
eureka

Creativiteit  
in heftrucks
De laatste ontwikkelingen  
en trends achter de gesloten  
deuren van Järvenpää. 

Productiviteit  
van onderaf
Kijk nog eens goed naar uw 
magazijnvloer. Verbeteringen  
die voor meer output zorgen.  

Succesvolle  
aanbestedingen
Hoe de Cat® heftruckdealers  
in Europa te werk gaan om het 
winnende voorstel te maken.  

HET MAGAZINE VOOR DE MATERIALS HANDLING PROFESSIONAL

Nummer 22

Zomer
2014

www.eurekapub.nl



eureka

32

Welkom bij de zomereditie van het  
eureka magazine. 

Na een buitengewone winter die in 
bepaalde delen van Europa behoorlijke chaos 
aanrichtte, is het een grote opluchting om her en der 
de economieën weer te zien aantrekken. 

Volgens de Markit Purchasing Managers index 
(PMI), staat de Europese groei op het hoogste punt in 
drie jaar en wordt verdere verbetering in het tweede 
kwartaal verwacht. In Groot-Brittannië is de Markit-
CIPS PMI zelfs nog positiever en verwacht het zelfs 
behoorlijke banengroei.

Dankzij deze positieve ontwikkelingen in de 
industrie en het hele bedrijfsleven, openen we 
het magazine met een artikel over het proces 
van aanbestedingen in Europa. Wijzigingen 
aanbrengen in de intern transportvloot is een 
belangrijke ingreep met financiële gevolgen en het 
loont de moeite om dit zo goed mogelijk te doen.  
Ruari McCallion onderzoekt hoe Cat® dealers 
een aantrekkelijke offerte voorbereiden waarmee u 
een intern transportvloot bouwt die klaar is voor alle 
toekomstige klussen.

In de meeste bedrijfstakken zijn nieuwe 
producten vaak het resultaat van vele kleine 
verbeteringen en dat geldt ook voor heftrucks.   
Mark Nicholson slaagde erin om een tipje 
van de sluier op te lichten bij het research en 
ontwikkelingscentrum van Cat in Järvenpää en doet 
verslag van de nieuwste innovaties en trends.

We richten onze aandacht op het magazijn en 
merken dat de magazijnvloer een van de meest 
negeerde onderdelen is. De staat van de vloer heeft 
immers grote invloed op de productiviteit van het 
magazijn en we laten zien hoe eenvoudig het is om 
deze te verbeteren.  We besluiten het magazine 
met een artikel over hoe een magazijn beheerd 
wordt door managers en medewerkers en 
wat er gedaan wordt om onverwachte zaken op 
te vangen zodat de efficiency en veiligheid er niet 
onder hoeven te leiden.

Vertel ons wat u denkt van eureka – geef een 
seintje via onze website www.eurekapub.nl of 
e-mail ons op  comment@eurekapub.eu. 

Datum, Evenement, Locatie, Website Overzicht

4 - 6 November 2014   
TRANSFAIRLOG
Hamburg, Duitsland
www.10times.com/transfairlog-expo-hamburg

Transfairlog is een internationaal platform dat exclusief gericht is op de logistieke sector. Dit platform 
wil bedrijven helpen bij het optimaliseren van het goederenvervoer en de logistieke processen; 
zowel op een lokale als een  wereldwijde schaal. Het stimuleert  beleidsmakers en deskundigen, 
verantwoordelijk voor  transport en  logistiek bij dienstverleners en industrie, om samen bestaande 
processen te bespreken en te verbeteren.
Transfairlog dient om verschillende producten, diensten en oplossingen te promoten die in 
de logistieke sector worden toegepast. Dit evenement richt zich niet alleen op apparatuur, 
vrachtdiensten,  binnenvaart of zeevaart, maar ook op warehouse-optimalisatie of  
procesbeheersing. Containerkranen en elektrische stapelaars spelen ook een belangrijke rol in de 
logistiek en komen ook aan bod op dit evenement.

7 - 8 Oktober 2014
TOP TRANSPORT EUROPE
Marseille, Frankrijk 
www.10times.com/top-transport-europe

Top Transport Europe is een 2-daags evenement en wordt gehouden op 7 en 8 Oktober 2014 in 
Marseille, Frankrijk. Dit evenement is voor vervoerders en logistieke dienstverleners. 

26 - 27 November 2014   
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN: EUROPE
CNIT - Paris la Défense, Parijs, Frankrijk
www.supplychain-event.com

Reed Exhibitions Group (SITL) en  Supply Chain Magazine slaan de handen ineen om het 
SUPPLY CHAIN EVENT te organiseren.
Deze bijeenkomst is gebaseerd op een  nieuw concept en vindt plaats in het CNIT, Parijs  
(La Defense). Er worden honderd exposanten en duizenden bezoekers verwacht.
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Fleetmanagement
Het lange  
pad van de  
aanbesteding 

Het deelnemen aan een aanbesteding 
is meer dan een goede prijs 
neerleggen. Het kan zelfs maanden 
duren om alle klantgegevens, analyses 
en specificaties te verwerken en 
een nieuwe heftruckvloot samen te 
stellen die zowel vandaag als morgen 
optimaal geschikt is.  
Ruari McCallion kijkt de wijze 
waarop Cat® heftruckdealers in 
Europa dit proces oppakken.

Heftruckinnovaties
Een kijkje  
in de  
toekomst 

Het R & D team bij het ontwikkelings- 
en productiecentrum van Cat®  
Lift Trucks in Järvenpää, Finland 
praat met Mark Nicholson over 
enkele radicale veranderingen die 
we gaan tegenkomen in de volgende 
generaties heftrucks. Die vinden vooral 
plaats op het vlak van de intelligente,  
automatische aanpassingen, 
batterijsoorten, producttesten  
en zuinigheid.

Productiviteit
Hoge  
productiviteit begint 
op de werkvloer

Ziet u wellicht een van de 
belangrijkste zaken die uw 
productiviteit – positief of negatief 
– beïnvloeden over het hoofd? Kijk 
eens even omlaag. In welke staat 
bevindt zich de magazijnvloer? Deze 
krijgt vaak alleen aandacht bij het 
bouwen van het magazijn. In dit 
artikel bekijkt Gian Schiava de 
gevolgen van ongelijke, slechte of 
zelfs zwakke vloeren en beschrijft hij 
enkele betaalbare methoden om dit 
te verbeteren. 

Veiligheid
Verwacht het  
onverwachte 

Magazijnen zijn broeinesten van 
veranderingen - niets blijft ooit 
hetzelfde. Toch blijkt niet eenvoudig 
te zijn om elke verandering te 
bemerken en kan dat dus leiden tot 
een veiligheidsrisico  of verminderde 
efficiency. Gay Sutton ontdekt 
hoe de betere bedrijven methoden 
ontwikkelen om onverwachte of 
stapsgewijze veranderingen te 
identificeren en toch de veiligheid  
en de productiviteit weten  
te handhaven.
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Het magazine voor de  
materials handling professional.

