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Voorwoord 

Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Safety en Security Officier van Verbrugge 

Terminals B.V. (verder genoemd als Verbrugge). In dit rapport is onderzoek verricht naar de 

domeinen: arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid, veiligheidspsychologie en veiligheidscultuur. Dit 

rapport is naast een onderzoek naar een vernieuwde veiligheidsinstructie tevens de scriptie van Kim 

de Ridder, studente aan de opleiding Integrale Veiligheid aan Avans Hogeschool in Breda.  

Aan dit rapport is van 25 januari tot en met 6 juni gewerkt. De opdracht voor deze scriptie betreft het 

maken van een plan voor een vernieuwde modulaire veiligheidsinstructie ten behoeve van alle 

chauffeurs die de terminals van Verbrugge betreden. Allereerst is er een samenvatting in dit rapport te 

vinden. Vervolgens zijn de inleiding, methoden, de inhoudelijke hoofdstukken, conclusies en 

aanbevelingen beschreven en is aan het eind van dit rapport een literatuurlijst te vinden. Tot slot is er 

een apart boek gemaakt met daarin de bijlagen en de persoonlijke reflectie.  

De opdracht is bedoeld voor iedere chauffeur die bij Verbrugge komt, maar moet met name ontwikkeld 

worden voor de buitenlandse chauffeurs. Communicatie is het sleutelwoord binnen dit onderzoek. 

Hierbij is de grootste uitdaging om begrijpelijk te communiceren met anderstaligen en/of 

laaggeletterden. Figuur 1 laat zien waarom communicatie belangrijk is. Deze afbeelding is van 

toepassing op deze opdracht, omdat er zonder goede communicatie sneller fouten worden gemaakt 

en er sneller gevaarlijke situaties en overtredingen ontstaan.  

Graag wil ik dhr. P. van der Made hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van een 

afstudeerplaats en voor de begeleiding, adviezen en controle op mijn afstudeeropdracht. Ook mevr. E. 

van den Kieboom- Bolluyt wil ik hartelijk bedanken voor de goedkeuring van mijn plan van aanpak, het 

nakijken van de hoofdstukken en het geven van adviezen en het beantwoorden van mijn vragen. 

Daarnaast wil ik de medewerkers van de cargo, de security, de ICT-dienst en alle andere 

medewerkers van Verbrugge die mij geholpen hebben, bedanken voor het in kaart brengen van de 

huidige situatie en het geven van hun mening over de toepasbaarheid van de aanbevelingen binnen 

Verbrugge.  

 

Vlissingen, 6 juni 2016 

 

Kim de Ridder 

 

Figuur 1: Taalproblemen (Werkenveiligheid, 2012).  
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Samenvatting 

In opdracht van Verbrugge Terminals B.V. moet er een plan geschreven worden voor een nieuwe 

veiligheidsinstructie ten behoeve van de chauffeurs die komen laden en lossen op de terminals van 

Verbrugge. Deze nieuwe veiligheidsinstructie moet ontwikkeld worden vanwege de hoge kans op 

overtredingen door chauffeurs. De meest voor de hand liggende overtredingen zijn: uitstappen op de 

terminal, roken op de terminal en het meenemen van bijrijders. Een groot deel van de chauffeurs die 

bij Verbrugge komt laden of lossen is van buitenlandse afkomst. Met name de taalbarrière is hierbij 

een groot probleem, omdat communicatie met de buitenlandse chauffeurs problematisch kan zijn. Ook 

het verleden van Verbrugge toont de noodzaak van het veranderen aan. Dodelijke incidenten en een 

aantal incidenten waarbij ernstig lichamelijk letsel is opgetreden hebben ertoe geleid dat Verbrugge 

veranderingen in de veiligheidsvoorzorg overweegt.  

Uit het theoretisch kader komt naar voren dat handelingen grotendeels afhankelijk zijn van onbewust 

gedrag. In de veiligheidsinstructie moet dan ook rekening gehouden worden met het feit dat mensen 

niet continu bewust bezig zijn en dat sturing op het onbewust gedrag hierdoor belangrijk is. Methoden 

om onbewust te sturen op gedrag moeten integraal verwerkt worden om zo tot een goede mix te 

komen waarin de veiligheidsinstructie duidelijk en aantrekkelijk is voor de chauffeurs.   

 

De komst van de (goedkopere) buitenlandse chauffeurs in Nederland heeft ertoe geleid dat er 

problemen zijn ontstaan vanwege taalbarrières. Bij Verbrugge zijn er iedere week 10-15 

gesignaleerde overtredingen, waarvan een groot deel gepleegd wordt door buitenlandse chauffeurs. 

Tijdens een overtreding zijn er twee grote risico’s voor de chauffeurs, namelijk 1) het aanrijdgevaar en 

2) het beknellingsgevaar. Circa 71% van de chauffeurs die bij Verbrugge komt is buitenlands en kan 

alleen communiceren in hun moedertaal. Daarnaast komt een groot deel van de chauffeurs voor de 

eerste keer bij Verbrugge en is laag geschoold.  

Er is een aantal mogelijkheden om een veiligheidsinstructie duidelijk te maken (zonder gebruik te 

maken van geschreven of gesproken taal). Dit kan aan de hand van afbeeldingen waarin elementen 

worden verwerkt die voor iedereen duidelijk zijn. Zo zijn basisemoties cultuuronafhankelijk te begrijpen 

(de basisemoties zijn: woede, afgunst, angst, verdriet, verbazing en vreugde). Daarnaast kan 

cijfermateriaal gebruikt worden om telefoonnummers, stappen of handelingen duidelijk te maken. 

Wachttijden of een bepaald tijdstip kan universeel aangegeven worden door middel van een klok. 

Bepaalde kleuren worden instinctief geassocieerd met gevaar (rood) en veiligheid (groen) en kunnen 

hierdoor ook toegepast worden in de veiligheidsinstructie. Pijlen, pictogrammen of verkeersborden zijn 

tot slot ook mogelijke middelen om zonder tekst iets duidelijk te maken.  

Het probleem in de huidige situatie is dat de veiligheidsinstructie ineffectief blijkt te zijn, ondanks dat 

de veiligheidsinstructie op drie manieren wordt aangeboden: 

1. De veiligheidsinstructie wordt in geschreven vorm aangeboden (in verschillende talen). Deze tekst 

wordt vaak niet gelezen en is ook niet in iedere taal beschikbaar. 
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2. De veiligheidsvoorschriften worden middels een aantal afbeeldingen getoond, maar aan deze 

afbeeldingen wordt nauwelijks aandacht besteed.  

3. De veiligheidsvoorschriften worden via een veiligheidsfilm getoond aan (nieuwe) chauffeurs. Deze 

film wordt vaak niet of onvolledig bekeken.  

Het hebben van een begrijpelijke en allesomvattende veiligheidsinstructie biedt geen garantie dat de 

chauffeurs zich ook daadwerkelijk aan de regels zullen houden. Hiervoor zijn ook andere aspecten 

van belang: 

Wanneer een chauffeur een aantal uur op het terrein moet wachten (en de chauffeur onwetend is over 

de resterende wachttijd), zal de chauffeur sneller geneigd zijn om uit te stappen en navraag te doen, 

zelfs wanneer de chauffeur weet dat uitstappen verboden is. Hetzelfde geldt voor een onduidelijke 

routering. Door een onduidelijke routering stappen chauffeurs ook sneller uit om navraag te doen over 

de juiste route. In de huidige situatie kunnen de wachttijden soms oplopen tot meerdere uren, waarbij 

de chauffeur onwetend moet wachten. De borden kloppen niet altijd, zijn soms onduidelijk en 

onoverzichtelijk of ontbreken. De reden dat de borden soms niet kloppen is omdat er dagelijks 

wegafzettingen op het terrein zijn en er geen omleidingen worden aangegeven. Daarnaast hoort 

iedere chauffeur een plattegrond mee te krijgen, maar dit gebeurt vaak niet en ook houdt de route op 

de plattegrond geen rekening met de dagelijks veranderende wegafzettingen.  

 

Gastvrijheid is van invloed op de houding van de chauffeurs. In de huidige situatie worden de 

chauffeurs regelmatig klantonvriendelijk behandeld. Ook is het gebruikersgemak laag. Met name het 

papierwerk is erg gebruiksonvriendelijk. Doordat er voor de buitenlandse chauffeurs veel 

onduidelijkheid is, ontstaan er irritaties (met name tijdens de wachttijden, bij het invullen van papieren 

en bij het vinden van de route). Deze irritaties worden vervolgens versterkt vanwege de taalbarrière 

tussen het Verbrugge personeel en de chauffeurs.  

In de huidige situatie is er nauwelijks toegangscontrole op de chauffeurs. Zo wordt de 

veiligheidsinstructie niet getoetst maar hoeft de chauffeur alleen zijn handtekening te zetten op een 

veiligheidsinstructiepapier. Hiermee verklaart de chauffeur dat de instructie ontvangen en begrepen is.  

Omdat er geen toets is, komen veel chauffeurs onwetend het terrein op, dit terwijl de chauffeurs de 

grootste risicogroep zijn. Daarnaast hanteert Verbrugge een zwarte lijst. Op deze zwarte lijst staan 

chauffeurs die vanwege overtredingen het terrein niet meer op mogen. De handhaving op deze lijst 

ontbreekt, waardoor de chauffeurs alsnog het terrein kunnen betreden. Controle op de persoonlijke 

beschermingsmiddelen vindt niet plaats op basis van een verplichte checklist, waardoor deze controle 

soms vergeten wordt. Daarnaast is er weinig zicht en controle op eventuele bijrijders. 

Uniformiteit is van belang voor de duidelijkheid. In de huidige situatie hangen er veel losse 

voorschriften, die niet in één compleet overzicht te zien zijn. Ook worden er verschillende afbeeldingen 

gebruikt voor hetzelfde voorschrift. Veel afbeeldingen geven daarnaast aan dat de chauffeur niet uit 

zijn vrachtauto mag stappen. Deze afbeeldingen zorgen voor verwarring aangezien de chauffeurs op 

het terrein wel één keer moeten uitstappen, namelijk om de zeilen te openen.  
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Naast de praktische aspecten voor een veiligheidsinstructie, zijn er ook wettelijke verplichtingen. De 

wetgever heeft eisen opgesteld met betrekking tot het veilig werken. De eisen voor “derden” (waar de 

vrachtwagenchauffeurs onder vallen) zijn echter op een zodanige wijze beschreven dat de invulling 

ervan vrij ligt. Wat wel geëist wordt, is dat er doeltreffende maatregelen genomen moeten worden ter 

voorkoming van gevaar. Dit is een onhaalbare eis, want het 100% voorkomen van gevaar is 

onmogelijk. Wel kan er in de huidige situatie meer actie ondernomen worden om extra maatregelen ter 

voorkoming van gevaar te nemen. Vooral omdat er in de huidige situatie nog dagelijks gevaarlijke 

situaties voorkomen. Hieruit blijkt dat deze maatregelen onvoldoende werken of dat niet alle mogelijke 

maatregelen ter voorkoming van gevaar getroffen worden.  

Op basis van de wetgeving en aspecten die belangrijk zijn bij Verbrugge, moeten er in de 

veiligheidsinstructie minimaal de volgende punten naar voren komen: 1) De noodprocedures, 2) De 

verboden, 3) De verplichtingen, 4) De handelingen en uit te voeren stappen, 5) De gevaren en 6) De 

consequenties bij het niet naleven van de voorschriften. 

Om de veiligheid daadwerkelijk te kunnen verhogen moet er, naast een nieuwe veiligheidsinstructie, 

ook een oplossing komen voor de wachttijden, de routering, de gastvrijheid, de toegangscontrole en 

de uniformiteit. De aanbevelingen zijn gericht op deze zes punten en komen in essentie op het 

volgende neer: 

 De veiligheidsinstructie wordt getoond aan de hand van afbeeldingen; 

 De plaats waar gewacht moet worden, wordt verplaatst naar een locatie buiten het terrein;  

 De routering wordt duidelijker gemaakt en de omleiding wordt vooraf op de plattegrond al 

aangegeven; 

 De veiligheidsvoorschriften worden uniform en compleet weergegeven; 

 De chauffeur wordt, op basis van een paspoortscan, gecontroleerd op 1) De zwarte lijst, 2) Of 

de chauffeur voor de eerste keer aankomt bij Verbrugge en 3) Of de chauffeur al in het bezit is 

van een veiligheidsinstructie en zo ja, of deze nog geldig is; 

 Tot slot moet het gehele proces dat de chauffeur doorloopt duidelijker worden door de 

bovenstaande punten. Hierdoor wordt de gastvrijheid verhoogd en gaat het irritatieniveau 

omlaag.  
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1. Inleiding 

 

Begrijpt u deze instructie?.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Poolse veiligheidsinstructie (2safe, 2013).  
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Of begrijpt u deze instructie beter?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Handleiding Ikea (Presopro, 2013). 
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Deze twee afbeeldingen (figuur 2 en figuur 3) geven in het kort een goed inzicht in de noodzaak van 

dit onderzoek. De afstudeeropdracht verstrekt door Verbrugge, betreft het ontwikkelen van een 

veiligheidsinstructie voor de chauffeurs die komen laden en lossen op de terminals van Verbrugge. 

Om een duidelijk beeld van deze afstudeeropdracht te krijgen en het nut en de noodzaak hiervan in te 

zien, begint dit hoofdstuk met een beschrijving van de organisatie en de aanleiding voor het maken 

van dit rapport. Vanuit deze aanleiding zijn er een doel- en probleemstelling opgesteld. Uit deze 

probleemstelling zijn deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen vormen, na de methodiek, de 

verdere hoofdstukken. Vervolgens is er een begripsafbakening gemaakt. In deze begripsafbakening 

worden begrippen uit de probleemstelling gedefinieerd. Tot slot is er aan het einde van het hoofdstuk 

een opbouw van dit rapport te vinden.  

1.1 Beschrijving organisatie 

De Verbrugge Groep bestaat uit vijf verschillende B.V.’s. De directeur van de Verbrugge Groep is dhr. 

Verbrugge. De Verbrugge Groep bestaat uit:  

 Verbrugge International B.V.,  

 Verbrugge Terminals B.V.,  

 Verbrugge Internationale Wegtransporten B.V.,  

 Verbrugge Marine B.V. en  

 Verbrugge Customs B.V.” (Verbrugge, n.d.).  

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor Verbrugge Terminals B.V. waarvan dhr. M. van Rijt directeur is. 

Onder Verbrugge Terminals B.V. vallen vier locaties (Waarvan twee in Vlissingen, één in Terneuzen 

en één in Zeebrugge). Bij Verbrugge Terminals B.V. zijn onder andere het management inclusief de 

Safety and Security Officier (SSO) en de havenwerkers werkzaam. Het beveiligingsbedrijf dat bij 

Verbrugge werkzaam is, is een extern ingehuurd bedrijf. De beveiliging van de terreinen in Nederland 

is belegd bij Elie Beveiliging uit Goes. In Zeebrugge is de beveiliging gelegd bij het beveiligingsbedrijf 

G4S (Verbrugge, n.d.). De SSO is, naast de beveiliging, de enige medewerker van de 

veiligheidsafdeling en is, in lijn met de operations manager, per locatie verantwoordelijk voor de 

veiligheid. De opdracht is uitgevoerd onder leiding van de SSO. Ook is er binnen Verbrugge een 

Stuurgroep Veiligheid. Deze Stuurgroep Veiligheid komt wekelijks bijeen om de huidige 

veiligheidssituatie te bespreken en deze zo nodig te verbeteren (Verbrugge, n.d.). De hoofdtaken van 

de SSO zijn: 

 Adviseren aan de leiding en zorgdragen voor de veiligheid binnen het bedrijf. Waaronder het 

verplichten van het dragen van de PBM’s, het observeren en controleren van de 

medewerkers, het geven van veiligheidsvoorlichting, het zorgdragen voor de BHV-organisatie, 

het opstellen en actueel houden van de RI&E, het opleggen van de handhavingsmiddelen, het 

bijhouden van de (bijna) incidenten en alle andere veiligheidsgerelateerde administratie.  

 Zorgdragen voor de beveiliging van het bedrijf en hierover adviseren aan de leiding.  
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Waaronder het toepassen van de ISPS-code, het samenwerken met naastgelegen bedrijven 

en politie in de strijd tegen drugshandel en diefstal, het toepassen en het onderhoud  van 

fysieke beveiligingen (hekken, camerabeelden etc.) en het in dienst hebben van een 

beveiligingsbedrijf (Verbrugge, n.d.).  

1.2 Aanleiding 

De aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe veiligheidsinstructie heeft te maken met het feit 

dat er veel terreinregels overtreden worden waardoor het risico op gevaarlijke situaties dagelijks 

aanwezig is. Hierbij is niet duidelijk of de terreinregels bewust overtreden worden of dat de regels 

overtreden worden omdat men de regels niet (goed genoeg) kent. Daarnaast is het ook mogelijk dat 

zowel een combinatie van onwetendheid en het niet willen naleven van de regels een reden is voor de 

overtredingen.   

In het verleden hebben zich meerdere incidenten voorgedaan waaronder dodelijke incidenten en een 

aantal ongelukken waarbij zwaar lichamelijk letsel is opgetreden. Iedereen die op de terminals van 

Verbrugge aanwezig is kan bij het niet juist naleven van de veiligheidsvoorschriften in gevaarlijke 

situaties terechtkomen. Dit veiligheidsprobleem heeft dan ook betrekking iedereen die zich bevindt op 

het terrein van Verbrugge: waaronder bezoekers, eigen personeel en chauffeurs. Met name de 

chauffeurs maken de meeste overtredingen. Omdat de chauffeurs de meeste overtredingen maken, is 

deze opdracht alleen gericht op de chauffeurs. Met het terrein van Verbrugge wordt het operationele 

gebied achter de slagbomen bedoeld (het kantoor bevindt zich hier niet binnen).  

Het voorkomen van incidenten is ook voor Verbrugge zelf van belang. Verbrugge is verantwoordelijk 

voor iedereen op het terrein en hecht er veel waarde aan dat de bezoekers, chauffeurs en eigen 

medewerkers gezond naar huis gaan. Het probleem uit zich in de praktijk voornamelijk tijdens de 

dagelijkse werkzaamheden bij de terminals en dan met name op het gebied van aanrijdgevaar. De 

groepen die het meest met groot rollend materieel in aanraking komen zijn de havenwerkers en de 

chauffeurs. Deze twee groepen lopen dan ook de grootste risico’s.  

Vanwege de hoge kans op aanrijdingen en de eerdere incidenten, heeft Verbrugge besloten dat 

niemand mag lopen op de terminals
1
. De gevaarlijkste (en een van de meest voorkomende 

overtredingen) is dat de chauffeurs op het terrein uit de vrachtauto stappen en gaan rondlopen op het 

terrein. Dit lopen op het terrein gebeurt vaak door buitenlandse chauffeurs onder andere omdat deze 

chauffeurs regelmatig de weg kwijt zijn, geen zin hebben om in de cabine te wachten of omdat de 

chauffeurs de vrachtauto direct willen afbinden na belading in plaats van af te binden op de exit-

parking plaats.  

Een groot deel van de buitenlandse chauffeurs spreekt geen Nederlands, Engels of Duits. Hierdoor is 

het nagenoeg onmogelijk om te communiceren met deze buitenlandse chauffeurs.  

 

                                                      
1
 Met uitzondering van de exit-parking plaats, waar de chauffeurs binnen de gele belijning naar de 

receptie moeten lopen om een exit-pas te krijgen en vervolgens terug naar de vrachtauto moeten 
lopen. Een andere uitzondering zijn de opstelplaatsen. Hier moeten de chauffeurs uitstappen om de 
zeilen te openen. 
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Deze taalbarrière wordt voornamelijk ondervonden door de security, door de cargo-baliemedewerkers 

en door de havenwerkers. Het probleem begint bij de inschrijfbalie. Bij de inschrijfbalie krijgen de 

medewerkers van Verbrugge te maken met chauffeurs die moeite hebben om zichzelf in te schrijven 

en om de route te begrijpen.  

De security ondervindt dit probleem doordat de overtredingen die gemaakt worden geconstateerd, of 

doorgebeld worden aan de security en de security de overtreders van het terrein moet sturen. Tot slot 

krijgen de havenwerkers, die in grote heftrucks rijden, te maken met de wandelende chauffeurs op het 

terrein. De havenwerkers verwachten geen wandelende chauffeurs en hebben daarnaast slecht zicht 

op de omgeving vanuit de heftruck. 

Vermoedelijk is onwetendheid of onwil een belangrijke factor voor het ontstaan van deze risicovolle 

situaties. Verbrugge probeert dit probleem continu aan te pakken en maakt op dit moment de 

veiligheidsregels duidelijk door middel van afbeeldingen, pictogrammen, veiligheidsregels in 16 

verschillende talen en via een korte instructievideo. Dit blijkt nog onvoldoende bewustzijn te creëren 

en daarom is er een afstudeeropdracht opgesteld waarbij de veiligheid voor de chauffeurs verhoogd 

dient te worden middels een nieuwe veiligheidsinstructie. Een veiligheidsinstructie voor het eigen 

personeel, de bezoekers en de contractors moet ook ontwikkeld worden, maar valt buiten deze 

opdracht. De reden dat dit probleem nu extra aangepakt moet worden is omdat  Verbrugge  de 

noodzaak inziet voor het aanscherpen van de veiligheidsinstructies.   

 

De veiligheidsinstructie moet gemaakt worden ten behoeve van de volgende vier functies:  

1. De veiligheidsinstructie moet een leerelement hebben, het moet aanzetten tot bewustzijn. 

2. Daarnaast moet de veiligheidsinstructie motiveren tot veilig gedrag. Motiveren kan extrinsiek 

en intrinsiek gebeuren.  

3. Vervolgens moet de veiligheidsinstructie beschikbaar zijn voor naslagwerk, bijvoorbeeld 

wanneer men het niet meer goed weet en de instructie opnieuw wil doornemen. 

4. Tot slot heeft een veiligheidsinstructie een juridisch element in zich. Aan een 

veiligheidsinstructie zitten namelijk wettelijke verplichtingen (zie hoofdstuk 7) (Calliope, 2008). 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling voor het maken van de vernieuwde veiligheidsinstructie luidt als volgt: 

Het verhogen van de veiligheid door het schrijven van een plan voor een vernieuwde, complete, 

controlerende, makkelijk te begrijpen en aan te passen veiligheidsinstructie die ontwikkeld wordt voor 

chauffeurs en met name anderstalige chauffeurs die bij Verbrugge Terminals B.V. op de locaties 

Vlissingen, Terneuzen als ook Zeebrugge komen laden- en/of lossen.  

 

 

 

 



   18 

 

1.4 Probleemstelling  

De probleemstelling voor het maken van de vernieuwde veiligheidsinstructie luidt als volgt: 

Welke elementen moet het plan voor een nieuwe veiligheidsinstructie bevatten om tot een 

vernieuwde, complete, controlerende, makkelijk te begrijpen en aan te passen instructie te komen die 

ontwikkeld wordt voor chauffeurs en met name anderstalige chauffeurs die bij Verbrugge Terminals 

B.V. op de locaties Vlissingen, Terneuzen als ook Zeebrugge komen laden- en/of lossen en waardoor 

de veiligheid verhoogd wordt? 

1.5 Deelvragen 

Naast de doel- en probleemstelling zijn er deelvragen opgesteld om bepaalde aspecten uit de 

probleemstelling nader te belichten. Deze deelvragen vormen bij het eindrapport een indeling van de 

hoofdstukken.  

1. Welke elementen zijn er van belang bij het maken van een veiligheidsinstructie en bij het 

aanbieden van informatie en welke theoretische kaders passen hierbij? 

2. Wat is (mis)communicatie en welke elementen zijn hierbij van belang? 

3. Hoe is het gesteld met de huidige veiligheidssituatie van Verbrugge Terminals B.V.? 

4. Hoe ziet de gewenste veiligheidsinstructie en situatie eruit bij Verbrugge Terminals B.V.? 

5. Welke juridische eisen zijn er verbonden aan de veiligheidsinstructie van Verbrugge Terminals 

B.V.? 

6. Hoe pakken andere bedrijven het communicatieprobleem met buitenlandse chauffeurs aan? 

1.6 Begripsafbakening 

In de afbakening worden de nodige begrippen toegelicht die in de doelstelling, probleemstelling en 

deelvragen beschreven staan en eventuele begrippen die toegevoegde waarde hebben voor het 

rapport maar niet in de doelstelling beschreven staan. Hierdoor wordt concreet gemaakt wat de 

begrippen inhouden en wat de afbakening is binnen dit rapport. Dit om duidelijk te maken op welke 

wijze deze begrippen geïnterpreteerd dienen te worden.  

 Veiligheidsinstructie 

De veiligheidsinstructie is een richtlijn die werknemers, of andere aanwezigen op het terrein, voorziet 

van de juiste veiligheidsinformatie. In de veiligheidsinstructie worden aanwijzingen gegeven over hoe 

men iets moet doen, volgens welke handeling men moet werken en wat men niet mag doen. Dit met 

het doel om gevaarlijke situaties te voorkomen. Hieronder vallen onder andere de regels met 

betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen, de terreinregels, de noodprocedures en een 

voorlichting van de gevaren. De veiligheidsinstructie is niet beperkt tot de regels aan de ingang, maar 

betreft alle aanwijzingen die noodzakelijk zijn om veilig op het terrein te kunnen bewegen en stopt 

zodra iedereen het terrein verlaten heeft.  

 Bezoekers 

Een bezoeker is een ieder die incidenteel het terrein van Verbrugge wil betreden en op het terrein 

geen werkzaamheden uitvoert in dienst van Verbrugge.  
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Onder bezoekers worden onder andere de scheepsleveranciers, de schipper, de bemanning van de 

schepen en de familieleden verstaan. Maar ook loodsen, contractors, surveyors, overheidsdiensten 

(Inspectie Leefomgeving en Transport, Politie, Marechaussee en de douane) en alle overige personen 

die het terrein bezoeken vallen onder de term ‘bezoekers’.  

 Chauffeur 

De term ‘chauffeur’ betekent de bestuurder van een voertuig (Encyclo, n.d.). In het geval van 

Verbrugge wordt er met de term ‘chauffeur’ de vrachtwagenchauffeur bedoeld. Gemiddeld komen er 

bij Verbrugge zo’n 150-200 chauffeurs per dag vanuit verschillende landen om te laden en/of te 

losssen.  

 Havenwerkers 

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de operationele werkzaamheden op het terrein, zoals het 

laden en lossen van goederen. De havenwerkers zijn zowel werkzaam op schepen als ook op de kade 

en in de loodsen. Onder havenwerkers vallen ook de heftruckchauffeurs. 

 Verbrugge Terminals B.V.  

Het onderzoeksgebied heeft betrekking op alle locaties van Verbrugge Terminals B.V. Verbrugge 

Terminals B.V. is een logisitieke en ondersteunende dienstverlener met terminals in Vlissingen, 

Terneuzen en Zeebrugge (Verbrugge, n.d.). Verbrugge heeft vier terminals. Twee in Vlissingen 

(Zeeland Terminal en de Scaldia Terminal), één in Terneuzen en één in Zeebrugge. 

 

1. Zeeland Terminals (zie figuur 4: Zeeland Terminals) 

Maximale diepte langs de kade:  12.50   meter (LLWS) 

Haven breedte:    372  meter 

Lengte van de kade:   1.200   meter 

Terminal gebied:   1.100.000  m2  

Loodsruimte:    410.000  m2    

 

2. Scaldia Terminals (zie figuur 5: Scaldia Terminals) 

Maximale diepte langs de kade:  14.60  meter (LLWS) 

Haven breedte:    250   meter 

Lengte kade:    1.715  meter 

Terminal gebied:   764.000 m2 

Loodsruimte:    312.000 m2 

 

 

 

Figuur 4: Zeeland Terminals 
(Verbrugge, n.d.). 

Figuur 5: Scaldia Terminals 
(Verbrugge, n.d.). 
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3. Terneuzen Terminals (zie figuur 6: Terneuzen Terminals) 

Maximale diepte langs de kade:  12.25   meter (LLWS) 

Haven breedte:    250  meter 

Lengte van de kade:   1.800  meter 

Terminal gebied:   500.500 m2 

Loodsruimte:    250.000 m2    

     

4. Zeebrugge Terminals (zie figuur 7: Zeebrugge Terminals) 

Maximale diepte langs de kade  16.50  meter (LLWS) 

Haven breedte:    300  meter 

Lengte van de kade:   500  meter 

Terminal gebied:   250.000 m2 

Loodsruimte:    41.000  m2   

(Verbrugge, n.d.). 

Op figuur 8 zijn de locaties geografisch weergegeven. Dit zijn van links naar rechts: Zeebrugge, 

Vlissingen en Terneuzen.  

 

Figuur 8: Google Maps Westerschelde (Googlemaps, n.d.). 

 Veiligheid en veiligheidssituatie  

De afwezigheid van gevaar, of de mate waarin men beschermd is tegen gevaar door middel van 

maatregelen. Dit zowel op safety als ook op security gebied (Wikipedia, 2015).  

 Risico 

Het risico (R) is de kans (K) dat een gevaar optreedt maal het effect (E) dat dit gevaar kan hebben (R 

= K x E) (Managementsite, 2008).   

 Soortgelijke bedrijven  

Onder soortgelijke bedrijven vallen bedrijven die net als Verbrugge een logistieke dienstverlener zijn 

en/of bedrijven die te maken hebben met werknemers van verschillende nationaliteiten.  

Figuur 6: Terneuzen 
Terminals (Verbrugge, n.d.). 

Figuur 7: Zeebrugge 
Terminals (Verbrugge, n.d.).  
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 Laaggeletterdheid 

Mensen die niet, nauwelijks of alleen met veel moeite en concentratie eenvoudige zinnen kunnen 

lezen en schrijven (Tabularasa, n.d.).  

1.7 Opbouw rapport 

In dit hoofdstuk is een inleiding gegeven over het onderzoek. Hierin zijn de aanleiding, het doel en de 

afbakening toegelicht. Hoofdstuk 2 beschrijft de methoden. In de methoden wordt het 

onderzoeksontwerp, de analyseprocedure, de betrouwbaarheid en de validiteit toegelicht. In hoofdstuk 

3 wordt het theoretisch kader behandeld. In het theoretisch kader zijn bestaande onderzoeken, die 

relevant zijn voor de veiligheidsinstructie, toegelicht. Ook wordt in dit hoofdstuk een toelichting 

gegeven op de perspectieven, op de veiligheidsdomeinen en op de relatie met duurzaamheid. 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het belangrijkste onderdeel van een veiligheidsinstructie, 

namelijk communicatie. Hierin wordt beschreven wat communicatie is en waardoor er 

miscommunicatie op kan treden.  

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de huidige situatie met daarin de achtergronden van de 

chauffeurs, maar ook een beschrijving van het probleem en de ernst van het probleem. Hoofdstuk 6 

geeft een beschrijving van de gewenste situatie op het gebied van de veiligheidsinstructie. Ook 

worden de stakeholders genoemd die belang hebben bij de gewenste situatie. In hoofdstuk 7 worden 

de juridische eisen toegelicht die betrekking hebben op de veiligheidsinstructie van de chauffeurs. In 

hoofdstuk 8 worden de bedrijven, openbare ruimtes en instellingen toegelicht die voor dit onderzoek 

benaderd zijn met daarbij uitleg over de geleerde of nuttige aspecten die hieruit naar voren zijn 

gekomen en de relevantie hiervan voor de veiligheidsinstructie. Vervolgens worden de conclusies van 

dit onderzoek toegelicht en zijn er, op basis van de conclusies, aanbevelingen gemaakt. In de 

aanbevelingen zit tevens een korte lijst met actiepunten om de aanbevelingen te kunnen uitvoeren. 

Tot slot is er een literatuurlijst te vinden en zijn de bijlagen en het reflectieverslag in een apart boek 

beschreven. 
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2. Methoden 

In het hoofdstuk ‘methoden’ wordt toegelicht hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en op welke wijze de 

informatie verzameld en geanalyseerd is.  

2.1 Onderzoeksontwerp en dataverzamelingsmethoden 

Dit rapport is voornamelijk kwalitatief van aard. Bij kwalitatief onderzoek is het van belang om te kijken 

naar de feitelijke omstandigheden. Hierbij kunnen de volgende vragen onderzocht worden:  

1. Worden de regels opzettelijk overtreden of is dit onwetendheid?,  

2. Wie overtreedt de regels?,  

3. Hoe vaak worden de regels overtreden?  

4. Wat gebeurt er met de overtreders?  

5. Welke maatregelen worden er genomen om overtredingen tegen te gaan? 

Om hier achter te komen wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van observaties, open interviews en 

literatuuronderzoek (Verhoeven, 2011). Er is voor dit onderzoek bewust gekozen om de nadruk op 

kwalitatief onderzoek te leggen. Kwantitatief onderzoek in de vorm van cijfermateriaal geeft goede 

inzichten, maar verklaart niet waarom het probleem er is. Kwalitatief onderzoek kan dit probleem wel 

achterhalen. 

Het kwalitatieve onderzoek wordt vanuit verschillende veiligheidsdomeinen en perspectieven 

behandeld. Zo wordt er onder andere gekeken vanuit de volgende veiligheidsdomeinen: 

arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid, veiligheidscultuur en sociale veiligheid. Daarnaast wordt er 

gekeken vanuit verschillende perspectieven om het probleem integraal te behandelen, zoals vanuit 

juridisch, technologisch, economisch, politiek, maatschappelijk en psychologisch oogpunt.  

De belangrijkste gegevens die nodig zijn voor dit onderzoek zijn de bedrijfsspecifieke gegevens, de 

ongevalcijfers, gegevens met betrekking tot de huidige werkwijzen, de routering en de werkwijzen van 

soortgelijke bedrijven. Deze gegevens zijn belangrijk omdat het voor de inzichtelijkheid noodzakelijk is 

om eerst de huidige situatie in kaart te brengen. Gegevens van andere bedrijven zijn van belang om te 

leren. De bedrijfsspecifieke gegevens en de huidige werkwijzen kunnen via het intranet, observaties, 

interviews, persoonlijke gesprekken en via de SSO verkregen worden. Middels internet en persoonlijk 

contact is het gelukt om achter informatie over de werkwijzen van soortgelijke bedrijven te gekomen.  

Bij dit kwalitatieve onderzoek wordt voornamelijk gebruikgemaakt van de methoden: observeren, 

interviewen, benchmarking en literatuuronderzoek. Voor deze vier methoden is gekozen vanwege 

diverse redenen, de redenen hiervoor zijn hieronder toegelicht.  
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2.1.1 Observatie 

 Om een duidelijker beeld te krijgen van de huidige situatie en om te kijken waar de knelpunten 

liggen, wordt er gebruikgemaakt van de methode ‘observatie’. Bij deze observaties zijn de 

personen niet vooraf geselecteerd, maar wordt er gekeken naar alledaagse situaties. Dit 

gebeurt deels in een verhulde en deels in een onverhulde setting. De observaties zijn verhuld 

voor de chauffeurs, maar voor de baliemedewerkers en de security zijn deze observaties 

onverhuld. De observaties worden uitgevoerd bij de balie van de security en bij de balie van 

de cargo. Hierbij worden voornamelijk de vrachtwagenchauffeurs geobserveerd, maar hierbij 

wordt automatisch ook het handelen van de cargo-medewerkers en de security/visitatiedienst 

geobserveerd. Daarnaast wordt er ook indirect geobserveerd bij de security. Dit indirect 

observeren van de havenwerkers en de chauffeurs vindt plaats middels camerabeelden. 

o Er is gekozen voor de methode ‘observatie’ omdat via observaties het feitelijke gedrag 

waargenomen kan worden en gedrag waarvan men zichzelf niet altijd bewust is. Tijdens 

observaties kan gekeken worden naar de handelingen van de chauffeurs en de mate waarin 

deze handelingen duidelijk zijn. Een nadeel hiervan is dat lang niet alles waargenomen kan 

worden, dit gezien de relatief korte tijd van observeren en de omvang van de terreinen.  

 

2.1.2 Interview 

 Om ervaringen en tips mee te nemen in dit onderzoek, worden er interviews afgenomen bij 

andere bedrijven. Deze interviewvragen worden vooraf opgesteld. Daarnaast worden er 

persoonlijke gesprekken gehouden met het personeel van zowel de binnen- als ook de 

buitendienst van Verbrugge. Deze persoonlijke gesprekken zijn niet gepland waardoor hier in 

de bijlage ook geen vragenlijst over te vinden is. De uitkomsten hiervan worden wel verwerkt 

in de tekst. Veel persoonlijke gesprekken zullen plaatsvinden tijdens de observaties en de 

rondwandelingen.  

o Voor interviews en persoonlijke gesprekken is gekozen omdat er tijdens interviews en 

persoonlijke gesprekken meer diepgaande vragen gesteld kunnen worden, met name over 

ervaringen en meningen. Informatie van nieuwe en juist ook oudere werknemers kunnen 

bijdragen aan nieuwe inzichten. Een nadeel van het interviewen is dat het veel tijd kost en dat 

persoonlijke eigenschappen en achtergronden de betrouwbaarheid van de informatie kunnen 

aantasten. 

2.1.3 Benchmarking 

 Met benchmarking worden de prestaties en werkwijzen van het eigen bedrijf vergeleken met 

andere soortgelijke bedrijven die op bepaalde aspecten beter scoren dan het eigen bedrijf. 

Benchmarking is het vergelijken en analyseren van deze verschillen om aan de hand daarvan 

te leren en verbeteringen door te voeren binnen het eigen bedrijf (Quality-support, n.d.).  

o Voor de methodiek benchmarking is gekozen omdat het veel tijd en geld kan besparen als 

men van elkaar leert. Ook kan er via benchmarking breder gezocht worden naar oplossingen. 

Een nadeel van benchmarking is dat niet alle bedrijven gelijk zijn en niet alle bedrijven hun 

werkwijze willen delen, of niet de tijd en moeite nemen om van elkaar te leren.  
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2.1.4 Literatuuronderzoek 

 Tijdens het gehele onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van literatuuronderzoek. Er 

wordt gezocht naar theorieën die onder andere betrekking hebben op communicatie, 

veiligheid, aantrekkelijkheid en het gebruik van afbeeldingen. Bij dit literatuuronderzoek wordt 

zo veel mogelijk gebruikgemaakt van wetenschappelijk controleerbare bronnen. Sites die 

hierbij onder andere gebruikt zullen worden, zijn: Google Scholar, Kaluga, HBOkennisbank.nl, 

ARBO-online.nl, TNO, Veiligheid.nl, Verbrugge.nl, Intranet.Verbrugge.nl, bedrijfssites en sites 

afkomstig van de overheid. Daarnaast wordt er via Google.nl ook gezocht op niet-

wetenschappelijk controleerbare websites. Dit omdat er via de zoekmachine Google veel 

informatie te vinden is over de verschillende wijzen van communiceren, maar ook over het 

gebruikmaken van beeldtaal en het aantrekkelijk maken van reclames. De nuttige informatie 

die hieruit gevonden kan worden, zal gecontroleerd worden aan de hand van de bron die 

vernoemd staat in het stuk. Hierbij wordt gezocht naar de primaire bron.  

o Voor de methodiek literatuuronderzoek is gekozen omdat het een goedkope, snelle en 

gemakkelijke manier is om aan informatie te komen. Wel moet hierbij opgelet worden dat niet 

alle informatie betrouwbaar is. 

2.2 Analyseprocedure 

Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende methoden uit het onderzoeksontwerp is de 

informatie geanalyseerd en omgezet in resultaten. De wijze van analyseren verschilt per methodiek.  

2.2.1 Observatie 

De uitkomsten van de observaties worden geanalyseerd en op basis van hoe vaak een bepaalde 

(onjuiste) gedraging voorkomt wordt deze gedraging bijgehouden.  

Naarmate bepaalde (onjuiste) gedragingen meerdere malen bij verschillende personen geobserveerd 

zijn, kan dit van belang zijn voor het verder verloop van het onderzoek. Deze handelingen worden 

genoteerd in een tabel (zie bijlage I). Aan de hand van deze handelingen worden er extra vragen 

gesteld in de interviews. 

Ook wordt er geobserveerd tijdens een eenmalige test. Dit om na te gaan of het voor de chauffeurs 

duidelijk is welke handelingen uitgevoerd moeten worden en welke route men moet volgen. 

Hierbij zal een persoon die niet eerder op het terrein gereden heeft (en dus onbekend is met de 

indeling ervan) een proefrit maken. Middels deze proefrit kan men nagaan of het duidelijk is welke 

handelingen uitgevoerd dienen te worden en of de juiste route duidelijk is. 

2.2.2 Interview 

De interviews worden na het afnemen ervan uitgewerkt en geanalyseerd. De uitkomsten worden 

bekeken en de overeenkomsten en verschillen tussen deze interviews zullen beschreven worden in 

hoofdstuk 5 huidige situatie.  

