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Voorwoord

In een presentatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een
ingenieursgids zag ik gelijk mogelijkheden voor een uitdagend onderzoek naar
arbeidsveiligheid . Het was een redelijk onontgonnen gebied voor HTI studenten, toch droop
de geschiktheid voor HTI onderzoek er bijna van af .

De werkelijkheid van de problemen rondom arbeidsveiligheid en het uitvoeren en schrijven
van dit onderzoek bleek veel uitdagender en lastiger dan ik had durven denken . Ik hoop dat dit
onderzoek bijdraagt aan verder inzicht en gebruik van gedragsonderzoek bij
veiligheidsproblemen .

Ik wil Joy Oh en Rob Triemstra in het bijzonder bedanken voor het mogelijk maken van dit
onderzoek door het aanbieden van een stageplaats. Daarnaast wil ik Paul de Greef, Ad van
Duijn en Florian Kaiser bedanken voor de begeleiding . Tevens wil ik Jan Schoonen, Henk
van Eeden, Rein Hoekstra en contactpersonen en management van de deelnemende bedrijven
bedanken voor hun medewerking tijdens het onderzoek .
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Samenvatting

Ongevalscijfers vormen het klassieke criterium bij onderzoek naar ongevallen . Er zijn
voorstellen voor een verschuiving naar het onderzoeken van onveilig gedrag . Onveilig gedrag
is een minder complex begrip dan ongevallen, komt vaker voor en gaat vrijwel altijd vooraf
aan ongevallen (Reason, 1997) . Onderzoek naar oorzaken van ongevallen en naar effectiviteit
van preventieve maatregelen zou onveilig gedrag als criterium kunnen gebruiken, maar dan
moet het onveilige gedrag goed gemeten worden .

Voor meting van onveilig gedrag zijn twee klassieke methoden mogelijk: enquêteren en
observeren . Enquêtes zijn minder werk voor de onderzoeker en zijn daarom populair . Het is
echter de vraag hoe valide de resultaten van enquêtes zijn . Om dit te onderzoeken is een
vergelijking gemaakt tussen enquêtes en observaties van onveilig gedrag bij drie bedrijven en
ongeveer 150 werknemers. Daarnaast zijn de twee methoden ook vergeleken voor de factor
fysieke omgeving.

Deze bedrijven maken allemaal gebruik van vorkheftrucks . Deze blijken een behoorlijk aantal
arbeidsongevallen te veroorzaken . Er is specifiek gekeken naar aspecten van onveilig gedrag
die van belang zijn bij het gebruik van dit arbeidsmiddel .

De resultaten laten zien dat er weinig overeenstemming is tussen de uitkomsten van deze
enquêtes en observaties . Met enquêtes wordt geen verschil tussen bedrijven gevonden, maar
met observeren blijkt één van de drie bedrijven veiliger te zijn . Hoewel het aantal onderzochte
bedrijven klein is en er bezwaren gelden voor de gebruikte enquête, vormen de resultaten toch
een aanwijzing voor gebrekkige validiteit van enquêtes voor meting van onveilig gedrag .
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1 . Heftruckongevallen in Nederland

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Heftrucks zijn een veelgebruikt hulpmiddel in diverse bedrijfstakken en waarschijnlijk het
belangrijkste middel voor intern transport . Ze zijn goedkoop en zorgen in allerlei sectoren al
decennia voor verlichting van werk . Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
dat verantwoordelijk is voor het Nederlandse arbeidsongevallenbeleid ervaart het aantal
ongevallen dat met heftrucks gebeurt als hoog ondanks de huidige voorschriften . Dit leidt tot
de vraag hoe het aantal ongevallen dan verder teruggedrongen zou kunnen worden .

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de directie Arbeidsomstandigheden van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en moet verder inzicht bieden in verdere
mogelijkheden voor preventieve maatregelen . Er is vooral interesse in middelen om
werkgevers te stimuleren zelf initiatieven binnen hun bedrijf toe te passen . Huidig beleid richt
zich vooral op voorlichting en stimuleringsprogramma's. Werkgevers kunnen binnen de
nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (2007) ook zelf veiligheidseisen opstellen in zogenaamde
Arbocatalogi. De technische en organisatorische eisen uit de Arbeidsomstandighedenwet en
het Arbeidsomstandighedenbesluit worden als voldoende gezien. Het idee leeft dat de
technische mogelijkheden voor vergroten van veiligheid uitgeput zijn . Men ziet gedrag en
manieren om dit te beïnvloeden als een belangrijk aanknopingspunt voor preventieve
maatregelen.

1.2 Het aantal heftruckongevallen in Nederland

Dat het aantal ongevallen als hoog ervaren wordt blijkt uit diverse publicaties van het
ministerie en ook organisaties als vakbonden (Arbeidsinspectie, 2006 ; Federatie Nederlands
Vakverbond [FNV], 2001). Deze zorgen over ongevallen met heftrucks roepen vragen op
over de stand van zaken betreffende heftruckongevallen . Hoeveel ongevallen gebeuren er dan
eigenlijk precies en hoe ernstig zijn ze? Welke soort ongevallen gaat het om? Hoe ontstaan
ze? Wat is de rol van gedrag van werknemers? Een eerste stap om deze vragen te
beantwoorden is kijken naar huidige bronnen over ongevallen met heftrucks in Nederland .
Publicaties die specifiek heftruckongevallen behandelen met Nederlandse ongevallendata zijn
er niet. Wel zijn er enkele bronnen waarin arbeidsongevallen in het algemeen behandeld
worden aan de hand van ongevallendata. Deze data biedt ook informatie over
heftruckongevallen .

Gegevens van de Arbeidsinspectie
Werkgevers zijn verplicht ernstige ongevallen te melden bij de Arbeidsinspectie . Als
criterium voor een ernstig ongeval geldt een dodelijk ongeval of een ongeval waarbij binnen
24 uur ziekenhuisbehandeling nodig is of waarbij blijvende gevolgen zijn . Er wordt
gepubliceerd in het jaarverslag van de Arbeidsinspectie over deze ongevallen, maar niet
regelmatig specifiek met betrekking tot arbeidsmiddelen zoals heftrucks. De Arbeidsinspectie
(2003) noemt in het rapport `Meldingsplichtige en Dodelijke Ongevallen 2002' een jaarlijks
aantal van 1654 ernstige arbeidsongevallen in 2002 . Bij 121 van deze ongevallen waren
heftrucks betrokken . Het rapport vermeld verder een schatting van een totaal aantal
arbeidsongevallen van 170 .000 op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het Centraal
Bureau voor de Statistiek .
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De Arbeidsinspectie (2005) heeft in 2004 en 2005 wel een inspectieproject naar heftrucks
uitgevoerd. De uitkomsten zijn gepubliceerd en er worden vooral geconstateerde
overtredingen besproken. Het rapport noemt wel een gemeld aantal ongevallen van ca . 200
per jaar, waarvan 36 fatale ongevallen in de 7 jaar voorafgaand aan het project . Verder wordt
er door de Arbeidsinspectie niet regelmatig specifiek gepubliceerd over data van
heftruckongevallen . Door het criterium voor meldingsplicht is het door de Arbeidsinspectie
genoemde aantal niet representatief voor het totale aantal ongevallen met heftrucks . De
genoemde cijfers zijn alleen de ernstige en dodelijke ongevallen . Tevens is het erg
waarschijnlijk dat niet alle ongevallen gemeld worden door onwetendheid over de
meldingsplicht of vanwege angst voor mogelijke gevolgen na melding .

Gegevens op basis van het Letsel Informatie Systeem
Het Letsel Informatie Systeem (LIS) van stichting Consument & Veiligheid is een registratie
van spoedeisende eerste hulp behandelingen (SEH) in een continue steekproef van een aantal
ziekenhuizen. Het Letsel Informatie Systeem bevat schattingen voor alle Nederlandse
spoedeisende eerstehulp behandelingen op basis van deze steekproef . Behandelingen door
uitsluitend een huisarts of ongevallen met onmiddellijke fatale afloop zijn niet in het Letsel
Informatie Systeem vertegenwoordigd. Ongevallen zonder een medische behandeling
uiteraard ook niet . De gegevens worden jaarlijks gepubliceerd door Consument & Veiligheid
in opdracht van het Ministerie van SZW .

Op dit moment zijn er gegevens van 1997 tot en met 2004 . Onderstaande tabel laat cijfers zien
over het totaal aantal arbeidsongevallen en ongevallen waarbij heftrucks betrokken zijn voor
de periode tussen 1998 en 2004. De rapportage van 1997 melde nog geen gegevens over
heftruckongevallen en is daarom weggelaten . Aan de tabel zijn tevens heftruckongevallen als
percentages van het totaal aantal spoedeisende eerstehulp behandelingen toegevoegd en het
aantal heftruckongevallen per 100 .000 werkenden. Deze gegevens werden niet vermeld in de
eigen rapportages van Consument & Veiligheid .