Monica Escutia
Eindredacteur

Hoofdredacteur van eureka is Monica 
Escutia, afgestudeerd in Communicatie 
en Journalistiek. Zij is Spaanse en 
spreekt ook vloeiend Nederlands,  
Engels en Italiaans.
De voormalige redactrice van diverse 
internationale media werkt alweer tien 
jaar in de logistieke sector  
– de eerste vier als vertegenwoordigster 
van onderdelen voor verschillende 
Europese landen, alvorens EAME senior 
coördinator marketingcommunicatie te 
worden bij Cat Lift Trucks, gevestigd  
in Nederland.
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“Archimedes ontdekte 
dat met de kracht van een 
hefboom men de hele 
wereld kon verplaatsen. 
Dit magazine is vernoemd 
naar zijn beroemde 
uitspraak ‘eureka!’ 
letterlijk, ‘ik heb het 
gevonden!” 
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Neem ook eens een 

kijkje op de eureka-website 

www.eurekapub.nl 

Hier vindt u ons archief met 

nuttige artikelen. Verder kunt u hier 

commentaar en suggesties voor  

ons blad achterlaten en kunt u  

ideeën voor nieuwe artikelen 

doorgeven.

Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!
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Bij openbare aanbestedingen komt veel meer kijken dan een goede prijs neerleggen.  

Ruari McCallion verkreeg een aantal goede inzichten van de mensen die het 
kunnen weten: de Europese Cat® heftruckdealers.

Fleetmanagement

A ls een onderneming besluit haar 
materials handling vloot goed onder de 
loep te nemen, dan neemt het ook de 

tijd voor een goede beslissing. Uiteindelijk is 
een dergelijke vloot een behoorlijke kostenpost 
en is het belangrijk om een goede mix samen 
te stellen. De vloot moet niet te groot noch 
te klein zijn – precies goed is wat we willen. 
Heftruckdealers nemen vaak dezelfde moeite 
als de klanten om ervoor te zorgen dat de 
juiste machines, tegen de juiste prijs en tegen 
de juiste specificaties aangeboden worden. 
Het aankoopproces mag dan tijdrovend en 
gedetailleerd lijken, maar het is beter om 
bijvoorbeeld een maand uit te trekken en ervoor 
te zorgen dat alles naar wens is in plaats van 
jarenlang te moeten werken met trucks die 
eigenlijk net niet voldoen. 

“Als een onderneming besluit haar 
materials handling vloot goed onder de 
loep te nemen, dan neemt het ook de tijd 
om voor een goede beslissing.”

Een waslijst aan vragen
“Voordat we inschrijven op een aanbesteding 
zal het team van Aprolis de gehele vloot goed 
bestuderen: de merken, de modellen, de 

configuraties, de technische gegevens en nog 
veel meer,” zo vertelt Elizabeth Niedojadlo, 
sales administration manager bij het Franse 
Aprolis Loueur et Manutention. “Als het 
mogelijk is, doen we een uitgebreide inspectie 
ter plekke zodat we beter inzicht verkrijgen 
in de machines, de wijze waarop ze worden 
ingezet en de werkomstandigheden.” Het team 
bekijkt de staat van de vloeren, de gebouwen, 
de rijpaden en de wensen van de chauffeurs 
worden onder de loep genomen. In Spanje, 
volgt dealer Bergé Manutención grotendeels 
dezelfde werkwijze – althans in het begin.

“Als het mogelijk is, doen we een 
uitgebreide inspectie ter plekke zodat we 
beter inzicht verkrijgen in de machines, de 
wijze waarop ze worden ingezet en de 
werkomstandigheden.”

 “Wij vragen de klant wat zij in het 
onderhoudscontract terug willen zien en om 
aan te geven welke specifieke problemen 
zich in het verleden hebben voorgedaan met 
de heftrucks,” zegt Ana Martínez, Product 
Manager bij Bergé. Er worden vragen gesteld 
over de vlootgrootte en gewenste specificaties, 
zodat de juiste modellen en aantallen kunnen 
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Het lange pad  
van de aanbesteding

Bezoek de  
Aprolis website.

staatsbedrijf of een particuliere onderneming.

De eerste passen
“Private ondernemingen doen er vaak wat 
langer over dan een staatsbedrijf, waarbij 
de ijkpunten  duidelijk aangegeven worden,” 
zegt Martínez. Volgens de ervaringen in 
Frankrijk zijn het echter de staatsbedrijven 
die zeer gedetailleerd te werk gaan en als er 
niet aan elke eis kan worden voldaan, wordt 
men onmiddellijk uitgesloten van deelname. 
Bij Impact wordt het RFI document door vier 
medewerkers verwerkt en kan de informatie 
binnen een week gepresenteerd worden. 
Vervolgens wordt de lijst aan mogelijke 
leveranciers teruggebracht tot een shortlist en 
dan kan het echte werk beginnen.

“De leveranciers op de shortlist beginnen 
met een grondige analyse van de goederen 
die moeten worden vervoerd en de 
werkomgeving,” zegt Walker. Het proces 
legt ook het aantal nodige operationele uren 
bloot en er wordt uitvoerig met de gebruikers 
gesproken. Besprekingen met het lokale 
management verfijnt het overzicht van wensen 
en veiligheidsbehoeften. “Deze aanpak 
geeft de mogelijkheid om advies te geven, 
productvoordelen toe te lichten en de kosten 
verder te reduceren zonder nadelige gevolgen 
voor de efficiency op de locatie.” De klant zal 
dan de mogelijke leveranciers uitnodigen voor 
een presentatie. Impact Handling kan dan 
duidelijk uiteenzetten hoe flexibel de financiële 
voorwaarden zijn, dieper op productvoordelen 
doorgaan, de gehele supportactiviteit 
presenteren, kostenvoordelen bespreken en de 
mogelijkheid om extra trucks in te zetten met een 
korte huurperiode. “Ons doel is altijd om onze 
kwaliteit te benadrukken, te achterhalen wat 
de klant niet krijgt van een andere aanbieder ➔ 

worden aangeboden. Er wordt zelfs gekeken of 
verwachtingen kunnen worden overtroffen en 
dus meer waarde kan worden aangeboden. Bij 
Impact Handling in Groot-Brittannië is de eerste 
stap vaak een document dat wordt ingediend 
door de klant; een RFI oftewel een Request For 
Information. Dat is een omvangrijk document 
waarin op gedetailleerde wijze alle vereisten 
worden beschreven, zoals beschikbaarheid, 
productgegevens en de locaties waar de 
machines worden ingezet.

Documenten 
“We beantwoorden alle onderdelen van 
de vragenlijst van de klant en die bestaat 
vaak uit: een overzicht van onze financiële 
gegevens over de laatste drie boekjaren; de 
gehanteerde keurmerken, een lijst van de 
Impact Handling personen die betrokken zijn 
bij de aanbesteding en hun vaardigheden, 
een beschrijving van de te leveren trucks, een 
concept van de SLA (service level agreement), 
informatie over de geografische ligging van 
onze servicedepots ten opzicht van de locaties 
van de klant, onderdelenleveringen, algemene 
ondersteuning en de details van de financiering 
die nodig zijn om een leasingovereenkomst op 
te stellen”, aldus Peter Walker, Manager Grote 
Accounts bij Impact Handling. Zoals uit zijn 
antwoord blijkt is dit een uitgebreid proces 
en de meeste Britse klanten zijn op zoek naar 
flexibele leaseovereenkomsten, die elk hun 
specifieke kenmerken hebben.

De benodigde duur om alle informatie te 
verzamelen en te verstrekken varieert. Volgens 
Aprolis is het nuttig om zoveel mogelijk 
informatie in de eerste fase te verstrekken 
zodat de aanbesteding snel kan volgen. 
Volgens Bergé is dit afhankelijk van het type 
onderneming: er zijn verschillen tussen een 

Bezoek de   
Bergé Manutención 
website.