2.2.3 Benchmarking  

De informatie en ideeën die afkomstig zijn van benchmarking worden geanalyseerd door middel van 

controle op de haalbaarheid en de effectiviteit binnen Verbrugge.  Deze informatie wordt vervolgens 

verder verwerkt in de aanbevelingen. 



   26 

 

2.2.4 Literatuuronderzoek 

Bij literatuuronderzoek wordt informatie gelezen vanuit verschillende relevante perspectieven, om zo 

informatie in te winnen voor het onderzoek. De belangrijke informatie wordt vervolgens met de 

bijbehorende bron gekopieerd naar een apart bestand. Dit bestand vormt hierdoor als het ware een 

soort boek met nuttige informatieonderdelen waaruit tijdens dit onderzoek, indien nodig, informatie 

gehaald kan worden.  

2.3 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn van belang om de kwaliteit van een rapport te beoordelen. 

Betrouwbaarheid is de mate waarin een onderzoek vrij is van toevallige fouten (Verhoeven, 2011). Bij 

herhaling van dit onderzoek in een andere periode zou hier hetzelfde resultaat uit moeten komen. De 

betrouwbaarheid wordt geborgd door het onderzoek herhaalbaar te maken middels standaardisering. 

Het stellen van vragen tijdens een interview die betrekking hebben op een langere periode draagt bij 

aan het verhogen van de betrouwbaarheid. Het herhaalbaar maken van dit onderzoek is gerealiseerd 

door een gedetailleerde beschrijving te geven van de stappen en onderzoeksmethoden die bij dit 

onderzoek gebruikt zijn. Daarnaast verhogen ook bijlagen met daarin de interviewvragen en de 

bronnenlijst de betrouwbaarheid. 

  

De betrouwbaarheid hangt niet alleen af van het onderzoek, maar ook van de onderzochte personen. 

Wanneer dit onderzoek over een aantal maanden herhaald zou worden, kan het zijn dat er ander 

personeel werkzaam is bij Verbrugge en ook de dagelijks wisselende chauffeurs kunnen zorgen voor 

andere uitkomsten in de observaties en interviews. Ook dezelfde medewerkers kunnen afwijkende 

antwoorden geven bij interviews, waardoor dit de betrouwbaarheid ondermijnt.  

 

De validiteit is de mate waarin een onderzoek vrij is van systematische fouten. Validiteit is onder te 

verdelen in interne en externe validiteit. Interne validiteit gaat over het trekken van de juiste 

conclusies. De interne validiteit is verhoogd door het houden van een pilot. Bij deze pilot wordt 

getoetst of de chauffeurs de veiligheidsregels snappen wanneer deze veiligheidsinstructie geen tekst 

bevat (zie bijlage II). De betrouwbaarheid is een voorwaarde voor het bepalen van de validiteit van het 

onderzoek (Verhoeven, 2011). De validiteit wordt verhoogd door de periode van het onderzoek niet te 

lang te houden, door te zorgen dat de vragenlijst vooraf juist is opgesteld, door uitleg te geven in de 

interviews over de betekenis van bepaalde begrippen (begripsvaliditeit) en door een goede afbakening 

van het onderzoek te geven. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de interviews niet gehouden worden 

net na een extern voorval (bijvoorbeeld een bedrijfsincident), omdat dit de mening van der 

geïnterviewde sterk kan beïnvloeden (Verhoeven, 2011).  
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3. Theoretisch kader  

Aangezien er geen eerdere onderzoeken zijn geweest naar veiligheidsinstructies, gericht op 

buitenlandse chauffeurs, is er in dit theoretisch kader gezocht naar onderzoeken die gericht zijn op 

elementen die kunnen bijdragen aan het maken van een goede veiligheidsinstructie. Een 

veiligheidsinstructie heeft alles te maken heeft met communicatie en gedrag (het kennen en willen 

naleven van de voorschriften). Hierdoor is het theoretisch kader gebaseerd op onderzoeken op het 

gebied van communicatie en gedrag. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om taalbarrières op 

te heffen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van taalcursussen, een tolk of door nieuwe technologische 

middelen in te zetten zoals applicaties (apps). Al deze methoden zijn niet van toepassing bij 

Verbrugge vanwege de enorme diversiteit aan talen, de hoge kosten en het eenmalig karakter dat de 

bezoeken meestal hebben, maar ook omdat veel chauffeurs qua technologie nog achterlopen op de 

meeste Nederlanders (niet iedere buitenlandse chauffeur heeft een smartphone). Omdat deze 

methoden niet uitvoerbaar zijn, zijn hieronder alleen de theorieën en methoden beschreven die wel 

van toepassing (kunnen) zijn op de veiligheidsinstructie.  

3.1 Gedrag 

Voorlichting heeft kennisverhoging en bewustzijn tot doel. Veiligheidskennis kan verhoogd worden 

door middel van een veiligheidsinstructie. Het bewustzijn (het daadwerkelijk handelen) veranderen is 

moeilijk, dit omdat gedrag voornamelijk bestaat uit onbewuste/automatische handelingen (zie tabel 1).  

 

 

   

 

 

 

 

Tabel 1: Voorlichting en gedrag (Ridder, 2016).  

Doordat het grootste gedeelte van het gedrag onbewust is, moet hier ook rekening mee gehouden 

worden tijdens het ontwikkelen van een veiligheidsinstructie. Door kennis te krijgen van het gedrag 

kan er bij de veiligheidsinstructie ingespeeld worden op het onbewuste gedrag.  

Hieronder zal allereerst het bewuste gedrag toegelicht worden met de bijbehorende theorieën en 

vervolgens het onbewuste gedrag met de bijbehorende theorieën. Tot slot zullen de perspectieven en 

de veiligheidsdomeinen die gebruikt worden bij dit onderzoek beschreven worden en wordt de relatie 

met duurzaamheid toegelicht.  
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gepland 5% 
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3.2 Bewust gedrag 

Bewust gedrag is het gedrag waar van te voren over nagedacht wordt. Bewust gedrag wordt niet vaak 

vertoond, maar voornamelijk bij belangrijke keuzes of keuzes voor een langere termijn (zoals 

bijvoorbeeld het kopen van een huis) (Gertjanschop, n.d.). 

Kahneman (2011) beschrijft dat de hersenen, die verantwoordelijk zijn voor het bewuste en 

onbewuste gedrag, verdeeld zijn in twee systemen. Hierbij noemt Kahneman de oude hersendelen 

systeem 1 en het jongere deel van de hersenen, waarin logisch wordt nagedacht, noemt hij systeem 2 

(zie figuur 9) (Panview, n.d.).  

 

Figuur 9: Hersenen verantwoordelijk voor bewust en onbewust gedrag (Whoincontrol, 2012). 

Systeem 1 zoekt continu naar bekende patronen, korte termijn voordelen en sluiproutes en stuurt op 

basis daarvan het gedrag aan (cognitief gemak). Bij routinehandelingen werkt dit goed, behalve 

wanneer er iets mis gaat of er iets onverwachts gebeurt. Het bewustzijn zit in systeem 2. Bewust 

nadenken duurt langer. Hierdoor kan het zijn dat systeem 2 te laat actie kan ondernemen, wanneer 

systeem 1 al in werking is gesteld. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een Last Minute Risico analyse 

(LMRA) worden werknemers verplicht om bewust na te denken over de handelingen. Daarnaast kan 

ook training en coaching bijdragen aan een verhoogd bewustzijn (Panview, n.d.). 

De theorie van Maslow beschrijft vier fases waarin het bewustzijn van de mens ontstaat.  

 Fase 1 is onbewust onbekwaam. In deze fase weet men niet dat men onbekwaam is en 

onbekwaam gedrag toont. 

 Fase 2 is bewust onbekwaam. In deze fase is men zich ervan bewust dat men niet bekwaam 

is voor de handeling/het gedrag. 

 Fase 3 is bewust bekwaam. In deze fase wordt het nieuw aangeleerde gedrag bewust en met 

succes toegepast.  

 Fase 4 is onbewust bekwaam. In deze fase wordt het juiste gedrag automatisch toegepast en 

is de handeling vanzelfsprekend (zie figuur 10) (Ikleerinbeelden, 2013). 



   29 

 

 

Figuur 10: Bewustzijn fases (Dirkmagre, n.d.).  

Door middel van de veiligheidsinstructie moet geprobeerd worden om de chauffeurs van de fase 

onbewust onbekwaam naar de fase bewust bekwaam of bewust onbekwaam te krijgen. Zodat de 

chauffeur weet wat hij wel of niet kan/mag en hier ook naar gaat handelen.  

3.3 Onbewust gedrag 

Het onbewuste brein is constant op zoek naar mogelijke voordelen van handelingen. Ook is bijna elk 

gedrag dat we vertonen gericht op eigenbelang. Zoals bijvoorbeeld het vertonen van gedrag om werk 

sneller af te krijgen vanwege gemakzucht. Volgens de theorie van Skinner (1957) kiezen mensen het 

gedrag dat de meest positieve consequenties op korte termijn oplevert. Handelingen die zijn 

uitgevoerd om voordelen te behalen, kunnen zich uiten in een onveilige handeling. Maar wanneer 

deze handelingen zich niet uiten in onveilige situatie(s), worden deze handelingen na een aantal keer 

omgezet in een automatisch gedragspatroon. Zodra men in een soortgelijke situatie terecht komt, kan 

dit gedragspatroon weer geactiveerd worden, waardoor de onveilige handeling weer plaatsvindt 

(Intranet.Verbrugge, 2012). 

 

Daarnaast zijn mensen geneigd risico’s te onderschatten wanneer men denkt er zelf geen invloed op 

uit te kunnen oefenen. Onveilige handelingen worden geconditioneerd omdat deze meestal zonder 

schadelijke gevolgen worden uitgevoerd. Hierdoor blijft het risico onderschat. Door sturing van 

buitenaf (corrigeren of complimenteren) kan het gedrag veranderd worden. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat het gedrag van binnenuit komt, zodat er risicobewustzijn (‘situational awereness’) 

ontstaat (Intranet.Verbrugge, 2012).  

3.3.1 Werking van het menselijk brein 

Het menselijk brein verwerkt informatie van achteren naar voren. Allereerst komt een stimuli het oude 

brein binnen. Hier wordt de stimuli onbewust intuïtief verwerkt en worden eerdere ervaringen 

vergeleken met de nieuwe ervaring. Gelijke patronen worden hier vervolgens uitgehaald. Daarna 

wordt de stimuli doorgezet naar het onbewuste emotionele brein. Hierbij wordt er een waarde 

toegekend aan de stimuli, zoals een emotie. Tot slot wordt de stimuli doorgezet naar het rationele 

brein. Hierin wordt het gedrag gerechtvaardigd (zoals bijvoorbeeld in het geval van een aankoop; 

hierbij wordt in het rationele brein een reden/smoes verzonnen waarom die bepaalde aankoop 

noodzakelijk was) (Marketingfacts, 2007).  
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Figuur 11: Het drieledige brein (Marketingfacts, 2007).  

Het grootste gedeelte van de menselijke handelingen (95%) gebeurt onbewust (in het visuele/ 

emotionele brein). Dit komt omdat ons brein 20% van onze energie gebruikt. Hierdoor is het niet 

mogelijk om alle handelingen bewust uit te voeren. 5% van de handelingen gebeurt bewust in het 

rationele brein (zie figuur 11) (Marketingfacts, 2007). 

3.3.2 Neuromarketing 

Door middel van neuromarketing kan er ingespeeld worden op het onbewust handelen van mensen 

(Marketingfacts, 2007). 

Bij neuromarketing wordt gekeken naar drie dingen:  

1. hoe de hersenen het mogelijk maken dat de mens de wereld om zich heen waarneemt; 

2. hoe herinneringen uit het geheugen opgeroepen worden en  

3. hoe de mens handelt naar die waarneming of herinnering (Marketingfacts, 2007). 

Hoe een communicatieve uiting (bijvoorbeeld een veiligheidsinstructie) wordt gezien, bepaalt in grote 

mate de invloed ervan. Uit de neuromarketing zijn 13 belangrijke lessen naar voren gekomen die 

toegepast kunnen worden in de communicatie uiting om iets aantrekkelijk te maken (zoals 

bijvoorbeeld een veiligheidsinstructie) (Emerce, 2013). 

De 13 lessen voor het toepassen van neuromarketing bestaan uit de volgende onderwerpen: 

1. Wees voorzichtig met het gebruik van mensen 

2. Media voor tekst 

3. Doelgroep man/vrouw 

4. Simplificeren 

5. Onthouden/leren 

6. Kijkrichting 

7. Lichaamstaal is belangrijk 

8. Persoonlijk maken zorgt voor aandacht 

9. Sociale norm, voorbeeldgedrag en “doe-het-niet-paradox”  

10. Gedrag beïnvloeden door zintuigen 

11. Nudging en prompting 

12. Straffen of belonen? 

13. Vormgeving van een instructie 
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Aan de hand van deze 13 lessen kan onbewust de aandacht van de chauffeurs getrokken worden. De 

wijze waarin afbeelding worden vormgegeven is hierbij van belang. Daarnaast kan een chauffeur 

onbewust aangestuurd worden tot het juiste gedrag. Dit kan bijvoorbeeld door middel van nudging en 

promting. In bijlage III worden deze 13 lessen verder toegelicht.  

3.4 Perspectieven, veiligheidsdomeinen en duurzaamheid 

De probleemstelling van deze scriptie wordt vanuit verschillende perspectieven en 

veiligheidsdomeinen benaderd. De perspectieven worden hieronder per deelparagraaf behandeld en 

toegelicht. Vervolgens worden de verschillende veiligheidsdomeinen, waar dit onderzoek betrekking 

op heeft, toegelicht. Tot slot zal de relatie met duurzaamheid uitgelegd worden. 

3.4.1 Perspectieven 

Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van een integrale benadering. Een integrale benadering is een 

benadering waarbij het probleem onderzocht wordt aan de hand van diverse perspectieven. Niet alle 

perspectieven worden in dit onderzoek specifiek toegelicht maar deze perspectieven zijn wel verwerkt 

in het onderzoek.  

1. Juridisch perspectief 

Om aansprakelijkheid te voorkomen en te voldoen aan de wet- en regelgeving wordt in dit onderzoek 

gebruikgemaakt van het juridisch perspectief. Bij het juridisch perspectief wordt gekeken naar 

onderwerpen die betrekking hebben op het recht. Hierbij is voornamelijk gekeken naar wetgeving voor 

derden die te vinden is in het Arbo-beleid ( waaronder de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arbo-

regeling).  

 

2. Psychologisch perspectief 

Psychologie is het doen van onderzoek naar menselijk gedrag. Bij dit onderzoek is het belangrijk om 

erachter te komen waarom mensen verkeerd gedrag vertonen, zoals bijvoorbeeld het overtreden van 

de regels. Door middel van psychologie kunnen oorzaken, die hieraan ten grondslag liggen, verklaard 

worden. De correlatie tussen psychologie en safety wordt hierbij aangetoond. Hierdoor kan het 

probleem goed in kaart gebracht worden en kunnen er passende oplossingen geadviseerd worden. 

3. Technologisch perspectief 

Het technologisch perspectief is een wetenschappelijke richting die zich bezighoudt met het 

ontwikkelen van techniek en de ontwikkeling, de productie of het gebruik van daaruit voortvloeiende 

apparaten. Zeker in het kader van duurzaamheid is techniek belangrijk. Technologie is onmisbaar bij 

het ontwikkelen van een veiligheidsinstructie die past bij de huidige en toekomstige trends.  

 

Door in te spelen op de digitalisering en de voordelen van digitalisering te benutten kan technologie 

een belangrijke bijdrage leveren bij het ontwikkelen van een nieuwe veiligheidsinstructie (Encyclo, 

n.d.).  
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4. Economisch perspectief 

Het economisch perspectief kan vanuit twee kanten bekeken worden. Allereerst is het probleem van 

de taalbarrière ontstaan vanwege een economische reden, namelijk doordat buitenlandse chauffeurs 

goedkoper zijn dan Nederlandse chauffeurs. Steeds meer bedrijven kiezen voor de goedkoopste wijze 

van transport, oftewel het inschakelen van buitenlandse chauffeurs. Hierdoor ontstaat er een 

verschuiving bij het inhuren van de chauffeurs. Steeds meer buitenlandse chauffeurs worden 

ingehuurd en steeds minder Nederlandse chauffeurs. Daarnaast vindt er vanwege economische 

redenen ook een verschuiving plaats in de nationaliteiten van de buitenlandse chauffeurs. Zodra de 

chauffeurs van een bepaald land goedkoper zijn, wordt er voor die chauffeurs gekozen. Dit terwijl veel 

buitenlandse chauffeurs vaak geen enige vorm van opleiding hebben gehad.  

5. Politieke perspectief 

Het politieke perspectief is van belang omdat de politiek (en de daaruit voortvloeiende wetgeving) het 

mogelijk maakt dat buitenlandse chauffeurs komen werken in Nederland of voor het werk in Nederland 

aanwezig moeten zijn.  

6. Maatschappelijk perspectief 

Bedrijven huren steeds meer buitenlandse chauffeurs in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit 

heeft gevolgen voor de Nederlandse maatschappij, namelijk dat er steeds minder Nederlandse 

chauffeurs aan werk komen. Dit kan gevolgen hebben voor de werkloosheid in Nederland, maar ook 

kan hierdoor onrust of ontevredenheid ontstaan bij de Nederlandse chauffeurs. 

3.4.2 Veiligheidsdomeinen 

Naast diverse perspectieven heeft dit onderzoek ook raakvlak met diverse veiligheidsdomeinen. Deze 

veiligheidsdomeinen zullen hieronder toegelicht worden.  

1. Arbeidsveiligheid 

Arbeidsveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn. 

Werknemers moeten hun werkzaamheden uit kunnen voeren, zonder slachtoffer te worden van een 

arbeidsongeval (Pvarws,2015). Zo ook de chauffeurs. Dit kan mede door een goede 

veiligheidsinstructie geborgd worden.  

2. Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is het bevorderen van de veiligheid voor weggebruikers.  

Dit kan geborgd worden door een veilige omgeving, regelgeving gericht op veiligheid en 

gedragsregels in het verkeer (Betekenis-definitie, n.d.). Deze gedragsregels kunnen middels de 

veiligheidsinstructie duidelijk gemaakt worden.  
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3. Veiligheidscultuur 

De veiligheidscultuur bestaat uit de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en 

gewoonten van de leden van de organisatie met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico’s. 

Veiligheidscultuur ontstaat uit de cultuur van de mens en de heersende organisatiecultuur (Voesenek, 

2015). De veiligheidscultuur is van belang bij de veiligheidsinstructie aangezien de houding van de 

chauffeurs een belangrijke rol speelt in het vertonen van veilig gedrag.  

4. Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen 

persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen 

(Basisboekintegraleveiligheid, n.d.). Sociale veiligheid valt uiteen in objectieve en subjectieve 

veiligheid. Objectieve veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en subjectieve veiligheid is 

de mate waarin mensen zich beschermd voelen. Sociale veiligheid is van belang in dit onderzoek 

omdat de mate waarin chauffeurs en eigen personeel veilig zijn en de mate waarin de chauffeurs en 

het eigen personeel zich veilig voelen, van invloed zijn op het gedrag. Bijvoorbeeld wanneer 

chauffeurs zich veilig voelen, kunnen risico’s overschat worden terwijl de feitelijke situatie niet veilig is.  

5. Safety 

Safety betreft de bescherming van personen tegen onopzettelijke gevaren (veiligheid) (Encyclo, n.d.). 

Deze gehele opdracht heeft betrekking op het safety domein.  

6. Security  

Security is de bescherming of beveiliging van personen, inrichtingen en infrastructuur tegen 

moedwillige verstoringen, dit zowel fysiek als digitaal (beveiliging) (PVARWS,2015). Security is het 

doel van de veiligheidsinstructie.    

3.4.3 Duurzaamheid 

Duurzaamheid kan op twee manieren opgevat worden: 

1. Op het gebied van milieu: 

“Duurzaamheid is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen 

van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” 

(Platformduurzaamheid, n.d.). Of 

2. Het creëren van oplossingen die nu, maar ook in de toekomst, de veiligheid verhogen en waarbij 

het mogelijk is om aanpassingen te maken als gevolg van diverse ontwikkelingen.   

In dit rapport wordt de duurzaamheid bedoeld zoals punt 2 beschrijft. Bij Verbrugge zijn de 

permanente overtredingen vanaf januari tot en met maart 2016, voornamelijk gepleegd door Polen (10 

personen), gevolgd door  Nederlanders (4 personen) en op de derde plaats door Roemenen (3 

personen). 
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Nederlandse chauffeurs maken relatief veel fouten, maar komen vergeleken met andere 

nationaliteiten, het meest bij bij Verbrugge. De Poolse chauffeurs komen veruit het meest bij 

Verbrugge vergeleken met de overige buitenlandse chauffeurs. Dit wil niet zeggen dat de 

veiligheidsinstructie in het Pools gemaakt moet worden. Het kan zomaar gebeuren dat er 

verschuivingen plaatsvinden in de nationaliteiten die bij Verbrugge komen. Zo kan het zijn dat het 

overgrote deel dat volgend jaar naar Verbrugge komt van Roemeense afkomst is. Door een 

veiligheidsinstructie te ontwikkelen die voor iedereen begrijpelijk is, wordt er voorkomen dat er bij 

iedere verschuiving een nieuwe veiligheidsinstructie gemaakt moet worden. Hierdoor wordt de 

veiligheidsinstructie duurzaam. Daarnaast moet de veiligheidsinstructie in eigen beheer zijn zodat 

aanpassingen (bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen) mogelijk zijn en relatief goedkoop verwerkt 

kunnen worden.  

Deelconclusie 

In het theoretisch kader worden bestaande onderzoeken toegelicht. Uit het theoretisch kader komt 

naar voren dat handelingen grotendeels afhankelijk zijn van onbewust gedrag. In de 

veiligheidsinstructie moet dan ook rekening gehouden worden dat mensen niet continu bewust bezig 

zijn en dat sturing op het onbewust gedrag hierdoor belangrijk is. Door middel van verschillende 

methoden, die gericht zijn op de juiste doelgroep, namelijk de chauffeurs, kan onbewust gedrag 

beïnvloed worden. Methoden om onbewust te sturen op gedrag moeten integraal verwerkt worden om 

zo tot een goede mix te komen waarin de veiligheidsinstructie duidelijk en aantrekkelijk is voor de 

chauffeurs.   
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4. Communicatie 

Communicatie is een van de belangrijkste aspecten van deze scriptie. Want een veiligheidsinstructie 

is een vorm van communicatie. Hierdoor is het belangrijk om te weten wat communicatie precies is en 

hoe communicatie werkt, maar ook welke vormen van communicatie er bestaan.  

 

Communicatie kan beschreven worden als iedere boodschap die de ene persoon naar een andere 

persoon uitzendt. Hieronder valt ook al het gedrag van een persoon in de aanwezigheid van andere 

personen. Zowel bewust als ook onbewust wordt er gedrag gecommuniceerd, zowel verbaal als ook 

non-verbaal (Reframe, n.d.).  

Verbale communicatie is middels geluid (zoals bijvoorbeeld praten). Non-verbale communicatie 

bestaat uit iedere vorm van communicatie waarbij geen geluid wordt gebruikt maar bijvoorbeeld wel 

gecommuniceerd wordt door middel van symboliek, afbeeldingen, teksten, houdingen, gebaren, 

kleurgebruik en geuren. Bij de buitenlandse chauffeurs is verbaal communiceren vaak niet mogelijk 

vanwege de taalbarrière, hierdoor moet geprobeerd om zoveel mogelijk non-verbaal te 

communiceren. 

 

Daarnaast kan communicatie direct (van persoon tot persoon) maar ook indirect plaatsvinden (door 

middel van een kanaal zoals bijvoorbeeld een website). Bij communicatie zijn ten minste twee 

personen nodig: de zender en de ontvanger (zie figuur 11). De zender zendt een boodschap uit naar 

de ontvanger, waarop de ontvanger vervolgens reageert door een boodschap terug te zenden (geen 

antwoord geven is ook een vorm van communicatie). Tijdens communicatie wordt er continu van rol 

gewisseld tussen de zender en de ontvanger (Brandsma, n.d.) (Wikipedia, 2015). Bij het verzenden 

van een boodschap kan er ruis optreden in de boodschap. Hierdoor ontvangt de ontvanger de 

boodschap niet op de manier zoals de zender bedoelt. Ruis kan ontstaan door verschillende factoren 

zoals omgevingsgeluiden, cultuurverschillen, taalverschillen, maar ook informatieovervloed 

(Brandsma, n.d.) (Wikipedia, 2015) (Globalizen, n.d.). Een veiligheidsinstructie is vaak een eenzijdige 

vorm van communicatie. Hierdoor kan er niet getest worden of de communicatie zonder ruis is 

ontvangen (Paullindhout, 2010). Wanneer een veiligheidsinstructie eenzijdig is, kan een toets van 

belang zijn om te controleren of de communicatie toch, zonder ruis, is ontvangen.  

 

Figuur 3: Communicatie (Kennisportfolioamaas, n.d.).  
 

Daarnaast zijn er verschillende taalniveaus waardoor er ruis kan optreden. Dit komt vanwege de 

taalvaardigheid, de taalbeheersing en de taalverschillen.  
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Taalvaardigheid is “de mate waarin de werknemer zichzelf verstaanbaar kan maken, een gesprek kan 

voeren, kan lezen en kan schrijven. Taalbeheersing is de mate waarin de taalvaardigheid van de 

werknemers overeenkomst met het taalniveau van de communicatie op het werk” (TNO, 2014). De 

taalverschillen hebben betrekking op de diversiteit van talen en de mate waarin mensen elkaar 

kunnen verstaan. In Europa worden taalkwalificaties op Europese schaal erkend via een 

referentiekader. In dit referentiekader wordt de taalvaardigheid (luisteren, spreken en schrijven) 

ingedeeld in zes niveaus. De zes niveaus bestaan uit drie hoofdniveaus (A, B, C) en uit twee 

onderverdelingen van deze hoofdniveaus. Dit zijn de subniveaus 1 en 2, waarvan niveau 1 laag is en 

niveau 2 hoog.  

Niveau A is voor de basisgebruiker (beginner), niveau B voor de zelfstandige gebruiker (gevorderde) 

en niveau C voor de vaardige gebruiker (zeer gevorderde) (niow, n.d.). Taalniveau B1 is eenvoudig 

Nederlands dat ongeveer 95% van de Nederlandse bevolking begrijpt. Teksten van overheden en 

bedrijven worden vaak op C1 niveau geschreven, waarvan 60% van de Nederlandse bevolking de 

tekst niet goed begrijpt. Laat staan anderstaligen en laaggeletterde anderstaligen. Het is bij de nieuwe 

veiligheidsinstructie dan ook van belang dat het A 1 of A 2 niveau wordt gebruikt of dat er helemaal 

geen tekst wordt gebruikt in de communicatie. Gemiddeld kunnen mensen één niveau hoger dan het 

eigen niveau nog redelijk begrijpen, maar daarna niet meer. Andersom kan iemand met een hoog 

taalniveau een lager taalniveau uiteraard wel begrijpen. Hierbij moet wel de professionaliteit in de 

gaten gehouden worden want een te laag taalniveau kan ervoor zorgen dat men de tekst niet serieus 

neemt (Communicatierijk, n.d.).  

Bij de huidige veiligheidsinstructie merkt Verbrugge dat de veiligheidsinstructie niet goed werkt bij 

buitenlandse chauffeurs. De interculturele communicatie verloopt niet goed. Iedere samenleving heeft 

een eigen cultuur met daarbij specifieke verbale en non-verbale communicatie, communicatiestijlen en 

gedragsregels. In de huidige situatie treedt er ruis op tussen de zender (Verbrugge) en het decoderen 

van de ontvanger (buitenlandse chauffeur), maar andersom ook. De kans dat er ruis optreedt in het 

decoderen van een boodschap is bij interculturele communicatie groter. Dit kan te maken hebben met 

de cultuur- en taalverschillen van de buitenlandse chauffeurs. Cultuurverschillen kunnen ervoor 

zorgen dat de chauffeurs bepaalde symbolen of gebaren anders interpreteren omdat er in andere 

culturen een andere betekenis aan deze symbolen of gebaren gegeven wordt. Ruis kan ook optreden 

bij de verbale communicatie: door taalverschillen of een ander taalniveau. Hierdoor snapt de chauffeur 

niet wat er staat of gesproken wordt en wordt de boodschap niet goed overgedragen.  

Het niveau (waaronder laaggeletterdheid), de taal, de cultuur en het aantal keer dat een chauffeur het 

terrein al betreden heeft zijn van invloed op de wijze van communicatie. Het taalniveau van de 

chauffeurs is niet bij iedere chauffeur gelijk. Voornamelijk de wat jongere generatie kan soms een klein 

beetje Engels of Duits spreken, maar over het algemeen, hoe verder de chauffeurs van Nederland 

vandaan komen, hoe slechter de chauffeurs Duits, Nederlands of Engels spreken.   



   37 

 

Het niveau van de doelgroep is divers. De instructie moet voornamelijk voor middel en laag opgeleide 

personen geschreven worden. De gedachte die hierbij gehanteerd wordt is dat een 

veiligheidsinstructie die geschikt is voor de laagopgeleide of laaggeletterde doelgroep, ook begrijpelijk 

is voor de middel/hoogopgeleide doelgroep. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de 

professionaliteit van de veiligheidsinstructie. De veiligheidsinstructie moet serieus genomen worden 

door hoger opgeleide chauffeurs (met name de Nederlandse chauffeurs). Buitenlandse chauffeurs 

kunnen, naast de taalverschillen, ook moeite hebben met een 

geschreven veiligheidsinstructie in eigen taal wanneer er te 

moeilijk taalgebruik in voorkomt. Laaggeletterdheid komt bij 

chauffeurs relatief vaak voor. Zo bestaat Polen voor 46% uit 

laaggeletterde mensen, hierdoor is dat kans groot dat een 

geschreven Pools veiligheidsvoorschrift niet het gewenste 

effect heeft. Om te kijken naar het effect van een 

onbegrijpelijke tekst in een veiligheidsinstructie is er gekeken 

vanuit het perspectief van een buitenlander. Dit is gedaan door 

te kijken naar hetgeen dat een Nederlander niet snapt wanneer 

die in het buitenland is en hij de taal niet spreekt of 

laaggeletterd is. Hierbij is op internet gezocht naar 

buitenlandse veiligheidsinstructies (zie figuur 12 voor een 

Poolse veiligheidsinstructie).       

Wat herkenbaar is aan de buitenlandse veiligheidsinstructies is allereerst het 

kleurgebruik. De veiligheidsinstructies zijn vaak herkenbaar gemaakt met de kleur 

rood. Vervolgens zijn de afbeeldingen herkenbaar en tot slot is het noodnummer 

herkenbaar. Verder herkent iedere chauffeur een stoplicht. Door gebruik te maken 

van een stoplicht kan ook aangegeven worden wat goed en fout is. Zeker wanneer 

dit in combinatie met de basisemoties is (zie figuur 13). 

Wat tijdens dit onderzoek opviel, was dat er uit Roemenië nagenoeg geen 

veiligheidsinstructies te vinden zijn. Er zijn een aantal veiligheidsinstructies 

gevonden maar deze bestaan voornamelijk uit tekst en nauwelijks uit afbeeldingen en ook worden 

hierbij nauwelijks kleuren gebruikt. De overige landen, waarvan regelmatig chauffeurs arriveren, 

vertoonden wel dezelfde gelijkenissen qua kleurgebruik, cijfermateriaal en afbeeldingen. Daarnaast 

zijn veel symbolen in landen hetzelfde, zoals het symbool “gevaar” (zie figuur 14) (Paullindhout, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: 
Stoplicht 
(Conennederland, 
n.d.).  

Figuur 12: Poolse veiligheidsinstructie 
(2safe, 2013). 
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Figuur 14: Symbool gevaar (Paullindhout, 2010).  
 

Daarnaast is er de internationale ISO norm 3864-1: “Safety colors and safety signs”. Deze norm geeft 

ontwerpprincipes voor internationale gebruikte symbolen weer. In Europa is de ISO 7010 “Graphical 

symbols- Safety colours and safety signs- Registerd safety signs” van kracht. In Nederland is deze 

norm geïmplementeerd als NEN-EN-ISO 7010. Het doel van ISO 7010 is een invoering van een 

wereldwijde veiligheidstaal die is opgebouwd uit pictogrammen, bewegwijzeringen en kleuren die 

directe herkenning bevorderen in alle landen en culturen (Nedelko, n.d.).  

De chauffeurs komen vanuit erg veel verschillende landen, waaronder voornamelijk Europese landen 

en Oostbloklanden, maar ook komen er chauffeurs uit Turkije en omstreken. Zo komen de chauffeurs 

uit onder andere de volgende landen: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië, Bulgarije, 

Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Italië, 

Kazachstan, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, 

Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Turkije, Wit- Rusland en Zwitserland. Voornamelijk Polen, Roemenen, Oekraïners, Bulgaren, 

Tsjechen, Slowaken, Nederlanders en Hongaren komen op dit moment bij Verbrugge. Dit geeft al aan 

hoe divers de nationaliteiten zijn en hoe lastig het is om in al deze verschillende talen te kunnen 

communiceren.  

 

Zoals hierboven al beschreven is, kunnen er cultuursgebonden verschillen zijn in communicatie. 

Gebarentaal verschilt in elke cultuur. Zo betekent in de Nederlandse cultuur een opgestoken duim 

hetzelfde als “goed” of “prima”, terwijl dit in delen van Italië gezien wordt als een grove belediging.  

Met het hoofd naar voren knikken (het ja-knikken), begrijpen Bulgaren niet. Daar schudt met men het 

hoofd heen en weer wanneer men “ja” uitbeeldt. Ook in Griekenland wordt met het hoofd opzij 

geschud terwijl er “ja” bedoeld wordt. Het aanwijzen met een vinger in een bepaalde richting is in 

Rusland erg onbeleefd, terwijl in Nederland op deze manier bijvoorbeeld de weg wordt gewezen. In 

Rusland wordt de gehele hand gebruikt om te wijzen naar iets. Daarnaast betekent het “oké” of 

“prima” gebaar, zoals deze in Nederland gebruikt wordt, in België hetzelfde als “waardeloos” (zie 

figuur 15) (Aroundtheglobe, n.d.). In de veiligheidsinstructie moet er dan ook rekening gehouden 

worden met deze cultuurverschillen.     
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Figuur 15: Gebaren (Depositphotos, n.d.).  

  

Door bedrijfsblindheid kan het gebeuren dat risico’s onderschat worden en de werknemer de gevaren 

niet meer ziet, met als gevolg dat de werknemer minder alert is en hierdoor gevaarlijke manoeuvres 

uithaalt. Bedrijfsblindheid ontstaat na ongeveer zes weken routinematig werk. Het overgrote deel van 

de buitenlandse chauffeurs komt voor de eerste keer bij Verbrugge. Wel komen deze chauffeurs op 

veel soortgelijke terreinen. Doordat een groot deel van de chauffeurs nieuw is, kan het zijn dat de 

chauffeurs alerter zijn, maar het kan ook zo zijn dat de uit te voeren handelingen wel routinematig 

gebeuren. De invloed van bedrijfsblindheid op de chauffeurs is hierdoor niet goed aan te geven.  

Wanneer de veiligheidsinstructie ontwikkeld is, zijn er een aantal elementen van belang met 

betrekking tot de houding van de chauffeurs. Zo moet de chauffeurs ervoor open staan om de 

voorschriften tot zich te nemen. De chauffeurs moet de voorschriften begrijpen, maar ook willen 

uitvoeren. Het willen uitvoeren (de intentie) is afhankelijk van drie factoren, namelijk; de attitude (de 

houding ten opzichte van de voorschriften), de sociale invloeden en de eigen bereidbaarheid 

(Voesenek, 2015). Vervolgens moeten de chauffeurs de voorschriften uit kunnen voeren. De 

chauffeurs moeten over de benodigde vaardigheden beschikken, maar ook de situatie kunnen 

interpreteren en de middelen hiertoe hebben. Tot slot moet de chauffeur de handeling ook 

daadwerkelijk doen en blijven doen (zie figuur 16). 

 

Figuur 16: Van belang bij veranderen (Voesenek, 2015).  

 

Deelconclusie 

Communicatie is een van de belangrijkste aspecten van een veiligheidsinstructie. Een 

veiligheidsinstructie is een middel om te communiceren. Communicatie kan beschreven worden als 

elke boodschap die de ene persoon naar een andere persoon uitzendt. Hieronder valt ook het gedrag 

van een persoon in de aanwezigheid van andere personen. Zowel bewust als ook onbewust toont 

men gedrag. Hierdoor vindt continu communicatie plaats, zowel verbaal als ook non-verbaal. Verbale 

communicatie is middels geluid (zoals bijvoorbeeld praten). Non- verbale communicatie is via vorm 

(zoals bijvoorbeeld symboliek, afbeelding, tekst, houding, gebaren, kleurgebruik en geur). Bij de 

buitenlandse chauffeurs is de mogelijkheid tot verbaal communiceren beperkt vanwege de 

taalverschillen en het taalniveau. De non-verbale communicatie wordt hierdoor belangrijker. Wel moet 

er bij non-verbale communicatie rekening gehouden worden met de cultuurverschillen, want 

bijvoorbeeld gebarentaal is in ieder land anders.  
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5. Huidige situatie 

In hoofdstuk 1.2, de aanleiding, is al een deel van de huidige situatie toegelicht. In dit hoofdstuk wordt 

niet alleen de veiligheidssituatie beschreven in relatie tot de veiligheidsinstructie, maar hierin wordt de 

huidige situatie integraal benaderd en beschreven. In dit hoofdstuk worden allereerst de 

maatschappelijke, politieke en economische invloeden benoemd die van invloed zijn op de huidige 

situatie. Vervolgens wordt de benadering en aanpak toegelicht om het probleem inzichtelijk te krijgen. 

Dit wordt gevolgd door de achtergrond van de chauffeurs. Ook worden de grootste risico’s beschreven 

die de chauffeurs lopen op de terminals van Verbrugge, met daarbij de feiten en cijfers evenals de 

maatregelen die Verbrugge al neemt. Daarna worden de handelingen toegelicht die de chauffeurs 

moeten uitvoeren, met daarbij een beschrijving van welke handelingen vaak fout gaan. Deze 

handelingen en minpunten zijn opgesteld op basis van interviews en observaties. Dit is gedaan om 

een compleet overzicht te krijgen van de oorzaken van onveiligheid en de gebieden waarop verbeterd 

kan worden. Binnen dit overzicht zijn zes aspecten naar voren gekomen die van invloed zijn op het 

probleem. De zes factoren zijn: 1. de wachttijden, 2. de routering, 3. de gastvrijheid, 4. de 

veiligheidsinstructie, 5. de toegangscontrole en 6. de uniformiteit. Tot slot zijn de eisen voor de nieuwe 

gewenste veiligheidsinstructie beschreven.  

5.1 Maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen 

De afgelopen jaren is het aantal buitenlandse chauffeurs dat bij Verbrugge komt toegenomen. Naar 

verwachting blijft de komst van buitenlandse chauffeurs een stijgende ontwikkeling, aangezien veel 

transportbedrijven de goedkoopste chauffeurs kiezen en continu op zoek zijn naar goedkoper 

personeel. Ook de economische crisis heeft hieraan bijgedragen. Het aantal buitenlandse chauffeurs 

zal toenemen omdat bedrijven moeten blijven concurreren en streven naar een zo laag mogelijke prijs 

voor de klant. Dit met het gevolg dat het probleem (de taalbarrière tussen de chauffeurs) alleen maar 

groter wordt en ook steeds meer bedrijven hiermee te maken krijgen. Daarnaast is er een verschuiving 

te zien in de nationaliteiten. In het begin kwamen er voornamelijk Poolse chauffeurs bij Verbrugge, die 

vaak nog een klein beetje Engels of Duits konden verstaan. Nu komen de chauffeurs steeds vaker uit 

landen die nog verder van Nederland af liggen (Oekraïne, Wit-Rusland etc.), waarbij de chauffeurs 

(nog) minder goed geschoold zijn en hierdoor vaak alleen hun eigen moedertaal spreken. Ook 

bestaan er in deze landen geen chauffeursopleiding zoals deze in Nederland wel verplicht is (Europa-

nu, n.d.).  

De politiek maakt het mogelijk om buitenlandse mensen (bijvoorbeeld chauffeurs) in Nederland arbeid 

te laten verrichten. Maar ook is het voor chauffeurs mogelijk om vanuit een ander land naar Nederland 

te reizen (binnen de EU). Dit komt omdat burgers binnen de Europese Unie (EU), de Europese 

Economische Ruimte (EER) en Zwitserland vrij zijn om te reizen en te werken in andere lidstaten. Een 

werkvergunning is nodig wanneer iemand van buiten de EER in Nederland in dienst genomen wordt. 