Jaar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
SEH behandelingen 120000 120000 110000 100000 88000 81000 79000

als gevolg van
arbeidsongevallen

Werkende bevolking 6609000 6805000 6917000 7100000 7897000 7871000 7817000
SEH behandelingen 18 17 16 15 11 10 10

als gevolg van
arbeidsongevallen

per 1 .000 werkenden
Heftruckongevallen 2300 2400 2100 1900 1900 1700 1400

onder de SEH
behandelingen
Percentage 1,9 2,0 1,9 1,9 2,2 2,1 1,8

heftruckongevallen
van totaal

Heftruckongevallen 35 35 30 27 24 22 18
per 100.000
werkenden

Tabel 1 .1 Gegevens over SEH behandelingen van 1998 tot 2004 (Letsel Informatie Systeem 1998-2004)

Er is duidelijk te zien dat het aantal spoedeisende eerstehulp behandelingen als gevolg van
arbeidsongevallen gedaald is, zowel absoluut, maar ook in relatie tot de vrijwel alleen maar
stijgende werkende bevolking . Ook het aantal heftruckongevallen is gedaald . Het aantal
heftruckongevallen in relatie tot de werkende bevolking is ook gedaald en zelfs bijna
gehalveerd in 7 jaar. Deze dalende trends zijn deels te verklaren door economische
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veranderingen, zoals een groter aandeel van banen zonder veel fysieke werkzaamheden . Het
is ook denkbaar dat er veiliger gewerkt wordt gezien de grote verschillen over de hele
periode .

Wat verder opvalt, is het grote verschil tussen de spoedeisende eerstehulp behandelingen en
de schatting van het aantal arbeidsongevallen op basis van de Enquête Beroepsbevolking waar
de Arbeidsinspectie (2003) melding van maakt . Waarschijnlijk zijn hier vooral lichtere
ongevallen vertegenwoordigd, waarbij alleen huisartsbezoek of zelfs helemaal geen medische
behandeling volgde op het ongeval. Ook de betrouwbaarheid van de registratiesystemen en de
definitie van arbeidsongevallen speelt mogelijk een rol . Het is immers maar de vraag of alle
arbeidsongevallen als zodanig bestempeld worden en of een incident wel een arbeidsongeval
is als er niet of nauwelijks letsel of schade is .

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt in het Nationaal Kompas
Volksgezondheid (2007) dat 100 .000 van de 160 .000 arbeidsongevallen in 2003 door de
huisarts werd behandeld. Deze cijfers onderstrepen een verschillende ernst als oorzaak voor
de verschillen tussen het Letsel Informatie Systeem en de Enquête Beroepsbevolking . Er is
zelfs sprake van een overlap tussen huisarts en spoedeisende eerstehulp behandelingen, gezien
de 8 1 .000 spoedeisende eerstehulp behandelingen in 2003 (Letsel Informatie Systeem 2003) .

In de Monitor Arbeidsongevallen 2003 van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Consument en Veiligheid (2005) wordt het
aantal arbeidsongevallen dat tot minstens één dag verzuim heeft geleid geschat op 93 .000 .
Deze schatting is gemaakt op basis van zowel de gegevens van de Enquête Beroepsbevolking
en LIS. Het grote verschil tussen de genoemde aantallen arbeidsongevallen lijkt dus inderdaad
vooral te komen door een groter aandeel minder ernstige arbeidsongevallen in de Enquête
Beroepsbevolking. Onduidelijk blijft wel hoe vaak heftrucks betrokken zijn bij de categorie
lichtere ongevallen die niet zijn vertegenwoordigd in het Letsel Informatie Systeem en wel in
de Enquête Beroepsbevolking . Het is wel voor te stellen dat ze hier ook een aandeel in
hebben, dit zou betekenen dat het aantal heftruckongevallen mogelijk enkele duizenden
bedraagt .

Vergelijking met andere arbeidsmiddelen
Heftrucks worden in alle jaargangen van de rapportages van het Letsel Informatie Systeem
vermeld bij de tien meest bij arbeidsongevallen betrokken arbeidsmiddelen (met uitzondering
van 1997). Tabel 1 .2 geeft de meest bij ongevallen betrokken voorwerpen in 2004 weer .

Arbeidsmiddel of voorwerp Aantal SEH behandelingen
Metaal, niet gespecificeerd 2500
Hobb mes 2400
Mes, niet gespecificeerd 2200
Metaalsplinter 2200
Metalen plaat 2000
Vrachtauto 1900
Vaste tra 1400
Vorkheftruck 1400
Kar 1300

gespecificeerd 1 -innMachine/werktuig, niet
Tabel 1.2 SEH behandelingen in 2004 naar betrokken voorwerp (Letsel Informatie Systeem, 2004)
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Het is waarschijnlijk dat er minder heftrucks zijn dan arbeidsmiddelen als vaste trappen en
karren. Het aantal ongevallen is wel vergelijkbaar . Dit zou duiden op een relatief groter aantal
ongevallen met heftrucks .

De heftruck en vrachtauto zijn volgens de tabel de transportmiddelen met het grootste aandeel
in arbeidsongevallen . Het is ook voorstelbaar dat er veel minder heftrucks in gebruik zijn dan
vrachtauto's. Cijfers over het aantal heftrucks dat in gebruik is ontbreken echter, er bestaat
geen centrale verplichte registratie . Gegevens over de verkoop van nieuwe heftrucks en die
van vrachtwagens zijn er echter wel, dit geeft een grove indruk van de verhouding tussen het
aantal heftrucks en vrachtwagens . Persberichten van brancheorganisaties laten zien dat de
verkoop van nieuwe vrachtwagens in 2005 14978 stuks was en het aantal nieuw verkochte
heftrucks en reachtrucks 5805 (Vereniging van Fabrikanten en Handelaren in Bouwmachines
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen [BMWT], 2006 ; Bureau
voor Voertuigdocumentatie en -Informatie [VWE], 2007) . Het lijkt er op dat er veel minder
heftrucks zijn door het grote verschil in verkoopaantallen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat
heftrucks relatief vaker betrokken zijn bij arbeidsongevallen .

1.3 Kosten van heftruckongevallen

Het is onmogelijk precies vast te stellen welke kosten heftruckongevallen met zich mee
brengen. Deels omdat het precieze aantal onduidelijk blijkt en deels omdat niet alle gevolgen
uit te drukken zijn in kosten . Toch kan er op basis van de cijfers die bestaan over de kosten
van arbeidsongevallen een ruwe schatting van een aantal kosten gemaakt worden .

Directe medische kosten
Het RIVM (2007) meldt in het Nationaal Kompas Volksgezondheid gemiddelde jaarlijkse
directe medische kosten als gevolg van arbeidsongevallen van 90 miljoen euro tussen 2000 en
2004. Dit bedrag is ontleend aan de gegevens uit het Letsel Informatie Systeem . Als
heftruckongevallen een aandeel in de kosten zouden hebben dat vergelijkbaar is met hun
aandeel in arbeidsongevallen (gemiddeld 2% tussen 2000 en 2004), dan zou dit betekenen dat
er ca . 1 .800.000 euro aan directe medische kosten door heftruckongevallen veroorzaakt
worden. Precieze data over de directe medische kosten van heftruckongevallen zijn echter niet
bekend.

Kosten van verzuim
De medische kosten zijn echter niet de enige kosten, het verzuim als gevolg van
arbeidsongevallen blijkt een veel grotere kostenpost . Deze kosten worden door RIVM (2007)
geschat op 480 miljoen euro per jaar, ruim 5 keer zo hoog als de directe medische kosten .
Deze schatting is gedaan op basis van het Letsel Last Model van Consument & Veiligheid . De
heftruckongevallen zouden dan jaarlijks ca . 9.600.000 euro aan verzuimkosten vormen op
basis van hun 2% aandeel in arbeidsongevallen .

Mogelijk zijn de genoemde bedragen nog hoger . Het aantal spoedeisende eerstehulp
behandelingen in LIS dat tot ziekenhuisopname leidde was in 2004 bijvoorbeeld 3 .200 van de
79.000 totale behandelingen (Letsel Informatie Systeem 2004) . Deze 4% ziekenhuisopnames
zou dan ongeveer 57 heftruckongevallen met een ziekenhuisopname betekenen. Dit is fors
lager dan de 200 jaarlijkse ernstige ongevallen die de Arbeidsinspectie (2005) noemt . Deze
melding versterkt een vermoeden dat het aantal ziekenhuisopname's bovengemiddeld zou
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kunnen zijn voor heftrucks en dus kosten hoger zijn. Het is echter onduidelijk hoeveel van
deze 200 ongevallen tot een ziekenhuisopname met hogere kosten hebben geleid .

Materiële en andere kosten
Er zijn geen gegevens beschikbaar van de materiële en niet-medische immateriële kosten die
met heftruckongevallen gemoeid zijn. Materiële kosten kunnen te maken hebben met
vervanging of reparatie van materieel en materiaal, verminderde productiecapaciteit, etc .
Immateriële kosten kunnen bestaan uit kosten door verloop, onrust, imagoverlies etc . In de
Monitor Arbeidsongevallen 2004 wordt wel een methode aangereikt voor ondernemers om
deze te schatten voor een individueel ongeval, de Indicator Kosten Arbeidsongevallen, maar
deze is niet bruikbaar voor een schatting van de gemiddelde materiële en immateriële kosten
door gebrek aan data over de gevolgen van heftruckongevallen . (TNO & Consument en
Veiligheid, 2006)

1 .4 Bevindingen

Een exact aantal heftruckongevallen in Nederland is niet precies vast te stellen, maar de
gegevens van de Arbeidsinspectie, het Letsel Informatie Systeem en de CBS beroepsenquête
maken duidelijk dat dit aantal dalende is en in recente jaren waarschijnlijk een orde van
grootte van enkele duizenden heeft, waarvan er volgens de meest recente gegevens ongeveer
1400 tot spoedeisende eerstehulp behandelingen leiden, er ca . 200 ernstig te noemen zijn en er
gemiddeld 5 dodelijk zijn. Tevens blijkt dat heftrucks tot de top van bij arbeidsongevallen
betrokken middelen horen en relatief vaak betrokken zijn bij ongevallen voor bij
arbeidsongevallen betrokken voertuigen .

