf     

Datum     

 
   Normale omst.   WIND / STORM  Normale omst. WIND / STORM 

Nr Omschrijving deelactiviteit Geïdentificeerde gevaren / 
Risico’s 

W B E R  W B E R Extra beheersmaatregelen W B E R  
 

W B E R 

1 Omgeving Struikelgevaar rondom 
schuifzeiltrailer 

1 6 3 18  3 10 3 90 Goede voorlichting, uit de wind 
parkeren, uitvoeren LMRA, gebruik 
van PBM; zoals veiligheids-
schoenen. 

0.5 3 3 4.5  1 2 3 12 

  Vallende lading 0.5 1 3 1.5  1 1 3 3 Goede voorlichting, juiste positie 
chauffeur, gebruik van PBM; zoals 
een helm en veiligheidsschoenen. 

0.2 0.5 3 0.3  0.5 0.5 3 0.75 

2 Spanners met randhaken Knel- en stootgevaar 3 6 3 54  10 6 5 300 Goede voorlichting, juiste positie / 
houding chauffeur, gebruik van 
PBM; zoals helm, handschoenen. 

1 1 3 3  1 2 5 10 

3 Spanhendel / 
Beveiligingshendel  

Knel- en stootgevaar 3 6 1 18  3 6 1 18 Goede voorlichting, juiste positie / 
houding chauffeur, gebruik van 
PBM; zoals handschoenen. 

1 3 1 3  1 3 1 3 

4 Spanhendel (voorkant trailer) Knel- en stootgevaar 3 6 1 18  3 6 1 18 Goede voorlichting, juiste positie / 
houding chauffeur gebruik van 
PBM; zoals handschoenen. 

1 3 1 3  1 3 1 3 

5 Spanbuis Knel- en stootgevaar 3 6 1 18  6 6 3 108 Goede voorlichting, juiste positie 
chauffeur, gebruik van PBM; zoals 
helm, handschoenen. 

1 2 1 2  1 3 3 9 

  Ongecontroleerde bewegen 3 6 1 18  10 6 5 300 Goede voorlichting, gebruik van 
PBM; zoals helm, handschoenen, 
veiligheidsbril. 

1 2 1 2  1 3 5 15 

  Kromme spanbuis 6 3 3 54   6 3 3 54 Voorlichting, juiste PBM; 
handschoen, helm, veiligheidsbril 

1 3 3 9  1 3 3 9 
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Nr Omschrijving deelactiviteit Geïdentificeerde gevaren / 
Risico’s 

W B E R  W B E R Extra beheersmaatregelen W B E R  W B E R 

6 Schuiven van het zeil Struikelgevaar 1 6 3 18  3 10 3 90 Goede voorlichting, juiste positie / 
houding innemen, gebruik van 
PBM; zoals veiligheidsschoen. 

0.5 2 3 3  1 2 3 12 

  Ongecontroleerd bewegen 3 6 3 54  10 6 5 300 Goede voorlichting, juiste positie / 
houding innemen, gebruik van 
PBM; zoals veiligheidsschoen. 

1 3 3 9  1 3 5 15 

  Vallende lading 3 3 5 45  10 6 5 300 Goede voorlichting, juiste houding / 
positie innemen chauffeur, gebruik 
van PBM; zoals een helm en 
veiligheidsschoenen. 

3 1 5 15  3 1 5 15 

7 Zijwanden Knel- en stootgevaar (extra 
aandacht voor ringen) 

3 6 3 54  6 6 3 108 Goede voorlichting, verbod op 
dragen ringen, juiste positie 
innemen, gebruik van PBM; zoals 
handschoenen, helm 

0.5 2 3 3  0.5 2 3 3 

  Naar beneden klappende 
zijwanden 

6 3 5 90  10 6 5 300 Goede voorlichting, juiste positie 
innemen, gebruik van PBM; zoals 
handschoenen, helm,  

1 1 5 5  3 1 5 15 

  Vallende lading 3 3 5 45  10 6 5 300 Goede voorlichting, juiste houding / 
positie innemen chauffeur, gebruik 
van PBM; zoals een helm en 
veiligheidsschoenen. 