Bezoek de   
Impact Handling website.

1. Het aanbestedingsproces begint 
met een onderzoek op locatie, zodat er 
inzicht ontstaat in de vlootsamenstelling, 
de inzet en de werkomstandigheden. 
De vloeren, de staat van de gebouwen, 
rijpaden en de wensen van de gebruikers 
worden ook goed onderzocht.
2. Het personeel wordt ondervraagd 
en er zijn besprekingen met de 
plaatselijke leiding. Zo worden de 
wensen en eisen ten aanzien van 
de veiligheid in kaart gebracht.

1
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➔  en te bepalen wat het beste past bij het 
werk van de klant.” Over het algemeen duurt 
het circa zes maanden om van het begin van 
een aanbesteding tot een ondertekend contract  
te komen. 

“De leveranciers op de shortlist beginnen 
met een grondige analyse van de 
goederen die moeten worden vervoerd en 
de werkomgeving.”

 
De publieke sector
Terwijl Impact geen grote aanwezigheid heeft 
in de publieke sector, die grotendeels puur 
wordt gedomineerd door kostenoverwegingen, 
beschouwen zowel Aprolis en Bergé de 
overheid als een belangrijke klant en hebben
zij voldoende expertise opgebouwd om aan de 
criteria te kunnen voldoen. 

“De communicatie tijdens het 
aanbestedingsproces is altijd erg formeel. 
Alle vragen moeten via de mail en de 
antwoorden worden vervolgens naar alle 
deelnemende partijen gestuurd.”

“De communicatie tijdens het 
aanbestedingsproces is altijd erg formeel. Alle 
vragen moeten via de mail en de antwoorden 
worden vervolgens naar alle deelnemende 
partijen gestuurd,” vertelt Elizabeth Niedojadlo. 
Bergé wijst op het feit dat aanbestedingen 
van publieke sector wellicht meer transparant 
zijn en daarnaast belangrijke feiten als prijs, 
specificaties en service levels bekend zijn. 

In Spanje heeft de particuliere sector 
een grotere voorkeur voor leasen dan de 
overheidsinstanties en wordt er ook meer 
gezocht naar extra zaken. Het kan moeilijker zijn 
om op de ‘goedgekeurde lijst’ van leveranciers 
te komen, omdat veel particuliere bedrijven, 
zoals vaak bij een grote onderneming, hun 
hoofdkwartier in een ander land hebben. In 
Frankrijk is het moeilijker om op de voorkeurslijst 
van een overheidsinstantie te komen.

Trainen om te winnen
Andere zaken die om aandacht vragen is de 
noodzaak voor trainingen. Als de leverancier 
nieuwe modellen meebrengt, dan zal er een 
periode van aanpassingen en gewenning  
nodig zijn.

“Over het algemeen bieden leveranciers 
in het Verenigd Koninkrijk training voor de 
chauffeurs aan,” zegt Walker. “Impact Handling 
levert alle trucks altijd met een volledige 
documentatie. We werken verder met Mentor, 
een gespecialiseerd opleidingsinstituut, die 
we naar voren kunnen schuiven als de klant 
een gecertificeerde opleiding wenst. Dit 
komt echter niet vaak voor.” Aprolis heeft 
een neutrale positie ten opzichte van dit soort 
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zaken ingenomen, aangezien het geen officieel 
gecertificeerde opleidingen aanbied. Bergé 
beschouwt dit als een verantwoordelijkheid 
van de klant, maar kan wel helpen de juiste 
aanbieder te vinden. 

“Andere zaken die om aandacht vragen is 
de noodzaak voor trainingen. Als de 
leverancier nieuwe modellen meebrengt, 
dan zal er een periode van aanpassingen 
en gewenning nodig zijn.”

Als dienstenleverancier zijn wij vooral 
geïnteresseerd in opleidingen die direct de 
conditie van de heftruck beïnvloeden,” zegt 
Ana Martínez. “Zo is het voor ons bijvoorbeeld 
belangrijk dat gebruikers batterijen goed 
en tijdig opladen en verwisselen, omdat dit 
een directe relatie heeft met de levensduur. 
En het is gebruikelijk voor klanten om naar 
chauffeursopleidingen te vragen waardoor 
er veilig en efficiënt met de heftruck wordt 
gereden, energie bespaard wordt en  
operationele kosten kunnen worden verlaagd.” 
Alle Cat heftruck-dealers willen dat hun klanten 
het beste uit hun vloot kunnen halen en dat 
begint allemaal met het aanbestedingsproces.

“Onze maatstaf voor succes met 
aanbestedingen is om de klant te begrijpen, om 
te begrijpen wat de eventuele moeilijkheden 
uit het verleden waren en vervolgens een 
kosteneffectieve oplossing aan te bieden,” 
besluit Peter Walker. “De meeste klanten zijn 
ontvankelijk voor echt advies en zullen een 
begripvolle leverancier graag helpen om een 
succesvol bod uit te brengen.” n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

3. Het is gebruikelijk dat klanten 
vragen om chauffeurstraining. 
Dankzij deze opleiding worden de 
machines veilig en efficiënt bestuurd, 
wordt er zuinig gereden en blijven 
operationele kosten onder controle.
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Heftruckinnovaties

Een kijkje in de toekomst  

Heftrucks zullen altijd geleidelijk verbeterd worden, maar mogen wij 
binnen afzienbare tijd enkele belangrijkere veranderingen op het gebied 
van design en technologie verwachten?
   
Mark Nicholson praat met het team van Cat® Lift Trucks team in 
Järvenpää om zo een glimp van de toekomst op te vangen.

Dit artikel focust voornamelijk op de 
heftrucks, maar het ontwikkel- en 
testcentrum van Cat Lift Trucks in het 

Finse Järvenpää kan ook terugvallen op een 
jarenlange ervaring met magazijntrucks en 
AGV’s zodat een breed productenpakket kan 
worden aangepakt.

Volgens deze specialisten worden 
verbeteringen vooral aangestuurd door de vraag 
naar een betere gebruikerservaring, lagere 
emissies en een efficiënter energieverbruik.

De gebruikerservaring
“De gebruikerservaring is voor veel klanten 
vandaag de dag doorslaggevend en dit is een 
gebied waarin wij een andere nadruk leggen dan 
veel andere fabrikanten,” zegt Janne Polvilampi, 
Research and Development Vice President.
“Klanten willen werkelijk genieten als ze een 
heftruck besturen, net als bij het besturen van 
een personenauto. Auto’s hebben de standaard 
gezet voor wat betreft gemakkelijk, comfortabel 
en precies besturen en chauffeurs willen 
dezelfde ervaring op de heftruck. Zelfs het 
ontwerp en de vormgeving in de cockpit moeten 
hetzelfde gevoel als een auto overbrengen. 
De totale indruk tijdens een testrit moet het 
mogelijk maken om een hoogwaardig merk van 
de anderen te kunnen onderscheiden.”

“Auto’s hebben de standaard gezet voor 
wat betreft gemakkelijk, comfortabel en 
precies besturen en chauffeurs willen 
dezelfde ervaring op de heftruck. Zelfs het 
ontwerp en de vormgeving in de cockpit 
moeten hetzelfde gevoel als een  
auto overbrengen.”

