
Veiligheid is topprioriteit
8 essentiële tips om de veiligheid  

in magazijnen te garanderen



Wij weten als geen ander hoe belangrijk veiligheid is in uw magazijnen. 
Gangen vol hoog gestapelde goederen, rijdende heftrucks, een grote groep 
van werknemers, contractors en bezoekers, brengen heel wat risico’s met zich 
mee. 
 
Het is een uitdaging voor elke warehouse manager, veiligheidscoördinator en 
facilitymanager om werknemers in zo veilig mogelijke omstandigheden aan het 
werk te houden. Een goed veiligheidsplan is één ding, maar ook het onderhoud 
van de machines en infrastructuur vraagt de nodige aandacht.  
 
Vanuit dit oogpunt zijn wij met ROS International op zoek gegaan naar een zo 
duurzaam en gebruiksvriendelijk mogelijk systeem om rekken te herstellen. 
Een systeem dat ons niet alleen toelaat deze herstellingen uit te voeren zonder 
de rekken leeg te maken, maar ook om dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk  
te doen.

Christophe Van Dessel
 
CEO ROS Belux



Risico’s en ongevallen liggen verborgen in kleine hoekjes. Preventie is daarbij de 
sleutel tot een veilig magazijn. Wij willen de ongevallen voor zijn! Met deze 8 tips kan 
jij ervoor zorgen dat iedereen optimaal beschermd is en dat u en uw werknemers met 
een gerust hart de werkplaats kunnen betreden. 

» De scheiding van voetgangers en voertuigen als heftrucks is een 
absolute prioriteit als het op veiligheid aankomt. Een aanrijding van 
een heftruck met een werknemer is nooit zonder ernstige letsels. Er 
bestaan verschillende mogelijkheden om de verkeersstromen van 
elkaar te scheiden, of zelfs volledig af te schermen.

» In een magazijn of depot waar dag in dag uit, elk uur van de dag, 
verschillende heftrucks doorheen manoeuvreren zijn aanrijdingen 
onvermijdelijk. In het beste geval is er enkel materiële schade. Dan 
nog kunnen de herstelkosten voor de schade aan het gebouw, de 
machines en voertuigen een grote financiële impact hebben. Met 
een relatief lage investering kan je schade preventief beperken. 
Aanrijbeveiligingen uit kunststof of metaal zijn niet alleen goedkoop, 
maar ook eenvoudig aan te brengen.

Houd voetgangers en voertuigen gescheiden.

Bescherm je installaties en rekken met aanrijbeveiliging 
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» Vrijwel elk magazijn of distributiecentrum maakt gebruik van 
laadkades. Zowel binnen als buiten voorzie je deze plaatsen van 
wielstoppers. Dit zijn plinten die als veiligheidsbumpers tussen het 
voertuig en het gebouw staan. Het aanbrengen van veiligheidsplinten 
zorgt er niet alleen voor dat het verkeer in goede banen wordt geleid, 
het vermijdt ook aanrijdingen door vrachtwagens of heftrucks. Een 
botsing zorgt niet alleen voor materiële schade, ook economisch kan 
de aanrijding gevolgen hebben.

» Zorg voor een weldoordachte signalisatie in het magazijn. Van 
borden, en verlichting tot grondmarkering, allemaal bepaald op basis 
van een nauwkeurig uitgedacht veiligheidsplan. Het aanduiden van 
risicozones, zowel via borden als vloersignalisatie (waaronder ook 
zebrapaden), zorgt voor een grotere oplettendheid bij werknemers. 
Dit is vooral van toepassing in de buurt van machines of doorgangen 
waar er heftruckverkeer is. 

Voorzie wielblokkeringen bij laadkaaien

Breng voldoende signalisatie aan
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» Heftruckchauffeurs oefenen een functie uit waaraan risico’s 
verbonden zijn. Voorzie daarom een degelijke opleiding. Niet 
alleen de opleiding zelf is van belang, ook het (jaarlijks) herhalen of 
actualiseren van de materie beïnvloedt de veiligheid op het werk.

Leid je heftruckchauffeurs op met veiligheidsopleidingen 
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» Voorzie een duidelijk veiligheidsplan dat voor alle medewerkers 
verstaanbaar is. Volgende elementen zijn belangrijk in een 
veiligheidsplan: plattegrond met aangebrachte signalisaties, 
evacuatieplan, een stappenplan bij aanrijdingen, het aangeven van de 
meldingsplicht en noodnummers. 

» Na een periode van ‘bijna-ongevallen’ kan je ervan uitgaan dat er 
vroeg of laat een ongeval zal plaatsvinden. Daarom is het registreren 
van bijna-ongevallen zo belangrijk. Geef ze de nodige aandacht 
wanneer één van je werkenmers deze signaleert en registreer ze. Aan 
de hand van de bijna ongevallen kan je het veiligheidsplan eventueel 
aanpassen of verscherpen. 

» Het is van groot belang om op regelmatige basis veiligheids 
contoles uit te voeren en een inspectierondgang te maken 
betreffende de staat van de rekken. Op deze manier kan je preventief 
herstellingen laten uitvoeren om grotere schade te vermijden.

Zorg voor een sluitend veiligheidsplan 

Signaleer alle bijna-ongevallen 

Voer periodieke veiligheidscontroles en inspecties uit 
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Lees meer over het rek-
herstellingssysteem van ROS op de 

volgende pagina. 



» Een beschadiging of aanrijding aan uw magazijnstellingen?  
Het kan voor een grote impact zorgen op de veiligheid en logistiek 
van het magazijn, om nog maar te zwijgen van de materiële en 
economische schade. Het vervangen of herstellen van rekken is vaak 
een ingewikkeld en kostelijk proces. Maar het kan anders! 

Na uitgebreide studies, heeft ROS een reparatiemethode ontwikkeld 
waarmee we de levensduur van beschadigde staanders verlengen.

Dit innovatieve systeem maakt herstellingen mogelijk:

• onder maximale palletbelasting.  
 De rekken moeten niet afgeladen worden. 

• bij schade van klasse groen en klasse oranje. 

• volgens norm NEN-EN 15635.

• gecertificeerd door SGS, Bureau Veritas en DEKRA. 

Het gehele proces valt binnen de wettelijk voorgeschreven 
veiligheidsnormen.

Over het systeem



De herstelling is

Wil jij meer weten over dit 
innovatief en duurzaam 
rek-herstellingssysteem? 

SNEL

DUURZAAM

KOSTENBESPAREND

» binnen 30 minuten is de reparatie voltooid. Geen 
verstoring of vertraging van de productietijd. 

» er worden geen extra onderdelen gebruikt.

» je betaalt slechts 20% van de investering die je zou 
doen bij de aankoop van een nieuw rek. 

Ga naar www.ros-belux.eu

Heeft u rekken die een snelle, duurzame en kostenbesparende 
herstelling kunnen gebruiken?

NEEM CONTACT OP

http://www.ros-belux.eu
mailto:info%40ros-belux.eu?subject=Offerte%20Aanvraag%20ROS