1 1 5 5  3 1 5 15 

8 Rongen Knel- en stootgevaar 3 6 3 54  6 6 3 108 Goede voorlichting, juiste positie 
innemen, gebruik van PBM; zoals 
handschoenen, helm 

0.5 2 3 3  0.5 3 3 4.5 

  Vallende lading 3 3 5 45  10 6 5 300 Goede voorlichting, juiste positie 
innemen chauffeur, gebruik van 
PBM; zoals een helm en 
veiligheidsschoenen. 

3 1 5 15  3 1 5 15 

  Vallende rongen 0.5 6 7 21  1 6 7 42 Goede voorlichting, gebruik van 
PBM; juiste positie innemen,  zoals 
een helm en veiligheidsschoenen. 

0.2 3 7 4.2  0.5 3 7 10.5 

9 Vallende inschuiflatten Knel- en stootgevaar 3 6 3 54  6 6 3 108 Goede voorlichting,  juiste positie 
innemen, gebruik van PBM; zoals 
handschoenen, helm, 
veiligheidsbril. 

1 1 3 3  3 2 3 18 

  Valgevaar  (ook door klimmen op 
inschuiflatten) 

10 6 15 900  10 6 15 900 Goede voorlichting. 1 1 15 15  1 1 15 15 

W  Waarschijnlijkheid (Kans) 

10  Te verwachten 

6    Zeer wel mogelijk 

3    Ongewoon maar mogelijk 

1     Enkel mogelijk in grensgeval 

0,5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk 

0,2 Praktisch onmogelijk 

0,1  Virtueel onmogelijk 

B   Duur van blootstelling 

10  Continu 

6    Frequent (dagelijks) 

3    Af en toe (wekelijks) 

2    Soms (maandelijks) 

1    Zelden (1x per jar) 

0,5 Zeer zelden (<1x per jaar) 

E    Ernst: Grootte mogelijke (letsel) schade  

100 Ramp - meer dan 5 doden; schade > 10.000.000 euro 

40   Onheil - tot 5 doden; schade > 1.000.000 euro 

15   Zeer ernstig - 1 dode; schade > 100,000 euro 

7     Ernstig - total arbeidsongeschikt; schade > 10.000 euro 

5     Zeer belangrijk blijvend letsel; Schade > 5.000 euro 

3     Belangrijk werkonderbreking; schade > 1.000 euro 

1     Gering hinder EHBO; < 1000 euro 

R             Rc Aard van te nemen maatregelen 

> 320      R5 Zeer hoog risico: overweeg stopzetting activiteiten 

160-320  R4 Hoog risico: onmiddelijk maatregelen vereist 

70-160    R3 Wezenlijk risico: maatregelen zijn noodzakelijk 

20-70      R2 Mogelijk enig risico: aandacht vereist 

< 20        R1 Zeer licht risico: is waarschijnlijk aanvaardbaar 

 

R = W x B x E 
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Kijkend naar de uitgevoerde TRA, kunnen we concluderen dat bij de laatste stap ook het klimgevaar niet 
onderschat mag worden. Natuurlijk klimt niemand via de inschuiflatten omhoog..., maar je komt zo wel 
makkelijk bij je lading. Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van spanbanden ten behoeve van het 
ladingzekeren. Als men valt tijdens het klimmen is er een aanzienlijke kans op grote letselschade. 

 
 

 
 

 

 

Ondanks dat dit geen schuifzeiltrailer is, valt dit risico niet uit te sluiten. Vandaar dat het als aparte stap in 
hoofdstuks 2.3 en in de TRA is opgenomen. 
 

Figuur 4.4 Gevaarlijke situatie: Klimmen in een trailer. 
Foto is afkomstig van een INEOS HSE Communication 
Date of incident 30/08/2006 
 INEOS Lavera site 
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5. Conclusies 

Zoals aangegeven in het rapport zijn er risico’s met betrekking tot het openen, behandelen, en sluiten van 
het zijzeil van een schuifzeiltrailer. Dit is duidelijk met foto’s weergegeven in hoofdstuk 2.3 (Mogelijke 
risico’s bij het openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van een schuifzeiltrailer) en hoofdstuk 4.4 (de 
TRA). 
 