Er zijn twee soorten werkvergunningen: 1. De tewerkstellingsvergunning (TWV) en 2. De 

gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De duur van het werk bepaalt welk van de 

twee vergunningen aangevraagd moet worden (Werk, n.d.).  
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Voor grensoverschrijdende dienstverlening met mensen uit een land dat niet tot de EER hoort, hoeft 

de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moet de werkgever vooraf 

schriftelijk een aanmelding doen bij het UWV (de notificatieplicht) (Europa-nu, n.d.) (Rijksoverheid, 

n.d.). 

Het aanbod van goedkope buitenlandse arbeidskrachten is fors toegenomen door uitbreiding van de 

EU, maar ook doordat Bulgaren en Roemenen (sinds 2014) vrij toegang hebben tot de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Daarnaast is het sinds het Verdrag van Maastricht in 1992 (vrij verkeer van goederen) 

gemakkelijker geworden om goederen binnen de Europese Unie te vervoeren. Goederen die binnen 

de EU (zie figuur 17) vervoerd worden, hoeven niet meer gecontroleerd te worden door de douane 

(Europa-nu, n.d.) (Rijksoverheid, n.d.).  

 

Figuur 17: De EU (Topomania, n.d.).  

Mogelijke trendbreuk 

Er lijkt een trend te zijn dat er steeds meer (relatief goedkope) buitenlandse chauffeurs naar 

Nederland komen, maar kan dit mogelijk veranderen. Dit aangezien Minister Asscher van Sociale 

Zaken een nieuwe wet heeft ingediend die naar verwachting in juli 2016 van kracht is. Deze wet maakt 

het mogelijk dat niet alleen werkgevers, maar ook opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld 

wanneer zij vervoersbedrijven inhuren die chauffeurs onderbetalen. Hierdoor krijgen 

vrachtwagenchauffeurs meer middelen om te eisen dat ze volgens de Collectieve 

Arbeidsovereenkomst (CAO) worden betaald en wordt het mogelijk minder aantrekkelijk om 

buitenlandse chauffeurs in te huren (NOS, 2016).  

Daarnaast wilt de Europese Commissie evenredig loon bij werk in een ander EU-land. De Europese 

Commissie wilt dat werknemers die in een ander EU-land gaan werken, net zo betaald krijgen en 

dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als collega’s in dat land die hetzelfde werk doen. Dit voorstel 

van Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken), moet oneerlijke concurrentie (door middel van 

schijnconstructies) en uitbuiting van werknemers uit voornamelijk Midden- en Oost Europa tegengaan 

(Logistiek, 2016).  
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5.2 Achtergrond doelgroep 

Om de problemen in de huidige situatie toe te kunnen lichten is er allereerst kennis nodig van de 

achtergrond van de doelgroep. Het niet goed in kaart hebben en omgaan met de achtergrond van de 

doelgroep kan namelijk één van de factoren zijn waardoor het probleem is ontstaan. De achtergrond 

van de doelgroep, namelijk de chauffeurs, worden hieronder uitgesplitst in twee doelgroepen. Namelijk 

de buitenlandse chauffeurs en de Nederlandse chauffeurs.    

Achtergrond buitenlandse chauffeurs 

Circa 71% van de chauffeurs die bij Verbrugge komen is buitenlands en spreekt vaak geen Engels, 

Duits of Nederlands. Dit zijn alleen al bij de Verbrugge Zeeland Terminal (VZT) rond de 110 

chauffeurs per dag.  

Relatief gezien wordt het grootste deel van de overtredingen gemaakt door buitenlandse chauffeurs. 

Deze overtreden kunnen het gevolg zijn van het niet begrijpen (vanwege laaggeletterdheid of 

vanwege anderstaligheid), of het niet willen begrijpen van de regels die er gelden. Veel buitenlandse 

chauffeurs worden onderbetaald en moeten daarnaast vaak lange dagen werken. Ook zijn de 

chauffeurs, die vanuit heel Europa en zelfs van daarbuiten komen vaak voor een langere tijd weg van 

huis. De chauffeurs slapen bijna iedere nacht in hun vrachtauto en doen dit telkens op een 

verschillende parkeerplaats. Op deze parkeerplaatsen 

hebben de chauffeurs vaak slechte sanitaire voorzieningen 

en hygiëne. Doordat de chauffeurs voor een langere tijd van 

huis zijn, is er weinig sociaal contact met hun familie. De 

enige sociale contacten die de chauffeur heeft is die met 

medechauffeurs op de parkeerplaatsen.  

Dit terwijl het hebben van sociaal contact één van de 

belangrijkste basisbehoeften is van de mens. Zie de Piramide 

van Maslow (figuur 18, niveau 3) (Managementgoeroes, 

n.d.).   

Een achtergrond zoals hierboven beschreven is, kan van 

invloed zijn op de veiligheid. Iemand die niet gemotiveerd is en geen interesse of veiligheidsbewustzijn 

heeft, zal minder goed op de regels en voorschriften letten. Daarnaast is de wijze waarop de 

chauffeurs behandeld worden ook van belang voor de veiligheid (zie de vierde trede van de Piramide 

van Maslow in figuur 18). Wanneer de chauffeurs open en gastvrij ontvangen worden, ontstaat er een 

andere houding dan wanneer de chauffeurs bot en nors behandeld worden. Op dit moment worden de 

chauffeurs niet altijd klantvriendelijk geholpen. Ook is het aanmeldsysteem van Verbrugge niet 

klantvriendelijk voor de buitenlandse chauffeurs. De chauffeurs snappen vaak de routering naar de 

cargo-balie niet en ook de volgorde van de uit te voeren handelingen zijn onduidelijk.  

 

De achtergrond, zoals hierboven beschreven staat, kan van invloed zijn op de houding van de 

chauffeurs en de mate waarin de chauffeurs open staan om te luisteren en veilig gedrag te vertonen.  

 

Figuur 18: Piramide van Maslow (Het moederfront, 
2014).  
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Achtergrond Nederlandse chauffeurs 

De Nederlandse chauffeurs, die ook binnen de doelgroep vallen, hebben vaak een andere 

achtergrond dan de buitenlandse chauffeurs. Veel Nederlandse chauffeurs hebben een 

chauffeursopleiding gevolgd, waarin veiligheid een belangrijk onderdeel is. De chauffeurs kennen 

hierdoor veel basisregels en veiligheidsvoorschriften. Daarnaast begrijpen en spreken de Nederlandse 

chauffeurs de Nederlandse taal, waardoor instructies en uitleg met betrekking tot de routering sneller 

te begrijpen zijn. Wat wel een nadeel is of kan zijn bij de Nederlandse chauffeurs is de routine. 

Sommige Nederlandse chauffeurs komen al jarenlang bij Verbrugge. Hierdoor kan bedrijfsblindheid en 

gemakzucht ontstaan. Daarnaast hebben de Nederlandse chauffeurs andere omstandigheden om in 

te werken dan de buitenlandse chauffeurs. Nederlandse chauffeurs maken ook regelmatig lange 

werkdagen, maar de Nederlandse chauffeurs krijgen deze uren wel uitbetaald (wat bij de buitenlandse 

chauffeurs niet altijd het geval is). Daarnaast krijgen Nederlandse chauffeurs per uur betaald (met 

uitzondering van ZZP’ers) en hebben de Nederlandse chauffeurs, in tegenstelling tot veel 

buitenlandse chauffeurs, wel goede hygiëne en sanitaire voorzieningen tot hun beschikking.  

 

Wanneer een Nederlandse chauffeur moet overnachten in zijn cabine kan hij, meestal op kosten van 

de baas, op een bewaakt parkeerterrein verblijven. Hier kan de chauffeur gebruik maken van het toilet 

en de douche, maar hier kan de chauffeur ook een (gezonde) maaltijd nuttigen. Ook heeft een 

Nederlandse chauffeur vaak meer sociale contacten dan een buitenlandse chauffeur. De Nederlandse 

chauffeurs die bij Verbrugge komen hoeven meestal geen verre afstanden te reizen waardoor de 

chauffeur vaak iedere dag weer naar huis kan keren. De internationale Nederlandse chauffeurs zijn 

wel voor een langere tijd van huis, maar niet zolang als sommige buitenlandse chauffeurs van huis zijn 

(dit kan wel een aantal maanden duren). Ondanks dat de Nederlandse chauffeurs veel betere 

werkomstandigheden hebben vergeleken met veel buitenlandse chauffeurs, zijn de Nederlandse 

chauffeurs niet blij met de komst van de buitenlandse chauffeurs. Een groot deel van de Nederlandse 

chauffeurs heeft moeite met de buitenlandse chauffeurs, omdat ze vinden dat de buitenlandse 

chauffeurs hun werk afpakken. Hierdoor ontstaat er geen open houding naar de buitenlandse 

chauffeurs toe, wat irritaties tussen beide partijen kan opleveren. Daarnaast geven mensen over het 

algemeen de voorkeur aan mensen die gelijk zijn, of dichtbij staan (Bachelorscriptie, 2014).  

 

Omdat vrij veel Nederlandse chauffeurs al een brede basiskennis hebben van de veiligheidsregels en 

deze bij veel bedrijven opnieuw getoetst moeten worden, kan er een nonchalante houding ontstaan 

ten aanzien van de veiligheidsinstructies. Daarom is het voor deze doelgroep belangrijk dat de 

veiligheidsinstructie professioneel blijft, niet te veel tijd in beslag neemt en geen onnodige aspecten 

bevat, of overdreven streng is. Oftewel: kort, maar krachtig. Het gevaar van de Nederlandse 

chauffeurs is dan ook de bedrijfsblindheid en ongemotiveerdheid ten aanzien van de 

veiligheidsinstructie. 
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5.3 Benadering probleem 

Om het probleem van het onjuist en onveilig handelen van buitenlandse chauffeurs inzichtelijk te 

krijgen, is er gekeken vanuit het perspectief van de buitenlandse chauffeur. Hierbij is de volgende 

vraag gebruikt: Wat is er moeilijk te snappen of te begrijpen voor de (buitenlandse) chauffeurs, die bij 

Verbrugge Terminals komen laden en lossen, wanneer men de taal niet spreekt of laaggeletterd is? 

Het antwoord op de vraag, waar de meeste chauffeurs moeite mee hebben, is tekst. Dit is gebleken uit 

de observaties en interviews. Ook aandacht voor veiligheid is een belangrijk punt waarvan uit de 

observaties gebleken is dat dit bij de chauffeurs laag is. Daarnaast zijn er nog veel andere factoren 

van invloed op onveilige handelingen van de chauffeurs. Dit wordt in de volgende paragrafen van dit 

hoofdstuk verder toegelicht. Omdat tekst in een veiligheidsinstructie moeilijk te begrijpen is, is er een 

pilot gehouden onder de chauffeurs om te toetsen of de chauffeurs de veiligheidsvoorschriften wel 

begrijpen aan de hand van afbeeldingen. Deze pilot bestaat uit een veiligheidsinstructie die alleen 

gemaakt is met afbeeldingen en waaraan een toets gekoppeld is die ook uit alleen afbeeldingen 

bestaat. Iedere buitenlandse chauffeur die aan deze pilot mee heeft gedaan heeft deze toets 

nagenoeg foutloos gemaakt. Wel hebben de chauffeurs vaak aan het begin van de toets een korte 

uitleg nodig om te begrijpen wat de bedoeling van de toets is. Door te wijzen naar wat de chauffeur 

moet doen (het rode of het groene vakje aanvinken) begrijpt de chauffeur de bedoeling wel en kan de 

chauffeur vervolgens de toets maken. Omdat deze toets nagenoeg door alle chauffeurs foutloos is 

gemaakt, is het gebruik van afbeeldingen verder onderzocht (zie hoofdstuk 8 benchmarking). Ook 

hebben de cargo-medewerkers getest of het nuttig is dat de uitleg die gegeven wordt aan de 

chauffeurs ondersteund wordt met afbeeldingen. Deze afbeeldingen hielpen voor sommige 

handelingen wel, maar waren nog niet duidelijk genoeg voor alle handelingen. In bijlage IV is deze 

uitleg te zien.  

 

Uit deze pilot is gebleken dat afbeeldingen (wanneer deze goed worden ingezet) een toegevoegde 

waarde hebben voor de chauffeurs. Om deze afbeeldingen in te zetten zijn er middelen nodig die de 

afbeeldingen duidelijk maken. In het theoretisch kader is beschreven dat basisemoties (woede, 

afgunst, angst, verdriet, verbazing en vreugde) cultuuronafhankelijk te begrijpen zijn. Daarnaast is 

kleurgebruik, cijfermateriaal en tijdsaanduiding een middel om iets duidelijk te maken. Het alfabet 

verschilt in veel landen met die van Nederland, maar cijfers zijn bij ieder land (die tot de doelgroep 

behoren), hetzelfde. Hierdoor kunnen stappen, of een volgorde aangegeven worden door middel van 

cijfers. Ook nood- of informatienummers zijn hierdoor begrijpelijk voor iedereen. Daarnaast is tijd (met 

uitzondering van het tijdsverschil) ook overal hetzelfde. Hierdoor kan bijvoorbeeld de wachttijd van een 

chauffeur aangegeven worden. Ook het kleurgebruik en de associatie met kleuren is bij landen uit de 

doelgroep hetzelfde. Zo wordt rood instinctief geassocieerd met gevaar.  

Groen wordt instinctief geassocieerd met veilig en vertrouwd. Taal is niet universeel maar door middel 

van afbeeldingen kunnen bepaalde voorschriften wel universeel uitgebeeld worden. Ook 

pictogrammen en verkeersborden zijn in de landen, die tot de doelgroep behoren, grotendeels 

hetzelfde weergegeven en hebben vaak dezelfde kleuren en hetzelfde uiterlijk.  
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Tot slot zijn pijlen universeel te gebruiken om iets aan te wijzen (Saxion, n.d.). Door middel van 

feedback of een toets kan gecontroleerd worden of de boodschap begrepen is (Reframe, n.d.).  

5.4 Gevaren, feiten, cijfers en huidige maatregelen 

De safety risico’s voor de chauffeurs zijn per locatie hetzelfde. Alleen de grotere risico’s worden in 

deze paragraaf benoemd. In principe zouden de grootste risico’s (aanrijdgevaar en beknelling) 

nagenoeg onmogelijk moeten zijn, vanwege het uitstapverbod. Maar aangezien dit verbod (nog) niet 

blijkt te werken, stappen er dagelijks nog chauffeurs uit of gaan de chauffeurs lopen op het terrein.  

Communicatie leidt hierdoor tot risico’s doordat chauffeurs de voorschriften niet begrijpen, de moeite 

niet nemen om de veiligheidsvoorschriften tot zich te nemen, of zich er bewust niet aan houden. Dat 

communicatie een risico kan zijn, wordt ook beschreven in het proefschrift van Lindhout (2010). 

Lindhout geeft in zijn onderzoek aan dat 5 tot 10% van de zware ongevallen te maken heeft met 

taalproblemen. Dit komt onder andere doordat er toenemend gebruik gemaakt wordt van schriftelijke 

communicatie, er binnen bedrijven nauwelijks aandacht voor taalproblemen is en 

veiligheidsdocumenten voor 50% van de gebruikers onvoldoende leesbaar zijn (Lindhout, 2010). 

Hierdoor blijven de grootste risico’s voor de chauffeurs reëel. De grootste risico’s voor de chauffeurs 

worden hieronder toegelicht. 

1. Aanrijdgevaar 

Het grootste risico voor iedere chauffeur (maar ook medewerkers, bezoekers en contractors) 

is het aanrijdgevaar. Dit komt omdat er bij Verbrugge veel groot materieel rondrijdt. Met name 

de grote heftrucks leveren gevaar op, vanwege het slechte zicht dat de heftruckchauffeur 

heeft.  

Om een indicatie te geven van de grootte en het soort materiaal dat bij Verbrugge rondrijdt, 

zijn afbeeldingen getoond van de verschillende soorten heftrucks (gewone heftrucks, pulp 

heftrucs en container heftrucks), rijdende kranen en tugmasters die bij Verbrugge rondrijden. 

Daarnaast rijden er veel vrachtauto’s, personenauto’s en soms enkele treinen rond op de 

terminals (zie figuur 19).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Rijdend materiaal bij Verbrugge (Truckfan, n.d.) 
(Palletline, n.d.) (Konecranes, n.d.) (Evo, n.d.) (Motraclinde, n.d.) .  
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2. Beknelling 

Beknelling kan ontstaan door loszittende of vallende lading. Een chauffeur mag er tijdens 

belading niet bij staan of helpen, maar toch komt dit voor. Daarnaast loopt de chauffeur tijdens 

het afbinden van de lading het risico op beknelling vanwege mogelijk loszittende of 

verschuivende lading.  

3. Brandgevaar 

Verbrugge werkt brandgevaarlijke ladingen zoals pulpgoederen. Hierdoor is brand een reëel 

gevaar voor Verbrugge.  

Feiten en cijfers 

Uit onderzoek van de Inspectie SZW komt naar voren dat van alle werknemers waarbij incidenten 

ontstaan gemiddeld 2% van de slachtoffers bestaat uit derden (waaronder chauffeurs). Uit het 

onderzoek van Berkhout (2014) is gebleken dat uitzendkrachten gemiddeld een bijna twee keer zo 

hoge ongevalsfrequentie hebben in vergelijking tot vaste krachten (InspectieSZW, 2016). 

Onbekendheid in combinatie met taalverschillen, laaggeletterdheid en cultuurverschillen kunnen hier 

een oorzaak van zijn. Daarnaast hebben allochtone werknemers anderhalve keer zoveel kans op een 

ongeval (Doldermanletsschadeadvocaat, n.d.). Nieuwe werknemers (uitzendkrachten) en buitenlandse 

werknemers (allochtonen) lopen volgens dit onderzoek een hoger risico op een incident. De meeste 

chauffeurs die bij Verbrugge komen zijn buitenlands (net als de allochtonen) en zijn “nieuw” (net zoals 

de uitzendkrachten). Hierdoor lopen de chauffeurs mogelijk een groter risico dan de Nederlandse 

chauffeurs van Verbrugge.  

 

Iedere chauffeur die bij Verbrugge komt moet op een geel papier een aantal gegevens invullen (zie 

bijlage V). Deze papieren zijn in diverse talen beschikbaar. Om een indicatie te krijgen van het aantal 

chauffeurs dat per dag bij Verbrugge komt en de nationaliteit van deze chauffeurs, zijn deze gele 

papieren geanalyseerd (zie bijlage VI). Met een gemiddelde van 154 chauffeurs per dag (bij de 

Zeeland Terminal), komen 109 chauffeurs uit het buitenland.  

Dit komt neer op 71% aan buitenlandse chauffeurs die per dag bij Verbrugge Zeeland Terminals 

komen. Gemiddeld zijn er 10-15 gesignaleerde overtredingen per week op de terminals van 

Verbrugge. Het daadwerkelijk aantal overtredingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedere 

overtreding wordt gesignaleerd. De meest voorkomende overtredingen zijn roken op het terrein, 

bijrijders meenemen in de cabine, lopen op het terrein en afbinden op een onjuiste plaats. De 

incidenten worden aan de security gemeld of door de security/SSO gesignaleerd en gerapporteerd. 

Op basis van deze rapportage kan men maandelijks zien of de veiligheidssituatie verbeterd of 

verslechterd is en welk gebied dit betreft. In bijlage VII is er een overzicht te zien van de ontzeggingen 

en het soort ontzegging. 
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Maatregelen Verbrugge  

Verbrugge heeft maatregelen genomen om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Zo hangen er 

borden en flyers met de veiligheidsvoorschriften op, worden er voorschriften beschreven en getoond 

op een geel papier dat de chauffeurs moeten invullen, wordt er een veiligheidsfilm getoond en worden 

er veiligheidskaarten meegegeven.  

Daarnaast voert personeel van Verbrugge regelmatig observatierondes uit en wordt het terrein 

regelmatig door de SSO via camerabeelden bekeken. Het personeel moet onveilige situaties melden 

en de chauffeurs op onveilig gedrag aanspreken. Ook is er een beveiligingsbedrijf in dienst van 

Verbrugge dat 24/7 zorgdraagt voor de beveiliging en veiligheid van het terrein. Ondanks al deze 

maatregelen is het niet mogelijk om alle overtredingen (tijdig) te herkennen. Ook is er niet op iedere 

locatie van het terrein cameratoezicht.  

 

Verbrugge heeft drie handhavingmethodes. De eerste handhavingmethode is het geven van een 

waarschuwing. Deze wordt gegeven bij 1. het overtreden van de regels, 2. het niet verlenen van 

medewerking aan de beveiliging en 3. het negeren van aanwijzingen. De tweede methode is een 

tijdelijke ontzegging (van drie maanden) tot het terrein. Hierbij komt de desbetreffende persoon op een 

tijdelijke zwarte lijst te staan. De tweede methode wordt gegeven bij het herhaaldelijk niet naleven van 

de regels. Een alcoholpercentage tot 0,5 promille (220 UGL) wordt hier ook onder gerekend. De derde 

methode is het geven van een permanente ontzegging tot het terrein, de zogenoemde definitieve 

zwarte lijst. Deze handhavingmethode wordt toegepast bij het niet luisteren naar de regels. Zelfs 

wanneer er al een waarschuwing is geweest, een alcoholpercentage boven 0,5 promille, roken op het 

terrein, roekeloos/gevaarlijk gedrag en het uiten van bedreigingen en agressie naar personeel, 

bezoekers of andere chauffeurs. Wanneer een persoon op de zwarte lijst komt te staan, wordt er een 

brief naar de baas van deze persoon gestuurd met daarin de overtreding en de sanctie 

(Intranet.Verbrugge, n.d.).  

De alcoholcontroles worden steekproefsgewijs uitgevoerd (met een frequentie van 50-100 controles 

per dag verdeeld over de vier locaties). Bij een vermoeden van het gebruik van alcohol of drugs wordt 

er ook een controle uitgevoerd.  

5.5 Problemen bij de handelingen van de chauffeurs 

De handelingen die de chauffeurs moeten uitvoeren worden toegelicht aan de hand van de volgorde 

die de chauffeurs afleggen bij het laden of lossen van goederen op de Terminals van Verbrugge. De 

aspecten waarbij onduidelijkheid bestaat, of waar vaak foute handelingen optreden worden hierbij 

beschreven.  

1. De aanmelding 

Wanneer de chauffeur het terrein van Verbrugge betreedt, ziet de chauffeur allereerst een groot bord 

met daarop (in de Nederlandse taal) de veiligheidsregels. Ook staan hier een aantal pictogrammen bij. 

Vervolgens moet de chauffeur naar de cargo-balie lopen om zich aan te melden.  
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Hierbij ziet de chauffeur een groot bord waarop een man staat die de PBM’s draagt met daarnaast 

een aantal symbolen.  

 

De onduidelijkheid voor de chauffeurs begint voornamelijk bij het zoeken naar de ingang. De ingang 

(met name bij de VZT) is niet goed herkenbaar, waardoor veel chauffeurs verkeerd lopen. Vervolgens 

komen de chauffeurs in een ruimte waarbij niet aangegeven staat wat de chauffeur moet doen. 

Hierdoor willen veel chauffeurs zich aanmelden bij de security balie, omdat deze balie het dichtst bij is 

en hier geen bord ophangt met security. Dit wekt irritatie op bij de security aangezien dit meerdere 

keren per dag voorkomt. De security verwijst de chauffeurs vervolgens door naar de cargo-balie. 

Hierdoor lopen veel chauffeurs direct naar de cargo-balie. Bij de cargo-balie worden de chauffeurs 

vervolgens weer weggestuurd omdat de chauffeurs eerst een geel papier in moeten vullen en een 

ticket moeten pakken om zich te mogen melden bij de cargo-balie. Dit wekt vervolgens irritatie op bij 

bij de chauffeurs.  

De volgorde is erg onlogisch aangezien de tickets niet te zien zijn bij binnenkomst (de tickets hangen 

om een hoek) net als de gele papieren (die in een andere hoek geplaatst zijn). 

Het invullen van het gele papier kost vaak meer moeite voor de chauffeurs. Deze papieren zijn 

beschikbaar in 16 verschillende talen en zijn herkenbaar aan de landvlaggen. Tegenwoordig zijn de 

16 verschillende talen onvoldoende, omdat er meer dan 16 verschillende nationaliteiten op het terrein 

komen. Regelmatig herkent de chauffeur zijn eigen landvlag niet, leest de tekst nauwelijks of niet en 

vult het papier onvolledig of onjuist in, maar ondertekent het papier wel. Met het ondertekenen van het 

formulier verklaren de chauffeurs dat de instructie ontvangen en begrepen is en dat de chauffeur de 

PBM’s draagt. Ook bekijken veel chauffeurs de achterkant van het gele papier niet (waarop de 

veiligheidsregels middels afbeeldingen weergegeven staan). Daarnaast zijn de geschreven 

veiligheidsvoorschriften op de gele papieren niet specifiek. Bijvoorbeeld de zin: “zorg voor een veilige 

plaats” is niet specifiek. Hierbij wordt niet beschreven wat een veilige plaats is en dus ligt de invulling 

hiervan vrij. De chauffeurs moeten bij de balie gecontroleerd worden op het dragen van PBM’s. De 

cargo-medewerkers hoeven dit nergens af te tekenen, waardoor deze controle soms vergeten of 

overgeslagen wordt. Wanneer de chauffeurs geen PBM’s dragen en de cargo-medewerkers dit 

signaleren, worden de chauffeurs teruggestuurd naar de vrachtauto om de PBM’s aan te doen 

alvorens de chauffeurs verder geholpen worden. Ook dit wekt irritaties op aangezien de chauffeurs bij 

terugkomst achteraan in de rij aan moeten sluiten.  

Als de chauffeurs geholpen worden, ontstaan er vaak ergernissen vanwege de taalverschillen. De 

chauffeurs snappen de baliemedewerkers niet en andersom snappen de baliemedewerkers de 

chauffeurs niet. Hierdoor wordt met “handen en voeten” duidelijk gemaakt wat de chauffeur moet 

doen. De cargo-medewerkers vragen bijvoorbeeld of de chauffeur al vaker bij Verbrugge is geweest. 

Omdat veel chauffeurs deze vraag niet verstaan, is het antwoord vaak “ja” of “oké”. Hierdoor krijgen 

chauffeurs die aangegeven hebben vaker te komen, geen plattegrond mee en hoeven deze 

chauffeurs ook geen instructievideo te kijken. Chauffeurs die aangeven voor de eerste keer te komen, 

of waarvan de cargo-medewerker het idee heeft dat de chauffeur de regels niet kent, moeten een 

instructievideo kijken van drie minuten. 
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Deze video wordt vervolgens nauwelijks bekeken door de chauffeurs. Daarnaast krijgen deze 

chauffeurs een plattegrond mee, waarop de cargo-medewerker met markeerstift de juiste route 

aangeeft. Maar door dagelijks wisselende afzettingen op het terrein is de kans aanwezig dat deze 

route niet klopt.  

Ook krijgen sommige chauffeurs een veiligheidspapier mee waar de regels nogmaals, in diverse talen, 

op staan. Deze regels zijn niet allemaal specifiek. Hierop staat bijvoorbeeld “niet onnodig veel 

uitstappen”, terwijl dit beter kan zijn “nooit uitstappen, behalve in opdracht van de heftruckchauffeur”.  

Bij de terminals van Verbrugge zijn wekelijks 10-15 gesignaleerde overtredingen van chauffeurs. Deze 

chauffeurs worden na het signaleren van de overtreding van het terrein gestuurd en krijgen een 

sanctie opgelegd. Deze sanctie is een tijdelijke (3 maanden) of permanente ontzegging tot het terrein. 

De cargo-medewerkers voeren hier geen controle op uit, waardoor een chauffeur in feite (wanneer hij 

niet herkend wordt) het terrein alsnog kan proberen te betreden. Op het gele papier wordt alleen naar 

de naam gevraagd en niet specifiek naar de voor-en achternaam. Hierdoor kan de chauffeur de ene 

keer zijn voornaam invullen en de andere keer zijn achternaam. Mochten de cargo-medewerkers wel 

controle uitvoeren, dan kan de chauffeur een andere naam invullen waardoor de chauffeur alsnog 

naar binnen kan, dit omdat er geen paspoortcontrole is. De chauffeurs kunnen hierdoor vrij 

gemakkelijk het terrein betreden zonder voldoende kennis te hebben van de voorschriften. Daarnaast 

komen de chauffeurs voorschriften tegen in de aanmeldruimte in de vorm van borden en posters, 

maar zijn deze niet uniform weergegeven en soms onduidelijk opgehangen.  

Na aanmelding krijgt de chauffeur van de cargo-medewerker een laadpapier mee (en eventueel een 

plattegrond en de veiligheidsvoorschriften geschreven in diverse talen). Op het laadpapier staat de 

parkeerplaats die de chauffeur moet zoeken. Ook krijgen de chauffeurs een IN-pas mee, hiermee 

kunnen de chauffeurs de slagboom openmaken en op de terugweg door de tourniquet lopen om zich 

af te melden en de pas te verwisselen voor een UIT-pas. 

2. Betreden terrein 

Na het verkrijgen van de papieren kunnen de chauffeurs zelfstandig het terrein betreden. Er is hierbij 

door de security weinig controle en zicht op bijrijders, terwijl bijrijders wel verboden zijn. Bij het 

betreden van het terrein moeten de chauffeurs op zoek gaan naar de juiste opstelplaats. Vooral op 

VZT gaat dit vaak mis, met name bij de opstelplaats “P-200”. Dit is de dichtstbijzijnde parkeerplaats, 

maar deze is gelegen naast de exit-parking. Hierdoor denken veel chauffeurs dat de exit-parking de 

parking voor P-200 is en gaan daar wachten. Daarnaast staan de chauffeurs die wel op de P-200 

parkeren vaak bij de eerste loods te wachten onder het bord P-200 (zie figuur 20). Dit terwijl de 

chauffeurs twee loodsen verder moeten wachten om geholpen te worden. Wanneer de chauffeur fout 

geparkeerd staat wordt de chauffeur vaak niet opgemerkt en geholpen. Dit probleem is bekend bij de 

ploegleiders en hierdoor doen de ploegleiders regelmatig een ronde om de fout geparkeerde 

vrachtauto’s de goede kant op te wijzen.  
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Figuur 20: Plattegrond Verbrugge VZT (Verbrugge, 2016).  

Door het fout parkeren, maar ook door de soms lange wachttijden, kan de chauffeur ongeduldig 

worden en uitstappen. Bijvoorbeeld wanneer de chauffeur navraag wilt doen, of wanneer de chauffeur 

buiten de cabine wilt wachten of met andere chauffeurs wilt gaan praten. Zodra de chauffeur uit de 

cabine stapt, begaat de chauffeur een overtreding waarbij de chauffeur direct van het terrein 

verwijderd wordt. Deze overtreding komt vaak voor maar wordt niet altijd opzettelijk gepleegd.  

De soms lange wachttijden ontstaan doordat Verbrugge werkt met het Avis-systeem. Chauffeurs die 

zich via dit systeem aanmelden krijgen voorrang op chauffeurs die zich niet via dit systeem hebben 

aangemeldt.  

Op de opstelplaatsen moeten de chauffeurs de linkerzijde van de vrachtauto openmaken (de trailer 

laad-en gereedmaken) en vervolgens in de cabine te wachten op de heftruckchauffeur. Vanaf de 

opstelplaatsen worden de chauffeurs opgehaald door een heftruckchauffeur. De ploegbazen geven 

aan dat 90% van de vrachtauto’s de zeilen nog niet heeft geopend wanneer de heftruckchauffeur 

arriveert. Ook staan veel vrachtauto’s verkeerdom geparkeerd. Wanneer de zeilen geopend zijn neemt 

de heftruckchauffeur de vrachtwagenchauffeur mee naar een loods om te beladen. De chauffeur moet 

altijd in de cabine blijven, behalve wanneer de  heftruckchauffeur aangeeft dat de 

vrachtwagenchauffeur mag uitstappen om de rongen en het zeil te verplaatsen (dit om de vrachtauto 

volledig te kunnen laden). Ondanks dit verbod stapt de vrachtwagenchauffeur regelmatig uit met 

hierbij het gevaar voor een aanrijding.  

3. Afmelding  

Na belading mag de chauffeur niet direct afbinden, maar moet de chauffeur naar de exit-parking 

rijden. Regelmatig zijn er chauffeurs die op het terrein afbinden in plaats van op de exit-parking (met 

daarbij een verhoogde kans op aanrijdingen).  

De exit-parking staat met een aantal borden aangegeven, maar regelmatig zijn wegen afgesloten 

vanwege werkzaamheden en ontbreken er borden, waardoor de exit-parking niet duidelijk te vinden is.  

 

Bord P-200 

Hier moeten de 

chauffeurs wachten. 
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Na het afbinden op de exit-parking moet de chauffeur met de IN-pas, door de tourniquet naar de 

cargo-balie om zich af te melden en een UIT-pas te krijgen. Hierbij moet de chauffeur zijn PBM’s nog 

altijd aan hebben en over de gele lijnen van en naar de exit-parking lopen. Regelmatig vergeet een 

chauffeur hierbij zijn helm op te zetten of kiest de kortste route en loopt niet binnen de gele lijnen van 

en naar de cargo-balie.  

Bij de uitgang wordt de vrachtauto gevisiteerd en worden de goederen gecontroleerd op juistheid. 

Veel chauffeurs weten niet dat deze controle plaats gaat vinden en stappen uit zonder PBM’s aan, 

terwijl dit nog wel verplicht is. Na goedkeuring moet de chauffeur zijn UIT-pas inleveren en mag de 

chauffeur het terrein verlaten.  

5.6 Het probleem 

Het grootste overkoepelende probleem dat in de huidige situatie tot de meeste overtredingen en 

onveilige situaties leidt zijn de buitenlandse chauffeurs die de veiligheidsinstructies en regels niet 

naleven. De vraag hierbij is: willen de chauffeurs de regels niet naleven, snappen de chauffeurs de 

regels niet, of zitten er nog andere oorzaken achter?  

Bij het huidige probleem wordt rekening gehouden met drie kanten: 1. De organisatorische kant 

(wachtende chauffeurs), 2. de menskant (waarom overtreden?), 3. de technische kant (kan techniek 

het niet voorkomen?). De aspecten die veilig gedrag tegen kunnen gaan, worden niet alleen 

veroorzaakt door een onduidelijke veiligheidsinstructie, meerdere aspecten zijn hierbij belangrijk. Deze 

aspecten zijn onderverdeeld in zes punten, namelijk: wachttijden, routering, gastvrijheid, 

veiligheidsinstructie, toegangscontrole en uniformiteit. Deze zes punten worden hieronder in het kort 

toegelicht. In bijlage VIII worden deze zes punten specifieker uitgelegd.  

1. Wachttijden 

De chauffeurs die zich aanmelden middels het Avis-systeem krijgen voorrang op chauffeurs 

die zich niet met dit systeem hebben aangemeld. Tijdens deze wachttijd mogen de chauffeurs 

niet uitstappen, niet roken, niet eten/drinken en zijn er geen sanitaire voorzieningen 

beschikbaar. Wel kunnen deze lange wachttijden er voor zorgen dat de chauffeur uitstapt om 

navraag te doen, vanwege verveling of frustratie. Uitstappen is hierdoor niet altijd opzettelijk, 

maar deze overtredingen worden wel als zodanig gesanctioneerd.   

2. Routering 

Onduidelijke routering, wegafzettingen en parkeerplaatsen op het terrein zorgen ervoor dat 

chauffeurs uitstappen en navraag gaan doen over de juiste routering.  

Een onduidelijke routering en onlogische volgorde in de aanmeldruimte en op het terrein 

zorgen ervoor dat er irritaties ontstaan bij de chauffeurs en bij het Verbrugge personeel. Dit 

omdat de chauffeurs regelmatig verkeerd lopen of rijden of de uit te voeren handelingen niet 

snappen en hierdoor continu op de juiste handelingen gewezen moeten worden. 

Daarnaast wordt een plattegrond niet aan iedere chauffeur meegegeven en houdt de routering 

op de plattegrond geen rekening met de dagelijks wisselende wegafzettingen.  
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3. Gastvrijheid 

Communicatie tussen de cargo-medewerkers en de anderstalige chauffeurs is veelal 

problematisch. Veel anderstalige chauffeurs spreken geen Engels, Duits of Nederlands, terwijl 

de cargo-medewerkers vragen moeten stellen en uitleg moeten geven aan de chauffeur. 

Hierdoor worden handelingen (zoals het openmaken van het zeil op de opstelplaats) niet 

begrepen en uitgevoerd en duurt de behandeling van de chauffeur langer. Doordat 

communicatie zo moeizaam verloopt is er veel irritatie ontstaan bij de cargo-medewerkers. 

Hierdoor worden de chauffeurs af en toe niet beleefd ontvangen en te woord gestaan. 

Vanwege de onduidelijkheid is het gebruikersgemak voor de chauffeus laag.   

4. Veiligheidsinstructie 

Er is voor de chauffeurs geen (goede) veiligheidsinstructie en geen toets. De bezoekers en 

het eigen personeel, moeten wel een veiligheidsinstructie en toets maken en behalen, terwijl 

de chauffeurs de grootste risico’s lopen op het terrein. Het enige wat de chauffeurs moeten 

doen is het gele papier ondertekenen op ontvangen en begrepen. Daarnaast is er een film 

gemaakt die de chauffeurs (zouden) moeten kijken, maar wat vaak niet gebeurt.  

5. Uniformiteit 

Er zijn veel verschillende voorschriften te vinden bij Verbrugge, maar deze voorschriften 

worden niet uniform (op dezelfde wijze en met dezelfde afbeeldingen) weergegeven. Hierdoor 

is het onoverzichtelijk en lastig voor de chauffeurs om alle regels te weten en een compleet 

overzicht te hebben. Ook zijn niet alle voorschriften specifiek en duidelijk genoeg, waardoor 

de invulling van zinnen zoals “zorg voor een veilige plaats” vrij ligt en hierdoor niet relevant is.  

6. Toegangscontrole 

Er is geen persoonscontrole bij de chauffeurs. Hierdoor is niet bekend of de chauffeur voor de 

eerste keer komt en of de chauffeur op de zwarte lijst staat. Ook worden de namen van de 

chauffeurs niet gecontroleerd aan de hand van het paspoort. Omdat er geen 

veiligheidsinstructie is waar een toets aan is gekoppeld, is er ook geen bekendheid over het 

kennisniveau van de chauffeur. Hierdoor is een persoonlijke inschatting van de cargo-

mederwerker op het kennisniveau, het enige controlemiddel om personen van het terrein te 

weren. Daarnaast begrijpt het merendeel van de chauffeurs de regels en handelingen niet, 

maar worden deze chauffeurs toch doorgelaten door de cargo-medewerkers, omdat een groot 

deel van de chauffeurs anders geweigerd zal worden. De cargo-medewerkers moeten 

controleren op de PBM’s, maar met name de controle op de veiligheidsschoenen wordt niet bij 

iedere chauffeur gedaan.  

Ook wordt niet iedere vrachtauto gecontroleerd op bijrijders. De security probeert dit zoveel 

mogelijk in de gaten te houden, maar omdat er geen ingaande visitatie is, worden sommige 

bijrijders over het hoofd gezien (zeker wanneer de bijrijders zich opzettelijk verbergen).  

Bij alcoholcontroles moet de security diverse gegevens aan de chauffeur vragen. Deze 

gegevens zijn al bekend bij de cargo, maar zijn niet gekoppeld aan de IN-pas, waardoor deze 

controles nu (onnodig) lang duren.  
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Deelconclusie 

De komst van de (goedkopere) buitenlandse chauffeurs in Nederland heeft ertoe geleid dat er 

problemen zijn ontstaan vanwege taalbarrières. Bij Verbrugge zijn er iedere week 10-15 

gesignaleerde overtredingen, hiervan wordt een groot deel gepleegd door buitenlandse chauffeurs. 

Tijdens sommige overtredingen (uitstappen/lopen/afbinden op het terrein), loopt de chauffeur het 

risico op aanrijdgevaar.  

 

Een veiligheidsinstructie aan de hand van afbeeldingen, blijkt na het houden van een pilot, een goede 

optie te zijn om veiligheidsvoorschriften duidelijk te maken. In deze veiligheidsinstructie kunnen 

bepaalde methoden toegepast worden, zodat iedere chauffeur de voorschriften kan begrijpen.  

Het hebben van een begrijpelijke en allesomvattende veiligheidsinstructie biedt geen garantie dat de 

chauffeurs zich ook daadwerkelijk aan de regels zullen houden. Hiervoor zijn ook andere aspecten 

van belang, namelijk de wachttijd, de routering, de toegangscontrole, de gastvrijheid en de 

uniformiteit.  
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6. Gewenste situatie en eisen veiligheidsinstructie 

In de gewenste situatie wordt de veiligheid van de chauffeurs verhoogd, maar kunnen de chauffeurs 

ook geen andere mensen meer betrekken bij de risicovolle handelingen.  

6.1 Proactief handelen 

Bij het verhogen van de veiligheid voor de chauffeurs wilt Verbrugge, op het gebied van de 

overtredingen, van grotendeels reactief handelen, overstappen naar grotendeels proactief handelen. 

