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INLEIDING
We vinden het fijn dat jij bij ons bedrijf komt werken en geven je graag
informatie mee met betrekking tot Veiligheid, Milieu en Kwaliteitszorg
binnen onze organisatie omdat we als werkgever wettelijk verantwoordelijk zijn voor je veiligheid.
De VEILIGHEID van medewerkers, uitzendkrachten, contractors, bezoekers,
klanten, leveranciers en andere personen die in contact komen met het
bedrijf is een prioriteit van ons bedrijf.
Daarnaast zijn ook de zorg voor het MILIEU en KWALITEITSZORG van
zeer groot belang.
Deze onthaalbrochure geeft een kort overzicht van de manier waarop
een aantal zaken zijn georganiseerd binnen ons bedrijf maar is vooral een
samenvatting van de belangrijkste relevante instructies en afspraken.
Gedetailleerde info is te vinden in specifieke instructies.

TAKEN
Je job als uitzendkracht – verhuizer omvat volgende taken:
• Het lossen en laden van voertuigen
• Het inpakken en uitpakken van voorwerpen en inboedels
• Het monteren en demonteren van voorwerpen
Volgende taken mogen door een uitzendkracht alleen worden
uitgevoerd indien hij een aantoonbaar bewijs kan leveren van een
adequate opleiding of ervaring op het vlak van vakbekwaamheid:
• Het besturen van een voertuig op de openbare weg.
		 (Rijbewijs B, C, CE)
• Het besturen van een vorkheftruck. (Een recent opleidingsattest
		 of aantoonbare ervaring door het CV)
• Het bedienen van een verhuislift. (Een recent opleidingsattest of
		 aantoonbare ervaring door het CV)
• Werkzaamheden op hoogte. (Een recent VCA-attest of een 		
		 aantoonbare ervaring door het CV)
• Elektrische werkzaamheden zoals het aan- en afkoppelen van
		 luchters. (Een aantoonbare ervaring door het CV, een diploma
		 van elektricien of diploma van elektromechanica)
Alle werkzaamheden gebeuren steeds onder de supervisie van een
vaste medewerker. De teamleader/verantwoordelijke van de ploeg
waarvan je deel uitmaakt zal fungeren als je peter.

VEILIGHEIDSRISICO’S
De job van verhuizer omvat een aantal risico’s.
De belangrijkste zijn:
• Risico op rugbelasting (ergonomische risico’s)
• Risico op snijwonden
• Valrisico
• Risico op aanrijdingen
• Risico door hygiënische omstandigheden
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PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zorgt
er voor dat de risico’s verbonden aan de job aanzienlijk worden
gereduceerd.
Volgende PBM’s zijn standaard voor een verhuizer:
• Draag steeds veiligheidsschoenen (minimum type S3).
• Draag bij het manipuleren van goederen of voorwerpen
		 steeds veiligheidshandschoenen.
• Draag bij werkzaamheden op de openbare weg steeds 		
		 reflecterende kledij.
Daarnaast kunnen er in functie van de omstandigheden ook nog andere
PBM’s worden gebruikt. Het betreft hier onder andere stofmaskers,
stootpetten, … enz.
De PBM’s worden (afhankelijk van de afspraken die werden gemaakt) ter
beschikking gesteld door het verhuisbedrijf of door het uitzendkantoor.
Je rechtstreekse verantwoordelijke kan je hierover meer vertellen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Enkele belangrijke veiligheidsinstructies om op een verantwoorde
manier om te gaan met de veiligheidsrisico’s:
Lossen en laden van voertuigen
In een aantal situaties is het onvermijdbaar dat er wordt gewerkt op de
openbare weg of op het trottoir. Zorg er bij werken op de openbare
weg of op het trottoir daarom steeds voor dat de werkzone is afgebakend, dat je reflecterende kledij draagt en dat derden niet binnen
de werkzone komen. Let altijd goed op als je je buiten de werkzone
begeeft, een aanrijding is vlug gebeurd! Let ook op voor laadkleppen
van vrachtwagens.