Bij ondergenoemde deelvragen met betrekking tot het openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van 
een schuifzeiltrailer (hierna genoemd als “de probleemstelling”) kunnen onderstaande conclusies 
getrokken: 
 
Conclusies uit het blok vooronderzoek: 
 

 Er staat niets specifiek in de wetgeving (Arbowet of AI-bladen) genoemd aangaande de  gevaren 
van de probleemstelling. 

 Er is wel een bedrijf in de petrochemische industrie dat niet meer laadt of lost boven een 
bepaalde windkracht. 

 In de bedrijfsinterne regelgeving zijn de gevaren van de probleemstelling onvoldoende geborgd.  

 Het melden van incidenten en ongevallen verdient meer aandacht aan zowel de kant van de 
chauffeur als aan de kant van de planning en het management. 

 De gevaren van de probleemstelling zijn niet gekenmerkt en opgenomen in de RI&E. 

 De gevaren van probleemstelling is niet opgenomen in het chauffeurshandboek of andere 
procedures. 

 Trailers hebben een gebruiksaanwijzing, echter wordt de probleemstelling hierin niet 
omschreven. 

 De probleemstelling is geen onderdeel van de BBS training. 
 

 
Conclusies uit het blok interviews: 
 

 Tijdens de gehouden interviews werd duidelijk dat alle chauffeurs wel eens een incident hebben 
gehad aangaande de probleemstelling. 

 Uit de enquêtes is ook naar voren gekomen dat alle chauffeurs wel eens zijn geraakt door het 
zijzeil, de spanbuis of de spanners met randhaken. Licht letsel is hierbij voorgekomen. 

 Zowel chauffeurs als het management zijn geïnteresseerd in de uitkomsten aangaande de 
gevaren van de probleemstelling en de conclusies en aanbevelingen. 

 Ook loodsmedewerkers zijn bekend met de gevaren van de probleemstelling. 

 Het trailerbedrijf onderkent de gevaren van de probleemstelling; de verantwoording ligt bij de 
chauffeurs. Er bestaan alternatieve trailers. 

 
Conclusies uit het blok risico’s: 
 

 De risico’s van de probleemstelling zijn opgenomen in een taakrisicoanalyse. Hierbij moet 
gedacht worden aan onderstaande gevaren:  

 Struikelgevaar, 

 Knel- of stootgevaar bij het werken met de spanners en randhaken, 

 Knel- of stootgevaar bij het werken met de spanhendel of spanners, 

 Knel- of stootgevaar bij het werken met de spanbuis, 

 Knel- of stootgevaar bij het werken en schuiven met het zeil, 

 Knel- of stootgevaar bij de zijwanden, 

 Knel- of stootgevaar bij het werken en schuiven met de rongen, 

 Vallende inschuiflatten, 

 Vallende lading, 

 Valgevaar. 
 



Laat je niet op stang jagen!   Veilig werken met schuifzeiltrailers 
 

Hans Stegeman  31 van 43 

 Weersomstandigheden spelen ook een rol. Met wind of storm kan het zeil, de spanbuis en de 
spanners met randhaken snel ongecontroleerd bewegen. Dit brengt extra risico met zich mee. 

 De omgeving speelt uiteraard ook een rol. Het is verstandig om de windrichting tijdens het los-, 
behandelings-, en laadproces te beoordelen en hier rekening mee te houden. Bij het opstellen 
van de trailer moet – indien mogelijk – rekening gehouden worden dat de wind zo weinig mogelijk 
vat kan krijgen op het zeil aan de kant waar het geopend moet worden. Ook struikelgevaar speelt 
een grotere rol tijdens harde wind of storm. 