Op dit moment worden er maandelijks rond de 50 mensen van het terrein gestuurd met een 

permanente ontzegging. Van deze ontzeggingen wilt Verbrugge af, omdat de gevaarlijke situatie zich 

dan al heeft voorgedaan en de kans op een incident hierbij aanwezig was. De gewenste situatie zal 

hieronder aan de hand van de veiligheidsketen toegelicht worden. De veiligheidsketen bestaat uit vijf 

schakels, namelijk: proactie, preventie, preparatie, repressie en respons/nazorg (zie figuur 21). 

 

 

 

 

 

 Proactief handelen is het wegnemen van de structurele oorzaak of oorzaken van 

onveiligheid. Bij Verbrugge betekent dit het weigeren van buitenlandse chauffeur die geen 

Engels/Duits/Nederland kunnen, of het terrein zo in te richten dat chauffeurs nooit in de buurt 

van een heftruck komen (zoals bij laaddocks het geval is) (Raadsledenenveiligheid, n.d.). 

Beide proactieve oplossingen zijn bij Verbrugge niet haalbaar. Wat wel haalbaar is, is het 

houden van een voorselectie van het kennisniveau van de chauffeur. Hierdoor worden de 

chauffeurs die de veiligheidsinstructie niet begrijpen geweigerd tot het terrein.  

 Preventief handelen is het nemen van maatregelen op mogelijke gevaarlijke situaties, of 

deze situaties vroegtijdig stoppen met als doel om de gevolgen te beperken.  

Preventieve maatregelen zijn onder andere het geven van voorlichting, het verminderen van 

letsel op het terrein door het dragen van PBM’s te verplichten en het afzetten van gevaarlijke 

gebieden (Raadsledenenveiligheid, n.d.). Verbrugge wilt op dit niveau zitten in de omgang met 

de buitenlandse chauffeurs. Het vernieuwen en verbeteren van de veiligheidsinstructie kan 

hierin een belangrijke rol spelen. 

 De preparatiefase is het effectief handelen mocht er ondanks de proactie en preventie toch 

iets misgaan. Hieronder vallen onder andere het hebben van goed materieel en het opleiden 

en trainen van mensen (Raadsledenenveiligheid, n.d.). 

 Repressieve maatregelen hebben betrekking op de daadwerkelijke bestrijding van een 

incident; het beëindigen van het incident en het beperken van de schade.  

Figuur 21: Veiligheidsketen (Google, n.d.). 



   56 

 

Hierbij kan gedacht worden aan het aanspreken van de persoon die zich niet aan de 

veiligheidsvoorschriften houdt en het verwijderen van de betreffende persoon van het terrein 

(Raadsledenenveiligheid, n.d.). 

 De respons, ook wel de nazorg genoemd, zijn de activiteiten die ondernomen worden om 

terug te keren naar de normale situatie. De normale situatie is de situatie voordat de 

overtreding plaatsvond (Raadsledenenveiligheid, n.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

Zoals figuur 22 laat zien, worden proactieve en preventieve maatregelen vóór een incident genomen. 

De preparatieve, repressieve en responsfase vinden plaats na het incident. Door proactief te handelen 

is er sprake van een risicogedreven aanpak (vooraf), in plaats van een incidentgedreven (achteraf) 

(Lindhout, 2010).  

6.2 Stakeholders 

Stakeholders zijn alle belanghebbenden of betrokkenen in een bepaald bedrijfsproces. In het geval 

van de afstudeeropdracht zijn er diverse stakeholders van belang. De grootste belanghebbenden bij 

de nieuwe veiligheidsinstructie zijn dan ook de chauffeurs en het bedrijf waar de chauffeurs vandaan 

komen. Dit omdat de chauffeurs het grootste risico’s lopen op het terrein en hierdoor de meeste baat 

hebben bij een goede veiligheidsinstructie. Een andere belangrijke stakeholder is Verbrugge zelf. Een 

nieuwe veiligheidsinstructie moet leiden tot meer efficiëntie en meer tevredenheid bij de medewerkers 

van Verbrugge, de security als ook de chauffeurs. Daarnaast moet de veiligheidsinstructie leidden tot 

minder irritatie en minder overtredingen. De stakeholders zijn niet uitputtend. Mocht deze 

veiligheidsinstructie goed uitpakken dan kunnen ook andere bedrijven en/of overheden baat hebben 

bij deze veiligheidsinstructie.  

6.3 Eisen veiligheidsinstructie 

De veiligheidsinstructie moet gericht zijn op het overbrengen van de maatregelen. Daarnaast zijn er 

een aantal andere eisen voor de veiligheidsinstructie. Zo moet de veiligheidsinstructie in eigen beheer 

zijn zodat Verbrugge deze instructie, bij eventuele wijzigingen in de voorschriften, zelf altijd kan 

aanpassen en hiervoor niet afhankelijk is van een extern bedrijf.  

 

 

Figuur 22: Veiligheidsketen (Veiligheid, n.d.).  

Incident 
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Daarnaast moet de veiligheidsinstructie een modulaire opbouw hebben (zie tabel 2), omdat hier in de 

toekomst nog een veiligheidsinstructie voor bezoekers en contractors en een instructie voor het eigen 

personeel aan gekoppeld moet worden.  

Bezoeker Chauffeur Havenarbeider 

 

Algemene veiligheidsregels 

 

Specifieke veiligheidsregels Specifieke veiligheidsregels Specifieke veiligheidsregels 

 

Tabel 2: Modulaire veiligheidsinstructie (Ridder, 2016).  

 

Ook moet de instructie vernieuwend zijn, in de zin dat deze instructie past bij huidige tijd (digitaal 

werken etc.). Daarnaast is het van belang dat de instructie controlerend is. Dit omdat er in de huidige 

situatie geen controle is op het kennisniveau en de volledigheid van deze kennis. Door het toevoegen 

van een toets kan dit wel gecontroleerd worden. Tot slot is het allerbelangrijkste dat de 

veiligheidsinstructie duidelijk is voor iedereen. Dit door alleen afbeeldingen te gebruiken en de 

instructie zo kort en krachtig mogelijk te houden.  

 

In de veiligheidsinstructie moeten een aantal verplichte elementen terugkomen. Dit zijn verplichtingen 

opgesteld vanuit de wet- en regelgeving. Zoals in het hoofdstuk 8 wordt toegelicht, zijn er geen 

specifieke verplichtingen voor de chauffeurs. Wel moeten er “doeltreffende maatregelen ter 

voorkoming van gevaar” genomen worden. Een veiligheidsinstructie is een maatregel ter voorkoming 

van gevaar. Op basis van de RI&E kunnen maatregelen ten behoeve van bedrijfsspecifieke gevaren 

benoemd worden in de veiligheidsinstructie (zoals het dragen van PBM’s), ook kunnen er op basis van 

de RI&E gevaren benoemd worden ter bevordering van het bewustzijn (zoals het rollend materieel) 

(Arboportaal, n.d.). De uitgewerkte eisen voor de veiligheidsinstructie zijn weergegeven in bijlage IX, in 

het kort dit op de volgende eisen neer: 

Onderwerpen Vragen/onderwerpen 

Over de chauffeur  PBM’s aan/geen bijrijder? 

 Vrachtauto schoon? 

 Paspoort bij? 

Introductie bedrijf  

Over de chauffeur  Paspoortscan. 

 Referentienummer/PIN nummer (eventueel kenteken). 

Gevaren   Aanrijdgevaar/beknelling door materieel.  

 Brandgevaar.  
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Verboden 

 

 Verdovende middelen/drank/drugs, open vuur/roken, foto’s/filmen, 

uitstappen/lopen, eten/drinken, telefoneren en het dragen van een gordel. 

 Bijrijders (inclusief collega/familie/vrienden/dier).  

 Rijden door werkgebied/nabij de ingang van een loods.  

Geboden 

(verplichtingen/ 

maatregelen) 

 Dragen van PBM’s; veiligheidshelm/hesje/schoenen/gordel. 

 Lopen binnen de gele lijnen. 

 Snelheid 30/15 km/h. 

 Verbrugge verkeer heeft voorrang. 

Noodprocedures 

 

 Noodnummer (112 en 0118 426 000), noodsignaal, opvolgen instructie 

BHV. 

 De uit te voeren handeling bij nood (vrachtauto laten staan met de sleutel 

in het contact, de borden volgen en naar de verzamelplaats of naar de 

BHV ‘er lopen.   

Handelingen/uit te 

voeren stappen 

 Laadpapier voor de voorruit leggen. 

 Wachten tot betreden terrein. 

 Zoeken van de juiste opstelplaats. 

 Open maken trailer aan linkerzijde. 

 Wachten op heftruckchauffeur en deze vervolgens volgen tot de 

laad/loslocatie.  

 Wachten in de vrachtauto op heftruckchauffeur/tijdens belading. 

 In opdracht van heftruckchauffeur de zeilen/rongen verplaatsen. 

 Overdragen van papieren (en eventueel naar de weegbrug rijden). 

 Rijden naar de exit- parking en daar afbinden. 

 Afmelden bij de cargo- balie.  

Consequentie niet 

naleven voorschriften 

 Straf (tijdelijke/permanente ontzegging terrein) 

toetsvragen  Met betrekking tot bovenstaande onderwerpen.  

 

Deze eisen voor de veiligheidsinstructie zijn opgesteld op basis van de wetgeving. Daarnaast zijn de 

verboden en verplichtingen (zoals het intern beleid deze eist) verwerkt in deze eisenlijst. De 

consequenties zijn bewust in deze eisenlijst verwerkt, zodat de chauffeur weet wat voor straffen er op 

de overtredingen staan. Ook moeten de gevaren genoemd worden om de achterliggende reden van 

een verplichting of verbod duidelijk te maken. Op deze manier wordt er meer bewustzijn en begrip 

voor de regels gecreëerd. De handelingen moeten in de veiligheidsinstructie komen te staan omdat de 

chauffeurs de handelingen nu onvoldoende kennen en deze erg moeilijk uit te leggen zijn door de 

cargo-medewerkers.  
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Deelconclusie 

Verbrugge wilt naar een nieuwe veiligheidsinstructie waarin de chauffeurs middels een proactieve 

methode behandeld worden, waardoor er nauwelijks tot geen overtredingen meer zijn. De grootste 

stakeholders bij deze nieuwe werkwijze zijn de chauffeurs. Maar ook Verbrugge zelf heeft baat bij een 

goede veiligheidsinstructie, evenals het eigen personeel en de security. In de de veiligheidsinstructie 

moeten de volgende aspecten minimaal komen te staan: 1. de noodprocedures, 2. de verboden, 3. de 

verplichtingen, 4. de handelingen/uit te voeren stappen, 5. de gevaren en 6. de consequenties voor 

het niet naleven van de voorschriften.  
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7. Juridische eisen, ARBO en aansprakelijkheid 
Om in de veiligheidsinstructie aan de verplichtingen vanuit de wet te voldoen is allereerst kennis nodig 

van de wetgeving en de eisen die hierin staan. De wetgeving is op het gebied van 

arbeidsomstandigheden te vinden op drie niveaus.  

1. “De Arbowet 

Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De 

Arbowet vormt hiermee het kader voor het Arbobesluit en de Arboregeling.  

2. Het Arbobesluit 

Hierin worden de wetten vanuit de Arbowet verder uitgewerkt en staan de regels waaraan de 

werkgever en werknemer zich moeten houden.  

3. De Arboregeling 

Dit is een verdere uitwerking van het Arbobesluit. In de Arboregeling worden concrete voorschriften 

beschreven die verplicht zijn voor werknemer en werkgever” (Arboportaal, n.d.).  

7.1 Arbowet 

In de Arbowet staan veel eisen met betrekking tot werknemers, maar aangezien deze 

veiligheidsinstructie gericht is op vrachtwagenchauffeurs, kan hier niet gesproken worden van de term  

“werknemers”. Vrachtwagenchauffeurs vallen volgens de wet onder de term “derden”. De definitie van 

de term “derden” is als volgt beschreven in de wet: “Andere personen of bedrijven die niet werkzaam 

zijn in of voor de arbodienst en geen klanten van de arbodienst zijn” (Wetten.overheid, n.d.).  

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor zijn werknemers, maar ook voor niet- eigen werknemers (derden), 

die op het bedrijf werkzaam zijn. In de Arbowet is slechts één artikel opgenomen met betrekking tot 

derden. Dit is artikel 10: Voorkomen van gevaar voor derden en luidt als volgt: 

“Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet 

verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan 

voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever 

doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar”. (Wetten.overheid, 2016).  

Wat “ter voorkoming van dat gevaar” exact inhoudt wordt niet verder toegelicht in het Arbobesluit of in 

de Arboregeling. Om hier meer over te weten te komen is contact opgenomen met het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieruit is het volgende antwoord gekomen: 

“Geachte mevrouw De Ridder, 

  

In reactie op uw vraag over artikel 10 van de Arbowet, het volgende. Als door de aard van de 

werkzaamheden in een bedrijf of inrichting of in de directe omgeving daarvan gevaar kan 

ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan de werknemers, dan 

moet de werkgever (inderdaad) doeltreffende maatregelen nemen. Denk bij andere personen 

bijvoorbeeld aan bezoekers of voorbijgangers.  
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De maatregelen die hierbij aan de orde kunnen zijn, betreffen bijvoorbeeld het begeleiden van 

bezoekers of het voorkomen dat voorbijgangers worden getroffen door van een bouwwerk 

vallende stenen. 

  

Te denken valt ook aan een regeling over het toelaten van derden, ter beschikking stellen van 

plattegronden, vaststellen van een verkeersregeling op het terrein of in het bedrijf, of het 

markeren van gevaarlijke zones. 

   

Met vriendelijke groet, 

Dhr. C. Versteeg 

Directie Communicatie 

Publiek en Informatie  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid”. (Ministerie SZW, 2016).  

 

In het Arbobesluit en in de Arboregeling staan verder geen eisen meer met betrekking tot derden. Wel 

zijn in bijlage X de wettelijke eisen benoemd voor werknemers. Op basis hiervan kan gekeken worden 

welke wetgeving van belang kan zijn voor chauffeurs. Daarnaast worden de eisen uit de ISO 9001, 

OHSAS 18001 en de zorgplicht in deze bijlage benoemd. Ook wordt er in deze bijlage vermeld wie er 

aansprakelijk is voor goederen en wat de sanctiemogelijkheden zijn voor onwenselijk gedrag.  

 

Deelconclusie 

De wetgever heeft eisen opgesteld met betrekking tot het veilig werken. De eisen voor “derden” (waar 

de vrachtwagenchauffeurs onder vallen) zijn echter op een zodanige wijze beschreven dat de invulling 

ervan vrij ligt. Wat wel geëist wordt, is dat er doeltreffende maatregelen genomen moeten worden ter 

voorkoming van gevaar. Dit is een onhaalbare eis, want het 100% voorkomen van gevaar is 

onmogelijk. Wel kan er in de huidige situatie meer actie ondernomen worden om extra maatregelen ter 

voorkoming van gevaar te nemen. In de huidige situatie komen er nog dagelijks gevaarlijke situaties 

voor en dus zijn niet alle maatregelen ter voorkoming van gevaar genomen, of blijken deze in ieder 

geval onvoldoende te werken. Wanneer er zich toch een incident voordoet, ondanks getroffen 

maatregelen, kan de wetgever alsnog zeggen dat deze maatregelen niet “doeltreffend” genoeg zijn. 

Hierdoor wordt het onmogelijk om alle aansprakelijkheid te voorkomen. Het enige dat Verbrugge wel 

kan doen is het aantoonbaar maken van de getroffen maatregelen. Hierdoor kan Verbrugge 

onderbouwen dat er alles aan gedaan is om doeltreffende maatregelen te nemen maar dat dit, dankzij 

onjuist gedrag van derden, toch tot een incident heeft geleid. Doordat de eisen voor werknemers wel 

specifiek zijn, kunnen deze eisen gebruikt worden als basis voor de veiligheidsinstructie voor 

chauffeurs.  
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8. Benchmarking 

Benchmarking is van belang voor dit onderzoek omdat er meer bedrijven zijn met dezelfde of 

soortgelijke problemen. Hierbij wordt er met name gekeken naar wat andere bedrijven al hebben aan 

oplossingen. Hieronder zijn de bedrijven/instanties benoemd die benaderd zijn voor dit onderzoek met 

daarbij de reden van benadering en de werkwijze van deze bedrijven en instanties. 

8.1 Benaderde bedrijven/instellingen 

Niet alle bedrijven die benaderd zijn hebben ook daadwerkelijk gereageerd. Bij sommige bedrijven, 

instellingen of openbare ruimtes is de werkwijze op een andere manier achterhaald (bijvoorbeeld via 

het internet of door navraag te doen bij chauffeurs). Allereerst is middels literatuuronderzoek gezocht 

naar soortgelijke bedrijven en andere sectoren waarbij anderstalige mensen komen of mensen met 

communicatieproblemen. Bij sommige bedrijven zijn er interviews afgenomen. Deze interviews zijn te 

vinden in bijlage XI. Ook zijn er persoonlijke gesprekken met vrachtwagenchauffeurs geweest om zo, 

vanuit persoonlijke ervaringen, te kunnen horen welke bedrijven een goede veiligheidsinstructie of 

werkwijze hebben.  

Hieronder worden de uitkomsten, die bij Verbrugge ook toegepast kunnen worden, in het kort 

beschreven. In bijlage XII zijn de resultaten van alle relevante onderzochte bedrijven, instellingen en 

openbare ruimtes benoemd en beschreven.  

 Ikea maakt montagehandleidingen waarbij alleen afbeeldingen en poppetjes afgebeeld 

worden die de handelingen uitleggen. Hierbij gebruikt Ikea emoties op de gezichten van de 

poppetjes en gebruikt Ikea kruizen door de afbeeldingen om aan te geven wanneer iets goed 

of fout is.  

 CEVA Logistics gebruikt ook afbeeldingen bij de uitleg van het laden en lossen. Hierbij worden 

stappen verduidelijkt door middel van cijfers en worden belangrijke aspecten door middel van 

een kleur (in dit geval rood) aangegeven. Stations en vliegvelden koppelen een locatie 

(perron/gate) aan een cijfer, letter of afbeelding ter verduidelijking. Deze locaties worden ook 

vaak gecombineerd met wachttijden. 

 PSA in Antwerpen combineert locaties met cijfers en kleuren. Daarnaast zijn er op sommige 

plaatsen gedwongen routes gemaakt door middel van betonblokken. 

 Op skipisten worden de gedragsregels vaak uitgelegd aan de hand van striptekeningen en de 

veiligheidsregels worden verduidelijkt met bewegende led-schermen.  

 Bij Sabic wordt ook gebruikgemaakt van striptekeningen om de veiligheidsvoorschriften 

duidelijk te maken.  

 Bij Ravago Plastics in Arendonk wordt gebruik gemaakt van een chauffeurs-oproepsysteem. 

Dit systeem bestaat uit een bord waarop de chauffeur (na aanmelding) kan zien aan de hand 

van het nummerbord en een groen/rood stoplicht, wanneer de chauffeur het terrein mag 

betreden. Hiermee wordt voorkomen dat chauffeurs onnodig lang op het terrein wachten. 

 AVR-Rotterdam gebruikt pagers om een chauffeur op te roepen. Deze pagers gaan trillen, 

maken geluid en geven licht wanneer deze geactiveerd worden.  
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Ook kan er op deze pager tekst gezet worden, bijvoorbeeld een loodsnummer, zodat de 

chauffeur nogmaals aan de juiste locatie herinnerd wordt.  

 Tata-Steel heeft een andere oplossing in de omgang met de buitenlandse chauffeurs, namelijk 

door de buitenlandse chauffeurs persoonlijk te begeleiden op het terrein. 

  

Deelconclusie 

Er valt veel te leren van andere bedrijven. Uit alle onderzochte bedrijven en instellingen of openbare 

ruimtes komt naar voren dat: kleuren, cijfers, afbeeldingen, letters, tijden, oproepsystemen en 

persoonlijke begeleidingen een (gedeeltelijke) oplossing zijn van de taalbarrières.  

Daarnaast maakt ieder bedrijf gebruik van andere oplossingen voor soortgelijke problemen. Ook is 

ieder bedrijf anders waardoor oplossingen niet precies overgenomen kunnen worden, maar mogelijk 

wel gedeeltelijk gekopieerd of gecombineerd kunnen worden. Uit dit benchmark-onderzoek zijn een 

aantal oplossingen erg interessant en toepasselijk om aan te bevelen voor de nieuwe 

veiligheidsinstructie bij Verbrugge.  

 

De werkwijze van Sabic is erg effectief bij het informeren van buitenlandse chauffeurs over de 

gevaren, de noodprocedures, de verplichtingen, de verboden en de wijze van belading. Deze 

werkwijze is effectief omdat de gehele veiligheidsinstructie alleen bestaat uit afbeeldingen. Deze 

afbeeldingen zijn zo ontworpen dat er geen extra tekstuele of mondelinge uitleg nodig is. Ook de toets 

is vanzelfsprekend waardoor er weinig frustratie ontstaat en de chauffeurs toch geïnformeerd zijn over 

de belangrijkste veiligheidsvoorschriften.  

Een andere erg nuttige werkwijze is afkomstig van het bedrijf Ravago Plastics. Dit omdat alleen een 

begrijpelijke veiligheidsinstructie de veiligheid binnen Verbrugge niet optimaal zal verhogen. De lange 

wachttijden zullen ook aangepakt moeten worden om uitstappen van chauffeurs te voorkomen. 

Ravago Plastics maakt gebruik van een speciale methode waardoor de chauffeur niet op het terrein, 

maar buiten het terrein op hun beurt moet wachten. De chauffeurs buiten het terrein laten wachten, in 

combinatie met een duidelijke veiligheidsinstructie zoals Sabic deze hanteert, kan een deel van de 

oplossing zijn om de veiligheid binnen Verbrugge te verhogen.  
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9. Conclusies 

De gewenste situatie voor Verbrugge is omschreven in de doelstelling. De doelstelling luidt als volgt: 

Welke elementen moet de veiligheidsinstructie bevatten om deze te kunnen ontwikkelen en 

implementeren tot een vernieuwde, complete, controlerende, makkelijk te begrijpen en aan te passen 

instructie die ontwikkeld wordt voor chauffeurs en met name anderstalige chauffeurs die bij Verbrugge 

Terminals B.V. op de locaties Vlissingen, Terneuzen alsook Zeebrugge komen laden- en/of lossen en 

waardoor de veiligheid verhoogd wordt? 

In de huidige veiligheidssituatie blijkt de veiligheidsinstructie onvoldoende effect te hebben. Per jaar 

zijn er gemiddeld 650 overtredingen waar chauffeurs in sommige gevallen worden blootgesteld aan de 

twee grootste risicio’s: aanrijdgevaar of beknelling.  

Verbrugge moet op basis van de wet (artikel 10 Arbowet) “doeltreffende maatregelen ter voorkoming 

van gevaar voor de chauffeurs” nemen. De grootste gevaren bij Verbrugge zijn het aanrijdgevaar en 

het gevaar voor beknellingen. Verbrugge heeft hier in de huidige situatie al maatregelen voor 

opgesteld. Zo mag de chauffeur niet onnodig uitstappen op het terrein (behalve om de zeilen te 

openen) en moeten de chauffeur persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Daarnaast mag de 

chauffeur geen bijrijder(s) meenemen op het terrein en moet de chauffeur een papier tekenen 

waarmee de chauffeur verklaart dat de instructie ontvangen en begrepen is. Omdat uit het aantal 

overtredingen blijkt dat deze maatregelen nog niet doeltreffend genoeg zijn, moeten er aanvullende of 

andere maatregelen ontwikkeld worden. Verbrugge wilt dat deze maatregelen ervoor zorgen dat het 

probleem preventief aangepakt worden. Om het probleem preventief aan te pakken kunnen 

maatregelen genomen worden die theoretisch en praktisch van aard zijn. Theoretische maatregelen 

kunnen op het gebied van voorlichting en onderricht ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld een 

nieuwe veiligheidsinstructie. Praktische maatregelen kunnen aanpassingen op het terrein zijn, zoals 

bijvoorbeeld het aanbrengen van gedwongen rijroutes. Daarnaast kan er ook een combinatie gemaakt 

worden van theoretische en praktische maatregelen. Dit onderzoek richt zicht voornamelijk op het 

theoretisch deel: de veiligheidsinstructie. Maar ook praktische aspecten worden hierin meegenomen 

aangezien beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

 

Onwetendheid speelt een grote rol, maar is niet de enige reden voor het uitvoeren van de onveilige 

handelingen. Onvoldoende kennis (laaggeletterd en anderstalig) en kunde (onbekend terrein) zijn ook 

enkele factoren die kunnen leiden tot onveilige handelingen. Daarnaast speelt de aandacht van de 

chauffeurs een rol, want uit de observaties blijkt dat de chauffeurs over het algemeen niet veel moeite 

doen om de veiligheidsvoorschriften tot zich te nemen.  

Het ontwikkelen van een nieuwe veiligheidsinstructie is niet voldoende om de veiligheid van de 

chauffeurs daadwerkelijk te verhogen. Het hebben van kennis geeft geen garantie dat de chauffeurs 

zich ook daadwerkelijk aan de regels houden. 95% van het gedrag is onbewust. Hierdoor kunnen 

andere aspecten onbewust een barrière vormen tegen het veilige gedrag en kan dit gedrag zich uiten 

in een onveilige handeling.  
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Er zijn naast de veiligheidsinstructie vijf aspecten die een barrière kunnen vormen tegen het veilig 

gedrag, namelijk: lange en onduidelijke wachttijden, onduidelijke routering, ongastvrijheid, weinig 

uniformiteit en een lage toegangscontrole. Met name onduidelijke wachttijden en routeringen zorgen 

voor barrières. Tijdens het wachten kan onwetendheid, verveling of frustratie een reden zijn om 

onveilig gedrag te vertonen en uit de cabine te stappen, bijvoorbeeld om navraag te doen. Een 

onduidelijke routering in combinatie met onwetendheid, een moeilijk manoeuvreerbaar vervoersmiddel 

en onzekerheid zijn daarnaast ook een belangrijke motivator om uit te stappen. Gastvrijheid is van 

belang op de houding van de chauffeur. Dit omdat de chauffeur zich meer op zijn gemak zal voelen en 

een positievere houding aan zal nemen ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften, wanneer de 

chauffeur gastvrij wordt ontvangen en behandelt. Daarnaast voorkomt een duidelijke routering naar de 

ontvangstruimte, een overzichtelijke ontvangstruimte en duidelijke en uniforme regels dat er 

(onnodige) irritaties ontstaan bij de chauffeurs als ook bij de medewerkers van Verbrugge.  

Een toegangscontrole is belangrijk om preventief een selectie te maken tussen de chauffeurs die 

voldoende kennis hebben en het juiste gedrag vertonen en de chauffeurs die de 

veiligheidsvoorschriften niet begrijpen of al eerder een overtreding hebben begaan en hierdoor op de 

zwarte lijst staan. Door middel van een toets kan er gecontroleerd worden op het kennisniveau en 

door middel van een controle op de zwarte lijst kunnen de chauffeurs, die een toegangsverbod 

hebben, geweigerd worden.  

Er zijn meerdere elementen van belang in een veiligheidsinstructie. Allereerst moeten de verplichte 

eisen uit de wet- en regelgeving hierin uitgewerkt worden. Vervolgens zijn de bedrijfsspecifieke 

voorschriften van belang (de noodprocedures, de verplichtingen en de verboden) evenals de 

handelingen die de chauffeurs moeten uitvoeren. Ook de gevaren moeten hierbij benoemd worden om 

de chauffeurs bewust te maken van de achterliggende gedachte van de voorschriften. Tot slot is het 

benoemen van de consequentie bij het niet naleven van de voorschriften belangrijk omdat de 

chauffeurs hierdoor gewaarschuwd worden en mogelijk beter opletten.  

Een goede veiligheidsinstructie valt of staat met communicatie. Communicatie kan ook plaatsvinden 

door middel van non-verbale methodieken. Door de cultuur-en taalverschillen is mondelinge 

communicatie niet mogelijk, behalve wanneer mondelinge communicatie aangeboden wordt in de taal 

die de chauffeur spreekt. Dit is echter niet haalbaar en wenselijk voor Verbrugge (economisch gezien 

niet, maar ook niet op het gebied van efficiëntie). Non-verbale communicatie blijft hierdoor als enige 

mogelijkheid over om te communiceren. Non-verbale communicatie kan plaatsvinden in de vorm van 

tekst, maar dit is vanwege de hoge mate van laaggeletterdheid niet effectief. Ook kan non-verbale 

communicatie plaatsvinden aan de hand van beelden. Beelden kunnen wel de gehele doelgroep 

bereiken (mits de beelden in iedere cultuur dezelfde betekenis hebben).  

 

Er zijn een aantal aspecten die universeel begrijpelijk zijn en in beelden weergegeven kunnen worden. 

De aspecten die universeel begrijpelijk zijn, worden hieronder toegelicht. Dit zijn:  

1. Kleurgebruik (rood wordt instinctief geassocieerd met gevaar en groen met veiligheid). 

2. Basisemoties (woede, afgunst, angst, verdriet, verbazing en vreugde).  
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3. Tijd: naast de tijdsverschillen is de manier waarop de tijd aangegeven wordt gelijk (door middel van 

wijzers op een analoge klok). De wijze van becijfering kan wel verschillen tussen gewone cijfers en 

Romeinse cijfers. 

4. Cijfermateriaal (dit kan gebruikt worden voor het uitleggen van een volgorde, maar ook voor het 

weergeven van een telefoonnummer). 

5. Pijlen (voor het aangeven van een richting). 

Veel bedrijven en instellingen kampen het met problemen die voortkomen uit taalbarrières. Hierdoor 

zijn er al veel verschillende oplossingen bedacht die mogelijk ook bij Verbrugge toegepast kunnen 

worden. Zo maken bedrijven gebruik van praktische oplossingen, zoals het uitleggen van handelingen 

op papier door middel van stappen die aangegeven worden met cijfers en afbeeldingen. Ook worden 

routeringen aangegeven door middel van kleuren, zowel op de plattegrond als ook op de bebording, 

en worden er gedwongen routes gecreëerd. Daarnaast zijn er bedrijven die de chauffeurs bij 

binnenkomst controleren op naam. Hierdoor kunnen deze bedrijven zien of de chauffeur al in het bezit 

is van een veiligheidsinstructie en er geen overtredingen met een sanctie open staan. 

Technische mogelijkheden behoren ook tot de oplossingen van diverse bedrijven. Zo gebruiken 

sommige bedrijven chauffeur-oproepsystemen waardoor de chauffeur vanaf een andere locatie 

opgeroepen kan worden. De chauffeur kan hierbij opgeroepen worden door middel van een pager of 

door middel van een oproepbord dat aangeeft wanneer de chauffeur het terrein mag betreden.  

Daarnaast kunnen chauffeurs, met behulp van bepaalde psychologische methodieken, onbewust in de 

goede richting gestuurd worden. Dit kan onder andere door middel van nudging en prompting. 

Bepaalde wijze waarop herhalingen en afbeeldingen worden vormgegeven dragen ook bij aan de 

aantrekkelijkheid en de mate waarin iemand iets onthoudt of de mate waarin iemand een handeling uit 

gaat voeren.  

Maatschappelijk en economisch gezien kan er vanuit gegaan worden dat er steeds meer buitenlandse 

chauffeurs naar Nederland komen. Dit komt omdat de buitenlandse chauffeurs goedkoper zijn dan de 

Nederlandse chauffeurs. Deze goedkope chauffeurs zijn vaak laaggeschoold waardoor 

laaggeletterdheid een veelvoorkomend probleem is en de chauffeurs meestal alleen kunnen 

communiceren in hun moedertaal. Daarnaast zijn de rijopleidingen niet van hetzelfde (hoge) niveau 

als in Nederland. In tegenstelling tot het maatschappelijk en economisch perspectief zitten er, gekeken 

vanuit juridische en politieke perspectief, veranderingen aan te komen op het gebied van het inhuren 

van buitenlandse chauffeurs. De Europese Commissie wilt oneerlijke concurrentie, schijnconstructies 

en uitbuiting van werknemers tegengaan. Dit wilt de Europese Commissie doen door gelijke lonen te 

verplichten voor alle werknemers die in een ander EU-land gaan werken. Ook in Nederland zijn er 

ontwikkelingen te zien. Zo is er in Nederland een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken 

om opdrachtgevers aansprakelijk te stellen wanneer vervoersbedrijven de ingehuurde chauffeurs 

onderbetalen. 
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10.  Aanbevelingen 

Er zijn twee richtingen mogelijk waardoor de veiligheid voor chauffeurs verhoogd wordt. De eerste 

aanbeveling betreft een proactieve maatregel, de tweede maatregel betreft een scala aan preventieve 

en proactieve maatregelen. 

10.1 Proactieve maatregel 

Een oplossing waardoor de veiligheid van de buitenlandse chauffeurs verhoogd wordt, is door de 

buitenlandse chauffeurs persoonlijk te begeleiden (een werkwijze die Tata-Steel ook hanteert). Op 

deze manier is er continu toezicht op de chauffeur en kunnen er aanwijzingen gegeven worden. Het 

nadeel hiervan zijn de personeelskosten. Met een gemiddelde van 150 chauffeurs per dag (per locatie 

van Verbrugge), komt dit niet op 600 chauffeurs per dag voor alle locaties. Bij een gemiddelde van vier 

vrachtauto’s tegelijk op één terrein zijn er vier personeelsleden nodig voor de begeleiding. Een 

gemiddeld personeelslid kost voor een werkgever €33,10 per uur (CBS, 2014). De chauffeurs kunnen 

van 07.00 ‘s ochtends tot 12.00 ’s avonds het terrein betreden. Dit is 17 uur per dag. 17 maal 16 = 272 

uur per dag, maal €33,10 aan uurloon = €9.003,- aan personeelskosten per dag. Dit zijn blijvende 

kosten, waardoor deze optie niet aantrekkelijk is voor een bedrijf. 

10.2 Proactieve en preventieve maatregelen 

De tweede aanbevelingsrichting betreft een combinatie van proactieve en preventieve maatregelen 

waarbij nauwelijks extra personeelskosten gemaakt hoeven te worden en waarbij het voornamelijk 

gaat om eenmalige investeringen (en onderhoud van deze investeringen).  

Het maken van alleen een veiligheidsinstructie is niet genoeg om de veiligheid ook daadwerkelijk te 

verhogen. Hiervoor zijn er naast de aanbevelingen voor de veiligheidsinstructie, ook andere 

aanbevelingen noodzakelijk. Aan de hand van zes aspecten (wachttijden, routering, gastvrijheid, 

veiligheidsinstructie, toegangscontrole en de uniformiteit) worden de aanbevelingen hieronder in het 

kort toegelicht, in bijlage XIII worden deze aanbevelingen uitgebreid beschreven. Met de 

veiligheidsinstructie wordt geprobeerd om de chauffeurs bewust te maken van de 

veiligheidsvoorschriften. Met de overige vijf aspecten wordt vervolgens geprobeerd de barrières weg 

te nemen die veilig gedrag in de weg staan.  

10.2.1 Aanbeveling 1: Veiligheidsinstructie 

Installeren van aanmeldzuilen waarop de chauffeur zich aanmeldt en zo, indien nodig, de 

veiligheidsinstructie kan volgen. De aanmeldzuil en de veiligheidsinstructie worden aan de hand van 

afbeeldingen duidelijk gemaakt. Hierbij moet de chauffeurs voor de start van de veiligheidsinstructie 

zijn paspoort laten scannen in de zuil. Nadat de gegevens van de chauffeur zijn goedgekeurd start de 

veiligheidsinstructie. In de veiligheidsinstructie komen de volgende aspecten naar voren: 

 Noodprocedures 

 Verboden 

 Verplichtingen 

 Handelingen/uit te voeren stappen 
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 Gevaren 

 Consequenties bij het niet naleven van de voorschriften 

Over deze punten worden er vervolgens toetsvragen gesteld. Wanneer de chauffeur de 

veiligheidsinstructie al behaald heeft, komt dit automatisch naar voren dankzij de paspoortscan. De 

chauffeur hoeft dan alleen de veiligheidsvoorschriften te accepteren en krijgt vervolgens een ticket. 

Hierdoor kan het gele papier en het losse ticketautomaat komen te vervallen. Bij de cargobalie worden 

de handelingen en uit te voeren stappen van de chauffeur nogmaals benadrukt middels een hand-out. 

Deze veiligheidsinstructie moet zo opgebouwd worden dat hier in de toekomst nog een 

veiligheidsinstructie voor bezoekers, contractors en het eigen personeel aan gekoppeld kan worden. 

Het startscherm moet beginnen met een keuzemenu, verduidelijkt aan de hand van afbeeldingen (zie 

figuur 23).  

 

Figuur 23: Startscherm veiligheidsinstructie (Ancker, 2016).  

10.2.2 Aanbeveling 2: Toegangscontrole 

Op basis van de paspoortscan die bij de veiligheidsinstructie uitgevoerd wordt, kan gecontroleerd 

worden of dat de chauffeur voor de eerste keer bij Verbrugge komt (en de veiligheidsinstructie nog 

moet maken), of dat de chauffeur op de zwarte lijst staat (en hierdoor het terrein niet mag betreden) 

en of de chauffeur al vaker is geweest en in het bezit is van een geldige veiligheidsinstructie. 

De software kan zo ontwikkeld worden dat, wanneer de chauffeur op de zwarte lijst staat, de chauffeur 

automatisch een melding op de aanmeldzuil krijgt dat de chauffeur zich moet melden bij de security. 

De chauffeur kan dan de veiligheidsinstructie dan niet vervolgen.  

Bij het eerste bezoek of bij het verlopen van de veiligheidsinstructie gaat de software automatisch 

verder naar de veiligheidsinstructie en toets. De chauffeur heeft drie kansen bij deze toets en wanneer 

deze toets nog niet behaald is moet de chauffeur zich melden bij de security. Wanneer de chauffeur 

de veiligheidsinstructie al behaald heeft, gaat de software automatisch door naar een overzicht van de 

veiligheidsvoorschriften die de chauffeur moet accepteren om zijn ticket te verkrijgen. Wanneer alles 

goed is krijgt de chauffeur bij de cargo-balie een IN-pas mee. Deze IN-pas moet gekoppeld worden 

aan de gegevens van de chauffeur. Dit zodat de bewaking (met name bij alcoholcontroles) niet 

nogmaals alle gegevens van de chauffeur moet vragen (zoals paspoort, laadpapieren etc.), maar dat 

de bewaking alleen de pas hoeft te scannen om tot deze gegevens te komen.  
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10.2.3 Aanbeveling 3: Wachttijden 

De locatie waar gewacht wordt verplaatsen naar een locatie buiten het terrein. Zodat de chauffeurs 

wel de mogelijkheid hebben om uit te stappen, rond te lopen, te eten, te drinken, te roken en gebruik 

te maken van de sanitaire voorzieningen. Deze methode verhoogt de klantvriendelijkheid. Door 

gebruik te maken van een oproepsysteem (een pager, een oproepbord of beide), kan de chauffeur 

gealarmeerd worden wanneer het terrein betreden mag worden. 

10.2.4 Aanbeveling 4: Uniformiteit 

De veiligheidsvoorschriften moeten compleet en uniform weergegeven worden. Zowel op ieder terrein, 

op ieder bord, op ieder papier en op iedere website. Dit zodat in een oogopslag duidelijk is wat de 

veiligheidsvoorschriften zijn. Ook moeten deze voorschriften er op ieder terrein hetzelfde uitzien. Dit 

om eenduidig, compleet en overzichtelijk de veiligheidsvoorschriften te tonen. 

10.2.5 Aanbeveling 5: Routering 

De routering bij aankomst en bij het betreden van het terrein moet verduidelijkt worden. Bij aankomst 

van het terrein kan dit gedaan worden door gebruik te maken van nudging (bijvoorbeeld door voetjes 

op de grond te tekenen) of een gedwongen route te creëren (afzetlinten, bloembakken etc.). 

Daarnaast moet er bij de cargo-service een plattegrond meegegeven worden, die voorzien is van een 

real-time routering (inclusief de terugweg). Hierbij moet de ploegbaas, bij iedere afzetting of opheffing 

aan de weg, de locatie van de afzetting/opheffing door bellen naar de cargo-service.  

De routering op het terrein kan verduidelijkt worden met bebording (die hangen op kijkhoogte vanuit 

de cabine). De borden kunnen verduidelijkt worden middels kleuren of afbeeldingen. Deze kleuren of 

afbeeldingen moeten vervolgens gekoppeld worden aan de plattegrond.  