Een belangrijk element van de 
gebruikersinterface op de heftruck is het 
display. Het bedrijf verricht op dit aspect veel 
marktonderzoek. Janne Polvilampi vertelt: 
“Ook hier zijn de klanten op zoek naar een 
auto-achtige ervaring. Het display moet er 
aantrekkelijk uitzien en kleur, contrast en design 
gebruiken om het eenvoudig en duidelijk 

afleesbaar te maken. Het moet de bestuurder 
vertellen wat hij of zij elk moment moet weten, 
zonder overbodige informatie.”

“Bij de elektrische heftrucks heeft 
programmeerbaarheid gezorgd voor 
veel flexibiliteit.”

Bij de elektrische heftrucks heeft 
programmeerbaarheid gezorgd voor veel 
flexibiliteit. De truck is immers in te stellen op 
verschillende bestuurders of taken. Volgens 
Technologie Manager Jani Mähönen is het doel 
nu om de truck zichzelf te kunnen instellen. 

“Het Curve Control op de elektrische 
modellen van Cat reduceert de rijsnelheid bij het 
nemen van scherpe bochten of als de vorken te 
hoog staan en dit is een fraai voorbeeld van een 
aanpassing bij veranderende omstandigheden. 
In de nieuwe serie 2,5 tot 3 ton 80V hebben 
we een grotere automatische aanpassing 
weten te realiseren (zie ook ‘Intelligentie 
en wendbaarheid’). In plaats van instelbare 
parameters, willen wij dat de heftruck zich 
constant aan de bestuurder aanpast.”

Hij voegt toe: ”De trend is om de bestuurder 
een simpele keuze te geven tussen, 
bijvoorbeeld, economie of  hoge prestaties 
– vergelijkbaar met een economie- of een 
sportinstelling bij een auto uit het hogere 
segment. Veiligheid en betrouwbaarheid blijven 
wel belangrijk en onze inspanningen op het 
gebied van deze aanpasbaarheid mogen niet 
ten koste gaan van de algemene rijervaring.” 

Uitstoot en energieverbruik  
Er is een duidelijke groeiende voorkeur voor 
elektrisch aangedreven intern transport en 
dat komt vooral door emissiereguleringen 
en de spaarzaamheid op lange termijn (in 
termen van ‘total cost of ownership’) die de 
huidige elektrische technologie voor velen met 
zich meebrengt. Als reactie op deze vraag, 
ontwikkelen ontwerpers elektrische machines 
met zoveel kracht en weerstand dat deze in veel 
applicaties ingezet worden, waar voorheen ➔  

1
1. Het luxe instrumentenpaneel, standaard 
op de nieuwste serie Cat EP25-35N (2,5 
tot 3,5 ton 80V) elektrische heftrucks, 
wordt beschouwd als een cruciaal 
onderdeel van de gebruikersinterface 
en is het resultaat van uitgebreid 
onderzoek onder heftruckchauffeurs.
2. Curve control reduceert automatisch 
de snelheid van de heftruck bij 
het ingaan van een bocht of als de 
vorken te hoog geheven zijn.

2
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Intelligentie en wendbaarheid
Het intelligente ‘curve control’ op de nieuwe serie Cat EP25-35N (2,5 tot 3 ton, 80V) 
reduceert de snelheid op een veel natuurlijke en comfortabele wijze dan voorgaande 
bochtenbeheerssystemen. Industrial Design Manager Kero Uusitalo legt uit: “Bij het begin 
van de bocht zal de snelheidsreductie vrij klein zijn. Het systeem reageert gelijkmatig op de 
besturing totdat de juiste snelheid wordt bereikt zonder dat de bestuurder de verandering 
bemerkt of wil gaan leunen bij het nemen van de bocht.”

Hij vervolgt: “De nieuwe, progressieve aansturing van acceleratie en handling geven niet 
alleen een natuurlijk gevoel aan het rijden en heffen, maar het lijkt er ook op alsof het weet hoe 
de truck moet aanvoelen in een bepaalde situatie. De bestuurder zal een fijner gedrag merken 
bij lage snelheden of bij het precies wegzetten van lasten, maar de truck kan aan de andere 
kant krachtig en snel reageren als de situatie daarom vraagt. Het is eigenlijk net een auto, 
waarbij de sport en comfort instellingen tegelijkertijd zijn ingeschakeld, met het verschil dat de 
heftruck de keuze maakt op basis van het vertoonde rijgedrag.”

Kero Uusitalo voegt nog toe dat de heftrucks  een nieuwe dubbele aandrijving hebben 
en daardoor veel wendbaarder zijn dan andere heftrucks. “De twee aandrijfmotoren 
functioneren onafhankelijk van elkaar, soms met verschillende snelheden en soms in 
tegenovergestelde richting, maar gesynchroniseerd met de achteras. Een draaipunt in het 
midden van de vooras maakt manoeuvreren in zeer nauwe ruimten mogelijk. Bij gladheid 
zorgt deze ‘vierwielbesturing’ voor een betere tractie en grip – en dus meer veiligheid. Bij 
het achteruit rijden, rijdt de truck direct in tegenovergestelde richting zonder eerst terug te 
duwen. Dit resulteert in een grotere wendbaarheid, minder bandenslijtage en minder druk op 
de achteras.”

Hij concludeert: “We hebben veel nagedacht over hoe wij de job van de bestuurder 
meer comfortabel en veilig konden maken en daarom zijn deze nieuwe functionaliteiten 
toegevoegd. Wij geloven graag dat dezelfde technologie ook de stress en schade veroorzaakt 
door slecht geladen goederen zal verminderen.”

3

➔  alleen heftrucks met verbrandingsmotoren 
te zien waren.

Het Cat Lift Trucks team noemt als voorbeeld 
het specifieke ontwerp van haar nieuwste serie 
van 4-5 ton elektrische heftrucks, waarmee 
het energieverbruik tot 25% gereduceerd kon 
worden en daaruit blijkt dat er nog ruimte is 
voor aanzienlijke verbeteringen. Maar hoe zit het 
de toepassing van modernere batterijtechniek 
voor de elektrische heftrucks? Janne Polvilampi 
vreest dat klanten voorlopig nog geen grote 
verandering tegemoet kunnen zien.

“Het Cat Lift Trucks team noemt als 
voorbeeld het specifieke ontwerp van 
haar nieuwste serie van 4-5 ton 
elektrische heftrucks, waarmee het 
energieverbruik tot 25% gereduceerd kon 
worden en daaruit blijkt dat er nog ruimte 
is voor aanzienlijke verbeteringen.”

“Onderdelen binnen onze wereldwijde 
organisatie zijn intensief bezig geweest 
met de verdere ontwikkeling van lithium-
ion batterijen, maar op het moment is het 
gewoonweg nog niet rendabel genoeg voor 
de meeste applicaties. In de loop der tijd 
zullen de ontwikkelingen in de elektrische- en 
hybride-autosegmenten ervoor zorgen dat de 
kosten van Li-Ion batterijen omlaag zullen gaan, 
waardoor ze op een gegeven moment geschikt 
zijn voor de toepassing in heftrucks. Wij 
denken dat deze technologie een betere optie 
zal blijken dan de waterstof toepassingen, die 
vooral veel investeringen in infrastructuur met  
zich meebrengen.”