 Het voorkomen dat een persoon wordt geraakt, kan al gerealiseerd worden door aanpassingen of 
wijzigingen van geringe omvang. Denk hierbij aan: 

• Het juist opstellen van een trailer (rekening houdend met de windrichting),  
• Het invoeren van een LMRA voor aanvang werkzaamheden, 
• Het geven van goede instructies en toolbox meetings die alle TRA aspecten 

afdekken, 
• Het verstrekken van de juiste PBM’s. Denk hierbij aan het verplichten van 

veiligheidsschoenen, handschoenen, en een helm (ref. ECTA/Cefic Best Practice 
Guidelines for Safe (Un) loading of Road Freight Vehicles, hoofdstuk 10[5]), 

• Een veilige positie aannemen voor chauffeur en omstanders tijdens het 
openmaken van de trailer. Bijvoorbeeld naast de spanbuis blijven staan buiten 
het uitzwaaibereik tijdens het loskoppelen van de spanbuis, 

• Bij storm stopzetten van de werkzaamheden aan het zijzeil! 
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6. Aanbevelingen 

 

6.1. Aanbevelingen 

In deze paragraaf staan een aantal aanbevelingen opgesomd voor zowel op korte termijn, als voor de 
lange termijn. Zoals in het onderzoek duidelijk naar voren is gekomen blijkt dat er op het vlak van het 
openen, behandelen en sluiten van het zijzeil van een schuifzeiltrailer weinig tot niets bekend is, of op de 
markt is met betrekking tot de gewone schuifzeiltrailer. Er bestaan geen specifieke onderdelen die het 
gevaar van bijvoorbeeld een opwaaiende spanbuis voorkomt. 
Echter zoals aangegeven op bladzijde 24 en 25 bestaan er wel alternatieve types van de schuifzeiltrailer. 
Dit is een maatregel voor de langere termijn. Immers, de huidige vloot zal pas op economische gronden 
vervangen worden, bij afschrijving is dit 7 jaar. 
 
Echter met een stuk “gezond verstand” valt er op korte termijn verbetering te behalen. Onderstaand 
worden een aantal aanbevelingen voor de korte termijn genoemd. De indirecte aanbevelingen zijn 
genoteerd in afnemende volgorde van prioriteit. 
 

Nr Aanbeveling / Advies voor de korte termijn Termijn van 
uitvoering 

1 Vaststellen van criteria m.b.t windkracht met daaraan gekoppeld het moment 
waarop het verboden is om opleggerzeil(en) te openen, behandelen, sluiten. 
Het voorstel is om dit moment te laten zijn bij 5 Bft. Ten alle tijde moet hierbij 
aangetekend worden dat de chauffeur als beste de situatie ter plaatse moet 
beoordelen, hij heeft immers geen windmeter ter beschikking. 

Q2/2015 

2 Verduidelijken van de veiligste positie van de chauffeur (en omstanders) bij 
het openen, behandelen en sluiten van het zeil. Omstanders moeten 
tenminste 5 meter van de trailer blijven, de chauffeur zal altijd buiten de 
reikwijdte van stang en zeil moeten blijven. 

Q2/2015 

3 Het vastleggen van de op de qua windrichting veiligste manier van 
positioneren van de oplegger voor belading of lossing. Dit is een aanbeveling 
met beperkte mogelijkheden, het is immers afhankelijk van de manier waarop 
gelost/geladen moet worden – en er is niet altijd de vrije keuze (b.v. beperkte 
parkeergelegenheid of voorschriften m.b.t. het opstellen van het voertuig van 
de laad- of losplaats). 

Q2/2015 

4 Het aanpassen van het chauffeurshandboek op de aanbevelingen 1 t/m 3, 
tijdens de eerstvolgende revisie en de chauffeurs op deze wijzigingen 
voorlichten en trainen. 

Q3-Q4/2015 

5 Het aanpassen van de periodieke BBS-training op basis van de 
bovenstaande aanvullingen, om hiermee aandacht op dit aspect verder te 
borgen. 

