
Naam:      Charles
Beroep:   Vorkliftbestuurder
Sector:  Logistiek 

“IK WERK 
       VEILIG!”

Charles bestuurt een vorklift in een logistiek bedrijf. Hij is al jaren ongevalvrij, maar dat maakt hem vreemd 
genoeg een uitzondering. Charles: “Bijna al mijn collega’s  hebben ooit wel eens een ongeluk met een  
vorklift veroorzaakt of ondergaan. Soms met enkel blikschade als gevolg, maar meer dan eens ook met ernstige  
letsels en dus ook lange periodes van  werkongeschiktheid.”  

De reden?  “In een druk magazijn zoals het onze zijn er wel regels voor chauffeurs, maar de meesten kennen 
ze niet voldoende, en sommigen laten nog liefst de wet van de sterkste gelden. De gewone wegcode, dat 
geldt hier niet, hé!  Om ongevallen te vermijden is defensief rijden dus – nog meer dan op de gewone weg – 
van levensbelang,” licht Charles toe.

“Het is mijn taak als chauffeur om alles gezien te hebben en te anticiperen op onverwachte acties. Voorrang 
van rechts, een kort toetersignaal bij het uitrijden van de gangen, een beetje gas terugnemen in de bochten 
en rechts houden waar mogelijk, … Het zijn eenvoudige en logische principes, waar je een gewoonte van 
moet maken.”

“Meer nog, ik tracht ook mijn collega’s – zeker nieuwe medewerkers – bewust te maken van de gevolgen die 
één seconde onoplettendheid kan veroorzaken. Daarom heb ik de taak op me genomen om elke nieuwe col-
lega een opleiding te geven in veilig rijgedrag, specifiek voor in ons magazijn. Iedereen krijgt ook een boekje 
met de regels, en elke maand wordt er tijdens een toolboxmeeting één van de regels verder toegelicht.”

Charles staat nu bekend als ‘de agent’. Maar bekeuren doet hij niet: “Net omgekeerd. We hebben een  
systeem bedacht dat defensief rijgedrag beloont met punten. Wie genoeg punten spaart, kan een  
cadeautje uitkiezen om mee naar huis te nemen. Hier rijden geen cowboys meer rond, en dat maakt écht een 
verschil.”

Heeft u ook een inspirerend verhaal – groot of klein – dat u met ons wil delen? Contacteer ons. Wij verzamelen uw 
verhalen graag op onze website, zodat ze ook andere ondernemingen stimuleren te werken aan veiligheid.

Deze brief maakt deel uit van een complete motivatiecampagne met als slagzin “Ik werk veilig”. Meer weten? Surf naar 
www.vdp.com of spreek je preventieadvsieur aan.