Natuurlijk zullen in sommige applicaties, puur 
door de afmeting of gewicht van de goederen, 
nog altijd heftrucks met een verbrandingsmotor 

nodig zijn. Vandaag de dag zijn de designers van 
dit soort heftrucks met dieselmotoren vooral 
gericht op het voldoen aan steeds strenger 
wordende emissie-eisen.

Reijo Gröndahl, Product Management en 
Pricing Manager legt uit: ”Voor onze nieuwe 
generatie 7 ton en 10-16 ton dieseltrucks hebben 
we gekozen voor Perkins motoren, die profiteren 
van 80 jaar ervaring en continu doorontwikkeld 
zijn. Deze moderne producten zijn opvallend 
licht en compact. Nog belangrijker, zij leveren 
hetzelfde vermogen als de oudere motoren, 
maar met veel lagere emissies en verbruik.”

Ongetwijfeld zullen motoren almaar schoner 
en zuiniger worden en de trucks zullen veel 
ergonomische trekjes van de elektrische 
modellen overnemen. Toch verwacht IC 
Product Manager Ari Pajusalo op korte termijn 
geen schokkende revolutionaire ontwikkelingen 
op het gebied van diesel- of gastrucks.

“Er bestaat geen groei in de vraag naar diesel 
of gasmodellen, hoewel sommige regio’s 
duidelijke voorkeuren kennen. In het Midden 
Oosten is de vraag naar samengeperst gas 
groter dan naar LPG, maar dat is een te klein 
segment om daar zwaar in te investeren. 
Hybride diesel/Li-ion varianten, zoals wij die in 
Japan verkopen, zijn een mogelijkheid voor de 
toekomst, maar vooralsnog toont Europa weinig 
interesse voor deze modellen.”

Hij voegt toe: ”Het lijkt erop dat de 
grootste veranderingen bij trucks met 
verbrandingsmotoren al achter de rug zijn. 
De modellen zullen evolueren, met name 
op het gebied van ergonomie, besturing en 
lasthantering, lagere emissies en een verbeterd 
design. Wij volgen de ontwikkelingen op 
markten, waar tevens verbrandingsmotoren 
worden ingezet, nauwlettend.”

Andere voordelen
Het team in Järvenpää ziet dat stijgende 
grondprijzen bedrijven ertoe dwingt om 
magazijnen hoger te maken en smallere 
gangpaden te gebruiken. Daardoor worden 
hoge hefcapaciteiten en compacte ontwerpen  
zeer belangrijk.
Een andere manier waarop de lay-out van het 
magazijn en de heftrucks op elkaar kunnen 
worden afgestemd, is om de oplaadsystemen 
in de trucks te integreren, zodat de noodzaak 
voor grote batterijruimten komt te vervallen. Ook 
in dit geval is de technologie op dit moment te 
duur voor een praktische inzet, maar dat kan de 
komende jaren veranderen.
Terwijl autofabrikanten naar steeds lichtere 
materialen zoeken, blijft bij hefttrucks een 
bepaalde minimum gewicht noodzakelijk als 
tegengewicht. Het blijft echter noodzakelijk om 
minder materialen te gebruiken, met name als 
het gaat om kostbare metalen. Dit heeft zowel 
een economische als een milieutechnische 
invalshoek. In de nieuwste Cat elektrische 
heftrucks worden aanzienlijke besparingen 
gerealiseerd door componenten zeer compact 
te plaatsen.

“In de nieuwste Cat elektrische heftrucks 
worden aanzienlijke besparingen 
gerealiseerd door componenten zeer 
compact te plaatsen.”

CAN-bus communicatie vermindert de 
hoeveelheid en complexiteit in bedrading en is 
nu standaard te vinden op de meeste heftrucks. 
De trend is om meer apparaten via CANbus op 
de controllers aan te sluiten en daardoor kunnen 
zowel de hoeveelheid gebruikte materialen als 
elektrische problemen worden geminimaliseerd.

Schonere verbranding
De nieuwste emissie-eisen zijn Fase IIIB voor 
de EU en het vergelijkbare Tier 4 Interim 
voor de Verenigde Staten. Motoren moeten 
voldoen aan strenge beperkingen ten 
aanzien van:

• Fijnstof - roet en olieresten 
• Stikstofoxiden (NOx) 
• Koolwaterstoffen (HC) 
• Koolmonoxide (CO)

Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan, 
werden belangrijke verbeteringen in de 
nieuwe Cat 7 ton en 10 - 16 ton dieselmotoren 
aangebracht, zoals de toepassing van een 
brandstof-efficiënte turbocompressor en de 
nieuwste diesel partikelfilter(DPF)-
technologie. De DPF in deze motoren 
kenmerken zich door een  ‘passieve 
regeneratie’, hetgeen betekent dat het 
roetdeeltjes verbrand terwijl de truck werkt. 
Stilstand door onderhoud is dus niet nodig. 
Het keramische filter is onderhoudsvrij  
en heeft geen extra toevoegingen zoals 
ureum nodig.

3. De gebruikerservaring is belangrijk; klanten 
willen fijn werken met een heftruck; net als 
dat zij fijn in een auto willen rijden. Auto’s 
hebben de standaard gezet voor soepele, 
eenvoudige en comfortabele ervaringen en 
precieze besturingen en heftruckchauffeurs 
willen hetzelfde ervaren op een heftruck.

4

4. Stijgende landprijzen dwingen bedrijven 
om magazijnen met smallere gangpaden 
te bouwen. It maakt hefcapaciteit en een 
compact ontwerp belangrijker dan ooit tevoren.

Heftruckinnovaties

Elektrische motoren worden steeds kleiner, 
mede door de verbeterde koeltechnieken. Ook 
hier zijn er dus minder materialen nodig en 
kunnen heftrucks compacter worden gebouwd. 

Zekerheid
Betrouwbare prestaties en duurzaamheid zijn 
ook essentieel bij het minimaliseren van de 
levensduurkosten van heftrucks. Naarmate de 
machines technologisch steeds geavanceerder 
worden, met name in de elektronische 
systemen, is het noodzakelijk geworden 
om de bestaande kwaliteitscontroles en 
testprogramma’s te herzien.
In Järvenpää wordt uitgebreid gebruik gemaakt 
van geautomatiseerde systemen om de 
duurzaamheid en prestaties van de trucks 
te testen. Zo worden trucks continu, dag en 
nacht, aan zware beproevingen blootgesteld 
en dat zou onmogelijk zijn met een tester van 
vlees en bloed. Tegelijkertijd zorgt automatisch 
monitoren via online verbindingen ervoor dat 
geen enkel foutje of defect wordt gemist, zelfs 
als het ondetecteerbaar is voor de menselijke 
zintuigen. 
Een vrij nieuw concept dat door Cat Lift 
Trucks wordt toegepast is de ‘hardware-in-
the-loop’ (HIL) test. Deze gecomputeriseerde 
methode test de uitgebreide en complexe 
beheersystemen zonder dat daarbij 
gebruik hoeft te worden gemaakt van een  
complete heftruck.
Technology Manager Jani Mähönen besluit: 
“De prestaties, efficiency en ergonomie van 
een moderne heftruck kunnen nog zo geweldig 
zijn: het valt allemaal in het niet als de heftruck 
niet functioneert.” n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Een veilige basis
Maar eerst stellen wij de vraag: wat is nu 
een goede vloer? Het antwoord ligt eigenlijk 
voor de hand: een schone, vlakke vloer 
zonder scheuren en kuilen en natuurlijk met 
een lange levensduur. Dat is waar… maar 
de werkelijkheid dwingt ons hier dieper op 
in te gaan. We moeten eerst kijken naar de 
componenten van het magazijn. Wat voor 
goederen worden er opgeslagen? Rijden de 
trucks zowel binnen als buiten? Tot welke 
hoogte worden de goederen opgeslagen? 
Wat voor opslagmethoden worden toegepast? 
In andere woorden, de logistiek binnen het 
magazijn bepaalt welke vloer er nodig is.