Kenmerken van heftruckongevallen blijken niet uit de gegevens van Nederlandse
arbeidsongevallen. Er zijn wel buitenlandse publicaties die kenmerken van
heftruckongevallen beschrijven . Deze worden in hoofdstuk 3 besproken om vast te stellen
waar onveilig gedrag voor het werken met heftrucks uit bestaat .

Exacte kosten van heftruckongevallen zijn niet bekend . Een aandeel in kosten evenredig naar
het aantal ongevallen zou zorgen voor alleen al directe medische kosten van ca . 1,8 miljoen
euro en kosten van verzuim van ca. 9,6 miljoen euro .
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2 . Inleiding tot het onderzoek

2.1 Arbeidsveiligheid in de literatuur

Onderzoek naar ongevallen
Het is gebruikelijk om ongevallenonderzoek te doen met behulp van ongevallenanalyses .
Ongevallenanalyses zijn uiteraard bij uitstek geschikt om aantallen en soorten ongevallen vast
te stellen. Ongevallen vormen echter complexe situaties en er wordt bij analyses achteraf
opgemaakt wat er gebeurd is . Ze komen op een schaal voor die onderzoek vereist op een
hoger niveau, bijvoorbeeld landelijk . Bij ongevallenanalyses is men dus afhankelijk van een
groter registratiesysteem, zoals LIS . Een dergelijk systeem is afhankelijk van waarnemingen
van vele `observatoren' die niet direct bij onderzoek betrokken zijn en heel verschillende
registraties kunnen maken . Een gedetailleerde toedracht achterhalen is daardoor al moeilijk .
Het toetsen van preventieve maatregelen of verbanden leggen met andere factoren is door de
complexiteit van ongevallen en onbetrouwbaarheid van de registraties wellicht zelfs
onmogelijk met ongevallenanalyses .

Er kan ook gekeken worden naar gedrag als oorzaak voor ongevallen . Onveilig gedrag is op
zichzelf geen directe oorzaak van ongevallen . Het `Zwitserse kaas' model van Reason (1997)
veronderstelt dat een ongeval alleen plaats vindt wanneer een aantal condities van
verschillende factoren tegelijk plaats vinden . Alle factoren die van belang zijn bij een ongeval
worden binnen dit model gezien als `plakken gatenkaas', waarin de gaten de risicovolle
condities van een factor zijn. Als alle `plakken een gat vertonen' op hetzelfde moment en
dezelfde plaats is er een gat door de hele kaas heen en is er sprake van een ongeval . Het
vertonen van onveilig gedrag is bijvoorbeeld een risicovolle conditie van gedrag als `plak' .

Duidelijk is daardoor in ieder geval wel dat onveilig gedrag een minder complex begrip is dan
ongevallen en dat onveilig gedrag een risico voor ongevallen vormt . Onveilig gedrag is
vrijwel altijd betrokken bij ongevallen . Dat onveilig gedrag niet altijd tot een ongeval leidt
betekent ook dat onveilig gedrag vaker voor zal komen dan ongevallen . Heinrich heeft al in
1959 laten zien dat er voor elk ernstig ongeval dat tot een overlijden of ernstig letsel leidt
ongeveer 300 onveilige incidenten bestaan (Heinrich 1959, besproken in Dickety et al ., 2003) .
Onveilig gedrag is dus minder complex en vaker voorkomend dan ongevallen . Onderzoek
naar ongevalsoorzaken of preventieve maatregelen zou onveilig gedrag als criterium kunnen
gebruiken.

Ongevallenpreventie volgens Lund en Aaro
Het model van Reason maakt de rol van onveilig gedrag duidelijk, maar laat ook zien dat er
andere factoren van belang zijn bij ontstaan van ongevallen . Een overzichtsartikel van Lund
en Aaro (2004) biedt een ongevallenpreventiemodel . Figuur 3 .1 geeft het model weer. Het
model is waardevol door de grote hoeveelheid onderzoek waar het op is gebaseerd . Dit maakt
het tot een geschikte basis om verder te kijken naar preventieve maatregelen voor ongevallen.
Het model biedt geen eenduidige causale theorie over het ontstaan van ongevallen, maar wel
een indeling van mogelijke preventieve maatregelen. Dit zijn modificatie van gedrag,

De door Lund en Aaro aangehaalde onderzoeken laten zien dat modificatie van attitudes en
beliefs wel mogelijk is, meestal zijn dit interventies met informatievoorziening over
veiligheid . Veel onderzoeken lieten zien dat er een positieve attitudeverandering veroorzaakt
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kan worden, maar dit ging niet of nauwelijks samen met minder ongevallen of minder
onveilig gedrag. De effectiviteit van modificatie van de persoonlijke factor(en) attitudes en
beliefs blijkt dus laag en zullen we niet verder bekijken .

Interventies die gericht waren op directe modificatie van gedrag waren meestal meer
succesvol. Dit waren doorgaans interventieprogramma's met vaardigheidstrainingen,
feedback over het eigen gedrag, en het gebruik van beloningen . Het is wel zo dat effecten
verminderen enige tijd na de interventies . Een blijvend effect treedt soms niet op of is
doorgaans lager dan direct na de interventie .

Figuur 2.1. Model met indeling van preventiemaatregelen (Lund en Aaro, 2004)

Lund en Aaro bekeken ook de effectiviteit van verandering van de fysieke en organisatorische
omgeving; structurele modificatie genoemd. Dit betrof doorgaans veranderingen van
wetgeving, de omgeving en van gebruikte producten, deze interventies blijken succesvol. De
omgeving is een interessante factor in het model . Het heeft op basis van het model mogelijk
een `dubbele' rol bij preventie omdat er verondersteld wordt dat het zowel directe invloed
heeft op ongevallen als invloed via gedrag . Vanwege de doelstellingen uit 1 .1 is de
oorspronkelijke variabele uit het model hier beperkt tot alleen de fysieke omgeving, de
gebruikte producten (waaronder de heftruck) worden daar ook toe gerekend .

Opvallend in het model is dat het geen modificatie kent van de factor veiligheidscultuur,
ondanks dat het een prominente plaats heeft in het model . Lund en Aaro onderschrijven echter
wel het belang ervan en beschrijven de wisselwerking ervan met attitudes, gedrag en
omgeving. Deze factor als een bron voor preventieve maatregelen beschouwen zou dan voor
de hand liggen. Dat Lund en Aarer dit niet als zodanig zien kan veroorzaakt worden doordat
zij niet alleen naar arbeidsgerelateerde ongevallen kijken en een breed begrip van
veiligheidscultuur hanteren. Voor algemene ongevallen is cultuur een omvangrijk begrip, het
kan betrekking hebben op grote onafgebakende groepen mensen . Bij arbeidsongevallen kan er
echter sprake zijn van een lokale veiligheidscultuur binnen een bedrijf of zelfs afdeling en dus
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een beperkte groep mensen . Cultuur zou dan makkelijker beïnvloed kunnen worden . Cooper
en Philips (2004) hebben bijvoorbeeld een verband gelegd tussen veiligheidscultuur en
gedrag, zij het niet een eenduidig causaal verband . Dit maakt ook veiligheidscultuur
interessant voor preventie van arbeidsongevallen .

Veiligheidscultuur in de literatuur
Het blijkt dat er in de literatuur verschillende ideeën bestaan over het begrip
veiligheidscultuur, er is geen overeenstemming over een precieze definitie of factoren waaruit
veiligheidscultuur bestaat . Ook het onderscheid tussen andere veelgebruikte concepten als
veiligheidsklimaat of organisatiecultuur is niet altijd duidelijk . (Hale, 2003 ; Glendon, 2001)
Er zijn wel enkele onderzoeken die gemeenschappelijke factoren proberen te onderscheiden
binnen bestaand onderzoek . (Flin et al ., 2000; Guldenmond, 2000)

Flin et al. omschrijven veiligheidscultuur als het geheel aan waarden, beliefs en
achterliggende veronderstellingen met betrekking tot veiligheid en veiligheidsklimaat als de
percepties van veiligheid binnen de organisatie door werknemers binnen een organisatie .
Guldenmond citeert een hele reeks aan definities binnen onderzoeken waaronder die van
Cooper en Philips (Cooper en Philips, 1994 besproken in Guldenmond 2000) .
Veiligheidsklimaat is door Cooper en Philips gedefinieerd als de gedeelde percepties en
beliefs die werknemers hebben met betrekking tot veiligheid op de werkplek . Een latere
publicatie van Cooper en Philips (2004) definieert veiligheidscultuur als de ware prioriteit die
aan veiligheid gegeven wordt.

Flin et al.(2000) identificeren de perceptie van management, risico en veiligheidsmaatregelen
als factoren in vrijwel alle door hen onderzochte publicaties met daarnaast perceptie van
werkdruk, competentie en procedures als veelvoorkomende factoren. Ze waarschuwen er
echter voor om deze factoren te bestempelen als vastgestelde geaccepteerde en juiste
indicatoren van veiligheidsklimaat . Hoe het begrip veiligheidscultuur is opgebouwd blijft dus
onduidelijk .