Het manipuleren van voorwerpen is een belangrijk onderdeel van je job
als verhuizer en houdt een risico in voor je rug.
Enkele tips om veiliger te tillen:
• Tracht tillen te vermijden. Misschien is schuiven een alternatief of
		 zijn er hulpmiddelen zoals een steekkarretje of een takel.
• Zorg voor voldoende evenwicht, plaats de voeten omheen de last.
• Hou je romp verticaal en gebruik je beenspieren.
• Hou de last zo kort mogelijk bij je romp.
• Voer de beweging rustig uit, vermijd werpen met lasten.
• Til grote of zware voorwerpen met twee personen.
• Denk na voordat je handelt en bereid je taak goed voor.
• Plaats gewichten zoveel mogelijk op tafelhoogte.
• Vermijd rotaties in de rug wanneer je een last vast hebt.
Zelfs al is het risico klein, er kan nooit 100% worden uitgesloten dat een
voorwerp van een verhuislift valt. Wees daarom steeds aandachtig als
je in de omgeving van een verhuislift werkt en loop in geen geval onder
de lift en de ladder door.
Inpakken en uitpakken van voorwerpen en inboedels
Voorwerpen hebben mogelijk scherpe kanten die niet altijd onmiddellijk
zichtbaar zijn. In een aantal situaties moet je ook in omstandigheden
werken waar de hygiëne te wensen overlaat. Draag daarom steeds
veiligheidshandschoenen.
Monteren en demonteren van voorwerpen
Let, net zoals bij het inpakken en uitpakken van voorwerpen, ook bij
het monteren en demonteren van voorwerpen op voor scherpe kanten.
Let ook op voor voorwerpen die uit elkaar kunnen vallen bij monteren
of demonteren (bv. kasten). Draag daarom steeds veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.
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EHBO / ARBEIDSONGEVAL
Elke verhuisploeg heeft een EHBO kit ter beschikking en heeft minstens
één opgeleide hulpverlener.
In geval van een ongeval zal deze persoon instaan voor de (eerste)
zorgen. In geval er bijkomende hulp nodig is, zal hij/zij de hulpdiensten
of een arts contacteren. Indien je bij een geneesheer of naar een
ziekenhuis gaat vraag dan steeds naar een medisch attest.
Sowieso moet elk arbeidsongeval onmiddellijk gemeld worden
aan je teamleader/verantwoordelijke en het uitzendkantoor.
Het uitzendkantoor zal het ongeval vervolgens aangeven bij
de arbeidsongevallenverzekering.
Een ongeval op de weg van of naar het werk wordt ook beschouwd als
een arbeidsongeval. Tracht bij een ongeval op de weg van of naar het
werk steeds een getuige te hebben. Dit vergemakkelijkt de aanvaarding van het ongeval door de verzekeringsmaatschappij. Verwittig bij
een ongeval op de weg van of naar het werk ook steeds je teamleader/
verantwoordelijke en het uitzendkantoor.

ROKEN - ALCOHOL - DRUGS
MEDICIJNEN / GSM GEBRUIK
In het belang van je eigen veiligheid, de veiligheid van je collega’s en
het imago van het bedrijf zijn volgende zaken verboden tijdens de
werkuren:
• Het gebruik van alcohol
• Het gebruik van drugs
• Roken (met uitzondering van pauzes en dan steeds alleen buiten)
In het geval je medicatie gebruikt die mogelijk negatieve bijwerkingen
heeft op je functioneren dien je dit steeds te melden aan de
arbeidsgeneesheer.
Het niet-werkgebonden gebruik van GSM’s of smartphones is verboden
tijdens de werkuren.

KLANTVRIENDELIJKHEID
KWALITEITSZORG
Tijdens je werk als verhuizer kom je in contact met de klant en ben je
als het ware een ambassadeur van het bedrijf.
Houd daarom steeds de volgende algemene principes in het
achterhoofd:
• Respecteer de privacy van de klant
• Blijf steeds rustig en beleefd
• Toon steeds respect
• Toon steeds begrip bij eventuele opmerkingen
Als je goederen of voorwerpen van een klant behandelt, doe dit dat
op een manier alsof het je eigen verhuis is. Meld beschadigingen of
incidenten steeds onmiddellijk aan je teamleader/verantwoordelijke
en ga hierover niet in discussie met de klant. De teamleader/verantwoordelijke zal de nodige acties nemen om het schadegeval of
incident te (laten) registreren en verder af te handelen.

MILIEUZORG
Verhuisactiviteiten hebben een impact op het milieu.
Concreet betreft het onder andere volgende zaken:
• Energieverbruik in het algemeen.
• Gebruik van brandstof voor de vrachtwagens.
• Productie van afval.
• Lawaai.
Ook jij kan bijdragen tot het beperken van de impact op het milieu
door onder andere zorgvuldig om te springen met verpakkingsmaterialen, buiten geen onnodig lawaai te maken … enz.
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Belangrijke telefoonnummers:
• Algemeen noodnummer: 112
		 (brandweer, ziekenwagen, urgentiearts...)
• Politie: 100
• Anti-gifcentrum: 070/245.245
• Dispatch verhuisbedrijf: ……………………….
• Uitzendkantoor: ……………………………….

Identificatie:
Om je als verhuizer te kunnen identificeren op een verhuiswerf, dien je
in het bezit te zijn van een S-verhuizerskaart die door ons bedrijf wordt
afgeleverd. Deze verhuizerskaart moet maandelijks worden vernieuwd.

BKV
Stroobantsstraat 48 A - 1140 Evere
TEL. 00 32 2 240 45 70
FAX 00 32 2 240 45 79
info@bkv-cbd.be
www.bkv-cbd.be