Welk type vloer wordt het meest gebruikt? 
In de meeste magazijnen wordt monolithisch 
beton toegepast. De maximale vloerbelasting 
wordt mede bepaald door wat er onder de 
vloer ligt: is de vloer gestort op een zandlaag, 
klei of zelfs een zachtere bodemsoort? In het 
laatste geval kunnen pijlers worden gebruikt 
om de krachten naar diepere, permanente 
lagen te leiden. Als u een vloer heeft met 
een gemiddelde mogelijke belasting, dan kan 
het een kostbare zaak zijn om de hele vloer 
opnieuw te laten doen. Het is dus belangrijk 
om het de eerste keer goed te doen. 

“Welke type vloer wordt het meest 
gebruikt? In de meeste magazijnen wordt 
een monolithisch beton toegepast.”

Achteraf kijkend, dan kan slim denken ons 
uit de brand helpen. Je kunt bij palletstellingen  
bijvoorbeeld twee in plaats van drie pallets op 

Op zoek naar hoge prestaties en maximale productiviteit 
neigen we al snel naar eindeloze vergelijkingen tussen 
de specificaties van magazijn- en heftrucks en kijken 
we naar een indrukwekkend hefvermogen, stabiliteit of 
een speciale mastuitvoering die ons helpen goederen 
sneller uit het magazijn te krijgen. Maar er is een bijna 
verwaarloosde factor die de prestaties van de heftrucks 
behoorlijk beïnvloeden: de magazijnvloer. We nemen u 
mee naar de wereld van de supervlakke vloeren en kijken 
hoe ze bijdragen aan de gewenste output.   Gian Schiava

een liggerpaar plaatsen en dan korte liggers 
toepassen. Dit zal de kosten doen toenemen 
omdat er meer frames worden gebruikt, maar 
dit is nog altijd voordeliger dan het vervangen 
van de complete de vloer.

Een werkelijk vlakke vloer is nog belangrijker 
als er gewerkt wordt op hoogten boven de 
zeven of acht meter. Met een reachtruck 
bijvoorbeeld. Het is al een lastige klus om een 
pallet op dergelijke hoogten op te pakken, 
maar het effect van een ongelijkmatige vloer 
is nog groter dan vaak gedacht wordt. Hoe 
hoger de mast, des te groter de mogelijkheid 
van ongewenste bewegingen en dat kan het 
werk op een ongewenste wijze vertragen. Een 
slechte vloer kan ook ertoe leiden dat heftrucks 
trager moeten rijden en dat zijn wederom 
ongewenste kosten. 

“Hoe hoger de mast, des te groter de 
mogelijkheid van ongewenste 
bewegingen en dat kan het werk op 
een ongewenste wijze vertragen. Een 
slechte vloer kan ook ertoe leiden dat 
heftrucks trager moeten rijden en dat 
zijn wederom ongewenste kosten.”

In het kort kan men stellen dat een goede, 
vlakke vloer cruciaal is voor een veilige en 
efficiënte logistieke operatie. Een onregelmatige 
vloer verstoort niet alleen het werk, maar kan ook 
een negatieve invloed hebben op de veiligheid 
van de bestuurder en de levensduur van de 
heftrucks. Uiteindelijk bepalen de goederen in 
het magazijn de mate waarin de magazijnvloer ➔ 

Hoge productiviteit 
begint op de 

werkvloer 1. Een slechte vloer kan leiden tot lagere 
rijsnelheden en dus tot hogere kosten. 
2. Een werkelijk vlakke vloer is nog 
belangrijker als men bijvoorbeeld met een 
reachtruck boven de zeven of acht meter 
gaat werken. Hoe hoger de mast, des te 
groter de kans op mastbewegingen.

2
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Verwacht het 
onverwachte

Stap in een volgepakt magazijn van een 
3PL logistieke dienstverlener, of eigenlijk 
in elk willekeurig magazijn, en wat kom 

je tegen? Een omgeving in continu evolutie – 
of continu verandering. Magazijnmanagers 
moeten vooral dagelijkse problemen oplossen, 
maar het werken aan een verandering kan een 
groot resultaat opleveren en veel problemen 
verminderen. Bovendien kan het hele magazijn 
veiliger en efficiënter worden gemaakt.

“Magazijnmanagers moeten vooral 
dagelijkse problemen oplossen, maar het 
werken aan een verandering kan een 
groot resultaat opleveren en veel 
problemen verminderen. Bovendien kan 
het hele magazijn veiliger en efficiënter 
worden gemaakt.”

In veel gevallen is een grote verandering 
gemakkelijker aan te sturen. Het herinrichten 
van een gebouw, het vervangen van de oude 

Veiligheid en efficiency zijn in het magazijn nauw met 
elkaar verweven en de meeste bedrijven proberen 
beide zaken goed te regelen. Hoe slagen de beste 
bedrijven erin om hoge prestaties te leveren in een 
omgeving die voortdurend en vaak onverwacht aan 
verandering onderhevig is? 

Gay Sutton rapporteert.

stellingen door nieuwe of het introduceren 
van een nieuw orderverzamelsysteem kunnen 
een mooie gelegenheid zijn om het magazijn 
opnieuw uit te vinden om uiteindelijk een 
hoger niveau van efficiency en veiligheid te 
bewerkstelligen. Ervaren adviseurs werken 
samen met een team van eigen mensen 
om een efficiënte opslag- en werkruimte 
te creëren, dat klaar is om toekomstige 
veranderingen op te vangen, de huidige 
werkdruk goed aankan en voldoet aan alle 
normen en wetten.

“Je hoeft alleen maar naar de 
kosteneffectiviteit van veiligheid te kijken om 
te zien dat dit hand in hand gaat met efficiency 
en goede prestaties,” zo vertelt Roger 
Bibbings van de RoSPA. “In een recessie 
lijkt het misschien heel onnatuurlijk, maar de 
noodzaak voor een goede veiligheidspolitiek 
is groter als in goede tijden waarin hoge 
omzetten eventuele verliezen makkelijk 
kunnen compenseren. Je hoeft   relatief 
weinig ongevallen te voorkomen om de ➔  

3. Oppervlakte schuren om de 
vloer te verbeteren. Dit kan variëren 
van het schuren van een paar 
bulten tot het inzetten van zware 
machines in alle gangpaden. 
4. De enige keer dat de keuze van 
het type vloer veel aandacht krijgt, is 
meestal wanneer een nieuw magazijn 
wordt gebouwd. Echter, de conditie 
van de vloer heeft een aanzienlijke 
invloed op de werkzaamheden in 
het magazijn, dus het loont om de 
situatie goed in de gaten te houden. 
5. Vuil en puin op de magazijnvloer kan 
onveilige omstandigheden veroorzaken  
en leiden tot schade aan de wielen van  
de heftruck of aan de vloer 
zelf. Regelmatig schoonmaken 
is zeer belangrijk.