Q3-Q4/2015 

6 Het introduceren en promoten van een LMRA voor chauffeurs voordat men 
begint met het openen van het zijzeil. Dit houdt ook in het ontwerpen van een 
LMRA formulier en het introduceren ervan bij toolbox meetings met de 
chauffeurs. 

Q2/2015 

7 De Warehouse organisatie van De Rijke informeren over de aanpassingen 
zoals genoemd in de punten 1, 2, 3 en 6. 

Q2/2015 

8 Het organiseren van toolbox meetings. Zet het onderwerp op de agenda en 
doorloop alle stappen (zie hoofdstuk 2.2 van dit verslag). Maak duidelijk waar 
de chauffeur op moet letten, en waar de chauffeur veilig staat. (bijvoorbeeld 
op een positie dat bij het omhoog waaien van het zijzeil met toebehoren de 
chauffeur niet geraakt kan worden. 

Q2/2015 
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9 Het tijdens de toolbox meetings verder vragen van aandacht voor deze 
materie om het melden van (bijna-)incidenten beter te laten verlopen. 
Uiteraard aangevuld met een goede terugkoppeling vanuit de 
transportplanning. 

Q2/2015 

10 Onderwerpen vanuit de TRA toevoegen in de RI&E, en bijbehorend PvA. 
 

Q3/2015 

                                                                                                                                                                                                                             Tabel 6.1.1. 

 
Boven op de korte termijn is er ook op de lange termijn verbetering te behalen.  
Hierbij moet gedacht worden aan andere type schuifzeiltrailer. De blootstellingsduur van het risico kan 
met een de Easy Tarp van Krone of Speed Curtain van Schmitz Cargobull worden  ingekort of kunnen 
zelfs op enkele vlakken (bijv. de randhaken van de Speed Curtain) worden vermeden. In beide gevallen 
is het type trailer € 3000,- duurder dan de standaard schuifzeiltrailer met de 20 randhaken. 
 
Bijkomend voordeel is dat het openen, behandelen en afsluiten van het zijzeil wordt ingekort. Met iedere 
belading of lossing via de zijkant valt tijd te winnen. Met 6 adressen op een dag kan dit al oplopen naar 
30 tot 40 minuten. De afschrijvingsperiode van een trailer is vastgesteld op 7 jaar.  
Met gemiddeld twee stops per dag met 5 minuten winst per stop loopt een kan aardig wat bespaard 
worden: 2 x 5 minuten x 252 werkdagen per jaar is een besparing van 2520 minuten. 2520 minuten = 42 
uur op jaarbasis. Met een uurtarief van € 50.00 is dit een jaarlijkse besparing van 2100 euro. Binnen twee 
jaar is de € 3000.- alleen op tijdwinst al terugverdiend. Echter waar ook rekening mee gehouden moet 
worden is dat de onderhouds- en vervangingskosten van onderdelen iets hoger zullen zijn. 
 
 
 
 

Nr Aanbeveling / Advies voor de langere termijn Termijn van 
uitvoering 

1 Aanschaf nieuw type trailers Bij de eerst 
volgende 
aanschaf. 

                                                                                                                                                                                                                              Tabel 6.1.2 

  

Wellicht overbodig om vermelden, maar in geval van een ernstig letsel: 
 
De volgende aannames zijn van toepassing op een scenario gericht op het grootste effect: 
Een 25-jarige chauffeur krijgt een stang tegen zijn hoofd, en als gevolg hiervan raakt hij voor de rest van 
zijn leven invalide en arbeidsongeschikt. Kijkend naar slechts het economisch aspect van zo’n ongeval: 
Indien, in extremis, het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van dit ongeval, zullen de 
gerelateerde kosten er als volgt uit kunnen zien: 
 42 jaar x € 35.000,- = € 1.470.000,- 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met werkgeverskosten, slechts een ruwe calculatie gebaseerd op 
het maandsalaris van een E5 chauffeur (ref. CAO Beroepsgoederenvervoer 2014-2016).  
Voorts is ook het aspect van aanvullende claims nog niet meegenomen. 
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6.2. Plan van aanpak 

Onderstaande tabel (tabel 6.2.1) geeft exact weer wie voor welke actie verantwoordelijk is, inclusief de te 
verwachten kosten voor de korte termijn. 
 