De publicaties laten zien dat veiligheidscultuur als een belangrijke factor bij het ontstaan van
ongevallen gezien wordt. Een achterliggend model ontbreekt vooralsnog, evenals
duidelijkheid over de effectiviteit van veiligheidscultuur als bron voor preventiemaatregelen .
Overeenstemming over het gehele concept is echter ook niet noodzakelijk, we willen immers
alleen weten of het van invloed is op het vertonen van onveilig gedrag . Een meting van een
aspect van veiligheidscultuur kan dan voldoende zijn .

Achter alle definities van veiligheidsklimaat zit een veronderstelling dat veiligheid in het
bedrijf echt belangrijk gevonden wordt . Immers, wanneer men bijvoorbeeld alleen eigen
verantwoordelijkheden wil bewaken, men veiligheidsregels als opgedrongen gedoe ziet en
deze wijken zodra er sprake is van bijvoorbeeld hoge werkdruk of verveling, dan kan er
gesteld worden dat men geen of weinig belang hecht aan veiligheid . De definities van Cooper
and Philips (Cooper en Philips 1994, besproken in Guldenmond 2000 ; Cooper en Philips,
2004) geven daarnaast aan dat het bij veiligheidscultuur gaat om gedeelde opvattingen van
mensen over de ware prioriteit van veiligheid . Het aan veiligheid gehechte belang kan
wellicht als een soort schakelaar werken binnen veiligheidscultuur .

Dit aspect, het aan veiligheid gehechte belang, wordt hier beschouwd als een indicatie voor
veiligheidsklimaat . Het gaat dan om de door werknemers waargenomen sociale norm of
gedeelde opvatting . Er kan dan weliswaar gesteld worden dat 'aan veiligheid gehechte belang'
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toch attitudes betreffen . Lund en Aaro laten zien dat de relatie tussen individuele attitudes en
onveilig gedrag zwak is . Er is mogelijk wel onderscheid tussen individuele attitudes over
veiligheid en de waargenomen gedeelde attitudes die gemeengoed zijn op een werkvloer en
daardoor mogelijk als sociale norm of ongeschreven regels fungeren of daartoe leiden .

2.2 Mogelijkheden tot preventie van heftruckongevallen

Samenvattend blijkt dat directe gedragsmodificatie en modificatie van de omgeving bij
kunnen dragen aan een vermindering van ongevallen en vertonen van onveilig gedrag . Het
aan veiligheid gehechte belang lijkt daarnaast ook interessant te zijn, ook al is er daarbij niet
duidelijk sprake van aangetoonde vermindering van ongevallen door interventies met
preventieve maatregelen. Het model van Lund en Aaro kunnen we inperken tot factoren die
van belang geacht worden voor preventie van onveilig gedrag . Er wordt daarbij uitgegaan van
de centrale rol van onveilig gedrag als risicoverhogende factor bij ongevallen . Figuur 2 .2
geeft het model weer .

persoon context

onveilig
gedrag

aan veiligheid
gehecht
belang

fysieke
omgevmg

Figuur 2.2. Herziene indeling van preventiemaatregelen

Preventieve maatregelen voor heftruckongevallen, zoals besproken in 1 .1, kunnen gebaseerd
worden op deze factoren. Directe gedragsmodificatie is dan wellicht beperkt inzetbaar omdat
dit alleen effect heeft kort na een interventie . Dit maakt dat effecten van korte duur zijn of dat
de interventie blijvend ingezet moet worden . Omdat dit doorgaans gedaan wordt met
feedback- en beloningsmiddelen, zijn dergelijke preventieve maatregelen onderhoudsintensief
te noemen, continue inzet van de werkgever zal vaak nodig zijn.

Aanpassing van de omgeving is dan mogelijk geschikter . Naast de wettelijke verplichtingen
zijn er wellicht verdere aanpassingen in de omgeving mogelijk die ongevallen direct
verhinderen of onveilig gedrag proberen te verminderen .

Ook vergroten van het belang dat men aan veiligheid hecht kan een middel zijn om onveilig
gedrag te verminderen. Ondanks dat dit culturele concept omvangrijk is en de effectiviteit
ervan voor ongevallenpreventie beperkt bewezen is, kan men proberen het belang dat men aan
veiligheid hecht binnen een bedrijf te vergroten . Verdere studie van veiligheidscultuur is dan
wel aan te raden om bijvoorbeeld informatievoorziening naar werkgevers vorm te kunnen
geven .
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2.3 Het onderzoeken van onveilig gedrag

De meeste onderzoeken (80%) uit het artikel van Lund en Aaro (2004) hebben de effectiviteit
van interventies getoetst met behulp van ongevalscijfers. Het overige onderzoek keek naar
effecten op gedrag (19%) of attitudeveranderingen (1%) . Van de onderzoeken die het effect
op gedrag gemeten hebben, betroffen de meeste onderzoek naar directe gedragsmodificatie .
De werking van factoren in het model blijft dus onduidelijk, ondanks bewezen effecten op
aantallen ongevallen. Alleen voor directe gedragsmodificatie is er sprake van een aangetoond
effect op gedrag. Dit verklaart slechts een klein gedeelte van het oorspronkelijke model . Ook
zijn interventies op het gebied van aan veiligheid gehecht belang of veiligheidscultuur niet
onderzocht. Het model van Lund en Aaro is dus niet goed onderbouwd!

Dat Lund en Aaro het model niet helemaal kunnen verklaren is enigszins begrijpelijk .
Onderzoek naar onveilig gedrag en factoren, zoals fysieke omgeving of aan veiligheid
gehecht belang, is immers veel werk. Voor onderzoek naar zulke relaties is de keuze voor een
methode voor meting van onveilig gedrag belangrijk . Voor onveilig gedrag kan een index
samengesteld worden met aspecten van onveilig gedrag . Voor meting van deze aspecten kan
vervolgens gekozen worden tussen enquêteren en observeren .

Enquêtes zijn populair omdat ze het onderzoekswerk makkelijker maken . Het gebruik ervan
voor een index van onveilig gedrag is mogelijk . Wel moet er voor een valide meting van uit
gegaan worden dat respondenten deze eerlijk invullen, zich bewust zijn van eigen gedrag .
Daarnaast moeten ze gemotiveerd zijn, de mogelijkheid hebben om de enquête in te vullen en
moet de enquête begrijpelijk zijn. Er kan echter getwijfeld worden of aan al deze voorwaarden
bij het invullen door alle respondenten voldaan wordt .

Een meting met observaties is een alternatief. Dit is wel arbeidsintensiever voor onderzoekers .
De uitvoering van aspecten van onveilig gedrag wordt ter plekke vastgesteld door steeds
dezelfde observatoren, die waarschijnlijk gemotiveerd en bewust onderzoek zullen doen .
Bovendien hebben zij geen andere belangen of werkzaamheden en hoeven zij niet zichzelf te
beoordelen. Daardoor zijn er maar weinig twijfels over de voorwaarden voor validiteit, zoals
eerlijkheid, bewustheid, mogelijkheid hebben en begrijpelijkheid van een observatieschema .
Dit maakt het waarschijnlijk dat observaties een betere weergave vormen van feitelijk gedrag .
Het is wel mogelijk dat observeren het onveilige gedrag kan beïnvloeden. Dit effect kan
beperkt worden door niet openlijk te observeren of een `valse' reden voor de observaties te
geven die geen betrekking heeft op onveilig gedrag .

De methodes kennen verschillende eenheden, daarom is een directe vergelijking van beide
meetresultaten voor bijvoorbeeld een bedrijf niet mogelijk . Als er echter meerdere bedrijven
onderzocht worden, zou er sprake moeten zijn van samenhang tussen beide methoden. Beide
methoden meten immers onveilig gedrag. De ordeningen van bedrijven die mogelijk zichtbaar
worden zouden gelijk moeten zijn. Ook voor de andere factoren in het model uit paragraaf 2 .2
kunnen dezelfde twijfels als voor onveilig gedrag geuit worden bij rapportage door
respondenten. Eerste vraag in dit onderzoek is dan ook :

-Is er voldoende samenhang tussen enerzijds het geobserveerde onveilige gedrag en
factoren en anderzijds de daarvan verkregen gegevens van een enquête?
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Als blijkt dat de enquêtegegevens voldoende samenhang kennen met de feitelijke factoren en
er een ordening van bedrijven te onderscheiden is kan ook de relatie tussen onveilig gedrag en
de andere factoren van het model uit paragraaf 2 .2 getoetst worden. Deze conditionele tweede
onderzoeksvraag is :

-Wat is het effect van aan veiligheid gehecht belang en de fysieke omgeving op de mate
van onveilig gedrag bij het gebruik van heftrucks?
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3. Onveilige aspecten van gedrag en omgeving

3.1 Kenmerken van heftruckongevallen

Voor de meting van onveilig gedrag zal eerst vastgesteld moeten worden welk gedrag van
belang is voor het onveilig werken met heftrucks . Dit geldt ook voor de factor omgeving . Wat
als veilig of onveilig beschouwd kan worden verschilt immers voor middelen waarmee en
situaties waarin gewerkt wordt, het is onder andere afhankelijk van het gebruikte
arbeidsmiddel. Hierdoor zijn er aspecten van onveilig gedrag en de omgeving te identificeren
voor het werken met heftrucks . Dit in tegenstelling tot een meer algemeen begrip als aan
veiligheid gehecht belang dat geen betrekking heeft op specifieke arbeidsmiddelen en
daardoor toepasbaar is in allerlei werksituaties . Een volledige uitputtende lijst van alle
onveilige aspecten van onveilig gedrag en de omgeving is hier niet nodig, maar een
meetmethode moet zeker enkele belangrijke aspecten kennen .