Hoofdafbeelding. Magazijnmanagers 
krijgen veel uitdagingen in een 
steeds veranderende omgeving.
1. Belangrijke veranderingen, 
zoals de invoering van een nieuw 
orderverzamelsysteem, bieden 
de  gelegenheid om de efficiency in 
een magazijn te optimaliseren.  

1

➔  vlak moet zijn. Aan de andere kant, moet 
men niet uit het oog verliezen dat een vloer zelfs 
te goed kan zijn voor een bepaalde applicatie en 
dat is dan een onnodige uitgave geweest. 

Onderliggende normen
Er bestaan een aantal normen die de 
bedrijven helpen bij het realiseren van een 
vlakke en veilige vloer en deze schrijven 
bijvoorbeeld bepaalde toleranties voor. 
Natuurlijk zijn de veiligheidsmarges strenger 
bij hoogbouwmagazijnen vergeleken met 
bijvoorbeeld een bulkmagazijn.
 Zo zijn er ook verschillen tussen de landen 
in Europa. Nederland houdt vooral de NEN 
2747 norm of de DIN 15185 in de gaten. In het 
Verenigd Koninkrijk is het Concrete Society 
Technical Report (TR) 34 van grote betekenis. 
Deze gids op het gebied van het ontwerp 
en realisatie van betonnen vloeren heeft 
recentelijk een vierde herziening ondergaan. 
In België werkt men met de WTCB TV 204, 
welke weer een afgeleide is van Europese 
basisnormen als EN 15620. En slechts een paar 
jaar geleden vervaardigde de Duitse VDMA 
een nieuwe richtlijn op dit gebied en legde de 
lat nog iets hoger. Landen als Frankrijk, Italië 
en Spanje volgen voornamelijk de algemeen 
geaccepteerde DIN 15185 of de gedetailleerde 
TR84 standaard.

“Er bestaan een aantal normen die de 
bedrijven helpen bij het realiseren van 
een vlakke en veilige vloer en deze 
schrijven bijvoorbeeld bepaalde 
toleranties voor. Natuurlijk zijn de 
veiligheidsmarges strenger bij 
hoogbouwmagazijnen vergeleken de 
bijvoorbeeld een bulkmagazijn.”

Natuurlijk loont het om professionals naar 
een vloer te laten kijken en om advies te 
vragen omtrent welke norm het beste gevolgd 
kan worden. In het ideale geval worden dit 
soort gesprekken gevoerd met adviseurs die 
onafhankelijk kunnen werken.

Verbeter de  
prestaties van de 
bestaande betonnen vloer

Rick Seppen, directeur bij het Nederlandse 
Buro Vloeradvies® legt uit hoe een betere 
situatie kan worden gecreëerd zonder dat een 
vloer gelegd hoeft te worden: ”In principe, 
zijn er twee manieren om de vlakheid van een 
vloer te verbeteren. De eerste methode is 
het aanbrengen een laag over de bestaande 
magazijnvloer. Dit kan variëren van Spramex 
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beton met tenminste 5 cm dikte tot een  
kunststoflaag met een minimale dikte  
van 2 mm. 

De andere methode is om de vloer te schuren. 
De intensiteit van het schuren is afhankelijk van 
het verschil tussen de huidige en gewenste 
resultaat. Dit kan variëren van het weg schuren 
van een paar bulten hier en daar tot het inzetten 
van zware machines in alle gangpaden.”

Naast het verbeteren van de bestaande 
vloer loont het ook om nog naar twee andere 
zaken te kijken. Ten eerste kan er gekeken 
worden naar de opgegeven restcapaciteit of de 
bijzondere kenmerken van de magazijntrucks. 
Zo kunnen sommige stapelaars worden 
uitgerust met steunpoten om de stabiliteit te 
verhogen. Een ander voorbeeld is de Active 
Sway Control (ASC), die bij de reachtrucks van 
Cat® besteld kan worden. Dit productkenmerk 
zorgt ervoor dat het veel voorkomende wiegen 
van hooggeheven masten tot een minimum 
wordt gereduceerd. 

“Naast het verbeteren van de bestaande 
vloer loont het ook om nog naar twee 
andere zaken te kijken. Ten eerste kan er 
gekeken worden naar de opgegeven 
restcapaciteit of de bijzondere 
kenmerken van de magazijntrucks.”

Een vaak vergeten maatregel is simpelweg 
ervoor te zorgen dat de vloer van tijd tot tijd 
wordt schoongemaakt. Afval en vuil op de 
magazijnvloer staat niet alleen rommelig, 
maar kan ook onveilige omstandigheden 
veroorzaken. Papier, folie en afgebroken 
stukken van pallets kunnen tot uitglijders leiden 
en kan ook zorgen voor technische problemen 
bij het intern transportmaterieel. Folie kan 
bijvoorbeeld ook rondom assen gewikkeld 
raken. Stof en papiersnippers kunnen de koeling 
hinderen. Wielen kunnen beschadigd raken. En 
tenslotte kan rommel door het hele magazijn 
heen gesleept worden en dat kan weer uw 
vloer beschadigen. Het reinigen van de vloer 
kan dus een onnodige reparatie voorkomen!

De enige keer dat er veel aandacht is voor de 
keuze van het type vloer is meestal wanneer een 
nieuw magazijn wordt gebouwd. We hebben 
echter gezien dat de toestand van de vloer grote 
invloed op het functioneren van een magazijn 
kan hebben, dus het loont om de situatie van 
tijd tot tijd te controleren. Omstandigheden 
veranderen immers voortdurend en een goed 
advies van een externe deskundige zal zichzelf 
altijd terugbetalen. n
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Veiligheid 1514

➔  genomen veiligheidsmaatregelen meer 
dan terug te laten betalen.”  

“Je hoeft alleen maar naar de 
kosteneffectiviteit van veiligheid te 
kijken om te zien dat dit hand in hand 
gaat met efficiency en goede prestaties.” 
Roger Bibbings, RoSPA

Bij een complete herziening kan het 
volgens Bibbings wel eens voorkomen dat 
professionele adviseurs een aantal praktische 
zaken over het hoofd zien. Stel dus een kleine 
werkgroep samen van medewerkers uit het 
magazijn, zoals een ervaren voorman, een 
preventiemedewerker en een manager, en laat 
ze de adviseur ondersteunen bij het creëren 
van een plan dat moet leiden tot een nieuwe, 
veilige en efficiënte werkomgeving. 

“Bij een complete herziening kan het 
volgens Bibbings wel eens voorkomen 
dat professionele adviseurs een aantal 
praktische zaken over het hoofd zien.”

Het onverwachte
Deze grote veranderingen zijn eenvoudiger te 
bedenken en uit te voeren dan de dagelijkse, 
kleine veranderingen die voorkomen in een 
modern magazijn. Deze laatste categorie 
vereisen een attente en reactieve werkhouding, 
omdat niet ingrijpen ten koste kan gaan van de 
veiligheid en efficiency in het magazijn.

“Ik werk in de wereld van de 3PL logistieke 
dienstverleners,“ aldus Steve Clark, voorzitter van 
de RvB bij retailer/distributeur IOSH. “Wij doen 
zaken met bedrijven als Amazon en Sainsbury 
en beheren complete magazijnen voor hen.” 
Alle bekende veiligheidsmaatregelen rondom 
materials handling worden door het bedrijf 
strikt toegepast. Maar een van de uitdagingen 
die je bij dit soort operaties tegenkomt, is  
een onverwachte.