Tabel 6.2.1 moet als volgt worden gelezen: 
 
Kolom 1 en kolom 2 corresponderen met de aanbevelingsnummer en met sleutelwoorden de 
aanbevelingen uit  6.1.1 (§6.1 – aanbevelingen). 
Kolom 3 geeft het budget aan. 
Kolom 4 geeft aan wie de actie moet coördineren of uitvoeren. 
Kolom 5 geeft het termijn aan wanneer de actie moet zijn gerealiseerd. 
 
Borging vindt plaats door middel van het stellen van een KPI in het halfjaarlijkse beoordelings- en 
evaluatiegesprek. Hetzelfde geldt voor het opleidingsinstituut. Tijdens audits zal de status van de akties 
worden bekeken. 

 

Nr.tab. 

6.1.1 

Sleutelwoord Budget Wie coördineert  Termijn 

Budget Wie voert uit Termijn 

1 Windkracht 
criteria 

€ 300 Manager Transport Q2/2015 

2 Positie 
chauffeur 

€ 300 Manager Transport Q2/2015 

3 Windrichting 
parkeren 

€ 300 Manager Transport Q2/2015 

4 Aanpassing 
chauffeurshand
boek 

€ 400 
800 handboeken x € 25 = 
2000 / 50 aanpassingen 

Manager Transport Q3-Q4/2015 

5 Aanpassing 
BBS training 

€ 200 HR Q3-Q4/2015 

€ 5000 Opleidingsinstituut Q3-Q4/2015 

6 Introduceren en 
promoten LMRA 

€ 1000 Manager Transport Q2/2015 

7 Warehouse BU 
informeren 

€ 300 HSSEQ Q2/2015 

8 Toolbox 
chauffeurs 

€ 500 Manager Transport Q2/2015 

9 Melding (bijna) –  
 

€ 300 Manager Transport Q2/2015 

10 TRA’s in RI&E + 
PVA 

€ 500 Arbo-Coördinator Q3/2015 

                                                                                Tabel 6.2.1: overzicht van maatregelen gebudgetteerde kosten 

 
N.B. De in de tabel 6.2.1 gebudgetteerde kosten zijn gebaseerd op een aantal realistische aannames, in 
context gezet met de eventuele andere te zetten stappen c.q. te nemen maatregelen. 
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Onderstaande tabel (tabel 6.2.2) geeft exact weer wie voor welke actie verantwoordelijk is, inclusief de te 
verwachten kosten voor de lange termijn: 
 

Nr.tab. 

6.1.2 

Sleutelwoord Budget Wie coördineert  Termijn 

Budget Wie voert uit Termijn 

1 Ander type 
trailer 

€ 3000 per trailer Manager Inkoop Bij aanschaf  

Tabel 6.2.2: overzicht van maatregelen gebudgetteerde kosten 

 

 

De aangegeven € 3000,- komt bovenop de normale aanschafprijs van de schuifzeiltrailer. 
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Lijst met begrippen en afkortingen 

 

BEGRIPPEN:  

 

 
BBS training  - Een BBS training een driejaarlijkse training van een dag waarin wordt stil  

gestaan bij de gedragingen en gewoontes van de chauffeur onderweg en 
tijdens het laden en lossen. Deze training bestaat uit een halve dag 
theorie en een halve dag praktijk. 

HSSEQ   - HSSEQ staat voor Health, Safety, Security, Environment en Quality. Dit  
Is een centrale stafafdeling o.l.v. de European manager HSSEQ met drie 
medewerkers in Europa. In diverse documenten en procedures komen de 
letters HSSEQ terug als begrip. Los van de stafafdeling kan het ook als 
begrip gebruikt worden om de HSSEQ aspecten samen te vatten.  