Om een idee te krijgen van wat er onveilig kan zijn bij het werken met heftrucks kan eerst
gekeken worden naar kenmerken van heftruckongevallen. Geen ongeval is immers hetzelfde,
maar mogelijk zijn er wel patronen in te herkennen die aan onveilig gedrag of
omgevingseigenschappen gerelateerd kunnen worden .

Er bestaan geen Nederlandse wetenschappelijke of andere publicaties die specifiek
kenmerken van heftruckongevallen behandelen op basis van ongevallendata. Wel kunnen er
op basis van buitenlandse publicaties kenmerken van ongevallen vastgesteld worden . Een
aantal auteurs heeft op basis van bestaande ongevallenregistraties analyses van
heftruckongevallen uitgevoerd (Collins et al., 1999abc; Larsson en Rechnitzer, 1994 ; Male,
2003 ; Stout-Wiegand, 1987) .

Raken van voetgangers
Uit alle ongevallenanalyses komt het raken van voetgangers door een heftruck naar voren als
het meest voorkomende ongeval . Percentages voor deze ongevallen liggen tussen de 35%
(Collins et al., 1999b) en 51% (Male, 2003) . Het is gezien de hoge percentages erg
waarschijnlijk dat dit ook in Nederland de belangrijkste categorie heftruckongevallen is .

Andere ongevalskenmerken
Naast het raken van voetgangers worden onder andere botsingen met een ander voertuig,
botsing met een voorwerp, kantelen van de heftruck, vallen van een heftruck en vallende
lading genoemd in wisselende percentages (Collins et al ., 1999b ; Collins et al ., 1999c;
Larsson en Rechnitzer, 1994 ; Male, 2003 ; Stout-Wiegand, 1987) . Een vergelijking of
rangschikking is niet mogelijk omdat deze percentages sterk wisselen tussen de publicaties .
Daarnaast gebruiken de auteurs uiteenlopende categorieën waarbij er soms ook binnen een
onderzoek overlap lijkt te zijn tussen die categorieën.

Opvallend in een van de onderzoeken van Collins et al . (1999b) is het aantal ongevallen
waarbij gemeld wordt dat bij het in of uitstappen gebeurde (15% van de ongevallen), dit
betreft doorgaans lichtere verwondingen. In geen van de andere onderzoeken komt dit naar
voren, mogelijk vanwege dat deze ongevallen weinig of geen medische behandeling vereisen .
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Een ander onderzoek van Collins et al . (1999a) naar alleen fatale ongevallen laat zien dat
enkele minder vaak voorkomende ongevallen zoals kantelen en vallende lading wel vaak
fatale gevolgen hebben. Ook Male (2003) onderschrijft dit .

Male (2003) geeft het meest recente en gedetailleerde beeld van heftruckongevallen en kent
bovendien een onderverdeling naar heftrucktypes . Tabel 2 .3 geeft de resultaten weer van het
onderzoek van Male . Handbediende pallettrucks zijn niet bekeken en verwijderd uit de tabel .

Aard van het ongeval
all
terrain

articulated
steer

container
handler

counter
balance

order
picker

reach
truck

side
loader

side
reach

variable
reach totaal

totaal
in%

aanrijding roldeur 1 2 3 0_

vast object 21 9 2 1 33 3

bewegende truck 14 2 3 19 2

bovenliggend object 1 1 2 0

object raakt persoon 1 37 38 4

stilstaand voertui 8 1 9 1

ergonomisch 2 2 0

explosie 11 1 1 13 1_

val van hoogte 46 1 2 5 54 6
blootstelling gevaarlijke
stof 14 14 1

verlies van controle 4 1 1 6 1

mechanisch niet functioneren 1 8 1 3 13 1

fouten 4 1 5 1

overigen 5 5 1

kantelen niet gespecificeerd 2 2 10 1 2 17 2

voorwaarts 3 2 2 7 1

zijwaarts 3 59 2 5 69 7

achterwaarts 1 1 0

uitglijden/struikelen/vallen 1 31 32 3.

terugslag van stuurwiel 2 2 0

geraakt door werktuig/lepels 2 2 4 0_

gevallen lading 70 2 4 5 81 8

bewegende truck 9 417 2 20 7 5 31 491 51

vastklemmen/raken/ letten 1 41 4 1 1 48 5

totaal 17 1 4 812 6 48 22 6 52 968 100

totaal in % 2 0 0 84 1 5 2 1 5 100

Tabel 3.1 Kenmerken van Britse heftruckongevallen naar type heftruck (Male, 2003).

3.2 Risico's bij het werken met heftrucks

De ongevalskenmerken uit 3.1 laten zien welke heftruckongevallen er gebeuren. Het aanrijden
van voetgangers komt het meest voor, gevolgd door andere soorten ongevallen als vallende
lading, kantelen, aanrijdingen met andere voertuigen en vallen van een heftruck . Een
meetmethode voor onveilig gedrag zal dus zeker gedrag moeten bevatten dat gerelateerd is
aan deze meest voorkomende ongevallen.

De ongevallen kunnen in ieder geval gedeeltelijk toegeschreven worden aan de constructie
van een heftruck die het heffen van lading mogelijk maakt . Deze vergt een juiste manier van
besturen en ook voorzichtigheid door andere werknemers dan de heftruckbestuurder . Daarvan
afwijken kan als onveilig bestempeld worden. Andere bijdragende oorzaken zijn de staat van
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het materieel en de omgeving en de mate waarin bestaande veiligheidsmiddelen gebruikt
worden. Dit is grotendeels in wetgeving opgenomen . Dit maakt wetgeving ook tot een bron
voor wat als onveilig gedrag en omgevingseigenschappen bestempeld kunnen worden . De
voorschriften hebben immers hun oorsprong in ervaringen met ongevallen .

Constructie van de heftruck
Zichtbaarheid van de omgeving is cruciaal bij besturing van voertuigen en speelt
waarschijnlijk een rol bij de zeer hoge aantallen aanrijdingen met voetgangers en heftrucks .
Het meest opvallende onderdeel van een klassieke vorkheftruck is de mast die zich in het
gezichtsveld van de heftruckbestuurder bevindt en dit beperkt . Een lading kan het
gezichtsveld zelfs helemaal wegnemen .

Figuur 3 .1 geeft een schematisch bovenaanzicht van een heftruck .

Figuur 3.1 Stabiliteitsdriehoek van een heftruck (schematisch). (Lambert, 2003)

De wielophanging van de heftruck kan gezien worden als een driehoek (ook bij vierwielige
varianten, omdat de achteras om de lengteas van de heftruck kan scharnieren) . Het
zwaartepunt van de heftruck en lading samen moet zich binnen deze driehoek bevinden .
Wanneer het zich buiten de driehoek bevindt zal de heftruck kantelen of de lading verliezen
omdat het merendeel van het gewicht zich buiten de driehoek bevindt en een moment vormt
met de afstand zwaartepunt-driehoek als werkende ann . Daarbij is zowel de horizontale als de
verticale afstand van zwaartepunt tot deze stabiliteitsdriehoek van belang.

Als de heftruck beladen wordt zal het gezamenlijke zwaartepunt van de heftruck en lading
langs de lengteas van de heftruck naar voren schuiven. Een balansgewicht aan de achterzijde
biedt tegenwicht aan de lading en is bepalend voor het hefvermogen. Een hooggeheven last
zorgt er voor dat minder kracht of kleinere verdraaiing nodig is om het zwaartepunt buiten de
stabiliteitsdriehoek te krijgen . Hard accelereren en vooral remmen, de snelheid waarmee
bochten gereden worden, oneffenheden van de ondergrond en het rijden van hellingen kunnen
het zwaartepunt doen verschuiven en kantelen van de heftruck of schuivende lading
veroorzaken (Lambert, 2003) .
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Het balansgewicht zorgt er ook voor dat een heftruck al van zichzelf zwaar is . Dit betekent dat
zelfs de kleinere heftrucks, zeker in beladen toestand, al duizenden kilo's kunnen wegen, ook
al zijn ze vaak kleiner dan bijvoorbeeld personenwagens. Kreukelzones en dergelijke
beschermingen kent een heftruck bovendien niet en zijn ook waarschijnlijk niet te realiseren
vanwege de hefinstallatie . Dit grote en rigide gewicht draagt mogelijk bij aan ernst van letsel
en schade bij ongevallen en het kleine formaat zorgt misschien ook voor onderschatting van
het gewicht door werknemers .

De bovengenoemde eigenschappen gelden vooral voor klassieke vorkheftrucks. Reachtrucks
hebben een bestuurdersplek haaks op de rijrichting en zijn zo geconstrueerd dat een last zich
vrijwel altijd binnen de stabiliteitsdriehoek bevindt en er geen balansgewicht is . Desondanks
kan de rijstijl vallende lading of kantelen veroorzaken . Ondanks het ontbreken van een
balansgewicht kan een beladen reachtruck ook erg zwaar zijn.