Afzettingen op het terrein moeten aan het begin van een loods aangegeven worden, zodat de 

chauffeur geen lastige manoeuvres hoeft uit te halen met achteruit rijden. Daarnaast is het niet altijd 

noodzakelijk om een gehele weg af te zetten. Door gebruik te maken van afzetlinten kan de helft van 

het wegdek afgezet worden in plaats van het gehele wegdek. Ook moet de exit-parking en de exit 

verduidelijkt worden. Dit kan bij de exit-parking gedaan worden met een groot bord waarop een logo te 

zien is dat het afbinden van een vrachtauto uitbeeldt. Bij de exit kan dit gedaan worden door naast het 

woord “exit” een afbeelding van een vrachtwagen te tonen die door een slagboom wegrijdt. Tot slot 

moeten chauffeurs regelmatig voor het betreden van het terrein naar de weegbrug, of naar een 

andere locatie van Verbrugge in Vlissingen gestuurd worden. Hier moet ook een duidelijke plattegrond 

voor gemaakt worden. 

10.2.6 Aanbeveling 6: Gastvrijheid 

Door een duidelijke veiligheidsinstructie, een goede toegangscontrole, een duidelijke routering, 

uniformiteit van regels en informatie over resterende wachttijden met daarbij de mogelijkheid om uit te 

stappen, te eten/drinken en gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, wordt de gastvrijheid 

voor de chauffeur automatisch verhoogd. Het resterende probleem is de klantvriendelijkheid van het 

Verbrugge personeel. De bovengenoemde oplossingen verhogen de duidelijkheid voor de chauffeurs, 

maar zorgen er ook voor dat er minder irritatie ontstaat bij zowel de chauffeurs als ook bij het 

Verbrugge personeel, omdat er minder communicatie nodig is.  
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Wel moet de houding van de cargo-medewerkers richting de chauffeurs veranderen. De cargo-

medewerkers moeten de chauffeurs gaan zien als klanten en de chauffeurs netjes verwelkomen, 

beleefd te woord staan en de chauffeur helpen wanneer iets onduidelijk is.  

Concreet:  

De aanbevelingen zijn gericht op dezelfde zes punten uit de conclusie (wachttijden, routering, 

gastvrijheid, veiligheidsinstructie, toegangscontrole en uniformiteit). In essentie komen de 

aanbevelingen op het volgende neer:  

 de veiligheidsinstructie wordt getoond aan de hand van afbeeldingen;  

 de plaats waar normaal gewacht wordt, wordt verplaatst naar een locatie buiten het terrein;  

 de routering wordt duidelijker gemaakt en de omleiding wordt vooraf op de plattegrond al 

aangegeven; 

 de veiligheidsvoorschriften worden uniform en compleet weergegeven;  

 de chauffeur wordt gecontroleerd op 1. de zwarte lijst, 2. of de chauffeur voor de eerste keer 

komt, 3. of de chauffeur al in het bezit is van een veiligheidsinstructie en of deze 

veiligheidsinstructie nog geldig is; 

 tot slot moet het gehele proces dat de chauffeur doorloopt duidelijker worden door de 

bovenstaande punten. Hierdoor wordt de gastvrijheid verhoogd en gaat het irritatieniveau 

omlaag.  

In bijlage XIV staat een actielijst beschreven en in bijlage XV is er een kostenoverzicht te vinden. 
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Bijlage I: Observatiechecklist 

 
Observaties  

Observatiedatum:  

Observatielocatie:  

Aantal 
geobserveerde 
personen:  

 

 

Observatieaspecten 
chauffeurs: 

Frequentie: Opmerkingen: 

Zoekend gedrag vertonen:   

Verkeerde volgorde nemen van 
de uit te voeren stappen bij de 
cargo: 

  

De ingang niet kunnen vinden:   

De gele papieren niet snappen 
bij de cargobalie: 

  

Geen PBM’s dragen bij 
binnenkomst: 

  

Zich melden bij de security i.p.v. 
de cargo-balie: 

  

Film niet afkijken of afgeleid zijn 
tijdens het kijken van de 
instructiefilm: 

  

Geen Nederland/ Duits/ Engels 
kunnen verstaan en daardoor 
de instructie van de cargo- 
medewerkers alleen middels 
gebaren ontvangen: 

  

Het lezen van de 
veiligheidsvoorschriften op het 
gele papier en het bekijken van 
de achterkant van het gele 
papier: 

  

Het niet lezen van de 
veiligheidsvoorschriften op het 
gele papier en het niet bekijken 
van de achterkant van het gele 
papier: 

  

Het bekijken van de 
veiligheidsvoorschriften aan de 
muur: 
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Observatieaspecten Cargo-
medewerkers: 

Frequentie: Opmerkingen: 

Onbeleefd/onbehulpzaam zijn 
tegen de chauffeurs: 

  

De chauffeurs controleren op 
PBM’s: 

  

Vragen of de chauffeurs al 
eerder bij Verbrugge zijn 
geweest: 

  

Het meegeven van een 
plattegrond en het tekenen van 
de route voor de chauffeurs: 

  

Roepen naar de chauffeurs dat 
de chauffeurs eerst het gele 
papier in moeten vullen en dan 
pas een ticket mogen pakken.  

  

 

Observatieaspecten Security: Frequentie: Opmerkingen: 

Het aanspreken van een 
chauffeur op onjuist/onveilig 
gedrag: 

  

Het verwijderen van de 
chauffeur van het terrein 
vanwege onjuist/onveilig 
gedrag: 

  

Het geven van feedback aan de 
chauffeur over hetgeen dat de 
chauffeur fout deed en hoe het 
wel had gemoeten: 

  

Het vragen aan de chauffeur 
waarom de chauffeur 
onjuist/onveilig gedrag heeft 
vertoond: 
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Bijlage II: Pilot Chauffeurs 
Hieronder (tabel 1) is de pilot te zien van de veiligheidsinstructie en de toets die getest is bij de 

chauffeurs.  

English:                                                               
safety instructions 

Nederlands:                                                       
veiligheidsinstructie 

Duits:                                                                  
sicherheitsanweisungen 

French:                                                               
instructions de securite 

Italian:                                                                
istruzioni di sicurezza 

Spanish:                                                             
normas de seguridad 

Portuguese:                                                      
instrucoes de seguranca 

Greek:                                                                
odigies asfalias 

Russian:                                                             
pravila bezopasnosti 

Bulgarian:                                                          
instruckcii za bezopasnost 

Polish:                                                                
instrukcje bezpieczenstwa 

Romanian:                                                         
instructiuni de protectie 

Turkish:                                                              
güvenlik telimatlan 

Hungarian:                                                        
biztonsagi eloirasok 

Czech:                                                                
bezpecnostni instrukce 

Slovak:                                                               
bezpecnostne pokyny 

Croatian:                                                            
instrukcije sigurnosti 

Slovene:                                                             
varnostna navodila 

Latvian:                                                              
drosibas instrukcijas 

Estonian:                                                           
ohutuse juhtnoorid/ instruktsioonid 

Lithuanian:                                                        
saugumo instrukcija 

Servië:                                                                
Безбедносна упутства 
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Safety Rules 
 

1.  
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
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6. 

 

7.  

8. 9. 
 



x 
 

Checklist 
  

Exam 
 
 



xi 
 

1.  

2. 



xii 
 

3. 

 

4. 
 



xiii 
 

5. 
 
 
                            
  
                 ….. KM/H?? 



xiv 
 

6. 

7.  



xv 
 

8. 
Opening at P-parking 
P - 100 
P - 200 
P - 400 
P - 500 
P - 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xvi 
 

9. 
Closing at  
Exit parking  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xvii 
 

10. 

11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcohol %   
 

12. 
 
 
 
 

 
 
 

                  Smoking 

Tabel 1: Pilot veiligheidsinstructie (Ridder, 2016). 
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Bijlage III: 13 Lessen neuromarketing 

Hieronder worden de 13 lessen toegelicht die belangrijk zijn voor het onbewust sturen van menselijk 

gedrag.  

I. Wees voorzichtig met het gebruik van mensen 

Een model in een advertentie zorgt voor afleiding zodra het model direct in de camera kijkt. Hierdoor 

wordt de kijker geneigd terug te kijken en wordt er niet naar het product gekeken. Wanneer een 

persoon niet direct in de camera kijkt, maar naar het product kijkt, wordt dit voorbeeld gevolgd en 

wordt de kijker juist geattendeerd op het product of voorwerp waar het om gaat (zie figuur 1).  

Zwitserleven heeft onderzoek gedaan naar hun commercials door middel van een eye-tracking 

onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat proefpersonen vooral keken naar de mensen in de 

commercial en naar datgene waar die mensen naar keken. Eventuele logo’s of tekst, waar het in de 

commercial om ging, werd hierbij niet tot nauwelijks gezien (Marketingmed, 2015).  

 

Figuur 1: Model die recht in de lens kijkt VS. model die naar het product kijkt (Marketingmed, 2015).  

Dwingende ogen, die wel recht in de camera kijken en waar verder geen product in voor komt, kunnen 

juist wel extra aandacht trekken (zie figuur 2) (Emerce, 2013). Uit onderzoek van Verkeersnet (2013) 

is gebleken dat dankzij een bord met dwingende ogen, het fout parkeren flink verminderd werd 

(Verkeersnet, 2013). 

 

 

 

 

 

Het gebruik van ogen/kijkrichting in de veiligheidsinstructie kan gebruikt worden door het poppetje of 

de persoon in de instructie naar de gevaren te laten kijken of naar een bepaald voorwerp (zoals de 

PBM’s ). Daarnaast kan bij de vraag of de persoon de juiste PBM’s draagt, gebruik gemaakt worden 

van de dwingende ogen, om zo de aandacht te trekken en het antwoord als het ware af te dwingen.  

II. Media voor tekst 

Er zijn twee verschillende soorten teksten. Instructieve teksten en educatieve teksten. Educatieve 

teksten kunnen voor de begrijpelijkheid ondersteund worden door illustraties. Educatieve teksten 

dragen vaak declaratieve (feitelijke) kennis over. De kans dat feiten, dus declaratieve kennis, 

herinnerd kan worden hangt af van drie factoren.  

Figuur 2: Dwingende ogen (Verkeersnet, 2013).   

http://www.emerce.nl/content/uploads/2013/09/eyetracking1.jpg
http://www.emerce.nl/content/uploads/2013/09/eyetracking2.jpg
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Dit zijn:  

1. de frequentie, het aantal keren dat een feit opgeslagen is in het geheugen;  

2. de recentheid, hoelang geleden de feiten opgeslagen zijn in het geheugen; en  

3. de spreiding, hoeveel tijd er tussen de herinneringen zit en hoeveel herinneringen er zijn uitgespreid 

over deze tijd. Hoe vaker de spreiding is, hoe groter de kans dat het feit nog in het geheugen zit 

(Taatgen et al., n.d.).   

Wanneer feiten kort van te voren geleerd worden, heeft dit voornamelijk effect op korte termijn. Bij 

chauffeurs die eenmalig op het terrein komen, is het verstandig de informatie kort voor het betreden 

van het terrein te geven. Komt een chauffeur meer dan één keer, dan is de spreidingsstrategie beter 

(het over een langere periode herhalen van bepaalde feiten). Dit kan middels borden gedaan worden 

die de chauffeur ieder bezoek herinnert aan de voorschriften, maar ook door het herhalen van een 

toets (bijvoorbeeld jaarlijks). Eenmalige voorlichting en instructie beklijft niet, regelmatig opfrissen van 

de informatie bij de werknemer is hierdoor belangrijk (Arboportaal, n.d.). Bij een veiligheidsinstructie is 

declaratieve kennis grotendeels achtergrondinformatie. Een veiligheidsinstructie gaat voornamelijk 

over procedurele kennis. Procedurele kennis is instructief van aard en houdt zich bezig met 

vaardigheden (hoe te handelen). Het gaat hierbij om een representatie van een bepaalde actie 

waardoor deze actie in de praktijk uitgevoerd kan worden (Duivis, 2015).  

Vaardigheden overbrengen, de procedurele kennis, is lastiger omdat vaardigheden niet direct te 

verbaliseren zijn (zie tabel 2) (Taatgen et al., n.d.). Daarnaast is het ook bij procedurele kennis van 

belang dat de omstandigheden waaronder de handelingen geleerd worden zoveel mogelijk 

overeenkomen met de omstandigheden waarin de handelingen worden toegepast (Taatgen et al., 

n.d.).   

 

 

 

 

 

  

 

Tabel 2: Instructieve vs. Educatieve tekst (Ridder, 2016).   

Teksten zijn minder geschikt voor het overbrengen van procedurele kennis. Kennis over procedures 

wordt het  beste aangeleerd in de praktijk door te oefenen (Duivis, 2015). Praktijkoefeningen zijn bij 

Verbrugge niet haalbaar, vanwege de grote aantallen chauffeurs die iedere dag bij Verbrugge komen 

en het eenmalig karakter dat deze bezoeken meestal hebben. 

Instructieve tekst  

(o.a. veiligheidsinstructie) 

Voor het overdragen van: 

Procedurele kennis 

 

Teksten zijn niet geschikt voor het 

uitleggen van handelingen. Het beste is 

het leren via de praktijk en eventueel 

via afbeeldingen.  

Educatieve tekst 

voor het overdragen van: 

Declaratieve (feitelijke) 

kennis 

Uitleg kan middels tekst zijn 

(eventueel aangevuld met 

afbeeldingen). 
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Desloover (n.d.) geeft in haar onderzoek aan dat het gebruik van illustraties in de tekst zorgt voor een 

hogere effectiviteit van de instructies. Het verwijzen vanuit de tekst met pijlen naar de illustratie zou 

het beste resultaat geven (Desloover, n.d.). Ook een eye-tracking onderzoek laat zien dat 

afbeeldingen of videomateriaal de voorkeur genieten boven tekst. Dit eye-tracking onderzoek laat zien 

dat de aandacht vergroot wordt bij zoekresultaten in Google zodra er afbeeldingen aan de 

zoekresultaten toegevoegd worden (Emerce, 2013). 

Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Yun Yoo en Kim (n.d.), dat het gebruik van bewegende 

animaties een positieve bijdrage levert aan de herkenning en zorgt voor een positieve attitude. 

Bewegende animerende beelden zouden volgens dit onderzoek, vergeleken met statische beelden, 

het klikgedrag van online advertenties verhogen (Dare.uva, 2011).  

Naar de effectiviteit van de toevoeging van illustraties of afbeeldingen bij educatieve teksten zijn meer 

wetenschappelijke onderzoeken geweest en hier zijn theorieën voor opgesteld.  

Allereerst de Dual Coding Theory van Paivio. Volgens deze theorie dragen afbeeldingen bij aan het 

onthouden van informatie. Dit omdat informatie tijdens het lezen zowel in een verbaal als in een non-

verbaal systeem wordt opgeslagen. Deze twee systemen dragen apart bij aan het representeren van 

informatie. De kans op onthouden van de informatie is daardoor groter wanneer beide systemen 

gebruikt worden (Duivis, 2015). 

De tweede theorie is die van Schnotz. Deze theorie beschrijft dat illustraties ervoor zorgen dat, naast 

het beter onthouden van de tekst, abstracte onderdelen in de tekst ook verduidelijkt kunnen worden 

middels illustraties. Hierdoor worden lastige onderwerpen beter begrepen (Duivis, 2015). 

De derde theorie is de theorie van Mayer. De theorie van Mayer spreekt de theorie van Paivio over de 

twee systemen deels tegen, maar geeft wel aan dat illustraties positief kunnen bijdragen aan een 

beter tekstbegrip. Mayer beschrijft dat er door middel van illustraties connecties ontstaan tussen het 

verbale en het non-verbale systeem waardoor er een mentaal model gestimuleerd wordt (Duivis, 

2015).  

Een publicatie van Carney & Levin (2002) geeft ook aan dat illustraties positief kunnen bijdragen aan 

een beter tekstbegrip, maar dat hier wel tien eisen aan verbonden zijn. Zo mogen de afbeeldingen niet 

tegenstrijdig zijn met de tekst, moeten de afbeeldingen dienen als toevoeging van de tekst en niet als 

vervanging van de tekst  en dat, naarmate de tekst complexer wordt, er meer afbeeldingen nodig zijn 

om de tekst begrijpelijk te maken (Ucs.mun, 2002).  

Ook de simulatietheorie van Glenberg (2011) gaat uit van een mentaal model. Deze theorie geeft aan 

dat illustraties niet noodzakelijk zijn, omdat men de beschreven handelingen in het hoofd simuleert in 

relatie tot zijn/haar omgeving. Men voert tijdens het lezen van een tekst de handeling al uit in zijn 

hoofd. Hierdoor worden procedures beter begrepen en ook op haalbaarheid geschat (Duivis, 2015). 

Een onderzoek van Carrol & Mack (1984) geeft aan dat een instructieve tekst, wat een 

veiligheidsinstructie ook is, “action- centered” moet zijn. In de tekst moet de nadruk gelegd worden op 

het beschrijven van de handeling. Er moet niet alleen duidelijk gemaakt worden hoe het niet mag, 

maar ook hoe het wel moet. Dit kan door actieve handelingen uit te leggen (Duivis, 2015). 
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Eerdere onderzoeken spreken elkaar soms tegen. Maar het overgrote deel van de onderzoeken geeft 

aan dat afbeeldingen wel degelijk nut hebben, met name als toevoeging in tekst. Wel moeten deze 

afbeeldingen op een juiste wijze gebruikt worden. Bij de veiligheidsinstructie kan dit gerealiseerd 

worden door de veiligheidsinstructie op te bouwen uit afbeeldingen en hierin nadruk te leggen op het 

beschrijven van de handeling en niet alleen op de eis of het voorschrift.  

III. De doelgroep man/vrouw 

Mannen hebben aandacht voor andere zaken in een boodschap dan vrouwen. Mannen zijn daarnaast 

beperkter in de aandacht, vrouwen kunnen op meerdere aspecten van een boodschap letten (Emerce, 

2013). Als de doelgroep voornamelijk beperkt is tot één geslacht, kunnen bepaalde aanpassingen in 

de boodschap gemaakt worden die aandachtverhogend zijn voor dat geslacht. Een advertentie is pas 

succesvol wanneer iemand zich kan identificeren met de persoon in de advertentie (Arno.uvt, n.d.). 

Het grootste gedeelte van de chauffeurs is mannelijk. Vanwege het identificeren met de persoon in de 

advertentie is het dan ook het beste om bij de veiligheidsinstructie gebruik te maken van een 

mannelijk persoon, zodat de chauffeur zich hiermee kan identificeren.  

IV. Simplificeren 

Het simpel maken van de communicatie kan net zo doeltreffend zijn als het op een juiste manier 

plaatsen van een tekst of afbeelding. Door overbodige elementen in een boodschap te verwijderen en 

tekst/kleuren te reduceren, wordt het gemakkelijker om de boodschap onder de aandacht te brengen 

en voorkomt dit afleiding (Emerce, 2013). 

Zolang de kern van een afbeelding wordt weergegeven hebben de hersenen van de mens maar heel 

weinig visuele informatie nodig om deze afbeelding te begrijpen. Zo laat figuur 3, drie rondjes zien en 

een gekronkelde lijn, maar toch ziet iedereen hier een fietser in.  

Dit komt omdat de tekenaar de visuele informatie comprimeert en de kijker 

deze informatie in de hersenen weer aanvult tot een beeld 

(Instituutvoorbeeldtaal, n.d.).   

Figuur 3: Simplificeren van een 

afbeelding (Flaticon, n.d.).  

Naast het duidelijk weergeven van de kern, moet ook gespecificeerd worden wat de gevaren zijn (en 

niet zeggen: pas op gevaar). Het benoemen van het achterliggende doel is van belang om bewustzijn 

te creëren.  

Het simplificeren in de veiligheidsinstructie kan gerealiseerd worden door alleen de kern te 

behandelen en geen overbodige informatie/kleuren weer te geven. Het benoemen van het 

achterliggende doel en het achterliggende gevaar kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door twee 

illustraties te gebruiken in plaats van één illustratie. In de ene illustratie kan het voorschrift vermeld 

worden en in de andere illustratie de achterliggende reden van dit voorschrift. 
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V. Onthouden/leren 

Advertenties worden het beste onthouden wanneer de advertenties onderling subtiel van elkaar 

afwijken. Personen hebben dit niet bewust door, maar dit zorgt wel voor een betere verankering in het 

brein. Dit komt doordat het brein de advertentie wel herkent, maar deze advertentie niet exact 

hetzelfde is. Herkenning kost hierdoor meer moeite maar de advertentie wordt wel beter onthouden, 

omdat de informatie opnieuw verwerkt wordt in plaats van alleen herkend (Marketingfacts, 2013). Wel 

moet hierbij opgepast worden dat de chauffeur niet overladen wordt met informatie/borden.  

 

Volgens de theorie van Sousa (1980) leren mensen op de volgende manier: 

 “10% van wat we lezen 

 20% van wat we horen 

 30% van wat we zien 

 50% van wat we zien en horen 

 70% van waarover we hebben gediscussieerd met anderen 

 80% van wat we persoonlijk hebben ervaren 

 95% van wat we uitleggen aan anderen” (Etageconsult, n.d.) 

De veiligheidsborden kunnen zo gemaakt worden dat de indeling overal hetzelfde is, maar dat 

bijvoorbeeld het logo van Verbrugge op elk bord net op een andere plaats staat. Hierdoor worden de 

veiligheidsborden beter onthouden. Daarnaast zouden de chauffeurs, volgens de theorie van Sousa, 

maar 30% leren van de veiligheidsinstructie omdat de chauffeurs dit vervolgens niet moeten uitleggen 

aan anderen. Wel kan er middels een toets toch voor gezorgd worden dat de chauffeur extra moet 

nadenken.  

VI. Kijkrichting 

Bij Nederlandse en andere Latijnse schriften (westerse spellingen) wordt er van links naar rechts 

gelezen. Uit een eye-tracking onderzoek is naar voren gekomen dat de gemiddelde persoon bijna 

70% van de tijd naar de linkerzijde van de tekst kijkt. De linkerzijde is daardoor ook de beste plaats om 

een cruciale boodschap te plaatsen (Emerce, 2013).  

In de veiligheidsinstructie komt geen tekst te staan, maar in deze veiligheidsinstructie kan wel 

rekening gehouden worden met de kijkrichting. Door bijvoorbeeld stappen of handelingen niet van 

boven naar onder te tonen maar deze van links naar rechts uit te werken.   

VII. Lichaamstaal is belangrijk 

Lichaamstaal is erg belangrijk in het communiceren. De theorie van Mehrabian (1967) stelt dat 

wanneer het om uiting van gevoelens gaat dat 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal, 

38% geuit wordt door stemklank en slechts 7% van de communicatie plaatsvindt door middel van 

woorden. Hierdoor is 93% van de communicatie non-verbaal (Lichaamstaal, n.d.).  

Verbale communicatie heeft betrekking op de inhoud van het onderwerp.  
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Non-verbale communicatie gaat over de betrekking tussen mensen in een relatie en is vaak 

doorslaggevend tijdens een gesprek (Smitsenbeerend, 2011). Non- verbale communicatie is het 

uitwisselen van boodschappen tussen mensen of levende wezens via niet-talige signalen, tekens 

(zoals een uniform, vlag op een schip etc.) of via beeldtaal (zoals pictogrammen): oftewel 

communicatie zonder gebruik van woorden (Wikipedia, 2016) (Lichaamstaal, n.d.). Beeldtaal is een 

taalachtige constructie waarbij beelden en beeldelementen communicatie mogelijk maken. De 

beelden en de interpretatie van deze beelden zijn, net als gesproken of geschreven taal, tijds- en 

cultuurgebonden (Wikipedia, 2016). 

Gebarentaal is een vorm van lichaamstaal, maar geen non-verbale communicatie. Dit omdat non-

verbale communicatie betekent dat er geen woorden worden gebruikt. Bij gebarentaal is feitelijk elk 

gebaar een onuitgesproken woord met een vaste betekenis.  

Lichaamstaal (lichaamscommunicatie) is een onderdeel van non-verbale communicatie. Lichaamstaal 

is het geheel van communicatieve boodschappen die door middel van gebaren, mimiek, 

lichaamshouding en oogcontact worden overgebracht, dus zonder signalen, tekens of gesproken 

woord (Encyclo, n.d.). Emotie is een vorm van lichaamstaal.  

Iedere handeling van een persoon zendt lichaamstaal uit, ook wanneer een persoon niks doet. 

Lichaamstaal in afbeelding kan op verschillende manieren voor extra aandacht zorgen. De ogen en de 

kijkrichting van de ogen zijn van invloed op de focus van de aandacht, maar ook de positie van het 

gezicht en de lichaamstaal zijn van belang voor de aandacht van de boodschap. Zoals figuur 4 laat 

zien is de aandacht voor de tekst een stuk hoger wanneer de baby met zijn gezicht en lichaam naar 

de tekst toe kijkt (Emerce, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Lichaamstaal is veel universeler dan gesproken taal. Charles Darwin ontdekte in 1872 al dat 

gezichtsuitdrukkingen overeenkomsten hebben met die van orang-oetans. Ekman (1969) ontdekte dat 

gezichtsuitdrukkingen universeel en uniform aangeboren zijn. Zelfs mensen die blind geboren zijn 

hebben dezelfde gezichtsuitdrukkingen als mensen die wel kunnen zien. Uit dit onderzoek van Ekman 

komt naar voren dat er basisemoties bestaan die iedereen (her)kent (Emerce, 2013). Er zijn zes 

basisemoties waarbij er sprake is van universele gezichtsexpressie. De zes basisemoties zijn: woede, 

afgunst, angst, verdriet, verbazing en vreugde  (zie figuur 5) (Lichaamstaal, n.d.) 

(Mensensamenleving.infonu, n.d.) (Lichaamstaal, n.d.).  

Figuur 4: Aandacht voor de tekst (Emerce, 2013).  

http://www.emerce.nl/achtergrond/zeven-lessen-uit-eyetrackingonderzoek/eyetracking7
http://www.emerce.nl/achtergrond/zeven-lessen-uit-eyetrackingonderzoek/eyetracking8
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Figuur 5: Basisemoties (Srm, n.d.).  

Daarnaast zijn er ook emoties die per cultuur kunnen verschillen en die anders opgevat kunnen 

worden. Deze emoties kunnen zich onder andere uiten in de vorm van gebaren, houdingen, 

uitdrukkingsvormen en intonatie. De emoties die per cultuur kunnen verschillen zijn bijvoorbeeld de 

emoties: bewondering, jaloezie, hoop, wanhoop, schaamte, trots en schuldgevoel 

(Mensensamenlevig.infonu, n.d.).  

 

Hierdoor is het belangrijk dat, mochten er emoties in de veiligheidsinstructies gebruikt worden, deze 

gericht zijn op de basisemoties. Zoals angst. Angst kan er voor zorgen dat iemand ergens 

gemotiveerd voor raakt. Angst kan in de veiligheidsinstructie verwerkt worden door te laten zien wat 

de gevolgen/gevaren van onjuiste handelingen kunnen zijn (Fitlifecoach, 2013). Ook het verwerken 

van non-verbale gebaren in de afbeeldingen kan bijdragen aan een betere informatieverwerking van 

de chauffeur.  

VIII. Persoonlijk maken zorgt voor aandacht  

Notities die een afwijkend lettertype hebben, krijgen sneller de aandacht boven standaard teksten 

(Emerce, 2013). Ook krijgen persoonlijke advertenties of teksten sneller de aandacht dan 

onpersoonlijke teksten. Iets dat betekenisvol is voor een persoon valt sneller op dan iets dat geen 

persoonlijke betekenis heeft. Het valt bijvoorbeeld eerder op wanneer een persoon zijn eigen naam 

ergens op ziet staan, dan wanneer de persoon iemand anders naam ziet staan. Ook een vrolijk 

gezicht (emotie) kan bijdragen aan de opvallendheid. Objecten of gebeurtenissen die persoonlijk 

zinvol zijn, of afwijkend, trekken dan ook de meeste aandacht (Mindedit, n.d.). 

Daarnaast is er een verschil tussen kijken en zien (Mendedit, n.d.). “Kijken gebeurt met de ogen, maar 

zien gebeurt met de hersenen”. Dit is een groot verschil, want niet alles wat de ogen zien, wordt ook 

daadwerkelijk in de hersenen omgezet tot verwerking en interpretatie (Mindedit, n.d.). Mensen zien 

erg weinig wanneer er specifiek aandacht aan iets besteed wordt, of wanneer mensen iets niet 

verwachten. Dit wordt ook wel inattentional blindness genoemd en wordt in het onderzoek van Mack 

en Rock (1998) als volgt beschreven: 

“Participants--busy paying attention to the cross--often failed to notice the unexpected object, even 

when it had appeared in the center of their field of vision. When participants' attention was not diverted 

by the cross, they easily noticed such objects” (Apa, 2001).  
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Het trekken van de aandacht, waardoor inattentional blindness kan worden voorkomen, kan ook 

toegepast worden op de veiligheidsinstructie. Bijvoorbeeld door de chauffeur op te roepen met zijn 

naam of kenteken, in plaats van een willekeurig vervolgcijfer. 

IX. Sociale norm, voorbeeldgedrag en “doe-het-niet-paradox” 

Normen en waarden zijn van invloed op het gedrag van de mens. Deze normen en waarden kunnen 

per omgeving (cultuur, leeftijd, geloof, tijd en plaats) sterk verschillen. Waarden zijn gedragingen en 

opvattingen die wenselijk zijn. Normen zijn richtlijnen waarnaar mensen geacht worden zich te 

gedragen. Zo zijn er injuctieve normen. Dit zijn normen die opgelegd worden (zoals bijvoorbeeld 

wetgeving). Daarnaast zijn er sociale normen (descriptieve normen). Deze sociale normen worden 

bepaald door het gedrag/handelen van mensen om ons heen. De kracht van de sociale norm kan 

gebruikt worden om mensen te bewegen tot het vertonen van een bepaald gedrag. Mensen zijn 

sneller geneigd zich aan bepaalde normen te houden als zij het idee hebben dat andere mensen 

dezelfde normen naleven (kuddegedrag). Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek van Cialdini 

(1990). Uit dit onderzoek komt naar voren dat men in een vieze omgeving sneller afval gooit dan in 

een schone omgeving. Het effect in de vervuilde omgeving wordt versterkt wanneer iemand ook 

daadwerkelijk een persoon afval weg ziet gooien. Wanneer iemand in een schone omgeving afval 

gooit heeft dit een omgekeerd effect, hierbij ziet men gedrag dat in strijd is met de sociale norm.  Dit 

gedrag leidt niet tot imitatie en het gedrag in de vervuilde omgeving wel. Hetzelfde komt naar voren in 

de “Broken Windows”- theorie van Kelling (1982). In een schone omgeving wordt de indruk gewekt dat 

mensen zich volgens de regels gedragen. Hierdoor gaan andere mensen zich ook netter gedragen 

(Handhavingsacademie, n.d.).  

Naast de sociale norm is voorbeeldgedrag ook belangrijk om veilig gedrag te stimuleren. In de wet 

staat dat een werkgever voorlichting en onderricht moet geven aan de werknemer. Kennisoverdracht 

is hierbij het primaire doel. Maar kennis leidt niet automatisch tot veiliger en gezonder gedrag (anders 

zou er bijvoorbeeld nooit iemand te hard rijden). Een mens denkt en handelt niet alleen rationeel, 

groepscultuur en imitatiegedrag (via spiegelneuronen) hebben ook sterke invloed op het menselijk 

gedrag. Voor een groepscultuur is een goede relatie en open dialoog met de medewerkers belangrijk 

(NVVK, 2012). Imitatiegedrag (de spiegelneuronen) is belangrijk omdat dit mensen aan kan zetten tot 

bepaald gedrag. Spiegelneuronen reageren onder andere wanneer een bepaald gedrag geobserveerd 

wordt. Activering van neuronen kan leiden tot imitatiegedrag. Imiteren doen mensen volop en dit 

verloopt automatisch en onbewust.  

Onbewuste beïnvloeding, bijvoorbeeld het zien dat iemand anders een bepaalde handeling uitvoert, 

kan er vervolgens voor zorgen dat men een voorkeur krijgt voor de desbetreffende handeling (dit kan 

ook een negatieve handeling zijn). Daarnaast worden de mensen die geïmiteerd worden, zelf ook 

beïnvloed door het imitatiegedrag van de ander. Hierdoor ontstaat een positieve houding richting 

elkaar (Marketingonline, 2010). Het is dus belangrijk om de groep of norm te benoemen/schetsen en 

de persoon zichzelf als uitzondering te laten zien. Hierdoor wilt de persoon zich conformeren aan het 

groepsgedrag.  
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Naast de sociale norm en voorbeeldgedrag is ook de “doe-het-niet-paradox” belangrijk bij het maken 

van de veiligheidsinstructie. Uit een onderzoek over nudging is naar voren gekomen dat een 

voorschrift (dat actiegericht is) beter werkt dan een verbod. Zo is er een onderzoek uitgevoerd waarbij 

mensen nauwelijks luisterden naar de borden “verboden te roken” maar wel goed luisterden naar de 

actiegerichte borden zoals “hier roken” (Inudgeyou, 2011). Wanneer mensen iets niet mogen doen, is 

het verstandig om erop te wijzen wat de mensen wel moeten doen. De hersenen van de mens kunnen 

namelijk het woord “niet” namelijk niet registreren. Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op iets wat 

niet mag, waardoor sommige mensen juist op een idee gebracht worden. Dit is ook gebeurd bij de 

campagne tegen smartphonegebruik in het verkeer “Onderweg ben ik OFFline”.  

Deze boodschap werd getoond langs de snelweg. Hierdoor werden mensen herinnerd aan hun 

telefoon waardoor juist meer mensen naar hun telefoon gingen kijken (Verkeerinbeeld, 2015).  

Hieruit blijkt dat groepsgedrag, voorbeeldgedrag en waardering naar elkaar toe, belangrijke elementen 

zijn in de veiligheidswereld. Namelijk het goede voorbeeld geven en de juiste groepshouding zorgt 

ervoor dat nieuwe mensen zich conformeren aan dit gedrag. Daarnaast is een positieve houding, 

bijvoorbeeld klantgerichtheid, van belang voor een positieve feedback van de klant. Ook het gebruik 

van emoties is dankzij de spiegelneuronen een belangrijk aspect om in de veiligheidsinstructie te 

verwerken.  

X. Gedrag beïnvloeden door zintuigen 

De houding en attitude van de chauffeurs ten opzichte van de veiligheidsinstructie is van belang. Een 

attitude kan gezien worden als een “staat der gereedheid’. Wanneer de chauffeur een positieve 

attitude heeft en dus open staat voor de veiligheidsinstructie, zorgt dit ervoor dat positieve aspecten 

rondom de veiligheidsinstructie vergroot worden (veiligheidsbewustzijn) en de negatieve aspecten 

(bijvoorbeeld de tijd dat de instructie in beslag neemt), verkleind worden. Het hebben van een 

positieve attitude of juist een negatieve attitude tegenover de veiligheidsinstructie kan van invloed zijn 

op de aandacht die de chauffeur aan de veiligheidsinstructie besteedt (Mensensamenleving, n.d.).  

De houding van een persoon kan door middel van zintuigen beïnvloed worden, bijvoorbeeld om 

iemand op zijn gemakt te stellen of iemand alert te maken. De 95% aan onbewuste waarnemingen die 

de mens maakt, worden gemaakt door zintuigen: zien, horen, proeven, ruiken, voelen, thermoceptie, 

nociceptie, evenwicht, propioceptie en snelheidsbewustzijn. Een waarneming (verandering in de 

omgeving) is een stimulus (prikkel) waarop een zintuig reageert. Wanneer de stimulus ineens wegvalt, 

reageert het zintuig daar ook op. De reactie hiervan wordt een respons genoemd. Waarnemingen 

door zintuigen bepalen een groot deel van de emoties en daarmee het gedrag (Saxion, n.d.). Zien 

gebeurt vooral door middel van licht en kleur. Licht geeft een visueel effect (mogelijk maken dat men 

kan zien) en een biologisch effect (hoe men zich voelt). De sterkte en kleur van het licht zijn van 

invloed op het gedrag van de mens (geel licht zorgt bijvoorbeeld voor de minste spanning). 

Kleurgebruik is voornamelijk cultuurbepaald. In de westerse wereld roepen lichte kleuren plezierige en 

niet dominante emoties op, donkere kleuren roepen emoties op zoals boosheid en agressie. 

Kleurcombinaties zijn ook belangrijk, met name voor waarschuwingsborden en pictogrammen, zoals 

de combinatie zwart en geel.  
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In de natuur is zwart met geel een teken van gevaar (wespen, tijgers, gifkikkers). Doordat zwart in 

combinatie met geel wordt geassocieerd met gevaar wordt deze combinatie vaak gebruikt in 

pictogrammen voor gevaarlijke stoffen/locaties (Saxion, n.d.). 

De kleur rood is de kleur van bloed en wordt vaak instinctief verbonden met gevaar. Belangrijke 

signalen worden daarom vaak rood gekleurd. Groen wordt vaak geassocieerd met de natuur en met 

goede bedoelingen voor het milieu (zoals groene stroom, recycling etc.). Doordat groen de kleur van 

de natuur is, zijn mensen deze kleur gewend en worden mensen hier instinctief rustiger van. Kleuren 

kunnen gevoelens en emoties opwekken en emoties waarschuwen.  

Maar kleur kan ook als hulpmiddel gebruikt worden, zoals bij het aangeven van routes en 

pictogrammen. Waarbij de hulpmiddelen, dankzij de kleur, universeel begrepen kunnen worden 

(Saxion, n.d.).  

Het toepassen van kleuren kan in de veiligheidsinstructie gebruikt worden door de bekendste kleuren 

in de veiligheidswereld aan te houden, namelijk: groen en rood. Door rood in de afbeeldingen te 

blijven linken aan gevaar en de juiste afbeeldingen met groen te blijven verbinden, worden chauffeurs 

er onbewust attent op gemaakt wat juist en wat onjuist is.   

XI. Nudging en prompting  

De interpretatie van een boodschap moet niet gezocht worden bij de ontvanger maar bij de zender 

(Instituutvoorbeeldtaal, n.d.). Het op een juiste wijze interpreteren van een boodschap kan met behulp 

van nudging en prompting verhoogd worden. Nudging is het geven van een “duwtje in de rug” 

waardoor mensen overgaan tot ander gedrag, dit zonder het oude gedrag uit te sluiten. Een nudge is 

met name gericht op directe beïnvloeding van het gedrag op korte termijn. Het is de bedoeling dat 

mensen door middel van een nudge onbewust en automatisch het gewenste gedrag gaan vertonen 

vanwege aanpassingen van elementen uit de fysieke of sociale omgeving (Molcom, 2012). Een nudge 

kan bijvoorbeeld een visuele illusie zijn, zoals nepdrempels (zie figuur 6), waardoor mensen 

voorzichtiger gaan rijden. Ook kan een nudge een persoon beïnvloeden door feedback op het gedrag 

van de persoon te geven (zie figuur 7), of door mensen te stimuleren om iets te doen, zoals het nemen 

van de trap in plaats van de lift (zie figuur 8) (Inudgeyou, 2011). Een persoon wordt bijvoorbeeld 

gestimuleerd om het automatisch gedrag (de lift pakken) om te zetten in gezonder gedrag (het nemen 

van de trap) wanneer op de trap het aantal calorieën staan die de persoon verbrandt bij het traplopen. 

Het grote voordeel hierbij is dat de persoon zelfstandig de keuze kan nemen.  

Nudges die succesvol gebleken zijn, richten zich voornamelijk op de sociale norm (door mensen te 

laten conformeren aan de groep), op het ego (persoonlijke benaderingen, zoals het snelheidsbord) en 

op de fysieke omgeving (zoals de inrichting/routering/gebruik van de trap) (Marketingfacts, 2016).   

 

 

  

  

Figuur 6: Visuele illusie nudge 
(Inudgeyou, 2011). 

Figuur 7: Feedback nudge 
(Inudgeyou, 2011) 

Figuur 8: Stimulatie nudge 
(Marketingfacts, 2016). 

http://www.inudgeyou.com/wp-content/uploads/2011/11/speed-board.jpg
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Een nudge op het gebied van de sociale norm kan gemaakt worden door aan te geven hoeveel 

procent van de mensen een bepaalde handeling al heeft uitgevoerd. Een voorbeeld is Burgernet. 

Burgernet gebruikt dit op de website door te laten zien hoeveel mensen er al deelnemen aan 

burgernet (zie figuur 9). Hierdoor ziet men dat er al veel mensen lid zijn en voelt men sociale druk, 

waardoor men sneller geneigd is om zich aan te melden (Marketingfacts, 2016).   

 

Figuur 9: Sociale norm nudge (Burgernet, n.d.).  

Daarnaast kan aandacht van de mens ook getrokken worden door middel van herhaling. Dit zijn 

promts. Een promt is een kernachtige boodschap die de doelgroep herinnert aan het gedrag en het 

gedrag uitlokt door middel van hulpsignalen of hints, die vervolgens positief bekrachtigd worden (zie 

figuur 10) (Crow, 2012).  

 

Figuur 10: Prompts. (Novimores, 2014).  