DMS - Bedrijfsbibliotheek opgebouwd met beleidsverklaringen, procedures,  
  Noodtelefoonnummers, certificaten. 
Cefic   - Associatie van Europese chemische industrieën, 
     die zowel kleine als grote bedrijven vertegenwoordig. 
ECTA - ECTA (the European Chemical Transport Organisation) vertegenwoordigt  

de Europese (weg-)transportbedrijven in de chemie met als doel om de 
kwaliteit, de veiligheid, het milieu en het rendement te verbeteren. 

Code 95  - De Europese regels m.b.t. herhalingsopleidingseisen voor 
                                                   beroepschauffeurs. 
     
 
 
 
AFKORTINGEN: 

 

HSSEQ   - Health, Safety, Security, Environment, Quality 
BBS   - Behaviour Based Safety 
RI&E   - Risico Inventarisatie & Evaluatie 
PvA   - Plan van Aanpak 
CEO   - Chief Executive Officer 
BU   - Business Unit 
EDI   - Electronic Data Interchange 
LMRA   - Laatste Minuut Risico Analyse 
TRA   - Taak Risico Analyse 
AI-blad   - Arbo – Informatieblad 
DMS   - Documented Management System 
PBM   - Persoonlijk Beschermingsmiddel(en) 
n.b.   - Nota bene 
ECTA   - European Chemical Transport Association 
CEFIC   - European Chemical Industry Council 
MD   - Managing Director 
Q2   - Kwartaal 2 
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Bijlage 1:  
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 

De voordelen van de Krone Easytarp 

 

 

                                      Foto bijlage. 3: Krone – Easy Tarp [8] 

Op bovenstaande foto is de Easytarp van Krone te zien. Het zijzeil beschikt over een pneumatische, 
centrale vergrendeling. De zijzeilen zijn dan ook op een normale manier aan de voorste en achterste 
hoekzuilen bevestigd. Ze worden met behulp van een handmatige klem in het gebied van de achterframe 
horizontaal gespannen. De verticale spanning gebeurt via 4 pneumatisch aangedreven sluithaken per 
zijde die via een schakelaar in het onderste deel van de kopwand worden geactiveerd en in een 
horizontaal lopende spankabel aan het onderste einde van het zijzeil inhaken. De sluithaken zwenken 
naar achteren terug onder het buitenframe als bescherming tegen beschadiging. (bijvoorbeeld door een 
vorkheftruck). De innovatieve zeiluitrusting biedt voor de chauffeur en transportbedrijf verdere voordelen: 
naast een verbeterde aerodynamica van de zijzeilen door de niet vereiste gewone spansluiting en door 
de pneumatische vergrendeling verkorte laad- en lostijden wordt ook het letselgevaar voor de chauffeur 
duidelijk verminderd, omdat hij pneumatische, centrale vergrendeling voor aan het voertuig bedient en 
daardoor niet door verschoven lading gewond kan raken. [6] 
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Bijlage 4 

 

De voordelen van de Schmitz Cargobull Speed Curtain 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Foto bijlage 4: Speed Curtain [9] 

 

Op bovenstaande foto is de Speed Curtain te zien van Smitz Cargobull. Het zeilzeil kan open in een  
Tijd van 35 seconden. Het openschuiven van het zeil moet wel handmatig gebeuren, echter blijft het zeil  
in een geleider zitten. 
 
Smitz Cargobull geeft 5 (volgens hun) goede argumenten voor deze trailer: 
 

1. Kortere laadtijden verhogen de werkelijke rijtijd binnen de toegelaten rijtijden van de chauffeurs. 
2. Zonder middenrongen en opzetlatten loopt de chauffeur minder risico op ongelukken bij het 

openen of sluiten. 
3. De Speed Curtain is met alle vereiste certificaten voor ladingveiligheid volledig inzetbaar, en dat 

niet alleen in het general cargo vervoer. 
4. De Speed Curtain heeft een strak gespannen zeil. Dat verlaagt de luchtweerstand en daarmee 

ook het brandstofverbruik. 
5. De SPEED CURTAIN maakt bij just-in-sequence leveringen de hele logistieke keten sneller. 

 
Het zal duidelijk zijn dat punt twee de kern van dit verslag bevat! [10] 