Wetgeving
Op dit moment zijn er een aantal wettelijk verplichte technische en organisatorische eisen
waaraan moet worden voldaan bij het gebruik van heftrucks . Deze zijn opgenomen in de
Arbeidsomstandighedenwet (2007) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (1997) . De
Arbeidsinspectie (2006) heeft een brochure uitgegeven waarin specifiek de wettelijke eisen
aan heftruckgebruik behandeld worden. De verplichtingen hebben betrekking op het gebruik
van veiligheidsvoorzieningen, zoals het voorkomen van letsel bij kantelen door middel van
gordels en kooien, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
veiligheidsschoenen en het aanwezig zijn van een werkende stroomonderbreker in de stoel
tegen onbedoelde inwerkingtreding van de heftruck .

Daarnaast bestaan er beperkingen aan het gebruik . Oneigenlijk gebruik zoals personen
vervoeren of heffen met een heftruck zijn verboden zonder gebruikmaking van speciale
voorzieningen .

Ook worden er aan de omgeving gesteld, vloeren moeten vlak en schoon zijn tegen kantel en
slipgevaar. Transportroutes moeten zo veilig mogelijk zijn ingericht, vluchtwegen en
werkplekken moeten vrij zijn en stellingen moeten in orde zijn en niet overbelast worden .

Er zijn ook enkele organisatorische verplichtingen . Werkgevers zijn verplicht werknemers
van specifieke deskundigheid over het gebruik van heftrucks te voorzien . Een verplicht
rijbewijs is er niet voor heftrucks, er bestaan wel diverse opleidingen . Heftrucks moeten
aantoonbaar gekeurd zijn op hun technische staat en de onderhoudsgegevens moeten worden
bijgehouden. Ook zijn er eisen gesteld aan het gebruik van heftrucks met het oog op
gezondheid, zoals geluidsniveau en het binnengebruik van heftrucks met
verbrandingsmotoren.

3.3 Onveilig gedrag en omgevingseigenschappen

De ongevalskenmerken en de daaraan gerelateerde constructie van de heftruck en eisen uit
wetgeving laten zien welk gedrag en welke omgevingseigenschappen risicoverhogend of
risicoverlagend kunnen zijn voor ontstaan en ernst van ongevallen . Dit zijn zaken als een
rijstijl die kantelen en vallende lading vermijdt, het zorgen voor zichtbaarheid, gebruik van
veiligheidsmiddelen, staat van de omgeving etc. Dit is te herleiden tot taken waarvan
vervolgens vastgesteld kan worden of een werknemer deze veilig of onveilig uitvoert . Dit kan
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een maat vormen voor de hoeveelheid onveilig gedrag . Een publicatie van Dickety et al .
(2003) komt hierbij van pas. Dit rapport in opdracht van de Britse Health and Safety
Laboratory (HSL) is een voorstel voor een methode die werkgevers kunnen gebruiken om het
niveau van veilig werken met heftrucks te toetsen . Het bestaat uit observatieschema's voor
lading hanteren met heftrucks, rijden met heftrucks, gedrag van voetgangers en orde van de
omgeving. De items uit deze schema's zijn taken die aansluiten op de besproken voorwaarden
die door de constructie en wetgeving gesteld worden . Dickety et al . zal als basis dienen voor
meetschalen van onveilig gedrag en fysieke omgeving in dit onderzoek .

Aangezien aanrijden van voetgangers de grootste categorie ongevallen vormt, is besloten
zowel heftruckbestuurders als voetgangers te onderzoeken. De rol van deze groep is niet te
negeren. De interactie tussen deze groepen is waarschijnlijk complex en ook niet in het model
uit hoofdstuk 2 opgenomen. Voor beide groepen wordt parallel en onafhankelijk de
onderzoeksvragen beantwoord .

25



4. Methode

4.1 Uitvoering van de steekproef

Er zijn voor dataverzameling drie zo verschillend mogelijke bedrijven benaderd om op
bedrijfsniveau te observeren en op werknemerniveau vragenlijsten uit te zetten . De bedrijven
zullen moeten verschillen in hun niveau van onveilig gedrag om verschillen zichtbaar te
maken. Bij selectie van de bedrijven is gelet op grootte, aard van het bedrijf en intensiteit van
heftruckverkeer . Er zijn alleen bedrijven waar ook werknemers te voet werken onderzocht
zodat ook het onveilig gedrag van voetgangers gemeten kan worden . Dit gebeurt
onafhankelijk van de metingen van onveilig gedrag van heftruckbestuurders . Met drie
bedrijven is het niet mogelijk om de relaties met onveilig gedrag van de tweede
onderzoeksvraag aan te tonen, wel kunnen er aanwijzingen voor gevonden worden als de
bedrijven verschillen en er sprake is van samenhang tussen enquêtes en observaties .

De bedrijven uit de steekproef
De bedrijven blijven anoniem zodat hun veiligheidsprestaties niet openbaar worden gemaakt .
Het eerste bedrijf uit de steekproef, vanaf nu bedrijf A genoemd, is een bedrijf dat goederen
distribueert naar bouwmarkten en waar vrijwel continu 3 reachtrucks rijden in één hal waar
goederen in stellingen gestapeld zijn en geprepareerd worden voor distributie door
voetgangers. Bij bedrijf A zijn 38 mensen werkzaam in de onderzochte hal . Volgens de bij het
onderzoek betrokken manager rijden ongeveer 10 daarvan ook op een reachtruck .

Bedrijf B is een producent van industriële voertuigen. Er is één afdeling onderzocht, de
assemblage afdeling van de voertuigen . Deze bestaat uit een grote hal waar een
assemblagelijn doorheen loopt . Daar is geen magazijn, maar langs de assemblagelijn worden
wel deelproducten en onderdelen aangevoerd door heftrucks . Er zijn ca. 1100 mensen tegelijk
werkzaam, waarvan ongeveer 100 personen een heftruck besturen . Er rijden heftrucks,
reachtrucks en andere kleinere interne transportvoertuigen . Er rijden ca. 90 heftrucks en
reachtrucks .

Het laatste bedrijf, bedrijf C, is een bedrijf dat producten maakt voor winkels in de
voedingsmiddelenbranche. Het bedrijf heeft enkele productieafdelingen en drie magazijnen
die onderling verbonden zijn. Er rijden ca. 10 vorkheftrucks en zij hebben toegang tot bijna
alle afdelingen. Er zijn ca . 100 mensen werkzaam bij dit bedrijf, onbekend is hoeveel mensen
met enige regelmaat een heftruck besturen .

Tabel 4 .1 geeft de grootte van de bedrijven weer en het aantal uitgezette en geretourneerde
vragenlijsten en uitgevoerde observaties .

Bedrijf A B C
Aantal werknemers 38 1100 100
Aantal heftrucks dat gebruikt wordt 3 90 10
Aantal uitgezette vragenlijsten 35 125 100
Totaal aantal geretourneerde vragenlijsten 19 82 1 45
Aantal heftruckbestuurders onder deze geretourneerde vragenlijsten 9 60 36
Aantal observaties van heftruckbestuurders 61 199 90
Aantal observaties van voetgangers 54 192 91

Tabel 4.1. Grootte van de bedrijven, steekproef en respons .

27



4.2 Vragenlijsten voor individuele werknemers

De variabelen onveilig gedrag en aan veiligheid gehecht belang worden met een vragenlijst
gemeten op werknemerniveau. De respondenten is ook gevraagd naar een beoordeling van de
variabele fysieke omgeving . Een somscore is voor elke variabele berekend op basis van alle
bijbehorende items . Missende data wordt daarbij vervangen door het gemiddelde van alle
respondenten voor het betreffende item. Respondenten die de meerderheid van de items bij
een variabele niet beantwoorden worden weggelaten .

Onveilig gedrag
Op basis van de observatiecategorieën voor onveilig gedrag van Dickety et . al. (2003) zijn
met behulp van een expert van de Arbeidsinspectie lijsten van bevraagbare en observeerbare
taken opgesteld . Elke item bevat een taak en hiervoor wordt een respondent gevraagd of hij
deze veilig of onveilig uitvoert. Een deel van de enquête gaat over onveilig gedrag van
chauffeurs en een ander deel over onveilig gedrag van voetgangers . Heftruckbestuurders
hebben wel altijd een dubbele rol .

Onveilig gedrag van heftruckbestuurders
De taken voor heftruckbestuurders zijn te onderscheiden naar aspecten van onveilig gedrag .
Dit onderscheid is door Dickety et al. niet gemaakt, toch is het wel te maken .De te
onderscheiden aspecten van onveilig gedrag van heftruckbestuurders zijn :

-Gebruiken van de bediening van de heftruck zoals dat bedoeld is
Voorbeeld van een item is : `Ik bedien de heftruck alleen terwijl ik op de heftruck zit'
(item 16)

-Stabiliteit waarborgen van heftruck en/of lading
Voorbeeld : `Ik rij met de vorken laag bij de grond' (item 28)

-Eigen zichtbaarheid waarborgen
Voorbeeld : `Ik toeter bij onoverzichtelijke plaatsen' (item 33)

-Opletten op de omgeving .
Voorbeeld: `Ik kijk achterom als ik achteruit rij' (item 34)

-Gebruik van bestaande veiligheidsmiddelen
Voorbeeld : `Ik draag veiligheidsgordels (of iets vergelijkbaars) als ik rij' (item 40)

De gehele lijst met items is te vinden in de vragenlijst in bijlage A . De totale lijst met onveilig
gedrag van heftruckbestuurders bestaat uit 27 items en worden met `ja' of `nee' beantwoord
door de respondent . Er is geprobeerd een positief antwoord op een stelling overeen te laten
komen met veilige uitvoering, dit is echter niet bij alle vragen zo . Er is de voorkeur gegeven
aan een dusdanige formulering dat verwarring zoveel mogelijk voorkomen wordt. Elk
onveilig antwoord kreeg een `1' voor de somscore, elk veilig item een `2' . De volgende items
worden daarvoor omgekeerd gescoord : 14, 22, 26, 29, 32, 38 . Bij deze vragen komt een `nee'
overeen met een hogere score.