De veiligheidsinstructie, maar vooral ook de elementen eromheen (zoals de routering naar de 

veiligheidsinstructie/incheckbalie toe) kunnen door middel van nudging verduidelijkt worden. 

Daarnaast kunnen er nog andere nudge technieken toegepast worden om bijvoorbeeld gevoelsmatig 

de wachttijd te verkorten of onbewust de chauffeurs volgens een bepaalde route over het terrein te 

sturen. Met nudges kan ook de motivatie van de chauffeur gestimuleerd worden, bijvoorbeeld 

wanneer er een balkje wordt getoond waarop de chauffeur kan zien hoeveel procent van de 

veiligheidsinstructie al doorlopen is en hoeveel resterende vragen er nog zijn. Prompting kan gebruikt 

worden om mensen te herinneren aan veilig gedrag (bijvoorbeeld door extra borden bij de 

opstelplaatsen te hangen).  
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XII. Straffen of belonen? 

Het meeste gedrag wordt bepaald door consequenties en niet door de prikkel zelf. Wanneer een 

gedraging direct voordeel oplevert neemt de kans toe dat deze gedraging zich zal herhalen en zal 

borgen als gewoonte (ook de theorie van Skinner beaamt dit). De theorie van Skinner geeft aan dat 

mensen kiezen voor de meest positieve consequentie gericht op een korte termijn. Door middel van 

een beloning (consequentie) kan gestuurd worden op gedrag. Belonen kan bijvoorbeeld gedaan 

worden door waardering en erkenning te geven aan een persoon (Arbo-online, 2011).  

Straffen is reactief. De theorie van Kouwenhoven (2005) stelt dat veilig werken bij werknemers het 

beste gestimuleerd kan worden door vooraf een contract op te stellen. Door duidelijke grenzen te 

stellen aan de werknemers en hieraan straffen te koppelen ontstaat er betrokkenheid. Maar alleen het 

straffen is volgens deze theorie niet voldoende om gedragsverandering te creëren. 

Gedragsverandering kan alleen ontstaan door het nieuwe goede gedrag te belonen (Pwdegids, 2015). 

Door goede gedragingen positief te belonen ontstaat er een no-blame cultuur waarin gedrag 

bespreekbaar wordt (Intranet.verbrugge, n.d.).  

Bij het belonen is het van belang dat dit gelijk, duidelijk en regelmatig gebeurt. Ook moet de beloning 

in verhouding staan tot de geleverde prestatie. Zeker belonen op kleine dingen leidt tot een 

aanzienlijke verbetering van de prestaties (zoals het belonen voor het dragen van de PBM’s).  

Belonen is een externe motivator. Belangrijk is ook dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om veilig 

gedrag te vertonen. Zeker op de lange termijn. De zinvolheid van veilig werken moet voortdurend 

worden ervaren (Intranet.verbrugge, n.d.). 

Bij straffen kan de loss aversion theorie optreden. Dit is een onbewuste neiging van mensen om 

verlies te voorkomen. Praten in termen van verlies (van het terrein gestuurd worden of het optreden 

van een incident) kan bijdragen aan de extrinsieke motivatie en het op een juiste manier naleven van 

de regels (Behavioraleconomics, n.d.).  

Wat uit de theorie voornamelijk naar boven komt is dat straffen weinig zin heeft en belonen juist wel 

nut heeft. De chauffeurs die bij Verbrugge komen, komen meestal maar één keer, dus wanneer de 

chauffeur vertrekt en hij krijgt een beloning dan heeft dit geen effect meer op de veiligheid binnen 

Verbrugge. Het beste is om de chauffeur vooraf te belonen, bijvoorbeeld door te complimenteren 

(hoeft niet persoonlijk, kan ook digitaal) na het behalen van de veiligheidsinstructie of het dragen van 

PBM’s. Om de chauffeur intrinsiek te motiveren is het belangrijk dat de chauffeur zich bewust is van 

het belang van veilig werken. Het bewustzijn voor veilig werken kan door middel van een 

veiligheidsinstructie, met daarin de achterliggende redenen van de regels, worden verhoogd.  

XIII. Vormgeving van een instructie 

Een bepaalde volgorde van de veiligheidsinstructie (voorwerk, kern, nawerk) en duidelijkheid 

(gebruikersgemak) is van belang voor het trekken en vasthouden van de aandacht.  

Het computerspel Super Mario is een mooi voorbeeld van hoe mensen, zonder het gebruik van tekst, 

toch geïnformeerd worden over de instructies. Het spel wordt zo ingericht dat de gebruiker het spel 

snel begrijpt. Het spel begint met een korte instructiefilm over hoe het spel gespeeld zou moeten 

worden, zodat de speler al een beeld heeft van hoe het spel werkt.    
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De gevaren in het spel (bewegende beestjes of planten) worden duidelijk gemaakt doordat ze boos 

kijken of er gevaarlijk uit zien (vanwege bijvoorbeeld scherpe tanden). Het spel begint makkelijk en 

wordt steeds moeilijker naarmate het spel vordert. Wanneer de speler een fout maakt, spoelt het spel 

een klein stuk terug en moet de speler vanaf hier opnieuw beginnen (Frankwatching, n.d.).  

De werkwijzen en gedachten die bij Super Mario zijn toegepast, kunnen ook toegepast worden op de 

veiligheidsinstructie. Zoals het geven van een korte uitleg over hoe de instructie werkt. Dit kan 

bijvoorbeeld door een snelle slideshow te tonen die met een pijl laat zien hoe de vragen beantwoord 

moeten worden. Daarnaast kan door het toepassen van boze en blije gezichten, net als in het spel, 

aangegeven worden wanneer iets goed of fout is. Zodra een vraag fout beantwoord wordt, kan dit net 

als bij het spel, de vraag een stuk “teruggespoeld” worden en kan, na een extra toelichting, een 

soortgelijke vraag opnieuw gesteld worden.  
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Bijlage IV: Hulpmiddel voorschriften cargomedewerkers 

Hieronder (figuur 11) is de pilot te zien die ontwikkeld is als hulpmiddel voor de medewerkers van de 

cargoservice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Pilot hulpmiddel voorschriften cargo (Ridder, 2016).  
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Bijlage V: Geel papier 

Hieronder (figuur 12) is de voorzijde van de huidige instructie voor vrachtwagenchauffeurs te zien.  

 

Figuur 12: Voorzijde gele kaart voor de chauffeurs (Intranet.Verbrugge.nl).  
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Hieronder (figuur 13) is de achterzijde van de instructie voor de  vrachtwagenchauffeurs te zien. 

 

Figuur 13: Achterzijde gele kaart voor de chauffeurs (Intranet.Verbrugge.nl).  
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Bijlage VI: Nationaliteiten chauffeurs per dag 

Hieronder zijn de nationaliteiten van de chauffeurs van één dag weergegeven. Deze meting is 

gehouden bij de Verbrugge Zeeland Terminal.  

Donderdag 10 maart 2016: 

Nationaliteit Aantal 

NL 55 

PL 22 

BU 15 

RO 17 

UK 5 

RU 7 

RS 2 

HU 0 

LT 6 

DE 12 

SL 0 

FR 6 

CZ 8 

PT 2 

IT 0 

Totaal: 157 

Percentage buitenlands: 65% 

Aantal buitenlanders: 102 

 

Vrijdag 11 maart 2016:  

Nationaliteit Aantal 

NL 51 

PL 29 

BU 8 

RO 13 

UK 9 

RU 6 

RS 5 

HU 2 

LT 1 

DE 16 

SL 0 

FR 9 

CZ 3 

PT 2 

IT 0 

Totaal: 154 

Percentage buitenlands: 67% 

Aantal buitenlanders: 103 
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Maandag 14 maart 2016: 

Nationaliteit Aantal 

NL 43 

PL 28 

BU 11 

RO 22 

UK 8 

RU 14 

RS 0 

HU 4 

LT 6 

DE 22 

SL 0 

FR 7 

CZ 2 

PT 0 

IT 0 

Totaal: 167 

Percentage buitenlands: 74% 

Aantal buitenlanders: 124 

 

Dinsdag 15 maart 2016: 

Nationaliteit Aantal 

NL 42 

PL 36 

BU 7 

RO 10 

UK 4 

RU 12 

RS 2 

HU 5 

LT 4 

DE 17 

SL 1 

FR 11 

CZ 4 

PT 1 

IT 0 

Totaal: 156 

Percentage buitenlands: 73% 

Aantal buitenlanders: 114 
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Woensdag 16 maart 2016: 

Nationaliteit Aantal 

NL 44 

PL 31 

BU 12 

RO 16 

UK 7 

RU 9 

RS 1 

HU 4 

LT 6 

DE 16 

SL 0 

FR 7 

CZ 5 

PT 0 

IT 0 

Totaal: 158 

Percentage buitenlands: 72% 

Aantal buitenlanders: 114 

 

Donderdag 17 maart 2016: 

Nationaliteit Aantal 

NL 32 

PL 23 

BU 11 

RO 12 

UK 7 

RU 14 

RS 2 

HU 3 

LT 5 

DE 13 

SL 0 

FR 3 

CZ 5 

PT 0 

IT 0 

Totaal: 130 

Percentage buitenlands: 75% 

Aantal buitenlanders: 98 
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Bijlage VII: Ontzeggingen 
Onderstaande ontzeggingen zijn afkomstig van de zwarte (permanente) lijst en de waarschuwingen 

(tijdelijke) lijst. Hierbij is een periode van één jaar onderzocht (van 01-05-2015 t/m 30-04-2016). 

Hieronder zijn allereerst de ontzeggingen van de overige mensen op het terrein te zien. De tweede 

diagram laat de ontzeggingen van de chauffeurs zien. Officiële waarschuwingen zijn hierbij niet 

meegerekend.  

In totaal zijn er (in bovenstaande periode) 458 overtreders geweest, die tezamen 537 overtredingen 

zijn begaan. Dit komt omdat sommige mensen meerdere overtredingen tegelijk hebben gemaakt. 

Er zijn 339 chauffeurs die één of meerdere overtredingen hebben gemaakt. In totaal zijn er door de 

chauffeurs 391 overtredingen gemaakt.  

Er zijn 122 overige ontzeggingen geweest van mensen die één of meer overtredingen hebben 

gemaakt. In totaal zijn er door de bezoekers, contractors en ongewenste bezoekers 146 overtredingen 

gemaakt. De overige ontzeggingen zijn verspreid onder de volgende groep mensen: 

Ongewenste bezoekers (waaronder bijrijders):  

Overige overtreders:  

Bezoekers:  

Contractors:  

57 

2 

50 

13 

 

 

 

Grafiek 1: Overige ontzeggingen (Ridder, 2016).  
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Grafiek 2: Ontzeggingen chauffeurs (Ridder, 2016).
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Bijlage VIII: Oorzaken van de overtredingen 
Hieronder wordt het probleem in de huidige situatie met betrekking tot de chauffeurs beschreven aan 

de hand van zes aspecten.  

1. Wachttijden 

Verbrugge maakt gebruik van een AVIS-systeem. Wanneer chauffeurs zich aanmelden met dit 

systeem, wordt een garantie geboden dat de chauffeur binnen twee uur geladen/gelost is en het 

terrein heeft verlaten. Wanneer dit niet lukt, betaalt Verbrugge per overschreden kwartier een 

bepaald bedrag aan het desbetreffend transportbedrijf. Hierdoor krijgen chauffeurs die zich met 

AVIS hebben aangemeld voorrang op chauffeurs die dit niet hebben gedaan en moeten hierdoor 

extra lang wachten. Deze chauffeurs worden al wel toegelaten op het terrein, maar nooit 

geïnformeerd over de resterende wachttijd. Hierdoor kan de wachttijd oplopen tot wel 4-5 uur.  

Naast de wachttijden op het terrein moeten sommige chauffeurs wachten op douanepapieren. 

Tijdens deze wachttijd worden chauffeurs niet geïnformeerd. Dit terwijl deze wachttijd op kan 

lopen tot 24 uur.  

Doordat bepaalde opstelplaatsen onduidelijk zijn, met name P-200 op de VZT, wachten veel 

chauffeurs op de verkeerde locatie. Hierdoor worden de chauffeurs niet geholpen. Bij P-200 zijn er 

twee problemen, namelijk dat de chauffeurs denken dat de exit-parking hetzelfde is als de P-200 

en daardoor bij de verkeerde parkeerplaats wachten, maar ook dat de chauffeurs aan de 

verkeerde kant van de P-200 parkeren, direct onder het bord “P-200”. Doordat de P-200 over de 

lengte van 3 loodsen loopt, worden de chauffeurs niet gezien/geholpen wanneer zij bij de eerste 

loods staan. Ook hebben parkeerplaatsen verschillende uitstralingen. De ene parkeerplek wordt 

aangegeven met belijning en een hoog bord en de andere met rood/witte betonblokken en een 

laagstaand bord.  

Wachttijden zorgen voor onwetendheid, frustratie of verveling, hierdoor wordt (zeker in combinatie 

met mooi weer) de kans op uitstappen en het doen van navraag vergroot. 

2. Routering 

Het probleem met de routering is op te splitsen in twee aspecten: 1. Voor het terrein en 2. Op het 

terrein. 

De onduidelijkheid van de routering begint voor de chauffeurs al bij de ingang van het terrein 

(voornamelijk bij de VZT). Hier snappen de chauffeurs regelmatig de volgorde van de 

handelingen voor het aanmelden niet. Ook moeten de chauffeurs vaak zoeken naar de ingang 

(omdat deze net om een hoek zit). Vervolgens lopen de chauffeurs meestal direct naar de 

dichtstbijzijnde balie, namelijk de security-balie. Bij deze security-balie worden de chauffeurs 

doorverwezen naar de cargo-balie. Bij de cargo-balie worden de chauffeurs doorverwezen naar 

de gele papieren (die eerst ingevuld moeten worden) en de ticketpaal, alvorens de chauffeurs 

geholpen worden. 

Daarnaast hebben chauffeurs regelmatig geen paspoort bij zich of dragen geen PBM’s waardoor 

de chauffeurs door de cargo-medewerkers terug worden gestuurd naar de auto.  
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De chauffeurs moeten vervolgens een nieuw ticket pakken en achteraan in de rij aansluiten. Dit 

leidt tot veel ergernissen aan beide kanten, zowel bij Verbrugge-personeel dat dit constant 

meemaakt als ook bij de chauffeurs. 

De cargomedewerkers moeten de route/uit te voeren handelingen toelichten, maar dit is 

nagenoeg onmogelijk vanwege de communicatieverschillen waarbij hun Engels, Nederlands of 

Duits ontoereikend is. Daarnaast zijn het erg veel stappen en handelingen om te kunnen 

onthouden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van handgebaren.  

Niet iedere chauffeur krijgt een plattegrond mee en ook houdt de route op deze plattegrond geen 

rekening met de dagelijkse wegafzettingen.  

De belijning is vervaagd en ook kiezen chauffeurs tussen de exit-parking en de cargo-balie 

regelmatig de kortste weg in plaats van de verplichte looproute.  

De no-go area op het terrein is onduidelijk afgezet voor de chauffeurs.   

Bij de dagelijkse wegafzettingen worden geen omleidingen ingesteld. Hierdoor komt het voor, dat 

met name bij de VST, er geen vrije routes meer overblijven en moeten de chauffeurs over de 

kade rijden (terwijl dit verboden is). De werknemers die de wegen afsluiten overleggen dit niet 

(goed) met elkaar waardoor er geen overzicht is van de afgesloten wegen.  

Ook klopt de bebording niet altijd, of is niet vanuit elke richting zichtbaar.  

De loodsen zijn niet op een logische volgorde genummerd. Doordat er geen volgorde in zit, 

kunnen deze ook niet als herkenningspunt gebruikt worden door de chauffeurs.  

Vanaf de opstelplaatsen rijden de chauffeurs onder begeleiding naar de laadlocatie. Na het 

beladen moeten de chauffeurs zelf de terugweg zoeken. Voor de chauffeurs is het onduidelijk 

wat de exit-parking is, omdat dit niet goed aangegeven staat. Daarnaast bevinden de “Exit-P”en 

de “Exit” zich naast elkaar, waardoor dit verwarring kan opleveren. 

Onduidelijke routering leidt tot zoekgedrag (al dan niet te voet), waardoor er gevaarlijke situaties 

kunnen ontstaan. 

 

3. Gastvrijheid 

Medewerkers van Verbrugge, met name de cargomedewerkers, reageren gefrustreerd op de 

chauffeurs vanwege de continue taalbarrière. Hierdoor verloopt communicatie moeizaam en wordt er 

niet veel moeite gedaan om de chauffeur goed te helpen of worden de chauffeurs onvriendelijk 

geholpen.  

De combinatie van onduidelijke routering, de klantonvriendelijke houding van Verbrugge-personeel 

en de lange en onduidelijke wachttijden dragen bij aan een onprettige ervaring voor de chauffeur.  

Wanneer de chauffeurs onvriendelijk worden behandeld, niet geïnformeerd worden over wachttijden 

en terecht komen op een onduidelijk terrein, draagt dit bij aan een negatieve houding wat (negatieve) 

gevolgen kan hebben voor de veiligheid.  
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4. Veiligheidsinstructie 

Op de website van Verbrugge is er een online veiligheidsinstructie te vinden voor chauffeurs. Aan 

deze instructie zit geen verplichting vast en ook is deze instructie verouderd waardoor sommige 

informatie niet meer klopt. Deze instructie is slechts in vier talen beschikbaar (Frans, Duits, Engels en 

Nederlands), waardoor het merendeel van de chauffeurs deze veiligheidsinstructie niet kan maken. 

Daarnaast kan de toets online gemaakt worden, waardoor iemand anders de toets (op naam van de 

chauffeur) kan maken.  

Op de gele papieren staan veiligheidsvoorschriften. Iedere chauffeur moet dit gele papier 

ondertekenen op ontvangen en begrepen. Op dit papier staan risico’s van het terrein en de gevaren 

van de (voor/tijdens/na) uit te voeren handelingen. Ook moeten de chauffeurs hier persoonlijke 

gegevens op invullen. Deze persoonlijke gegevens zijn niet allemaal duidelijk voor de chauffeurs 

(bijvoorbeeld “bestemming” is dit een land, provincie of een stad?). Daarnaast kloppen de vertalingen 

niet allemaal. Bijvoorbeeld in het Pools wordt er gevraagd naar de titel van de chauffeur in plaats van 

naar de naam.  

Dit geel papier is in 16 verschillende talen beschikbaar. Dit is ontoereikend voor de enorme diversiteit 

aan chauffeurs (papieren in het Turks, Bosnisch en Kroatisch zijn er bijvoorbeeld niet). De taal is te 

herkennen op basis van de vlag van het land. Ondanks de weergave van de vlag, pakken de 

chauffeurs nog regelmatig het verkeerde papier.  

Op dit papier staan de veiligheidsvoorschriften op de voorkant middels tekst en op de achterkant 

middels afbeeldingen. Op de achterkant wordt amper gekeken en ook wordt er nauwelijks aandacht 

besteed aan de regels op de voorkant. Daarnaast staan niet alle regels op dit gele papier. Ook 

komen de afbeeldingen en de tekst op het gele papier niet exact overeen.  

Er is geen verplichting voor de chauffeurs om een veiligheidsinstructie te volgen. Dit terwijl de 

chauffeurs de grootste risico’s op het terrein lopen. Chauffeurs die metalen komen laden en voor de 

eerste keer komen, moeten wel een veiligheidsfilm kijken van 3 minuten. Er is geen controle of de 

chauffeur voor de eerste keer komt, waardoor veel chauffeurs deze film niet te zien krijgen. Degene 

die deze film wel moeten kijken, kijken deze vaak niet af of besteden nauwelijks aandacht aan de 

film. 

Naast de gele papieren, de website en de veiligheidsfilm zijn er borden en posters te vinden waarop 

veiligheidsvoorschriften staan. Ook krijgen anderstalige chauffeurs, waarvan de cargomedewerkers 

denken dat de veiligheidsregels nog niet duidelijk zijn, een veiligheidsinstructiekaart mee. Hierin 

staan punten beschreven zoals “niet onnodig veel uitstappen”. Deze punten zijn niet specifiek genoeg 

om iets duidelijk te maken  

Het tonen van een veiligheidsfilm waarbij niet getoetst wordt op het kennisniveau, heeft als nadeel dat 

er nauwelijks aandacht aan besteed wordt. Daarnaast leidt kennis niet automatisch tot het juiste 

gedrag.  
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5. Toegangscontrole 

Verbrugge heeft een zwarte lijst opgesteld van mensen die een overtreding hebben begaan 

(bezoekers, chauffeurs, contractors etc.) en tijdelijk of permanent een verbod hebben tot het terrein 

van Verbrugge. Er is een zwarte lijst die een verbod geeft voor drie maanden en een permanente 

zwarte lijst. Deze zwarte lijsten worden tot nu toe alleen nog maar door de security gecontroleerd 

(waarbij alleen de bezoekers/contractors worden gecontroleerd en steekproefsgewijs de chauffeurs). 

De cargo-medewerkers controleren de chauffeurs niet aan de hand van de zwarte lijst. Dit terwijl de 

zwarte lijst voornamelijk uit chauffeurs bestaat. Hierdoor kan een chauffeur in feite de volgende dag, 

of na de wisseling van de shift opnieuw het terrein proberen te betreden.  

De security, die hier wel op controleert, maakt zelf een lijst waarop een persoon kan worden 

toegevoegd. Het bijhouden van deze lijst gebeurt niet online. Hierdoor staan de verschillende locaties 

van Verbrugge niet direct met elkaar in verbinding. Wanneer de security de vernieuwde lijst nog niet 

heeft doorgestuurd naar de andere locaties van Verbrugge, bestaat er de kans dat wanneer 

bijvoorbeeld een contractor op het ene terrein wordt weggestuurd nog wel op een ander terrein van 

Verbrugge kan komen. 

Er is geen toets op het kennisniveau van de chauffeurs; een persoonlijke inschatting van de 

cargomedewerkers is daardoor de enige mogelijkheid om chauffeurs, die de voorschriften niet 

begrijpen, te weren. Omdat veel chauffeurs de regels niet snappen (70% van de chauffeurs zijn 

buitenlanders) wordt het grootste gedeelte toch toegelaten. Alleen de allerergste gevallen worden 

geweigerd.  

Aan overtredingen hangen straffen, veel chauffeurs weten niet dat er straffen zijn en wat deze 

straffen inhouden.   

De cargomedewerkers moeten de chauffeurs controleren op het dragen van de PBM’s. Dit wordt niet 

gedaan op basis van een checklist, waardoor met name de controle op de veiligheidsschoenen, 

regelmatig vergeten wordt.  

Bijrijders zijn verboden, maar de controle hierop kan slecht uitgevoerd worden. Er is geen ingaande 

visitatie waardoor niet iedere bijrijder gesignaleerd wordt (met name bijrijders die zich opzettelijk 

verstoppen kunnen slecht gesignaleerd worden). 

Op alcoholgebruik bij de chauffeurs wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook bij een vermoeden 

hiervan. Hieruit komt regelmatig naar voren dat chauffeurs onder invloed van alcohol zijn.  

Er vindt geen controle plaats op de persoonsgegevens van de chauffeur. Hierdoor kan de chauffeur 

zelf een naam verzinnen (zeker wanneer de chauffeur al onder een andere naam op de zwarte lijst 

staat). Daarnaast vullen de chauffeurs de ene keer een voornaam in en de andere keer een 

achternaam waardoor controle ook lastiger wordt.  

Wanneer de vrachtauto al geladen is en de chauffeur er vervolgens vanwege een overtreding 

afgestuurd wordt, heeft de straf geen effect. Dit omdat de chauffeur de lading toch al heeft en de kans 

klein is dat de chauffeur nogmaals op het terrein van Verbrugge moet komen.  

Zonder toegangscontrole kan iedere chauffeur in principe het terrein betreden, zelfs wanneer de 

chauffeurs op de zwarte lijst staan of geen veiligheidsinstructie hebben behaald. Dit is geen 

preventieve manier van werken terwijl Verbrugge dit wel graag wil creëren.  
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6. Uniformiteit 

Naast de online veiligheidsinstructie hangen er op het terrein, op de parkeerplaats en in de 

aan/afmeldruimte papieren of borden op met daarop de veiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften 

worden op verschillende manieren weergegeven en zijn niet altijd volledig. Ook geven deze 

voorschriften vaak geen compleet beeld van alle veiligheidsvoorschriften. Er worden vaak één of 

enkele voorschriften uitgebeeld. Daarnaast worden niet op iedere locatie dezelfde illustraties gebruikt 

voor bepaalde regels. Hierdoor ontbreekt er een overzichtelijkheid en compleet/uniform beeld van de 

veiligheidsvoorschriften. 

Ook missen er een aantal voorschriften (zoals Verbrugge-verkeer heeft voorrang, open vuur 

verboden, lopen binnen gele belijning, niet door afzetting heen rijden, fotograferen verboden etc.).  

Daarnaast zijn de pictogrammen verboden te fietsen en te parkeren niet relevant. Chauffeurs nemen 

geen fiets mee en verboden te parkeren is verwarrend omdat de chauffeurs juist wel moeten 

parkeren op de aangegeven locaties.  

Doordat er veel verschillende en losse voorschriften te vinden zijn die geen compleet overzicht geven, 

is het voor de chauffeurs onmogelijk om in één oogopslag de veiligheidsvoorschriften tot zich te 

kunnen nemen.  
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Bijlage IX: Eisen veiligheidsinstructie 

Hieronder worden de eisen voor de veiligheidsinstructie toegelicht en zo mogelijk ondersteund met 

soortgelijke afbeeldingen. De eisen die aan deze veiligheidsinstructie zijn gemaakt, zijn besproken met 

de ICT-dienst van Verbrugge en zijn (na het verkrijgen van toestemming) uitvoerbaar. Hierbij wordt 

een koppeling gemaakt met Lims Nexus (het computersysteem van Verbrugge waarin onder andere 

de laad/losopdrachten te vinden zijn).  

De veiligheidsinstructie 

De veiligheidsinstructie wordt getoond middels een PowerPoint slideshow op zuilen of op computers 

die opgesteld staan voor de cargo- balie. Tijdens de slideshow wordt ingezoomd op de belangrijke 

elementen in de afbeeldingen. Na het zien van de slideshow volgt er een toets waarbij de chauffeur 

drie kansen heeft om deze toets te behalen. Bij drie keer een onvoldoende krijgt de chauffeur geen 

toegang tot het terrein. Bij een voldoende, maar wel een aantal foute antwoorden, krijgt de chauffeur, 

voordat de ticket geprint wordt, feedback op de foute antwoorden.  

De veiligheidsinstructie is bedoeld voor alle chauffeurs die de terminals van Verbrugge betreden. 

Hierbij gaat het met name om de buitenlandse chauffeurs die geen Engels, Duits, Nederlands of Frans 

spreken en zelfs hun eigen geschreven taal vaak niet begrijpen vanwege laaggeletterdheid. Hierdoor 

moeten alle regels middels afbeeldingen duidelijk gemaakt worden en het liefst op een zo laag 

mogelijk niveau zodat dit voor iedereen begrijpelijk is. Hieronder is een lijst gemaakt met een 

beschrijving van de afbeeldingen die in de instructie moeten komen te staan.  

Onderwerp 1: Bewegende animatie met introductie Verbrugge 

Wanneer de instructie niet in gebruik is moet hier een bewegende welkomstboodschap staan met 

daarin de naam Verbrugge. Door middel van een muis, pijl of vinger (zie figuur 14) moet deze 

afbeelding uitleggen wat de bedoeling is van de slideshow, de toets en de ticket.  

 

Figuur 14: Startscherm met uitleg (Docplayer, n.d.).  

Onderwerp 2: Vragen vooraf 

De veiligheidsinstructie moet beginnen met controlevragen. Hierin moet gevraagd worden (aan de 

hand van afbeeldingen) of de chauffeur zijn paspoort bij zich heeft, de persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s) al draagt, of de oplegger van de vrachtauto schoon is en of de 

chauffeur geen bijrijder bij zich heeft (zie figuur 15 en 16).  
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Wanneer de chauffeur een rood vinkje aanklikt, geeft een volgende afbeelding weer wat de chauffeur 

moet doen (terug naar de vrachtauto om spullen te halen, melden bij de security, oplegger 

schoonmaken, bijrijder laten wachten in de wachtruimte etc.). Bij groene vinkjes gaat het scherm 

automatisch verder naar het volgende onderwerp.  

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 3: Paspoortscan/persoonlijke gegevens 

Bij deze slide wordt gevraagd naar de persoonlijke gegevens van de chauffeur. Hierbij moet de 

chauffeur zijn referentie/PIN-nummer invoeren. Wanneer het computersysteem herkent dat het 

referentienummer van een lading is met metalen, dan wordt automatisch een vervolgvraag gesteld 

over het kenteken van de chauffeur (de vraag naar het kenteken kan ook verduidelijkt worden aan de 

hand van een afbeelding).  

Vervolgens moet de chauffeur zijn paspoort in de paspoortscanner leggen. Deze uitleg wordt getoond 

aan de hand van een afbeelding of foto. Op basis van deze scan worden de gegevens van de 

chauffeur automatisch gecontroleerd op aanwezigheid van de zwarte lijst, maar ook of de chauffeur in 

het bezit is van een veiligheidsinstructie en of deze veiligheidsinstructie nog geldig is.   

 Wanneer uit deze scan naar voren komt dat de chauffeur op de zwarte lijst staat, komt er een 

afbeelding te staan dat de chauffeur zich moet melden bij de security.  

 Wanneer de chauffeur de instructie al heeft behaald en deze nog geldig is, hoeft de chauffeur 

alleen een overzicht van de veiligheidsregels te accepteren. Wanneer de chauffeur deze 

veiligheidsvoorschriften accepteert, krijgt de chauffeur een ticket (dit ticket is voorzien van 

datum, tijdstip, persoonsgegevens, barcode, volgnummer en een leeg vlak voor het plaatsen 

van een handtekening) (zie figuur 17). Het ticket moet voorzien zijn van een tijdstip omdat dit 

voor het Avis systeem van belang is. 

 Wanneer de chauffeur de instructie nog niet behaald heeft, of deze verlopen is, moet de 

chauffeur een veiligheidsinstructie bekijken aan de hand van een slideshow. Na het bekijken 

van de slideshow moet de chauffeur een toets maken. Bij de toets krijgt de chauffeur altijd 

feedback op foute antwoorden. Daarnaast heeft de chauffeur drie kansen om de toets te 

behalen. Bij drie keer niet behaald komt er een afbeelding te staan (net als bij de 

aanwezigheid op de zwarte lijst) waarop te zien is dat de chauffeur zich moet melden bij de 

security.  

Figuur 16: Veiligheidsvoorschriften 
(Ridder, 2016).  

Figuur 15: Controlevragen (Ridder, 2016).  
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Figuur 17: Ticket na veiligheidsinstructie (Ancker, 2016).  

Volgens de ISO-3864 moet publicatie van een veiligheidsinstructie in de volgorde van belangrijkheid 

behandeld worden (eerst de gevaarsymbolen, dan de verboden en tot slot de geboden) (Blomsma, 

n.d.). De veiligheidsinstructie bestaat mede op basis van deze norm uit de volgende volgorde en 

onderdelen:  

Start veiligheidsinstructie 

Onderwerp 1: Gevaren (achterliggende reden van de voorschriften) 

 

Afbeeldingen: 

 Aanrijdgevaar/beknelling met machines, met name vanwege het uitstappen. 

 Brandgevaar met name vanwege het roken. 

Aanrijdgevaar en beknelling zijn de grootste gevaren. 

Hierdoor is het belangrijk om deze twee gevaren toe te 

lichten in een afbeelding. De wijze van 

aanrijdgevaar/beknelling moet getekend worden op een 

manier die past bij Verbrugge (machines met slecht 

zicht een rondlopende chauffeur). Figuur 18 schetst een 

voorbeeld van een beknelling die bij Verbrugge ook voor 

kan komen wanneer de chauffeur uitstapt.  

 

Roken is een veelvoorkomende vertreding. Hierdoor is het belangrijk om de gevaren van roken op het 

terrein te vermelden (zeker in combinatie met de pulpgoederen).  

Figuur 18: Beknelling met heftruck (Gatewayindustries, n.d.).  



lii 
 

Onderwerp 2: Verboden 

Afbeeldingen:  

 Gebruik van verdovende middelen/drank/drugs.  

 Open vuur/roken (ook in de cabine) (zie figuur 19).  

 Foto’s maken/filmen.  

 Eten/drinken. 

 Uitstappen/lopen (zie figuur 20). 

 Onbevoegden/bijrijders meenemen op het terrein (inclusief familie, collega’s en dieren) (zie 

figuur 21 en 22).  

 Rijden door werkgebied (zie figuur 23) of vlak naast een ingang van een loods.  

 Niet handsfree bellen. 

Met name uitstappen en lopen moet heel goed duidelijk gemaakt worden. Dit is het 

allergrootste gevaar en probleem op dit moment. 

 

Figuur 19: Roken/open vuur (Ridder, n.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

       Figuur 23: Rijden door werkgebied (Ridder, n.d.).  

Onderwerp 2: Geboden (verplichtingen/maatregelen) 

Afbeeldingen:  

 Dragen van PBM’s: veiligheidshelm/hesje/schoenen. 

 Dragen van een gordel. 

 Lopen binnen de gele lijnen. 

 De wegenverkeerswet met uitzondering van de snelheid (30 km/h op de hoofdweg en 15 km/h 

op de zijwegen) en de regel dat Verbrugge-verkeer voorrang heeft.  

 

Figuur 20: Uitstappen verboden 
(Verbrugge, n.d.).  

Figuur 21: Bijrijders verboden 
(Ridder, 2016).  

Figuur 22: Bijrijders v0erboden (Ridder, 
n.d.). 
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Onderwerp 3: Noodprocedures 

Afbeeldingen:  

 Noodnummer (112 en +31(0)118 426 000)/het noodsignaal.  

 opvolgen van de instructies van de BHV’ers. 

 Handelingen bij nood (zie figuur 24) (vrachtauto laten staan met de sleutel erin en naar de 

verzamelplaats lopen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 4: Handelingen/uit te voeren stappen 

Afbeelding:  

 Laadpapier bij de voorruit leggen. 

 Wachten op een oproep voor het betreden van het terrein (middels het 

oproepsysteem). 

 Zoeken juiste opstelplaats (P- 200 t/m P- 600) met behulp van de plattegrond en de 

borden.  

 Openen linkerzijde zeil (aan de loodskant). Dit zeil samen met de rongen naar achter 

schuiven (zie figuur 25).  

 Wachten in cabine op heftruckchauffeur (niet lopen/roken nogmaals benadrukken). 

 Heftruckchauffeur volgen naar laad/loslocatie. 

 In de cabine blijven zitten tijdens laden/lossen (zie figuur 26). 

 Op aanvraag heftruckchauffeur de zeilen/rongen verplaatsen, vervolgens weer 

wachten in de cabine.  

 Na laden/lossen de papieren overdragen (zie figuur 27).  

 Naar de weegbrug (alleen noodzakelijk bij bepaalde ladingen).  

 Direct naar de exit-parking rijden en daar pas afbinden (zie figuur 28).  

 Vanaf de exit-parking, tussen de gele lijnen en door de tourniquette, naar de cargo-

service lopen om af te melden (waarbij de PBM’s nog altijd gedragen worden).  

 Na het afmelden teruglopen naar de exit-parking en vervolgens met de vrachtauto 

naar de exit rijden, waar de visitatie plaatsvindt en de persoonlijke 

beschermingsmiddelen nog altijd gedragen moeten worden. 

 

Figuur 24: Handelingen bij nood (Rendement, 
2013).  
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Onderwerp 5: Consequentie niet naleven voorschriften 

  

Afbeelding:  

 Straf (permanente/tijdelijke ontzegging terrein) zodat de chauffeur weet dat overtredingen niet 

getolereerd worden. 

Onderwerp 6: Toetsvragen 

Tot slot moeten de toetsvragen betrekking hebben op alle veiligheidsvoorschriften. Hierbij moeten 

variaties komen in de afbeeldingen. Deze variaties moeten bestaan uit foute afbeeldingen (zoals 

bijvoorbeeld een vrachtauto waar wel een bijrijder naast zit), als ook juiste handelingen die net iets 

anders zijn vormgegeven dan in de veiligheidsinstructie.  

Onder iedere afbeelding moet een rood of groen vak komen te staan waarop de chauffeur aangeeft of 

de afbeelding juist of onjuist is. Bij een X aantal juiste antwoorden is de chauffeur geslaagd voor de 

veiligheidsinstructie. De vragen die fout beantwoord zijn, worden nogmaals herhaald met daarbij de 

goede antwoorden.  

Bij teveel fouten antwoorden (X aantal) krijgt de chauffeur feedback en nog 2 kansen om de toets te 

behalen.  

Ticket/handtekening  

Na behalen toets, wordt er een ticket uitgeprint. Dit ticket moet voorzien zijn van een handtekening 

van de chauffeur en vervolgens ingeleverd worden bij de cargo-medewerkers.  

Figuur 25: Openmaken zeil. (Sabic, n.d.).  

Figuur 26: Wachten in cabine tijdens belading (Ridder, 2016). 

Figuur 27: Overdracht papieren (Ridder, 
2016).  

Figuur 28: Vastmaken lading (Ridder, 
2016).  

Figuur 25: Verplaatsen 
zeilen/rongen (Ridder, 
2016).  



lv 
 

Huisstijl veiligheidsinstructie 

De huisstijl van Verbrugge is groen met geel (zie figuur 29). De werkkleding van Verbrugge personeel 

is geel met reflecterende strepen. De waarschuwingen moeten voornamelijk verduidelijkt worden met 

de kleur geel, de noodprocedures met de kleur groen, brandbestrijding met de kleur rood (in 

combinatie met vlammen), de geboden met de kleur blauw en de verboden in de kleur rood (zie figuur 

30).  

 

Figuur 29: Verbrugge huisstijl (Verbrugge, n.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 30: Kleurgebruik (Nedelkodatasheet, n.d.) 
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Bijlage X: Juridische eisen, ARBO wetgeving en aansprakelijkheid 

Ieder bedrijf heeft verplichtingen met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet. Zo moet ieder 

bedrijf een arbobeleid voeren. “De basis van het arbobeleid bestaat uit de volgende elementen:  

 Het opstellen van een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) en plan van aanpak; 

 het in dienst hebben of beroep kunnen doen op een arbodienst/bedrijfsarts; 

 het in dienst nemen van een preventiemedewerker; 

 het aanwezig hebben van bedrijfshulpverlening; 

 het geven van voorlichting over de gevaren en over veilig/gezond werken; 

 het verlenen van toegang aan een arbodeskundige; 

 het zo nodig uitvoeren van een PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek” 

(Arboportaal, n.d.).  

 

Naast het arbobeleid heeft een werkgever verplichtingen uit de Arbowet. “De werkgever moet in ieder 

geval zorgen voor een:  

 een ziekteverzuimbeleid; 

 ongevallenregistratie, meldingsmogelijkheid en onderzoek naar deze meldingen/ongevallen;  

 voorlichting en instructie met betrekking tot veilig werken; 

 de zorg voor veilige middelen en werkmethoden (ook voor derden); 

 het bestrijden van gevaren bij de bron; 

 de organisatie van benodigde beheersmaatregelen;  

 het leveren van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en  

 het maken van sluitende afspraken met bedrijven (waaronder aannemers)” (Arboportaal, n.d.).  

 

Als een bedrijf zijn verplichtingen ter bescherming van de werknemers niet nakomt, kan de Inspectie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hiervoor een boete opleggen of een proces-verbaal 

opmaken (Arboportaal, n.d.). 

I. Voorlichting en onderricht 

Voor derden wordt er in de wet alleen gesproken over doeltreffende maatregelen ter voorkoming van 

gevaar. Voorlichting wordt hierin niet specifiek benoemd. Om bij derden doeltreffende maatregelen ter 

voorkoming van gevaar te nemen, is er gekeken naar de wetgeving voor werknemers. 

In deze wetgeving wordt er gesproken over “voorlichting en onderricht”. Aspecten hieruit kunnen 

gezien worden als doeltreffende maatregelen ter voorkoming van gevaar voor derden. Onder 

voorlichting en onderricht (Artikel 8 van de Arbowet) vallen de volgende aspecten, (waarvan de rood 

gearceerde aspecten relevant zijn voor een veiligheidsinstructie aan derden):  

1.  “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. 
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2. Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de 

wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf 

of inrichting is georganiseerd. 

3. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden 

taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. 

4. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden 

gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de 

werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze 

waarop zij deze dienen te gebruiken. 

5. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het 

voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico's alsmede op het juiste 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

6. Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de 

werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het 

bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en 

onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers” (Wetten.overheid, 

2016). 