Grote organisaties, waarbij er dagelijks 
met miljoenen verschillende producten 
gewerkt wordt, zullen ongetwijfeld wel eens 
goederen ontvangen die onverwacht waren. 
De verrassing kan zijn dat de goederen in een 
andere verpakking arriveren dan verwacht of 
dat ze anders verwerkt moeten worden dan 
gepland. Ook de aard van de goederen zelf kan 
een verrassing bevatten. “Zo kan in een magazijn 
voor voedingsmiddelen bepaald vuurwerk 
gezien worden als cake versieringen en daardoor 
op een geheel andere plek worden opgeslagen,” 
zo vertelt Clark. “Andere voedingsmiddelen 
komen bijvoorbeeld in spuitbussen, die je nog 
niet veel ziet in de levensmiddelensector. Een 
hele reeks van wetten is van toepassing op 
beide voorbeelden. Ze brengen risico’s met zich 
mee, die moeten worden gemanaged.”

  
Communicatie is belangrijk
Clark vangt deze verrassingen op twee manieren 
op. Ten eerste moet er een zeer hechte lange-
termijn relatie worden aangegaan met de klant. 
Bij het bespreken van het contract, moet er 
een uitgebreide uitwisseling van informatie 
plaatsvinden, zoals over productdetails, 
voorraden en SKU’s. Op basis van die informatie 
wordt bepaald hoe de goederen worden 
verwerkt en hoe en waar ze worden opgeslagen 
in het magazijn.

Vervolgens is het belangrijk om continu met 
de klant in contact te zijn, zodat het magazijn snel 
op de hoogte is van de kleine veranderingen. Dat 
kan dan handling processen of opslaglocaties 
herzien, een risico-evaluatie uitvoeren, of een 
serie instructies uitvaardigen voordat de eerste 
zending van het nieuwe product aankomt.

Rampenplannen
Zelfs de beste klant kan wel eens de 
risico’s, die nieuwe producten meebrengen, 
wel eens verkeerd inschatten. Neem het 
eerdere voorbeeld van het vuurwerk, dat als 
cakeversiering werd geclassificeerd.  Voor een 
magazijnchef is het zeer lastig om dit soort 
fouten te achterhalen en te corrigeren. De 
aanpak van Clark richt zich op de medewerkers, 
die perfect moeten worden opgeleid zodat ze 
tijdens de job zelf risico’s kunnen inschatten of 
aan de bel trekken. “Je magazijnmedewerkers 
zijn de eersten om een onveilige situatie te 
ontdekken, terwijl het management totaal 
onwetend kan blijven. Wellicht door een 
verkeerde productbenaming.”

Bibbings staat vierkant achter deze aanpak 
en gaat zelfs verder. De magazijnmedewerkers 
zouden zelfs de leiding moeten nemen als het 
gaat om voorstellen te doen om de efficiency 
en veiligheid in het magazijn te verbeteren. “Als 
het gaat om veiligheid, dan is het personeel 
de rijkste bron aan informatie. Als je hen 
beschouwd als passieve medewerkers die 
moeten doen wat opgedragen wordt, dan mis 
je waardevolle inzichten. Dat is informatie, waar 
je consultants normaal gesproken duizenden 
euro’s voor moet betalen om ze te verkrijgen,” 
zo legt hij uit. 

“Als het gaat om veiligheid, dan is het 
personeel de rijkste bron aan informatie.”

“De uitdaging ligt dus bij het effectief 
aansturen van mensen en ze te stimuleren 
om hun bedenkingen en suggesties met je 
te delen,” zo vervolgt hij. En dit is tevens het 
uitgangspunt van Clark bij het managen van het 
onverwachte: vertrouw op je personeel opdat 
problemen snel worden aangepakt.

Ontdek de  
kleine veranderingen  
met grote gevolgen
Clark ondersteunt de inzet van het 
personeel bij het nemen van actie volledig. 
Maar hij wijst ook op de noodzaak van 
een goede inspectie en nalevingspolitiek. 
Dit kan mede de negatieve gevolgen van 
kleine veranderingen tijdig opvangen. “Je 
kan niet iedereen voortdurend controleren, 
maar een structurele aanpak kan risico’s 
en fouten blootleggen, zodat je tijdig kan 
ingrijpen. En zelfs als alles gesmeerd loopt, 
dan kan je kijken hoe het nog beter kan.”

“Niets staat stil,” volgens Bibbings. “Soms 
zijn zelfs kleine veranderingen ‘potentiele 
ziekten’, zoals wij dat zeggen. Dat betekent 
dat je nauwelijks aandacht besteedt aan 
die kleine afwijkingen, maar ze kunnen op 
termijn wel tot echte problemen leiden. 
Het is dus een kwestie van vooruitkijken en 
flexibel blijven zodat je je altijd aan nieuwe 
omstandigheden kan aanpassen.”

Clark is van mening dat het loont om 
periodiek een extern persoon naar de 
operatie te laten kijken. Die kan negatieve 
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gevolgen van kleine veranderingen  
soms eerder zien aankomen dan het 
aanwezige personeel.

Tenslotte is het niveau van het toezicht 
zeer belangrijk als nieuwe procedures 
succesvol moeten worden geïmplementeerd.  
“Het is niet voldoende om je chauffeurs 
of medewerkers alleen te trainen op 
verandering,” zegt Clark. “Het is essentieel 
dat diegenen die de boel moeten aansturen 
ook volledig zijn voorbereid en dat zij weten 
hoe zij de risico’s moeten inschatten. Deze 
stap wordt helaas vaak vergeten.”

Een kijkje  
buiten het magazijn
Men kan veel leren van andere bedrijfstakken, 
zelfs als ze behoorlijk van de onze verschillen. “Ik 
ben een groot voorstander van benchmarken,” 
concludeert Bibbings. “Gelukkig zijn er veel 
personen die graag hun ervaringen en kennis 
op het gebied van veiligheid met anderen willen 
delen. Bedrijven moeten zichzelf vergelijken 
met anderen, meepraten in fora en sociale 
netwerken en simpelweg luisteren naar anderen 
om zo te leren van de ongelukken van anderen. 
Zo kan je problemen echt voorkomen.” n
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2. Roger Bibbings, Adviseur 
Bedrijfsveiligheid bij RoSPA.
3. Informatie van adviseurs uit het 
magazijnteam kan magazijninrichters 
helpen om veiligheid en 
efficiency goed aan te pakken. 
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4. Als er veranderingen worden 
doorgevoerd, dan is het essentieel 
dat niet alleen de heftruckchauffeurs 
en orderverzamelaars, maar 
ook de leidinggevenden volledig 
op de hoogte worden gebracht 
van de veranderingen en de 
verwachte gevolgen.

Bezoek de RoSPA 
website,  sectie  
‘Occupational Safety’ 
(Bedrijfsveiligheid).

Bezoek de IOSH website,  
sectie, ‘Retail and 
Distribution’ (Detailhandel 
en Distributie).
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Whatever materials handling equipment  
you need, our global network of Cat lift trucks 
dealers is equipped to provide the solution.

Our constant investment in selecting, 
developing and supporting our dealer 
network ensures you receive not just the  
best equipment but the best service, advice 
and support in the industry.