Onveilig gedrag van voetgangers
De items voor voetgangers zijn in te delen in drie aspecten van onveilig gedrag :
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-Opletten op de omgeving
Voorbeeld : `Ik let op heftrucks die in mijn omgeving rijden' (item 41)

-Eigen zichtbaarheid waarborgen
Voorbeeld : `Ik loop soms achter een heftruck langs die aan het tillen of manoeuvreren
is' (item 47)

-Gebruik van bestaande veiligheidsmiddelen .
Voorbeeld: `Ik draag veiligheidsschoenen als ik over de werkvloer loop' (item 49)

De totale lijst voor onveilig gedrag van voetgangers bestaat uit 9 items en worden met `ja' of
`nee' beantwoord door de respondent . Ook deze lijst items is volledig opgenomen in bijlage
A. De volgende items moeten omgekeerd gescoord worden : 42, 45, 46, 47, 48 .

Aan veiligheid gehecht belang
Het aan veiligheid gehechte belang is opgesplitst in 3 aspecten . Dit zijn:

-De betrokkenheid bij veiligheidsproblematiek .
Deze variabele is gemeten met 4 stellingen als items . (items 66 t/m 69) Één van de stellingen
is :

Als iemand zijn werk onveilig doet wordt diegene daar op gewezen'

-De prioriteit van veiligheid
Dit is gemeten met 4 items . (items 70 t/m 73) Voorbeeld van een item is :

`Veiligheid is belangrijker dan het werk snel uitvoeren'

-Het overtreden van veiligheidsregels
Dit is ook gemeten met 4 items (items 74 t/m 77) Een voorbeeld is hier :

`De veiligheidsregels worden soms overtreden om het werk beter of sneller te kunnen
doen'

Omdat voor aan veiligheid gehecht belang geen meting met observaties uitgevoerd kan
worden is er gekozen voor een ruimere antwoordschaal ; een 5-punts antwoordschaal met als
uitersten `Ja, helemaal mee eens' en `Nee, helemaal niet mee eens' . De gehele lijst met items
is te vinden in bijlage A. Ook voor deze variabele moeten enkele items omgekeerd gescoord
worden: 72, 75, 76, 77 . Elk item is gecodeerd met een `1' voor het meest onveilige antwoord
oplopend naar een `5' voor het meest veilige.

Fysieke omgeving
De fysieke omgeving is een variabele die alleen op bedrijfsniveau verschilt en niet op
werknemerniveau. De beleving van de omgeving van werknemers kent mogelijk wel
verschillen. Ook deze lijst met items over de omgeving is gebaseerd op Dickety et al .(2003)
en aangepast met behulp van de expert van de Arbeidsinspectie . De aspecten van de
omgeving die te onderscheiden zijn in het schema zijn :

-Verlichting
Voorbeeld : `De ruimte is goed verlicht en de verlichting werkt' (item 50)
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-Staat van de vloer
Voorbeeld : `De vloer is stevig en vlak en er zijn geen putten of beschadigingen' (item
51)

-Staat van stellingen en pallets
Voorbeeld: `De pallets die we gebruiken zijn in goede staat (geen beschadigingen of
missende delen)' (item 52)

-Aanwezigheid van versperringen
Voorbeeld : `Er liggen soms spullen op de vloer waardoor iemand zou kunnen
struikelen of uitglijden' (item 58)

-Parkeren van heftrucks
Voorbeeld : `Geparkeerde heftrucks hebben de vorken op de grond en de mast
voorwaarts gekanteld' (item 59)

-Aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen
Voorbeeld : `Er zitten stootranden onderaan de stellingen' (item 63)

De gehele lijst is te vinden in de vragenlijst in bijlage A. De volgende items moeten
omgekeerd gescoord worden: 57, 58. Elk onveilig item kreeg een `1' voor een somscore, elk
veilig item een `2' .

4.3. Observaties op de werkvloer bij bedrijven .

Naast de vragenlijsten worden observaties op de werkvloer gebruikt voor de variabelen
fysieke omgeving, onveilig gedrag van heftruckbestuurders en onveilig gedrag van
voetgangers op bedrijfsniveau .

Fysieke omgeving
Voor meting van de fysieke omgeving wordt door de observator gebruik gemaakt van
dezelfde items als in de vragenlijst . (zie paragraaf 4.2) De werkomgeving krijgt een `+' voor
elk veilig item en een '-' voor elk geobserveerd onveilig item. Hierbij is strikt gekeken en
voor het gehele bedrijf. De aanwezigheid van een enkele put of een versperring is
bijvoorbeeld genoeg voor het geven van een negatief oordeel over de daarbij behorende items .
De items zijn te vinden in het observatieschema in bijlage B .

Onveilig gedrag van heftruckbestuurders en voetgangers
Ook bij de observaties wordt onderscheid gemaakt naar voetgangers en heftruckbestuurders .
De observaties zijn gedaan met behulp van observatieschema's die bestaan uit dezelfde lijsten
met items als de vragenlijsten voor heftruckbestuurders uit paragraaf 4 .2. Bijlage B geeft de
observatieschema's, alleen de formulering verschilt van de vragenlijst .

De observaties zijn uitgevoerd door één observator . Er is steeds gekeken naar een
heftruckbestuurder of voetganger en deze is beoordeeld voor de periode waarin hij zich
binnen het gezichtsveld van de observator bevond. Vervolgens is steeds de volgende heftruck
of voetganger die in zicht kwam beoordeeld etc, etc . De periodes waarin iemand binnen het
gezichtsveld van de observator is bleken vergelijkbaar qua tijdsduur, maar door het verschil is
er toch sprake van event sampling . Om onveilig gedrag van respondenten zo min mogelijk te
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beïnvloeden is er steeds van plaats gewisseld na een aantal observaties en heeft de observator
zich zoveel mogelijk op onopvallende plaatsen opgesteld .

Bij elke observatie wordt een persoon bekeken en voor de taken uit het observatieschema een
'+' gegeven voor veilige uitvoering en een '-' voor onveilige uitvoering . Items die niet
geobserveerd worden kunnen ook een nulscore vormen omdat ze niet van toepassing zijn . Bij
andere items staat het niet observeren van het item gelijk aan het veilig of onveilig uitvoeren
ervan. Zo kan er bijvoorbeeld geen score toegekend worden voor items die over lading gaan
als er geen lading op de heftruck meegenomen wordt . Dit leidt tot een nulscore. Wanneer
iemand echter nalaat achterom te kijken voor achteruit te rijden, is dit een negatieve score . De
nulscores kunnen ook optreden wanneer de observator iets niet kan waarnemen door de
positie van zichzelf of de heftruck. Een somscore voor de observaties is onmogelijk door de
missende data die de nulscores vormen. Voor iedere observatie is het percentage veilig
geobserveerde items van het totale aantal geobserveerde items bepaald .

Door op verschillende dagdelen te observeren en het steeds wisselen van plaats is geprobeerd
zoveel mogelijk spreiding van observaties qua tijd en plaats te bereiken . De observaties zijn
bij bedrijf A en C uitgevoerd in twee dagdelen per bedrijf . Bij bedrijf B zijn de observaties op
één hele dag uitgevoerd. Meer dagen was daar organisatorisch niet mogelijk en door de
grootte en intensiteit was het toch mogelijk om er een groot aantal observaties uit te voeren .

De observaties zijn under-cover uitgevoerd om de aanwezigheid van de observator niet te
koppelen aan de enquêtes en zo onveilig gedrag van werknemers niet te beïnvloeden. Bij
bedrijf A is werknemers niets verteld over het doel van de observator, een valse uitleg was
wel beschikbaar. Bij bedrijf B zijn de observaties uitgevoerd onder het mom van het
inventariseren van de omgeving, wat ook gedeeltelijk waar was . Bij bedrijf C is er
geobserveerd onder het mom van een inventarisatie van chemische middelen . Pas enkele
weken na het observeren zijn de enquêtes uitgedeeld door voor het onderzoek benaderde
managers. Verder zijn geen werknemers op de hoogte gebracht van het onderzoek . Zo is
geprobeerd te voorkomen dat respondenten een verband zien tussen aanwezigheid van een
observator en de vragenlijsten. Bij bedrijf B konden de enquêtes door organisatorische
redenen alleen op dezelfde dag als de observaties uitgedeeld worden .