 

Ook moet een werkgever kunnen aantonen dat voorlichting en instructie heeft plaatsgevonden, dit kan 

middels registratie of een handtekening van de chauffeur geborgd worden. Deze aspecten uit artikel 8 

van de Arbowet kunnen gerelateerd worden aan de veiligheidsinstructie. Eisen (zoals het doeltreffend 

inlichten van de werknemers over de te verrichten werkzaamheden met de daaraan verbonden risico’s 

en de maatregelen die genomen zijn om deze risico’s te verkleinen), kunnen duidelijk gemaakt worden 

in de veiligheidsinstructie. Ook het voorschrijven, uitleggen en toezien op het dragen van PBM’s zijn 

van toepassing voor derden omdat het dragen van PBM’s een maatregel is ter voorkoming van gevaar 

en/of letsel. Tot slot is ook de controle op de naleving van de instructies en voorschriften van belang 

bij derden, omdat alleen instrueren van vrachtwagenchauffeurs geen garantie geeft voor de juiste 

naleving ervan.  

Daarnaast staat in artikel 8.29 van de Arbowet (vereisten inzake markering van verkeerswegen) het 

volgende:  

1. “Wanneer de bescherming van de werknemers dat vereist, worden de verkeerswegen op de 

arbeidsplaats voor voertuigen duidelijk door doorlopende strepen met een goed zichtbare 

kleur aangegeven. 

2. Bij het aanbrengen van de strepen wordt rekening gehouden met de nodige 

veiligheidsafstanden tussen de voertuigen die er kunnen rijden en elk voorwerp dat zich in de 

nabijheid en tussen de voetgangers en de voertuigen kan bevinden” (Wetten.overheid, n.d.).  

 

Hieruit komt naar voren dat, wanneer de bescherming van werknemers het vereist, er wegmarkering 

wordt toegepast. Deze maatregel kan ook gezien worden als een doeltreffende maatregel ter 

voorkoming van gevaar. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_2_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_3_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_4_Artikel14a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_5_Artikel15
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Arbobesluit 

In het Arbobesluit worden de veiligheidseisen specifieker beschreven dan in de Arbowet. Hierin staan 

bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht. Deze bepalingen zijn op Verbrugge niet van 

toepassing omdat hier bijvoorbeeld niet met gevaarlijke stoffen, asbest of biologische agentia wordt 

gewerkt. Voorheen was er in het Arbobesluit een artikel “voorlichting en onderricht” opgenomen, maar 

deze is in 2006 komen te vervallen.  

Het Arbobesluit bevat achtergrondinformatie die belangrijk kan zijn voor aspecten die in de 

veiligheidsinstructie naar voren moeten komen. Zoals de eisen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en de wijze waarop deze PBM’s gebruikt moet worden (afhankelijk van de 

ernst van het gevaar, de frequentie van het gevaar en de kenmerken van arbeidsplaats, maar ook de 

doelmatigheid van het PBM).  

Ook worden er in het Arbobesluit eisen gesteld aan de veiligheids-  en gezondheidssignalering. Artikel 

8.4 geeft algemene vereisten voor veiligheids- en gezondheidsignalering: 

1. “Ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van 

werknemers zorgt de werkgever ervoor dat, indien de gevaren op de arbeidsplaats of de 

gevaren van een arbeidsmiddel daartoe aanleiding geven, doeltreffende veiligheids- of 

gezondheidssignalering aanwezig is” (Wetten.overheid, 2015).  

Dit artikel geeft nogmaals aan dat veiligheidssignaleringen verplicht zijn voor werknemers om gevaren 

te voorkomen/beperken. Het hebben van veiligheids- of gezondheidssignaleringen is ook een 

doeltreffende maatregel ter voorkoming van gevaar en is hierdoor ook van toepassing op de 

veiligheidsinstructie aan derden.   

Daarnaast is in het Arbobesluit een artikel opgenomen met betrekking tot het beheersen van de 

Nederlandse taal in bepaalde sectoren. Het beheersen van de Nederlandse taal (taaleis) is in het 

Arbobesluit alleen verplicht bij gereglementeerde beroepen en hierdoor niet van toepassing op de 

chauffeurs die bij Verbrugge komen.   

 

Arboregeling 

Concrete voorschriften worden in de Arboregeling beschreven. Artikel 8 van de Arboregeling gaat over 

veiligheids- en gezondheidssignaleringen. Een veiligheidsinstructie kan onder andere door middel van 

veiligheidssignaleringen kenbaar gemaakt worden. Deze veiligheidssignaleringen zijn tevens bedoeld voor 

derden en daardoor zijn deze eisen, uit artikel 8, relevant voor de veiligheidsinstructie. Alleen de relevante 

artikelen voor de veiligheidsinstructie, uit artikel 8.2 (permanente signaleringen), zijn hieronder 

weergegeven. 

   

1. “De signalering met betrekking tot een verbod, een waarschuwing en een gebod, alsmede de 

signalering met betrekking tot de lokalisatie en de identificatie van reddings- of hulpmiddelen 

geschiedt permanent door middel van borden. 
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2. De signalering voor de lokalisatie en identificatie van brandbestrijdingsmateriaal geschiedt permanent 

door middel van borden of een veiligheidskleur. 

3. De signalering van gevaren van stoten tegen obstakels en van vallen van personen geschiedt 

permanent door middel van een veiligheidskleur of borden. 

4. De markering van verkeerswegen geschiedt permanent door middel van een veiligheidskleur.” 

(Wetten.overheid, 2015). 

 

Artikel 8.2 beschrijft dat verboden, waarschuwingen, geboden als ook de lokaliserende signaleringen voor 

identificatie van reddings- of hulpmiddelen, altijd middels een bord aangegeven moeten worden. Om aan 

de wet te voldoen moeten er naast de veiligheidinstructie ook borden op het terrein komen, met daarop 

nogmaals de verboden/waarschuwingen/geboden/noodprocedures (Wetten.overheid, 2015). 

 

In artikel 8.4 staat het volgende: “De doeltreffendheid van een signalering mag niet in het gedrang worden 

gebracht door de aanwezigheid van een andere signalering of van andere factoren die de zicht- of 

hoorbaarheid verstoren, een slecht ontwerp, een ontoereikend aantal, een slechte plaatsing, een slechte 

staat of een slechte werking van de signaleringsmiddelen of signaleringsvoorzieningen”. (Wetten.overheid, 

2015). De signalering moet volgens deze eis altijd duidelijk zichtbaar zijn en overbebording moet worden 

voorkomen. 

 

In artikel 8.5: Gebruik van kleuren, worden eisen beschreven met betrekking tot de kleur van 

signaleringen: 

“ a. met de kleur rood aangeduid: 1. een verbodssignaal; 2. gevaar of alarm; 3. identificatie en lokalisatie 

van brandbestrijdingsmateriaal en brandweeruitrusting; 

b. met de kleur geel of oranje-geel aangeduid een waarschuwingssignaal; 

c. met de kleur blauw aangeduid een gebodssignaal; 

d. met de kleur groen aangeduid: 1. een reddingssignaal of een eerste hulp-signaal; 2. een veilige 

situatie.” (Wetten.overheid, 2015). 

 

Uit deze eis komt naar voren dat er aan de type signalering bepaalde kleuren verbonden zijn. Ook zijn er 

volgens artikel 8.10 eisen verbonden aan het soort bord/signaal: 

 

1. “Verbodsborden kenmerken zich door een ronde vorm, een zwart pictogram op witte achtergrond, rode 

rand en balk die van links naar rechts over het pictogram loopt onder een hoek van 45° ten opzichte van 

de horizontale lijn, waarbij de rode kleur ten minste 35% van het oppervlak van het bord beslaat. 

2. Waarschuwingsborden kenmerken zich door een driehoekige vorm, een zwart pictogram op gele 

achtergrond en een zwarte rand, waarbij de gele kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord 

beslaat. 

3. Gebodsborden kenmerken zich door een ronde vorm, een wit pictogram op blauwe achtergrond, waarbij 

de blauwe kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat”. (Wetten.overheid, 2015). 
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Artikel 8.9 (Algemene eisen veiligheidsborden), beschrijft dat de pictogrammen uit de signalering zo 

eenvoudig, kort en relevant mogelijk moeten zijn.  

1. “De pictogrammen waarvan veiligheidsborden zijn voorzien, zijn zo eenvoudig mogelijk en voor het begrip 

overbodige details worden weggelaten” (Wetten.overheid, 2015). 

Daarnaast zijn er in artikel 8.11 eisen verbonden aan het plaatsen van de borden zodat de borden altijd goed 

zichtbaar zijn.  

1. “De borden worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende 

plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar een 

algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren 

object, en wel op een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats. 

2. Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden worden fluorescerende kleuren, reflecterende 

materialen of kunstlicht gebruikt. 

3. Een bord wordt verwijderd zodra de situatie die de aanwezigheid ervan rechtvaardigt, niet meer bestaat.” 

(Wetten.overheid, 2015). 

II. ISO 9001 en OHSAS 18001 

Verbrugge voldoet aan de ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem). In de ISO 9001 staat 

aangegeven dat elk bedrijf moet registreren welke opleidingen, trainingen, vaardigheden en 

ervaringen het personeel heeft. Hierin wordt niet gesproken over derden.  

Ook voldoet Verbrugge aan de OHSAS 18001. In OHSAS 18001 komt, net als bij de ISO 9001, de 

opleiding, bewustzijn en bekwaamheid naar voren. Hierin staat dat bij de opleidingsprocedures 

rekening gehouden moet worden met de verschillende niveaus van werknemers 

(verantwoordelijkheden, vaardigheden en vermogen tot lezen en schrijven) en de risico’s. In deze 

normen is er geen expliciete eis aan het managementsysteem om taalproblemen bij eigen 

werknemers, aannemers en derden aan te pakken. Wel wordt de vaardigheid van het personeel en 

leesbaarheid van de documenten benoemd (Lindhout, 2010).  

III. Zorgplicht 

De werkgever is gebonden aan de wettelijke zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van de 

werknemer. De zorgplicht bestaat uit de arbeidsomstandighedenwetgeving, artikel 7:658 BW 

(werkgeversaansprakelijkheid) en artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap).  

Artikel 7:658 BW Werkgeversaansprakelijkheid 

Om te voldoen aan de zorgplicht moet de werkgever alles doen wat redelijkerwijs binnen zijn 

vermogen ligt om ongevallen te vermijden.  

“In art. 7:658 BW is bepaald dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer 

oploopt in de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij de werkgever aantoont dat hij in voldoende 

mate heeft voldaan aan zijn zorgplicht of als de schade in belangrijke mate is te wijten aan opzet of 

bewuste roekeloosheid van de werknemer” (KENL11LL, 2015).  

Een werkgever kan aansprakelijk gesteld worden op vier vlakken: 
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1. Zorgplichtschending op grond van arbeidsomstandigheden; 

2. Zorgplichtschending op grond van artikel 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid); 

3. Zorgplichtschending op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap); 

4. Zorgplichtschending op grond van artikel 7:611 schending verzekeringsplicht” (KENL11LL, 

2015).  

Volgens het verschenen arrest (HR2014:1747) volstaat een werkgever niet met een algemene 

veiligheidsinstructie voor chauffeurs. De zorgplicht verlangt dat er voldoende specifieke instructies 

worden verstrekt. Deze instructies moeten aansluiten op ervaring, opleiding en functie van de 

betreffende medewerker. Daarnaast moeten de instructies adequaat en specifiek zijn (specifiek in de 

zin dat er bijvoorbeeld niet alleen gezegd mag worden dat het verboden is om te helpen bij het lossen, 

maar dat ook het losmaken van het zeil bij de term “lossen” hoort). 

Bovendien moet de werkgever anticiperen op situaties waarbij problemen kunnen ontstaan tijdens het 

laden/lossen. Ook moet er gepast toezicht gehouden worden op de naleving van de afgegeven 

instructies. Als direct toezicht niet mogelijk is, dan moeten zo nodig aanvullende 

veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Daarnaast moet de werkgever er vanuit gaan dat 

werknemers de voorzichtigheid uit het oog kunnen verliezen. Ook moet de instructie in een voor de 

chauffeur begrijpelijke taal zijn opgesteld en moet deze overhandigd zijn met een aftekenverklaring 

(gelezen/begrepen). Anderstaligen (de buitenlandse chauffeurs) zijn kwetsbare doelgroepen. Dit 

omdat deze doelgroep de taal niet beheerst. Deze doelgroep kan hierdoor niet dezelfde voorlichting 

krijgen als de niet-kwetsbare doelgroep, maar heeft extra of een andere wijze van voorlichting nodig 

(Mandema, 2015). 

IV. Aansprakelijkheid goederen 

Veel chauffeurs die bij Verbrugge komen zijn afkomstig uit een CMR-lidstaat en hebben een CMR 

vrachtbrief bij zich. Bijna alle Europese landen hebben zich bij dit verdrag aangesloten. Daarnaast zijn 

er ook niet- Europese landen die meedoen aan dit verdrag. De CMR is een dwingend recht (art. 41 

CMR) en is van toepassing op alle vervoer over de weg van- of naar een bij de conventie aangesloten 

land (SVA, n.d.). De CMR- lidstaten bestaan uit de volgende landen:  

“Albanië, Armenië, Azjerbedjan, België, Bosnie-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Georgie, Griekenland, Groot-Brittannië, Iran, Ierland, Italië, Kazachstan, 

Kirgizstan, Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg, Marokko, Macedonië, Moldavië, 

Mongolië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, 

Zweden, Zwitserland, Servië, Montenegro, Slovenie, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechie, 

Tunesie, Turkmenistan, Turkije, Hongarije, Oezbekistan, Wit- Rusland en Cyprus” (SVA, n.d.). 

Volgens Artikel 17 van het CMR (aansprakelijkheid van de vervoerder) is “de vervoerder aansprakelijk 

voor verlies van of schade aan goederen, alsmede voor vertraging. Hij is niet aansprakelijk indien de 

rechthebbende schuld heeft aan de schade, de goederen een eigen gebrek hebben of indien er 

sprake is van overmacht. Gebreken aan het voertuig of fouten van personeel of van ondervervoerders 

ontslaan de vervoerder niet van aansprakelijkheid.  
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De vervoerder is niet zomaar aansprakelijk voor schade als gevolg van: gebruik van een open 

voertuig, geen of slechte verpakking, behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de 

afzender of geadresseerde, de aard van de goederen zelf, waardoor ze makkelijk bederven, 

onvolledige merken of nummers op de colli, vervoer van levende dieren” (SVA, n.d.).  

Bij Verbrugge worden goederen geladen/gelost door heftruckchauffeurs die in dienst zijn van 

Verbrugge. Tijdens het laden/lossen moet de chauffeur in zijn cabine wachten en heeft de chauffeur 

op dat moment geen inspraak in de wijze van belading. De chauffeur kan de lading op de exit-parking 

pas controleren en vastbinden. Wanneer de chauffeur de wijze van belading niet goed/veilig vindt, kan 

de chauffeur dit melden bij de cargo-balie. De vracht kan dan, zo nodig, op een andere wijze beladen 

worden. Vervolgens kan de chauffeur de lading afbinden. Bij de uitgang wordt de hoeveelheid lading 

gecontroleerd en er wordt gekeken of er over elke colli (ladingsstuk, bijvoorbeeld een pallet) een 

spanband zit.  

De wijze waarop deze spanband over de lading zit, of de staat van de spanband, wordt niet 

gecontroleerd (Made, 2016). Ondanks dat de chauffeur verantwoordelijk is voor zijn lading, is de 

belader in sommige landen ook medeverantwoordelijk voor de belading. In Duitsland bijvoorbeeld 

wordt er gewerkt met ketenaansprakelijkheid. Wanneer een chauffeur bij Verbrugge een vracht heeft 

opgehaald, maar deze vracht niet goed heeft vastgebonden en hiervoor gepakt wordt in Duitsland, is  

Verbrugge automatisch medeaansprakelijk.  

Dit tenzij Verbrugge kan aantonen dat de vracht goed beladen was bij vertrek. Verbrugge kiest er 

bewust voor om de wijze van belading niet in de veiligheidsinstructie mee te nemen. Dit doet 

Verbrugge niet omdat er dan ook een strenge controle op moet zijn. Daarnaast kost het teveel tijd om 

alle spanbanden van iedere vrachtauto te controleren op houdbaarheid en op de juiste wijze van 

vastzetten. Verbrugge heeft dan ook geen duidelijke bewijzen (in de vorm van foto’s of iets dergelijks) 

dat de lading goed vast zat bij vertrek. Er wordt vanwege de effectiviteit en efficiëntie alleen 

gecontroleerd of de lading vastzit (één spanband per colli), maar niet op de wijze waarop deze lading 

is vastgemaakt of in welke staat de spanbanden verkeren (Made, 2016).   

V. Onwenselijk gedrag 

De werkgever mag de werknemer straffen wanneer de werknemer zich niet aan de instructies houdt. 

Deze straf (maatregel) kan variëren van een waarschuwing tot aan een sanctie (boete of ontslag). 

Deze maatregel dient in verhouding te staan tot het mogelijk gevaar voor personen en omgeving door 

het niet nakomen van de afspraken (Stlwerkt, 2013). Specifieke eisen met betrekking tot onwenselijk 

gedrag van derden (vrachtwagenchauffeurs) wordt niet vermeld in de Arbowet.  
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Bijlage XI: Interviewvragen 
 

Interview mevr. Marien 

(Integraal Veiligheidskundige bij Ravago Plastics)  

1. Komen er bij Ravago Plastics anderstaligen op het terrein, zo ja hoe gaan jullie daarmee om? 

 

2. Hoe werkt het aanmeldsysteem voor chauffeurs? 

 

3. Hebben jullie te maken met wisselende loodsen en/of locaties waar de chauffeurs naar toe 

moeten en hoe verwijzen jullie daarnaar? 

 

4. Maken jullie gebruik van wegmarkeringen (belijning/bebording), gedwongen routes, of geven 

jullie een plattegrond o.i.d. mee voor de duidelijkheid? 

 

5. Krijgen de chauffeurs voorschriften/regels mee? Of hoe worden de veiligheidsvoorschriften 

gecommuniceerd? 

 

6. Hoe controleren jullie of de chauffeur de veiligheidsvoorschriften begrepen heeft? 

Als er een toets is, op wat voor niveau is dit dan en hoe ziet deze toets eruit? 

 

7. Doen jullie naast het verstrekken van veiligheidsregels er ook iets aan om ervoor te zorgen 

dat men de regels ook daadwerkelijk na gaat leven (straffen/belonen/motiveren)? 

 

8. Hoe worden de straffen gecommuniceerd/hoe streng is Ravago Plastics? 

 

9. Maken jullie gebruik van afbeeldingen/plaatjes ter verduidelijking van de 

veiligheidsvoorschriften? 

 

10. Hoe gaan jullie om met nieuwe bezoekers en medewerkers die eenmalig op het terrein 

komen? 

 

11. Hoe is de routering en welke handelingen moeten de chauffeurs uitvoeren (openen en 

vastmaken lading) en hoe komen de chauffeurs terug naar de exit? 

 

12. Wat doen jullie eraan om bezoekers en chauffeurs zich op hun gemak te laten voelen? 

 

13. Hoe controleren jullie op PBM´s/bijrijders? 
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Interview dhr. van Bergen 

(Security leader Sabic Bergen op Zoom) 

1. Komen er bij Sabic anderstaligen op het terrein, zo ja hoe gaan jullie daarmee om? 

 

2. Hebben jullie te maken met wisselende loodsen en/of locaties waar de chauffeurs naartoe 

moeten en hoe verwijzen jullie daarnaar?  

 

3. Maken jullie gebruik van wegmarkeringen (belijning/bebording), gedwongen routes, of geven 

jullie een plattegrond o.i.d. mee voor de duidelijkheid? 

 

4. Hoe werkt het aanmeldsysteem voor chauffeurs? 

 

5. Krijgen de chauffeurs voorschriften/regels mee of hoe worden de veiligheidsvoorschriften 

gecommuniceerd? 

 

6. Hoe controleren jullie of de chauffeur de veiligheidsvoorschriften begrepen heeft? 

Als er een toets is, op wat voor niveau is dit dan en hoe ziet deze toets eruit? 

 

7. Doen jullie naast het verstrekken van veiligheidsregels er ook iets aan om ervoor te zorgen 

dat men de regels ook daadwerkelijk na gaat leven? (straffen/belonen/motiveren). 

 

8. Hoe worden de straffen gecommuniceerd/hoe streng is Sabic? 

 

9. Maken jullie naast de veiligheidsinstructie nog gebruik van afbeeldingen/plaatjes ter 

verduidelijking van de veiligheidsvoorschriften (en voor de herhaling) 

 

10. Hoe gaan jullie om met nieuwe bezoekers en medewerkers die eenmalig op het terrein 

komen? 

 

11. Hoe is de routering en welke handelingen moeten de chauffeurs uitvoeren (openen en 

vastmaken lading) en hoe komen de chauffeurs terug naar de exit? 

 

12. Hoe controleren jullie op PBM´s/bijrijders? 

 

13. Wat doen jullie eraan om bezoekers/ chauffeurs zich op hun gemak te laten voelen? 

Veiligheid persoonlijk maken, hoe doen jullie dat? 

 

14. Op de site stond dat Sabic medewerkers van dertig verschillende nationaliteiten in dienst 

heeft, hoe gaan jullie daarmee om? Ook de vijf verschillende productielocaties die Sabic heeft; 

hoe verloopt de communicatie hierbij? 

 

15. Moet iedere chauffeur Engels/Duits/Nederlands kunnen? Is de veiligheidsinstructie voorzien 

van tekst? 

 

16. Verbrugge wil ook zo iets dergelijks hebben als Sabic (de veiligheidsfilm met afbeeldingen en 

zonder tekst). Hoe heeft Sabic dit opgezet en zou Verbrugge eventuele plaatjes mogen 

kopen? 
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Interview dhr. Marx  

(Integraal Veiligheidskundige Tata Steel) 

14. Komen er bij Tata Steel anderstalige chauffeurs op het terrein, zo ja hoe gaan jullie daarmee 

om? 

 

15. Hoe werkt het aanmeldsysteem voor chauffeurs/bezoekers? 

 

16. Hebben jullie te maken met wisselende loodsen/wegafzettingen en/of locaties waar de 

chauffeurs naartoe moeten en hoe verwijzen jullie daarnaar? 

 

17. Maken jullie gebruik van wegmarkeringen (belijning/bebording), gedwongen routes, of geven 

jullie een plattegrond o.i.d. mee voor de duidelijkheid? (onbewust sturen) 

 

18. Krijgen de chauffeurs voorschriften/regels mee? Of hoe worden de veiligheidsvoorschriften 

gecommuniceerd? 

 

19. Hoe controleren jullie of de chauffeur de veiligheidsvoorschriften begrepen heeft? 

Als er een toets is, op wat voor niveau is dit dan en hoe ziet deze toets eruit? 

 

20. Doen jullie naast het verstrekken van veiligheidsregels er ook iets aan om ervoor te zorgen 

dat men de regels ook daadwerkelijk na gaat leven (straffen/belonen/motiveren)? 

 

21. Hoe worden de straffen (vooraf) gecommuniceerd en hoe streng is Tata Steel? 

 

22. Maken jullie gebruik van afbeeldingen/plaatjes ter verduidelijking van de 

veiligheidsvoorschriften? 

 

23. Hoe gaan jullie om met nieuwe bezoekers en medewerkers die eenmalig op het terrein 

komen? 

 

24. Hoe is de routering en welke handelingen moeten de chauffeurs uitvoeren (openen en 

vastmaken lading) en hoe komen de chauffeurs weer terug naar de exit? 

 

25. Wat doen jullie eraan om bezoekers/chauffeurs zich op hun gemak te laten voelen? 

 

26. Hoe controleren jullie op PBM´s/bijrijders? 

 

27. Nationaliteiten anders dan de E.E.R. (Europese Economische Ruimte) moeten een 

tewerkstellingsvergunning hebben. Controleren jullie deze vergunningen ook bij chauffeurs? 

 

28. Als er anderstaligen komen werken bij Tata Steel, dan moeten zij een veiligheidsrondleiding 

volgen en een toets afleggen. Hiervoor kan de film in andere talen aangeboden worden, maar 

wat doen jullie als één van de talen er niet bij zit? 

 

 

 

  



lxviii 
 

 
  



lxix 
 

Bijlage XII: Benchmarking 
Hieronder worden de bedrijven/instellingen/openbare ruimtes beschreven die onderzocht zijn bij dit 

onderzoek. De bedrijven/instellingen die niet gereageerd hebben, of waarvan geen relevante 

informatie gekomen is, worden hieronder niet benoemd.  

1. Ikea 

Ikea maakt door middel van montagehandleidingen wereldwijd aan 

klanten duidelijk hoe een bouwpakket in elkaar gezet moet worden. 

Ikea heeft hierbij gekozen om afbeeldingen te gebruiken waarin 

poppetjes en gezichtsuitdrukkingen de handelingen uitleggen (zie 

figuur 31). Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van tekst, maar wel 

van cijfermateriaal (aantallen/de te volgen stappen).   

Figuur 31: Ikea (Presopro, 2013).  

2. CEVA Logistics 

CEVA Logistics maakt onder andere gebruik van afbeeldingen ter 

verduidelijking van de veiligheidsinformatie. CEVA Logistics doet dit 

door middel van zwart-witte afbeeldingen (waarop in de kleur rood de 

belangrijke elementen worden aangegeven). Ook worden de stappen 

verduidelijkt middels cijfers (zie figuur 32) (Krijnen, 2016).  

 

Figuur 32: CEVA Logistics 

(Cevalogistics, 2016). 

3. Mensen met een communicatiebeperking/gehandicapten 

Communicatie tussen anderstaligen en communicatie met gehandicapten en/of mensen met een 

communicatiebeperking hebben een aantal overeenkomsten. Dit omdat veel gehandicapten niet 

kunnen lezen en/of schrijven en de buitenlandse chauffeurs dit vanwege de taalbarrière of de 

laaggeletterdheid ook niet kunnen (de Ridder, 2016). Om meer over de communicatiewijzen van 

gehandicapten te weten te komen is contact opgenomen met Arduin.  

Arduin ondersteunt mensen met een verstandelijke 

beperking en geeft aan te communiceren door voornamelijk 

gebruik te maken van afbeeldingen met daarboven tekst (zie 

figuur 33) (de Ridder, 2016). 

 

 

 

Figuur 33: Arduin (Ridder, 2016). 
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4. Openbare ruimten/pretparken 

Er is breder gezocht naar de communicatiewijzen met anderstaligen. Hierbij is onder andere gekeken 

naar de routeringen van pretparken, stations, vliegvelden en skipisten. 

Bij pretparken springt vooral de gastvrije vorm van communicatie eruit. Hierbij wordt vaak 

gecommuniceerd met een plattegrond waarop afbeeldingen en kleuren worden gebruikt. Naast de 

wijze van communicatie is ook de wijze waarop pretparken mensen geduldig laten wachten bekeken. 

Het geduldig houden van gasten doen pretparken voornamelijk door bezienswaardigheden tussen 

wachtroutes te plaatsen, muziek te draaien en mensen te informeren over de resterende wachttijd.  

Bij stations en vliegvelden wordt vooral een snelle en effectieve wijze van communicatie gebruikt. Dit 

gebeurt vaak digitaal en in combinatie met tijdsaanduiding (zie figuur 34 en 35).  

 

 

 

 

 

Ook cijfermateriaal wordt op een station en vliegveld vaak gebruikt, bijvoorbeeld voor het herkenbaar 

maken van perrons of gates. Daarnaast maken vliegvelden en stations herkenningspunten voor de 

klanten, zoals het koppelen van de vluchtnummer/eindbestemming aan een locatie. Ook afbeeldingen 

om de in- en uitgang te vinden worden hierbij gebruikt (zie figuur 36). Regels worden voornamelijk met 

afbeeldingen verduidelijkt (zie figuur 37).  

 

 

   

 

 

Tijdens vluchten worden er safety instructions gegeven. Dit wordt gedaan middels een persoonlijke 

uitleg (in twee talen) en door middel van gebaren. Ook zijn de veiligheidsregels, op basis van 

afbeeldingen, per stoel nogmaals te bezichtigen (zie figuur 38).   

 

 

 

Figuur 34: Communicatie vliegveld 
(Therighttrace, 2012).  

Figuur 35: Communicatie station 
(Klacht, 2012).  

Figuur 36: Afbeelding koppelen aan 
begin/eindpunt (Theloftytraveler, n.d.) 

Figuur 37: Regels verduidelijken middels 
afbeeldingen (Forum.ns, n.d.).  
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Figuur 38: Safety instructions vliegtuig (Dreamstime, 2013). 

Daarnaast hangen er in openbare ruimtes/gebouwen vaak 

Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Deze AED’s worden zo gemaakt dat leken deze kunnen 

bedienen. Alle AED’s zijn anders, maar ook hier zitten er AED’s tussen die aan de hand van 

afbeeldingen de stappen duidelijk maken (zoals in figuur 39 te zien is).  

Schiphol geeft aan dat cijfermateriaal bij een inrichting vaak weinig betekenis geeft aan de mens en 

dat cijfers daardoor slecht worden onthouden, zeker over een langere periode (zoals 

bijvoorbeeld een vakantie). Hierdoor gebruikt Schiphol bij de parkeerplaats een 

combinatie van beelden en woorden om zo het zoekgedrag te ondersteunen, zodat de 

mensen het parkeervak gemakkelijker kunnen onthouden. Betekenisvolle symbolen uit 

de Nederlandse cultuur worden hierbij gebruikt, zoals de klomp, de windmolen of de 

haring. Schiphol geeft aan dat het toevoegen van beelden aan het cijfermateriaal goed 

werkt (zie figuur 40) (Wakeup-youmind, n.d.).   

 

5. International Car Operations 

International Car Operations (ICO) is een op- en overslagbedrijf in 

Antwerpen (België). De chauffeurs die hier komen laden en lossen zijn grotendeels afkomstig uit 

Centraal en Oost-Europa (vergelijkbaar met de chauffeurs die bij Verbrugge Terminals B.V. komen). 

Bij ICO zijn de regels minder streng dan bij Verbrugge, maar ook bij ICO wordt gemerkt dat het lastig 

is om verstaanbare instructies mee te geven.  

Voorheen gaf ICO veiligheidsvoorschriften mee in de zes meest courante talen. Dit bleek onvoldoende 

te werken. Hiervoor is ICO overgestapt naar het gebruik van pictogrammen en pijlen, waarop 

summiere teksten staan, zoals “stop” en “exit”. Deze pictogrammen worden bij de loketten getoond en 

de chauffeurs krijgen een leaflet mee van de terminal met daarop nogmaals de afbeeldingen. Ook 

worden lichtmasten op de terminal gebruikt om de pictogrammen en pijlen nogmaals op te hangen 

(Lockefeer, 2016).  

 

 

 

Figuur 39: AED (AEDcompany, n.d.).  

Figuur 40: Beelden en 
cijfermateriaal (Wakeup-youmind, 
n.d.).  
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6. Shell Pernis 

Chauffeurs die het terrein van Shell Pernis betreden moeten een korte toets maken en krijgen een 

miniguide mee. In deze miniguide staan de meest belangrijke veiligheidsvoorschriften. Ook het motto: 

“Werk veilig, help elkaar” en de topprioriteit van nul incidenten worden hierin benoemd. Vervolgens 

worden er twaalf regels/voorschriften in het Engels beschreven. Daarnaast zijn er tien “Live Saving 

Rules” te zien aan de hand van afbeeldingen met daarnaast de regel beschreven in de Engelse taal. 

Op de achterkant van deze gids staat een plattegrond waarop de hoofdweg in kleur is gemarkeerd. 

Ook zijn andere belangrijke locaties aangegeven in kleur (te herkennen aan de bijbehorende 

legenda). Daarnaast zijn de verkeersregels in de vorm van pictogrammen nogmaals te zien. Ook het 

interne alarmnummer staat vermeld en er is tekstuele uitleg over wat men moet doen in geval van een 

incident. Tot slot staan het adres en telefoonnummer van Shell Pernis beschreven 

(ShellPernisminiguide, 2016). Op het terrein van Shell hangen verschillende zeilen waarop 

afbeeldingen te zien zijn die de goede en foute handelingen tonen (Maljaars, 2016).  

7. PSA Antwerpen 

PSA te Antwerpen is actief in containerbehandeling en stukgoedbehandeling (zoals ijzer, staal en 

woudproducten). PSA heeft onder andere vier containerterminals en één multipurpose terminal. Op de 

terminals worden containers en stukgoed opgeslagen en/of doorgevoerd (vergelijkbaar met Verbrugge 

Terminals B.V.) (PSA-Antwerp, n.d).  

PSA maakt gebruik van kleuren in combinatie met cijfers om de loodsen aan te geven, alleen is het op 

de papieren van de chauffeur erg onduidelijk terug te vinden welke kleur de chauffeur moet volgen. 

Daarnaast zijn veiligheidsregels of pictogrammen nauwelijks tot niet gezien.  

Voor de belading van containers heeft PSA speciale voorschriften. Hierbij moeten de 

vrachtwagenchauffeurs uitstappen en schuin voor de truck op een gekleurd vak staan. Dit omdat de 

containers geladen worden door middel van een Straddle Carrier (hoge soortgelijke heftruck). Het 

gevaar hierbij is dat de chauffeurs van de Straddle Carrier de container niet goed laten zakken en dat 

deze op de cabine van de vrachtauto terecht komt. Hierdoor is het verboden om in de truck te blijven 

zitten. Daarnaast mogen de chauffeurs niet recht voor de vrachtauto wachten 

maar moeten de chauffeurs er schuin naast staan zodat de Straddle Carrier 

chauffeur de vrachtwagenchauffeur beter kan zien en wanneer de 

vrachtwagen bij verkeerd laden naar voren schiet, de chauffeur hierdoor 

nooit geraakt wordt (zie figuur 41).    

 

Chauffeurs die stukgoed (zoals metalen) komen laden of lossen, moeten via 

een gedwongen route naar een opstelplaats rijden en daar de lading losmaken. Vanaf deze 

opstelplaats moet de chauffeur een pendelbus volgen naar de juiste laad of losplaats. Als de chauffeur 

vervolgens geladen of gelost is, moet de chauffeur ter plaatse de lading afbinden en naar de exit 

rijden. De exit is aangegeven met markeringen (tekst/pijlen) op het wegdek. Wanneer de chauffeur 

terug op de hoofdweg is, verandert de route in een gedwongen rijroute (dit omdat de weg afgezet is 

met betonnen blokken).  

Figuur 41: Straddle carrier 
(Youtube, 2010). 
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8. Skipisten 

Vanuit een totaal ander oogpunt zijn ook de veiligheidsvoorschriften en routering van skipistes 

bekeken. Ook de wijze waarop deze voorschriften gecommuniceerd worden zijn hierbij bekeken. Dit 

omdat er op een skipiste veel verschillende nationaliteiten komen en deze personen vanuit de diverse 

landen allemaal de veiligheidsvoorschriften moeten kunnen begrijpen.  

Op de skipisten worden de regels (verboden/verplichtingen), voorschriften (gedragsregels) en de 

risico’s (lawinegevaar, moeilijkheidsgraad van de piste, gevaar van rijdende pistenbully’s) duidelijk 

gemaakt door middel van verschillende methodes. De regels/veiligheidsvoorschriften worden per piste 

duidelijk gemaakt door deze aan de ingang van de liften te tonen (zie figuur 42). Daarnaast staan er 

bewegende borden, geplaatst op palen, waar de gondel overheen gaat. Hierdoor is het bijna 

onmogelijk om de veiligheidsregels niet te zien.   

 

Figuur 42: Bebording skipisten (Ridder, 2016).  

De gedragsregels (zijn geen verplichtingen, maar wel wenselijk) worden bij veel skigebieden duidelijk 

gemaakt door middel van borden met daarop stripfiguren die de regels uitleggen en waaronder nog 

extra tekst staat ter verduidelijking (zie figuur 43).  
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Figuur 43: Gedragsregels (Berg-ski, n.d.).  

Daarnaast wordt de moeilijkheidsgraad van een piste duidelijk gemaakt door middel van kleur. Bij de 

ingang van de skipisten staat een legenda waar de kleur voor staat. Ook geven de borden de 

moeilijkheidsgraad aan van de routering. Door middel van het verstrekken en tonen van een 

plattegrond kan de wintersporter de route bepalen aan de hand van de gekleurde borden met cijfers.   

Daarnaast zijn er op de skipisten gevaren. Voornamelijk voor het lawinegevaar en het gevaar voor 

rijdende pistenbully’s wordt zoveel mogelijk gewaarschuwd. Deze risico’s en gevaren worden 

aangegeven met opvallende materialen zoals felgekleurde borden of het plaatsen van zwaailampen 

op de borden (zie figuur 44 en 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 44: Waarschuwingsbord 
pistenbully’s (Alpenweerman, n.d.).  Figuur 45: Waarschuwingsbord lawine (Trouw, 

2012).  
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9. Data- Display 

Data- Display is een producent en leverancier van LED- displays. Op de site van Data- Dispay worden 

projecten getoond waaronder ook veiligheidsdisplays. In deze projecten komen twee bedrijven naar 

voren die deze veiligheidsdisplays gebruiken op een wijze die interessant kan zijn voor Verbrugge. Het 

eerste bedrijf is E. den Dekker (een in- en exportbedrijf van bloemen en planten). E. den Dekker 

gebruikt de displays om de vrachtwagenchauffeurs het juiste dok te wijzen.  

Het andere bedrijf is EMO in Rotterdam (op- en overslagbedrijf voor droge bulkgoederen). Dit bedrijf 

gebruikt deze LED- display voor de binnenkomst van het bedrijf. Hierop worden de veiligheidsregels, 

het weerbericht en reclame van het bedrijf getoond (Ledyears, n.d.).  

10. Ravago Plastics 

Ravago Plastics in Arendonk (België) is een distributie-, recycling- en productiebedrijf op het gebied 

van kunststofgranulaten voor de petrochemie en voor afgewerkte producten in de kunststofindustrie 

voor de bouw. Ravago Plastics maakt gebruik van een 

oproepsysteem waarbij de chauffeurs buiten het terrein op hun beurt 

moeten wachten. (RavagoPlastics, 2016).  

Bij Ravago Plastics komen de chauffeurs aan bij een grote 

parkeerplaats waar de chauffeurs alleen een groot bord zien waarop 

de naam Ravago Plastics staat en een huisje waarop staat: Check- 

In (zie figuur 46) (RavagoPlastics, 2016). De chauffeur kan tijdens 

het inchecken uit 16 verschillende talen kiezen. Vervolgens wordt de 

chauffeur gevraagd om zijn kenteken en referentienummer in te 

vullen. Bij de volgende stap worden de veiligheidsregels getoond en moet de chauffeur op een groen 

vak klikken wanneer de veiligheidsregels duidelijk zijn. Wanneer de 

chauffeur het niet begrepen heeft, staat er een telefoon waarmee de 

chauffeur naar de balie kan bellen voor extra uitleg. Vervolgens wordt er een 

document geprint en moet de chauffeur het document lezen (waarop ook de 

route naar de ingang van het terrein uitgelegd wordt). Vanaf dat moment 

moet de chauffeur het informatiebord in de gaten houden en wachten op zijn 

beurt. Op het digitale bord verschijnt het kenteken. Naast het kenteken is 

een rood licht te zien. Wanneer dit licht op groen springt, mag de chauffeur 

het terrein betreden (zie figuur 47) (RavagoPlastics, 2016). 

Op het terrein moet de chauffeur zich nogmaals melden bij de balie om de 

laad/lospapieren te kunnen ontvangen. 

11. AVR Rotterdam 

Afvalverwerking Rijmond (AVR) is het grootste afvalverwerkingsbedrijf van Nederland op het gebied 

van niet-herbruikbaar afval (AVR, n.d.).  

AVR Rotterdam maakt gebruik van een chauffeurs-oproepsysteem. Door middel van een pager wordt 

chauffeur opgeroepen zodra de chauffeur het terrein mag betreden. 

Figuur46: Check-In Ravago Plastics. 
(Ridder, 2016).  

Figuur 47: 
Oproepsysteem. 
(Ridder, 2016). 



lxxvi 
 

12. Tata-Steel 

Tata-Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor producten die het leven 

vergemakkelijken (auto-industrie, bouw, verpakkingen, witgoed etc.). Omdat er bij Tata-Steel veel 

mensen komen, heeft Tata-Steel een speciaal Safety Centre opgericht waarin de veiligheidsinstructies 

worden gegeven (Tatasteel, n.d.).  

De security tour wordt gegeven aan vaste personen. Dit zijn personen die regelmatig op het terrein 

komen (chauffeurs, werknemers, contractors etc.). Deze security tour duurt minstens één uur 

(Tatasteel, n.d.). In ongeveer twaalf stands worden de mensen in de tour bewust gemaakt van de 

gevaren, de regels, het milieu, de reeds gebeurde incidenten, de feiten/cijfers en de elementen 

waarvan gemerkt wordt dat deze extra aandacht behoeven (zie figuur 51). Aan het einde van deze 

tour moet iedere deelnemer een examen afleggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenmalige bezoekers (wat vaak de buitenlandse chauffeurs zijn) hoeven deze security tour niet te 

volgen. Deze security tour is bedoeld voor mensen die meerdere keren naar Tata-Steel komen en 

zelfstandig het terrein mogen betreden. Vrachtwagenchauffeurs die eenmalig het terrein betreden 

worden op het terrein altijd begeleid door personeel van Tata-Steel. Het begeleiden van de chauffeurs 

is kostbaar, omdat er extra personeel van Tata-Steel ingezet moet worden, maar aan de andere kant 

zijn er hierdoor maar weinig problemen met de (buitenlandse) chauffeurs. De baten wegen hierdoor 

(volgens Tata-Steel) op tegen de kosten.  

De chauffeurs moeten zich bij aanvang melden bij een balie. Bij binnenkomst van deze balie staat een 

ticketzuil. Op deze zuil wordt gevraagd of de persoon een bezoeker is, een chauffeur of een 

contractor. Deze ruimte is overzichtelijk ingedeeld met stoelen in een U-vorm. Op elk vlak van de U-

vorm hangt een TV- scherm met daarop het ticketnummer, het balienummer en daarnaast nog een 

promotiefilm van Tata-Steel (zie figuur 48). Ook  staat er een levensgroot bord van een man die de 

juiste PBM’s draagt (zie figuur 49) (Tatasteel, n.d.).  

Figuur 51: 
Veiligheidsinstructie Tata-
Steel (Ridder, 2016).  
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Figuur 48: TV-scherm Tata-Steel (Ridder, 2016).  

De chauffeurs krijgen bij de aanmelding een safety instructiekaart mee (die in verschillende talen 

beschikbaar is en ondersteund wordt middels afbeeldingen). De chauffeurs hoeven geen toets te 

maken omdat Tata-Steel de veiligheid borgt middels de begeleiding van de chauffeurs. Wanneer de 

chauffeurs begeleid zijn naar de laad- loslocaties moet de chauffeur parkeren in een geel vlak.  

Voordat de heftruckchauffeur gaat laden of lossen, moet de 

vrachtwagenchauffeur uitstappen en in een groen vak gaan staan. 

Op deze manier is de vrachtwagenchauffeur zichtbaar voor de 

heftruckchauffeur en loopt de vrachtwagenchauffeur geen risico (zie 

figuur 50) (Tatasteel, n.d.). 

13. Sabic 

Sabic is een bedrijf dat actief is in de petrochemische industrie. Sabic in Bergen op Zoom maakt 

verschillende kunststofproducten in de vorm van korrels, plaat- en filmmateriaal. Bestellingen voor 

heel Europa worden bij Sabic gemaakt. Hierdoor komen er ook regelmatig buitenlandse chauffeurs op 

het terrein van Sabic. Tijdens een bezoek aan het bedrijf wordt de veiligheidsinstructie toegelicht 

(Sabic, n.d.).  

De ontvangst van de chauffeurs vindt plaats in een gebouw dat geplaatst is tussen de ingang- en 

uitgang van het terrein, waardoor de beveiliging goed zicht heeft op het in- en uitgaande verkeer, 

maar ook op de eventuele bijrijders.  

De chauffeurs moeten zich melden bij de security. Bij de security worden de gegevens van de 

chauffeur gecontroleerd. Hierbij moet de chauffeur, indien hij voor de eerste keer komt, of de 

geldigheid van de instructie verlopen is, de veiligheidsinstructie en toets volgen op een computer. Aan 

de hand van duidelijke afbeeldingen worden de noodprocedures, de verboden, de verplichtingen, de 

gevaren en de wijze van beladen benoemd (waarvan een voorbeeld te zien is in figuur 52) (Sabic, 

n.d.). De afbeeldingen worden middels een PowerPoint getoond. Hierop wordt per afbeelding 

nogmaals ingezoomd op de belangrijke aspecten en worden er, indien nodig, ook stappen of woorden 

bij gezet.  

 

 

 

 

Figuur 49: PBM bord 
(Ridder, 2016).  

Figuur 50: Wachtvlakken (Tata-
steel, n.d.).  

Figuur 52: Veiligheidsinstructie Sabic (Sabic, 2016).  
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Na het zien van deze afbeeldingen komt de toets. Dit is een toets van circa zes vragen waarbij de 

chauffeur een foute of juist een goede afbeelding te zien krijgt. Hierbij moet de chauffeur bij een juiste 

afbeelding op een groen vlak klikken en bij een onjuiste afbeelding op een rood vlak. De chauffeur 

heeft hierbij drie pogingen om de toets te behalen. Wanneer de chauffeur drie keer is gezakt voor de 

toets, krijgt de chauffeur geen toegang tot het terrein. Deze gehele instructie en toets nemen ongeveer 

vijf minuten in beslag. Na het behalen van de toets krijgt de chauffeur een paspoort mee waarop de 

verplichte PBM’s nogmaals duidelijk te zien zijn. Ook het alarmnummer staat erop en de datum 

waarop de toets verlopen is (geldigheid van één jaar). De algemene veiligheidsregels worden 

nogmaals in een boekje meegegeven (Sabic, n.d.). Daarnaast gebruiken medewerkers van Sabic het 

boekje om handelingen duidelijk te maken aan chauffeurs (MECstudio, 2016).  

Nieuwe chauffeurs en bezoekers worden altijd begeleid van en naar de juiste locatie. Chauffeurs die 

vaker komen en de route kennen, krijgen een pas mee en hoeven zich de volgende keer niet meer te 

melden bij de security. Wel moet de beveiliging toestemming geven om de slagboom te openen. De 

beveiliging heeft zicht op de chauffeurs en kan, nadat de chauffeur zijn pas heeft gescand, aan de 

hand van een foto controleren of de chauffeur dezelfde persoon is als op de persoon op de pas. Dit is 

klantvriendelijk en efficiënt voor zowel de security als ook de (vaste) chauffeurs (Sabic, n.d.). De 

routering in de aanmeldruimte voor chauffeurs is erg vanzelfsprekend. De chauffeurs lopen recht op 

de balie af waar ze geholpen worden door de security. Rechts van deze ruimte is een grote tafel met 

stoelen waar zes computers staan en waarop de instructie gevolgd kan worden.  

Aan de andere kant is er een hoek gemaakt waar de chauffeurs kunnen wachten en waar een tv-

scherm staat waarop de taken van de beveiliging afgespeeld worden. Daarnaast kunnen de 

chauffeurs hier iets te drinken en eten kopen. Sabic heeft per type bezoeker andere instructies. De 

bezoekers/medewerkers moeten allebei een (andere) film kijken van 10 – 15 minuten en een toets 

maken. Deze toets is strenger dan de toets voor de chauffeurs (Sabic, n.d.). 
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Bijlage XIII: Aanbevelingen 

Het aanmeldsysteem (met daarin de veiligheidsinstructie) voor de chauffeurs is één van de zes 

aanbevelingen en wordt hieronder schematisch weergegeven. Vervolgens worden de aanbevelingen 

per onderwerp nauwkeurig beschreven. Prijzen die al bekend zijn, worden in de aanbevelingen 

benoemd. 

I. Schematische weergave veiligheidsinstructie 

De onderstaande stappen die bij het aanmeldsysteem horen, kunnen middels een computer of zuil 

gevraagd/getoond worden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsinstructie 

chauffeurs 

Controlevraag PBM’s/paspoort/aanwezigheid bijrijder/truck schoon 

 

Gegevens chauffeur: 

1. Referentienummer/pin nummer 

Start ref. nr. met 900 dan ook een vraag naar het kenteken 

1
e
 keer bij Verbrugge? 

Geen PBM’s/paspoort/schone 

truck? 

Ga terug naar de vrachtauto en 

haal de PBM’s/paspoort/maak 

truck schoon 

 

Wel PBM’s/geen bijrijder? 

Afvinken helm/schoenen/hesje 

Vervolg de veiligheidsinstructie  

 

Wel? 

Volg de 

veiligheidsinstructie 

Niet? 

Accepteer de 

veiligheidsregels 

indien begrepen 

 

Veiligheidsinstructie, toets 

en feedback (op foute 

antwoorden) allemaal 

middels afbeeldingen tonen 

 

Ticket  + 

handtekening 

 

Behaald? 

 

 

Niet behaald? 

Probeer het nog eens (max. 

3x) anders geen toegang 

tot het terrein van 

Verbrugge 

 

Wacht op je beurt bij 

de cargo- balie 

 

Wel bijrijder? 

Laat hem wachten 

bij de Cargo-balie 

paspoortscan 

Zwarte lijst? Veiligheidsinstructie 

verlopen? 

Melden bij security 

 

Scan barcode, controle gegevens, afgifte papieren, 

uitleg handelingen en plattegrond. 

 

Melden bij security 
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II. Specifieke aanbevelingen 

Hieronder worden de zes aanbevelingen toegelicht. Deze zes aanbevelingen zijn met elkaar 

verbonden waardoor alle aanbevelingen gelezen moeten zijn voordat er een duidelijk, begrijpelijk en 

integraal beeld gevormd kan worden.   

1. Wachttijden 

 

Matrixbord (zie figuur 53 en 54) 

Voordelen: Nadelen: 

 Duidelijk. 

 Herkenbaar.  

 Eenmalige investering. 

 Bij lange wachttijden moet de chauffeur 

continu naar het bord kijken, 

 Bord moet groot zijn en hoog genoeg 

geplaatst worden om dit vanuit iedere 

cabine op de parkeerplaats te kunnen 

zien. 

 Hoge kosten: €10.000,- per bord (Q-

light). 

 

 

 

 

 

 

 

De locatie waar gewacht wordt, verplaatsen naar een locatie buiten het terrein. Hierbij kunnen de 

chauffeurs opgeroepen worden door middel van een oproep-systeem. Dit oproep-systeem kan 

bestaan uit een matrixbord, een pager of beide.  

Het matrixbord toont het nummerbord (op basis van de gegevens die ingevoerd zijn bij de 

aanmelding) met daarnaast een rood/groen stoplicht en eventueel de resterende wachttijden. De 

pager wordt door de cargo-medewerkers meegegeven aan iedere chauffeur en geeft een signaal af 

zodra de chauffeur het terrein mag betreden.  

De heftruckchauffeur kan, zodra de vrachtwagen geladen is, de eerst volgende chauffeur oproepen. 

Dit kan de heftruckchauffeur doen door op een apparaat (bijvoorbeeld een tablet) aan te vinken dat 

de volgende vrachtauto het terrein mag betreden. De heftruckchauffeur kan op het apparaat zien 

hoeveel chauffeurs er nog staan te wachten en wat voor soort lading de chauffeur komt ophalen of 

lossen (metaal, staal, pulp etc.). Bij start van de dag moet de heftruckchauffeur gelijktijdig twee 

vrachtauto’s naar binnen laten, zodat er altijd één wachtende vrachtwagen op het terrein is en er 

geen tijdsverlies ontstaat. Wanneer de chauffeur de slagboom opent met de IN-pas, verdwijnt zijn 

kenteken van het bord en kan de heftruckchauffeur via een tablet zien dat de vrachtwagenchauffeur 

onderweg is. 

Figuur 53: Infobord 
chauffeurs (Ridder, 2016).  

Figuur 54: Waiting time (Inudgeyou, 
2012).  
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Pager (zie figuur 55) 

Voordelen: Nadelen: 

 Relatief goedkoop: tussen de €3.000 en 

€5.000,- voor 30 pagers (Disqovery en 

Vedosign).  

 Behoeft geen continue aandacht van de 

chauffeur. 

 Trekt zelf de aandacht door middel van 

trillen, geluid en lichtsignalen. 

 Pagers kunnen voorzien worden van 

afbeeldingen of veiligheidsvoorschriften 

ter verduidelijking.  

 Gering bereik van ongeveer 1 km (kan 

met versterker gecompenseerd worden). 

 Moet tijdig opgeladen worden. 

 Moeten genoeg pagers op voorraad zijn. 

 Controle op inleveren is noodzakelijk. 

 

 

 

  

 

 

 
Figuur 55: Klantoproepsysteem (Google, n.d.). 

Vanwege de soms lange wachttijden is een bord onhandig, omdat er niet verwacht kan worden dat 

de chauffeurs urenlang naar het bord kijken. Een combinatie van het bord en de pager, of alleen het 

gebruik van de pager zou in het geval van Verbrugge de beste oplossing zijn.  

Wachttijden van mensen kunnen gevoelsmatig verkort worden door de tijd te vullen. Middels deze 

aanbeveling hebben de chauffeurs de mogelijkheid om wat te gaan doen tijdens het wachten. 

Daarnaast lijkt alleen wachten langer te duren dan te wachten met meerdere mensen. Door deze 

aanbeveling kunnen er meerdere chauffeurs op één locatie wachten en kunnen de chauffeurs met 

elkaar praten. Tot slot lijkt een wachttijd korter wanneer men vooraf weet hoelang het wachten 

ongeveer gaat duren (Inudgeyou, 2012). Deze aanbevelingen verminderen het risico op uitstappende 

chauffeurs en verhogen de klantvriendelijkheid.  

 

2. Routering 

Zowel de routering naar de aanmeldbalie als ook de routering naar het terrein moet verduidelijkt 

worden.  

Routering naar de aanmeldbalie: 

 Routering verduidelijken door middel van voetstickers op de vloer (zie figuur 56).  

 De route naar de ingang zoveel mogelijk dwingend maken, door bijvoorbeeld 

bloembakken of betonblokken langs de route te plaatsen (self explaining 

environments) (zie figuur 57).  
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 Bij het begin van de route naar de balie de gebodstickers 

(helm/hesje/schoenen/paspoort) op de grond weergeven (en vanaf daar de 

voetstickers starten) (zie figuur 58).  

 De binnenkomst van de aanmeldruimte is niet logisch ingedeeld, maar kan door 

middel van de voetstickers, afzetpalen en een borden duidelijk gemaakt worden (zie 

figuur 59 en 60). Op één van de borden moet “Check- in truckdriver” komen te staan 

met daarnaast een afbeelding van een vrachtauto en een pijl die naar de 

computers/zuilen wijst. 

 Ook moeten de cargo- en de securitybalie voorzien worden van een bord met daarop 

de naam van de balies, zodat duidelijk wordt waar de chauffeur zich moet melden.  

 De stappen die bij de cargo uitgelegd worden ondersteunen met afbeelden en deze 

afbeeldingen als hand-out meegeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 56: Voetstickers (Inudgeyou, 2013).  Figuur 57: Routering naar Cargo-balie (VZT) (Ridder, 2016).  

 

 

 

 

Figuur 59: Check- in Truckdriver       
 (Ridder, 2016).  

Figuur 60: Afzetpaaltjes 
(Applesafety, n.d.), (Afzet-
paaltjes, n.d.).  

Routering op het terrein: 

Plattegrond 

 De plattegrond voor het terrein ontwikkelen in combinatie met afbeeldingen en kleuren.  

Deze afbeeldingen en kleuren vervolgens terug laten komen op de borden van de 

opstelplaatsen, de exit-parking en de exit (zie figuur 61 en 62).  

Zo kan bijvoorbeeld P-200 met een groene lijn worden aangegeven, P-300 met een gele lijn, 

P-500 met een paarse lijn en de hoofdweg naar de exit-parking met een rode lijn (zie figuur 

63). 

Figuur 58: Gebodsstickers 
(Nedelkodatasheet, n.d.). 
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 De plattegronden per ladingssoort ontwikkelen. Dit om verwarring van verschillende 

opstelplaatsen te voorkomen (P-200 is voor pulp- lading, P-500 is voor metalen en P-600 is 

voor staal. P-500 en P-600 kunnen daarnaast ook voor projectlading gebruikt worden). 

 De plattegronden voorzien van real-time informatie. Hierbij moeten de ploegbazen iedere 

afzetting en opheffing doorbellen naar de cargo-medewerkers. Hierdoor hebben de cargo-

medewerkers altijd een actueel overzicht van de beschikbare routes. Op basis hiervan 

kunnen de cargo-medewerkers de juiste heen en terugweg met een markeerstift tekenen op 

de plattegrond en meegeven aan de chauffeur (iedere chauffeur krijgt dan ook een 

plattegrond mee en niet alleen de nieuwe mensen). 

Een andere optie is door omleidingen in te zetten bij wegafzettingen.  

 Iedere chauffeur herkent CMR. De letters CMR kunnen dan ook beter op de plattegrond 

gebruikt worden voor de afmeldruimte dan het woord “Buro”.   

 Duidelijke plattegrond maken voor DLH en de weegbrug.  

 

Opstelplaatsen 

 Bij de opstelplaatsen op het terrein nogmaals de uit te voeren handelingen tonen op een 

bord. Dit zodat de chauffeur vanuit zijn cabine eraan herinnerd wordt dat het zeil 

opengemaakt moet worden en dat de chauffeur vervolgens direct in de cabine moet wachten.  

 De parkeerplaatsen nummeren (met name bij P-200). Met belijning de vakken duidelijk 

aangeven en met pijlen op het wegdek aangeven dat de chauffeur aan moet sluiten in de rij. 

Dit zodat de chauffeurs bij het begin van de opstelplaatsen wachten, in plaats van bij het 

einde (zie figuur 64).  

Omdat de opstelplaats de (enige) plaats is waar de chauffeurs uit de cabine mogen komen 

(met uitzondering van het verplaatsen van de rongen/zeilen tijdens het laden), is dit de locatie 

waar duidelijke belijning nodig is voor het overige verkeer. Dit zodat er niet te dicht langs de 

vrachtauto’s bij de opstelplaatsen wordt gereden.  

 

Bebording 

 Duidelijke en kloppende bebording aanbrengen op het terrein, zoals hierboven beschreven is 

met kleuren en afbeeldingen (maar overbebording voorkomen).  

Daarnaast de borden aan de rechterzijde van het wegdek plaatsen. Dit omdat de 

verkeersborden op de openbare weg ook aan de rechterkant staan.  

 Bij de routes die de chauffeurs krijgen ook het loodsnummer erbij vermelden. Dit ter 

verduidelijking. Hierbij moeten de loodsen wel met cijfers in plaats van met letters 

genummerd worden, en op een logische volgorde.  

 Overbebording voorkomen, door alleen het noodzakelijke op het terrein en in de aankomsthal 

met borden aan te geven.  
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Afzettingen 

 Als er een weg afgesloten wordt, maar deze zo mogelijk gedeeltelijk afsluiten (alleen het deel 

dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden).  

Een gedeeltelijke afsluiting kan bijvoorbeeld door middel van touwen of lint aangegeven 

worden. 

Wanneer een weg helemaal afgesloten moet worden vanwege werkzaamheden, moet dit aan 

het begin van de straat al gedaan worden om te voorkomen dat de chauffeurs de straat 

inrijden en er pas halverwege achterkomen dat de weg afgesloten is. Ook moet er een 

omleiding aangegeven worden door middel van borden. 

No-go area 

 De no-go area’s duidelijk afzetten door middel van verbodsborden of een slagboom. 

Exit-parking 

 Duidelijk onderscheid maken tussen de exit-p (parking) en de exit, dit door afbeeldingen te 

koppelen aan de borden (afbeelding voor afbinden, de uitgang en voor de ingang) (zie figuur 

65).  

 

Belijning (thermoplastische wegdekmarkering) 

Voordelen: Nadelen: 

 Herkenbaar voor chauffeurs/makkelijk te 

zien. 

 Duidelijk. 

 Relatief goedkoop, €5,- per strekkende 

meter (Brimos wegbebakening & 

verkeersgeleiding).  

 Vervaagt snel (levensduur circa 3 jaar, 

maar bij Verbrugge met intensief gebruik 

maximaal een half jaar).  

 

Bebording  

Voordelen: Nadelen: 

 Simpel, duidelijk en doelgericht.  

 Relatief lage kosten. 

 

 Borden op  ooghoogte (vanuit de cabine) 

zijn goed te zien voor de chauffeurs, 

maar deze hoogte is voor Verbrugge 

onhandig omdat er regelmatig objecten 

voor gezet worden.  

 Borden hoger op de loodsen vervagen 

niet en staan altijd in het zicht, maar 

deze worden niet snel opgemerkt door 

de chauffeurs. 
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3. Gastvrijheid 

 De gastvrijheid wordt door de overige aanbevelingen automatisch verhoogd. Onnodige 

frustratie aan weerszijde wordt voorkomen en is er minder communicatie nodig tussen de 

chauffeurs en de cargo-medewerkers. Wel moet de houding van de meeste cargo-

medewerkers ten opzichte van de chauffeurs veranderen. De chauffeurs moeten niet als 

ongewenst beschouwd worden, maar als klanten. Een klantvriendelijkheidstraining kan 

bijdragen aan een nettere omgang met chauffeurs (begroeten, helpen bij vragen, informeren 

etc.).  

 De chauffeurs eventueel wat te drinken aanbieden. Gunnen wordt erg gewaardeerd, 

waardoor de chauffeur mogelijk meer open staan ten opzichte van de wachttijden en de 

veiligheidsvoorschriften. In het pepermuntenexperiment van Strohmetz (2002) wordt dit 

bewezen.   

 Door dit nieuwe plan moet de factor onwetendheid grotendeels weg zijn, waardoor er 

niet/nauwelijks meer gesanctioneerd hoeft te worden bij overtredingen die ontstaan vanwege 

onwetendheid of onopzettelijkheid. 

 Verbrugge personeel instrueren om hulpbehoevende (zoekende) chauffeurs te helpen. 

 

 

Figuur 63: Gekleurde wegen met info 
per weg (Gran-canaria-
actueel.jouwweb, n.d.).  

Figuur 61: Plattegrond met kleuren en bebording in bijpassende kleur 
(Ridder, 2016). 

Figuur 64: Pijlen en cijfers naast 
loods ter verduidelijking (Ridder, 
2016).  

 

Figuur 62: Bebording met 
afbeeldingen en kleuren (Verbrugge, 
2016).  

Figuur 65: 
Afbeeldingen ingang 
en uitgang (Ridder, 
2016).  
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4. Veiligheidsinstructie 

De eisen voor de veiligheidsinstructie (en de inrichting ervan) wordt in bijlage IX toegelicht. In de 

eerste paragraaf van deze bijlage wordt de veiligheidsinstructie schematisch weergegeven (deze 

schematische weergave is een uitleg van de eisen die beschreven staan in bijlage IX). Omdat in 

bijlage IX nagenoeg alle aanbevelingen al genoemd zijn, zullen hieronder enkel nog de overige, met 

name praktische, aanbevelingen in relatie tot de veiligheidsinstructie benoemd worden.  

Bij onderstaande aanbevelingen komt het gele papier, de veiligheidsfilm en het losse ticketautomaat 

te vervallen. Onderdelen uit deze drie elementen worden geïntegreerd in de veiligheidsinstructie. 

Hierdoor worden persoonsgegevens, ticket, veiligheidsinstructie en de controle aan elkaar gekoppeld 

en worden de handelingen duidelijk, die de chauffeurs moeten uitvoeren. 

Afgifte ticket 

 Wanneer de instructie behaald is en het ticket is geprint, kan de chauffeur (na gewacht te 

hebben op zijn beurt) zich melden bij de cargobalie. De cargomedewerkers scant de barcode 

van het ticket en kan op basis hiervan zien of de chauffeur voldoet aan alle eisen om het 

terrein te mogen betreden. Ook wordt hier het paspoort nogmaals gecontroleerd aan de hand 

van de foto en het gezicht van de chauffeur. De cargomedewerker geeft vervolgens de juiste 

papieren mee, een hand-out van de veiligheidsvoorschriften en handelingen en een real-time 

routering op een plattegrond.  

 Het ticketnummer van de chauffeur moet getoond worden op een tv-scherm. Op dit tv-

scherm moet er naast het ticketnummer een slideshow afgespeeld worden van de 

veiligheidsregels (zie figuur 66 en 67).  

 

Uiterlijk afbeeldingen 

 De poppetjes in de afbeeldingen moeten soortgelijk zijn aan de afbeeldingen zoals deze bij 

Ikea of Sabic worden getekend. Dit zijn witte poppetjes waarin de elementen die van belang 

zijn gekleurd worden (zie figuur 68). Hierbij moet voornamelijk getekend worden hoe de 

chauffeurs iets wel moeten doen in plaats van wat de chauffeurs allemaal niet mogen doen 

(de focus leggen op het gewenste gedrag, anders lijkt het ongewenste gedrag de norm).  

 Specifiek tekenen wat de voorschriften en met name de gevaren zijn, zodat het 

achterliggende doel duidelijk wordt. Dit kan door bijvoorbeeld twee afbeeldingen te maken 

waarop op de ene afbeelding de regel wordt uitgelegd en op de andere afbeelding de 

achterliggende gedachte van deze regel. 

 De veiligheidsinstructie persoonlijk maken zodat de chauffeurs hierdoor sneller beïnvloed 

worden (dus vrachtwagenchauffeurs tekenen in de instructie in plaats van bijvoorbeeld 

zakenmannen). Ook de emoties, kleuren, cijfers (in de vorm van stappen/nummers), pijlen en 

(wacht)tijden verwerken in de afbeeldingen.  
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Overige aspecten 

 Het toepassen van nudging in de veiligheidsinstructie. Dit kan door bijvoorbeeld een balkje te 

laten zien in de veiligheidsinstructie waarop staat hoeveel vragen of afbeeldingen de 

chauffeur nog te zien krijgen. Hierdoor weet de chauffeur hoeveel vragen/afbeeldingen er 

nog komen en wordt de chauffeur gemotiveerder om door te gaan.  

 Al voorafgaand aan de veiligheidsinstructie toelichten dat er een toets komt, zodat de 

chauffeurs weten dat ze goed op moeten letten. Bij het invullen van de gele papieren was 

tijdens de observaties ook duidelijk te zien dat de chauffeurs de teksten/afbeeldingen niet 

bekeken wanneer er geen wit invulvak naast stond. Zodra er een leeg vak naar een tekst 

stond ging de chauffeur pas moeite doen om het te lezen. Hierdoor is het belangrijk om een 

toets te maken omdat de chauffeurs dan verplicht worden om de veiligheidsvoorschriften tot 

zich te nemen.    

 Wanneer er meerdere zuilen naast elkaar komen, moeten deze afgeschermd worden om te 

voorkomen dat de chauffeurs bij elkaar gaan kijken.   

 Het weigeren van toegang moet niet afhankelijk zijn van de baliemedewerker, maar van het 

niveau de persoon. Het niveau van de persoon kan getest worden door middel van de toets. 

Deze toets moet zo gemaakt worden dat er een minimumniveau ingesteld wordt om op het 

terrein te mogen komen. Bij een fout antwoord, maar wel een voldoende voor de toets, moet 

er ook feedback geven worden op de foute antwoorden. Anders weet de chauffeur nog niet 

wat hij fout heeft gedaan. 

 

Zuilen (self help desk) 

Voordelen: Nadelen: 

 Digitalisering van chauffeursgegevens. 

 Controle op chauffeursgegevens (d.m.v. 

een paspoortcontrole), belangrijke 

vanwege kostbare ladingen.  

 Eenmalige investering (m.u.v. 

onderhoudskosten).  

 Paspoortscanner: €1.206,40  

(c-deviceshop, n.d.).  

 Zuil inclusief printer, software, 

inbouwmogelijkheid voor 

paspoortscan en toetsenbord 

circa €5.000,-.  

Alleen zuil met software: circa 

€2.500,- (DIZ, n.d.).  

 

 Chauffeurs moeten de zuilen kunnen 

begrijpen.  

 Meerdere zuilen nodig zijn i.v.m. drukte.  
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Ontwikkelen afbeeldingen 

Voordeel: Nadelen: 

  Taalonafhankelijk    Ontwerpkosten: circa €160,- per 

afbeelding (afhankelijk van het soort 

afbeelding) (Freethree, n.d.).  

Ontwerpkosten MEC Studio €500,- per 

afbeelding (tekenaar voor Sabic) 

(Mecstudio, n.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

5. Toegangscontrole  

Om meer zicht te krijgen op de chauffeurs, de persoonlijke gegevens, de controle op de zwarte lijst, de 

controle op de veiligheidsinstructie en de controle op persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn de 

volgende aanbevelingen gemaakt: 

 Doordat de chauffeurs zich aan moeten melden middels een paspoortscan kan controle op 

de zwarte lijst, het bezit van de veiligheidsinstructie en de geldigheid van de 

veiligheidsinstructie plaatsvinden.  

 De controle op het dragen van PBM’s kan verhoogd worden door de cargo-medewerkers te 

verplichten om, bij de digitale registratie van de chauffeurs, aan te vinken of de chauffeurs de 

PBM’s dragen. Op deze manier kan de controle op de PBM’s nooit vergeten worden. 

 Door het ticket te scannen kan de cargomedewerker zien of de chauffeur voldoet aan alle 

eisen om het terrein te mogen betreden.  

 De security moet in het computersysteem een persoonlijk dossier opmaken per chauffeur (in 

geval van een overtreding). Op basis daarvan kunnen (lichte) overtredingen beschreven 

worden en kan er bij een overtredingen nagegaan worden of de chauffeur al vaker 

waarschuwing heeft gehad.   

 De controle van het paspoort moet op meerdere punten plaatsvinden, omdat bij een nieuw 

paspoort het oude paspoortnummer komt te vervallen. Daarnaast heeft een paspoort een 

ander nummer dan een ID-kaart, hierdoor is de verplichting ingesteld dat alleen een paspoort 

gebruikt mag worden bij de controle.  

Figuur 68: Witte poppetjes met 
gekleurde PBM’s 
(Emergencyactiontraining, n.d.). 

Figuur 66: Wachtkamer met Info-TV 
(Narrowcasting, n.d.). 

 

Figuur 67: Info-TV (Ridder, 
2016). 
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Het paspoort moet naast de paspoortscan ook handmatig gecontroleerd worden door de 

cargo-medewerker, dit om te voorkomen dat een vrachtwagenchauffeur probeert binnen te 

komen op een paspoort van iemand anders.  

 Bij de paspoortcontrole kunnen de nationaliteiten van de chauffeurs eruit gefilterd worden. Op 

basis van deze cijfers kunnen statistieken opgemaakt worden en kan er bekeken worden of 

een bepaalde nationaliteit vaker een overtreding maakt en of er verschuivingen te zien zijn in 

de nationaliteiten. Hierdoor ontstaat er een goed beeld van de ontwikkelingen en de 

eventuele probleemgroepen die de meeste aandacht nodig hebben.  

 De veiligheidsinstructie een geldigheid van één jaar geven. Twee jaar (wat nu de geldigheid 

is voor bezoekers) is erg lang, zeker voor incidentele bezoekers. Daarnaast komt een groot 

deel van de chauffeurs maar één keer, waardoor maar een kleine groep chauffeurs deze 

instructie jaarlijks over hoeft te doen.  

 Door middel van het digitale systeem hebben alle terminals real-time informatie met 

betrekking tot de zwarte lijst. Er is een zwarte lijst van drie maanden ontzegging en een 

zwarte lijst met permanente ontzegging. De lijst met tijdelijke ontzeggingen moet automatisch 

ververst worden. Ook moet er tijdens de paspoortscan naar voren komen of de chauffeur op 

één van deze twee lijsten staat (beide lijsten moeten aan elkaar gekoppeld worden).  

 Keykoords bevestigen aan de (IN/Exit-pas), zodat de chauffeurs de passen (zichtbaar) 

omdoen en de pas niet vergeten bij de tourniquette. Op deze passen moeten nogmaals de 

veiligheidssymbolen te zien zijn, inclusief het nood en informatienummer. 

 

6. Uniformiteit 

De regels die verbrugge in de huidige situatie al heeft, moeten aangepast worden (waaronder de 

website, het gele papier, de borden en de schriftelijke instructie). Overal moeten dezelfde 

voorschriften, compleet en op een eenduidige wijze, beschreven worden.  

De voorschriften moeten, zoals al eerder benoemd, nog aangevuld worden met de 

straf/consequentie. Ook het aanrijdgevaar, het beknellingsgevaar, het verplicht dragen van een 

gordel, het brandgevaar, het verbod op open vuur, de verzamelplaats bij een ontruiming en de uit te 

voeren handelingen bij een ontruiming moeten in de veiligheidsinstructie naar voren komen.  

Ondanks dat de wegenverkeerswet van toepassing is, is het belangrijk om te benoemen dat het 

dragen van een gordel verplicht is. Dit omdat telefoneren ook apart in de regels benoemd staat, 

terwijl dit volgens de wegenverkeerswet verboden is.  

Sommige onderdelen kunnen samengevoegd of weggelaten worden. Verboden te parkeren en 

verboden te fietsen kan weggelaten worden. Verboden voor onbevoegden kan vervangen worden 

voor een verbod op bijrijders (zowel dieren, familie als collega- bijrijders).  

Daarnaast worden de handelingen die de chauffeur moet uitvoeren niet in de veiligheidsinstructie 

benoemd. Deze zijn wel van belang om veilig te kunnen werken. Hierdoor moeten de handelingen 

ook uniform en overzichtelijk kenbaar gemaakt worden.  
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Niet mogelijk maar wel over nagedacht:  

 Dat de chauffeurs voordat ze op het terrein komen het zeil van de trailer al laten openmaken 

en pas weer laten dichtmaken als de chauffeurs van het terrein af zijn. Hier wordt verwarring 

(vanwege het verbod op uitstappen) voorkomen en hoeft de chauffeur op het terrein niet 

meer uit te stappen. 

Daarnaast wordt het voor de visitatie ook een stuk makkelijker om de vracht te controleren. 

Deze oplossing is niet mogelijk omdat de vrachtauto’s te breed worden voor de slagboom 

wanneer de zeilen open zijn. Ook zijn er hierdoor nog meer parkeerplaatsen buiten de 

slagbomen nodig. 

 Sommige (voornamelijk Nederlandse) vrachtwagenchauffeurs vinden het niet fijn om in de 

truck te blijven zitten en zelf geen zeggenschap te hebben over de wijze van belading. Dit 

kan opgelost worden door plaats te nemen naast de heftruckchauffeur. De 

vrachtwagenchauffeur kan dan meekijken en het risico van uitstappende chauffeurs is 

hiermee ook verdwenen. Deze oplossing is niet mogelijk omdat niet elke heftruck plaats heeft 

voor een extra persoon en omdat het Verbrugge-personeel hier fel op tegen is (gezien de 

onhygiënische staat van de meeste chauffeurs).  

 Routering aanbrengen op het wegdek van/naar de opstelplaatsen. Waarbij de route bij iedere 

opstelplaats in een andere kleur wordt aangegeven.  

Deze oplossing is niet mogelijk vanwege het intensief gebruik van het wegdek. Hierdoor 

vervaagt de markering te snel. Daarnaast kan de belijning in geval van een (tijdelijke) 

omleiding niet gebruikt worden als hulpmiddel.   

 De opstelplaatsen samenvoegen met de exit-parking direct na de binnenkomst van het 

terrein. Hierdoor kan de heftruckchauffeur de vrachtwagenchauffeur vanaf deze locatie 

meenemen en kan de heftruckchauffeur de vrachtwagenchauffeur na laden/lossen weer 

terug brengen naar deze parkeerplaats. De heftruckchauffeurs kan vervolgens gelijk een 

nieuwe vrachtwagenchauffeur meenemen. Hierdoor wordt zoekgedrag van de 

vrachtwagenchauffeur voorkomen.  

Deze oplossing is niet mogelijk gezien de tijd dat dit kost voor de heftruckchauffeur. 

 Eén gekleurde lijn op de hoofdroute aanbrengen met daarin pijlen getekend die wijzen naar 

de exit-parking. Wanneer de chauffeur deze route volgt komt de chauffeur automatisch uit op 

de exit-parking (voormalig Termphos en Total in België passen deze werkwijze ook toe).  

Deze oplossing is niet haalbaar vanwege de wegafzettingen en de snelle vervaging van de 

belijning. 

 Een goede controle op bijrijders kan alleen verhoogd worden door middel van ingaande 

visitatie. Hiermee worden bijrijders die zich opzettelijk hebben verstopt ook gesignaleerd. Dit 

is niet haalbaar vanwege het extra personeel dat hiervoor ingezet moet worden. 
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Bijlage XIV: Actielijst 
De onstaande actielijst kan pas uitgevoerd worden zodra er toestemming is van de directeur. Na het 

verkrijgen van toestemming, moeten de onderstaande acties uitgevoerd worden: 

 

 

 

 

Probleem Oplossing Acties Verantwoordelijke Begin/
eind 
datum 

Veiligheids-
instructie 

1. Self help desk. 1. Ontwikkelen 
afbeeldingen. 

2. Bestellen zuilen/ 
paspoortscan. 

3. Ontwikkelen software. 

1. De SSO en de 
tekenaar. 

2. De SSO. 
3. De ICT- dienst. 

N.T.B. 

Uniformiteit 2. Borden met een 
compleet overzicht van 
de voorschriften. 
 

4. Ontwerpen borden 
o.b.v. afbeeldingen/ 
symbolen. 

5. Bestellen borden. 

4. Toestemming nodig 
van de directeur,  
na toestemming 
een taak van de 
SSO. 

5. Toestemming nodig 
van de directeur,  
na toestemming 
een taak van de 
SSO. 

N.T.B. 

Gastvrijheid 3. Gebruiksvriendelijker 
vanwege de self-
helpdesk. 
4. Hand-out ter 
ondersteuning van de uit 
te voeren handelingen 
van de chauffeurs. 
5. Cursus 
klantvriendelijkheid. 

6. Self-helpdesk (zie 
actie 1). 

7. Hand-out met 
afbeeldingen van de 
handelingen maken. 

8. Cursus 
klantvriendelijkheid. 

6. De SSO en de 
tekenaar (zie 
verantwoordelijk 1). 

7. De SSO en de 
tekenaar. 

8. Personeelszaken. 

N.T.B. 

Routering 6. Nieuwe en duidelijke 
bebording aanbrengen 
op het terrein. 

9. Plan maken voor 
locatie/soort 
bebording. 

10. Borden ontwikkelen, 
bestellen en 
ophangen. 

9. Beheerder 
terreinen en de 
SSO. 

10. Beheerder 
terreinen. 

 

N.T.B. 

Wachttijden  7. Plek waar gewacht 
wordt verplaatsen naar 
een locatie buiten het 
terrein. Hierbij gebruik 
maken van een 
chauffeurs-
oproepsysteem. 

11. Parkeerterreinen 
buiten het terrein van 
Verbrugge vergroten. 

12. Chauffeurs-
oproepsysteem 
bestellen, installeren 
en hier software voor 
ontwikkelen. 

11. Beheerder 
terreinen en de 
SSO.  

12. De ICT-dienst. 

N.T.B. 

Toegangs-
controle  

8. O.b.v. paspoortscan 
en nacontrole door 
cargo-medewerkers. 

13. Paspoortscan 
bestellen  
(zie actie 
veiligheidsinstructie). 

13. Beheerder 
terreinen. 
 

N.T.B. 



xcii 
 

 

 

 

  



xciii 
 

Bijlage XV: Kostenoverzicht 
Dit kostenoverzicht is gemaakt voor één terminal. Kosten die niet bekend zijn, worden hieronder wel 

benoemd, maar daarvan is de kostprijs leeg gelaten.  

Kosten gericht op de aanbevelingen met betrekking tot wachttijd: 

Product  Kosten p.s. € Aantal Totaalprijs € 

Oproepbord (q-lite, n.d.) 10.000 1 10.000 

Pagers (incl. oplader) 133 30 4.000 

Tablet (voor 
heftruckchauffeur) 

200 4 800 

Totaal:   14.800 

 

Kosten gericht op de aanbevelingen met betrekking tot de routering:  

Product  Kosten p.s. € Aantal Totaalprijs € 

Voetstickers (per paar) 13 20 260 

Vloersticker 
helm/hesje/schoenen 

65 3 195 

Borden boven 
cargo/security/zuil 

85 3 255 

Belijning wegdek 5 (p.m.) ? ? 

Bebording terrein ? ? ? 

Totaal:   710 

 

Kosten gericht op de aanbevelingen met betrekking tot de veiligheidsinstructie: 

Product  Kosten p.s. € Aantal Totaalprijs € 

Paspoortscanner 1.200 2 2.400 

Zuilen  (incl. printer) 5.000 2 10.000 

Afbeeldingen 160 30 4.800 

Variaties op de 
afbeeldingen t.b.v. de 
toets 

? ? Circa: 200 

TV scherm (voor het 
tonen van het 
ticketnummer) 

300 1 300 

Totaal:   17.700 

 

Kosten gericht op de aanbevelingen met betrekking tot de uniformiteit: 

Product  Kosten p.s. € Aantal Totaalprijs € 

Borden met uitleg 
handelingen 
opstelplaatsen 

? 4 ? 

Overzichtelijk bord met 
alle 
veiligheidsvoorschriften 
bij de cargobalie 

? 1 ? 

Totaal:   ? 
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Interne kosten (uurloon): 

Product  Kosten € Aantal Totaalprijs € 

ICT Software 
ontwikkelen 

? ? ? 

Aanpassen plattegrond ? ? ? 

 

Totale kosten: 

€33.210,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