4.4 Vergelijking tussen observaties en enquêtes

Het feitelijke onveilige gedrag zal onderling verschillen tussen werknemers . Het zal ook per
werknemer verschillen kennen voor waar en wanneer hij zich ergens bevindt . Zo zal dit
geheel van onveilig gedrag in de tijd, per plaats en per werknemer kunnen verschillen tussen
bedrijven. Elke observatie vormt een meting van hoe onveilig een werknemer zich gedraagt
op een bepaalde plaats en tijd. Als de observaties vaak genoeg uitgevoerd zijn op
verschillende momenten en plaatsen binnen een bedrijf kan op basis hiervan een indicatie
gemaakt worden van het feitelijke onveilig gedrag binnen een bedrijf.

De zelfrapportages van respondenten vormen een gemiddelde van hun onveilig gedrag voor
verschillende tijden en plaatsen . Een gemiddelde van geënquêteerd onveilig gedrag van een
behoorlijk aantal werknemers kan dan een indicatie vormen voor het feitelijke onveilige
gedrag binnen een bedrijf als aan de voorwaarden uit paragraaf 2 .3 voldaan wordt.
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Resultaten kunnen niet direct per bedrijf vergeleken worden, omdat de eenheden anders zijn
(werknemers en events) . Ze meten wel beide onveilig gedrag met dezelfde aspecten en items .
Voor de ordening van de drie bedrijven op van onveilig gedrag mag een samenhang verwacht
worden .
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5. Resultaten

5.1 Samenhang tussen observaties en vragenlijsten

Heftruckbestuurders
Tabel 5.1 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties voor de scores van de bedrijven op
basis van beide methoden. Items 31 en 38 zijn voor beide methoden weggelaten omdat bij
geen enkel bedrijf sprake was van een helling of aparte heftruck- én voetgangerszones .

Vragenlijsten Observaties
Bedrijf Gemiddelde N St.Dev . Gemiddelde N St. Dev .
Bedrijf A 44,3144 9 2,30432 63,8343 61 11,61093
Bedrijf B 44,6386 60 2,50885 72,0193 198 9,12639
Bedrijf C 44,3382 35 2,57878 63,4906 91 13,59168
Totaal 44,5095 104 2,49722 68 3753 350 11,62714

Tabel 5.1 Gemiddelden en standaarddeviaties voor heftruckbestuurders

Het valt direct op dat de gemiddelde scores van de bedrijven onderling bijna niet verschillen
bij beide methoden . Alleen bedrijf B lijkt veiliger te scoren bij de observaties . Bij de
vragenlijsten is er geen duidelijk verschil . Met behulp van variantie analyse (ANOVA) is
getoetst of de verschillen significant zijn. Tabel 5.2 geeft het resultaat van de ANOVA toets
voor beide methoden.

ANOVA voor heftruckbestuurdersscores
Observaties

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem.
Kwadratensom . F Overschr.Kans

Tussen groepen 6058,253 2 3029,126 25,560 0,000
Binnen groepen 41123,193 347 118,511
Totaal 47181,446 349
Vragenlijsten

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem.
Kwadratensom . F Overschr.Kans

Tussen groepen 2,370 2 1,185 0,187 0,830
Binnen groepen 639,949 , 101 , 6,336 ,
Totaal 642,319 103

Tabel 5.2 ANOVA voor heftruckbestuurdersscores van vragenlijsten en observaties

Alleen bedrijf B verschilt duidelijk van bedrijf A en C bij de observaties . Bedrijf A en C
verschillen onderling niet significant . De gemiddelde scores uit de vragenlijsten blijken niet
significant te verschillen, de overschrijdingskans is zeer hoog . Het is mogelijk het onveilig
gedrag van heftruckbestuurders binnen bedrijf A en bedrijf C ongeveer gelijk te noemen is op
basis van de resultaten . Dat bedrijf B met de observatiemethode significant veiliger scoort
maakt echter wel duidelijk dat er een verschil is tussen de resultaten van beide methodes, van
samenhang is geen sprake .

Voetgangers
Ook voor het onveilig gedrag van voetgangers is voor beide methodes de ordening van
bedrijven vastgesteld en op significantie getoetst . Tabel 5.3 geeft de gemiddelden van de
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bedrijven op basis van beide methoden . Item 48 is voor beide methoden weggelaten omdat bij
geen enkele bedrijf sprake was van aparte heftruck- én voetgangerszones .

Vragenlijsten Observaties
Bedrijf Gemiddelde N St. Dev. Gemiddelde N St. Dev .
Bedrijf A 15,3039 19 1,04946 66,6446 54 26,10819
Bedrijf B 14,9569 81 0,93613 72,8212 192 24,99764
Bedrijf C 14,3782 44, 1,29213 70,9550 91 26,76083
Totaal 14,8258 144 1,11026 71,3275 337 25,67871

Tabel 5 .3 Gemiddelde voetgangersscores

Ook hier liggen de scores erg dicht bij elkaar . Tabel 5.4 geeft de resultaten van de variantie
analyse weer.

ANOVA voor voetgangersscores
Observaties

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem.
Kwadratensom . F Overschr.Kans

Tussen groepen 1625,180 2 812,590 1,234 0,292
Binnen groepen 219931,981 334 658,479
Totaal 221557,161 336
Vragenlijsten

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem .
Kwadratensom . F Overschr.Kans

Tussen groepen 14,549 2 7,274 6,342 0,002
Binnen groepen 161,724 141 1,147
Totaal 176,272 143

Tabel 546 ANOVA voor voetgangersscores van vragenlijsten en observaties

Er blijkt alleen bij de vragenlijsten een significant verschil te zijn . Het is hier minder duidelijk
te zien welke bedrijven verschillen . Met de LSD methode is getoetst welke bedrijven
onderling verschillen. Tabel 5 .5 geeft de resultaten van de LSD toets .

Meervoudige vergelijkingen
Afhankelijke variabele : Somscore vragenlijsten voetgangers
LSD kleinste si nificante verschil

95% Betrouwbaarheids Interval
(I) bedrijf (J) bedrijf Gemiddeld verschil (I-J) Std . Dev . Sig . Boven rens Onderwens
bedrijf A bedrijf B 0,34699 0,27300 0,206 -0,1927 0,8867

bedrijf C 0,92565* 0,29400 0,002 0,3444 1,5069
bedrijf B bedrijf A -0,34699 0,27300 0,206 -0,8867 0,1927

bedrijf C 0,57866* 0,20057 0,005 0,1821 0,9752
bedrijf C bedrijf A -0,92565* 0,29400 0,002 -1,5069 -0,3444

bedrijf B -0,57866* 0,20057 0,005 -0,9752 -0,1821
* Het gemiddelde verschil is significant op niveau .

Tabel 5.5 LSD voor vragenlijstscores

Bedrijf C blijkt significant onveiliger te scoren dan de andere twee bedrijven . Voor
voetgangers levert juist de enquête wel een significant verschil op . Van samenhang tussen de
methoden is ook voor het onveilig gedrag van voetgangers geen sprake .
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Fysieke omgeving
De respondenten is ook gevraagd om de fysieke omgeving te boordelen. We gaan er hier
vanuit dat de observaties overeen komen met de feitelijke veiligheid van de fysieke
omgeving. Het is wel interessant om te kijken of er ook verschillen ontstaan tussen de
methoden op basis van de beoordeling van de fysieke omgeving . Ook hier is een rangorde van
bedrijven op te stellen. Tabel 5.6 geeft de scores van de observator voor de omgevingsitems
weer. De observaties zijn weergegeven met een `+' voor veilige en een '-' voor onveilige
eigenschappen. Omdat niet alle items voor elk bedrijf van toepassing waren is voor de
veiligheid van de omgeving het percentage veilig items van de totale geobserveerde items
berekend. De rangorde op basis van dit percentage komt overeen met een eventuele rangorde
van de aantallen positieve en negatieve items. De observaties geven dus een duidelijke
eenduidige ordening van de bedrijven: A, B, C .

Items 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
pos.
items

neg .
items score

Bedrijf A + + + + + + + - - - + + + 10 3 77
B + + + + + - + - - - + 7 5 58
C + - - - - - + - - - - + - + 5 9 36

Tabel 5.6 Observaties van de fysieke omgeving

Tabel 5.7 geeft de gemiddelde door respondenten gegeven score van de omgeving per bedrijf
weer. Items 60 en 61 zijn weggelaten . Deze zijn immers ook niet geobserveerd .

Vragenlijsten
Bedrijf Gemiddelde N St.Dev.
Bedrijf A 21,1585 19 1,32160
Bedrijf B 20,4207 82 2,71248
Bedrijf C 20,2658 45, 2,24416
Totaal 20,4690 146 2,43548

Tabel 5.7 Beoordeling van de fysieke omgeving door respondenten

De scores zijn vrijwel hetzelfde. Tabel 5 .8 bevat resultaten van de variantie analyse .

ANOVA voor de beoordeling van de omgeving door respondenten

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem.
K+ivadratensom . F Overschr.Kans

Tussen groepen 11,081 2 5,541 0,933 0,396
Binnen groepen 848,996 143 5,937
Totaal 860, 077 145

Tabel 5.8 ANOVA voor de beoordeling van de omgeving

De scores van de respondenten blijken dus niet significant verschillend . Van samenhang
tussen de methoden is dus ook geen sprake voor de variabele fysieke omgeving .

5.2 Effecten van fysieke omgeving en aan veiligheid gehecht belang op
onveilig gedrag

Fysieke omgeving en onveilig gedrag
Het aantal bedrijven in de steekproef stelt al beperkingen aan de mogelijkheid om de relatie
tussen deze variabelen te toetsen. De resultaten voor zowel heftruckbestuurders en
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voetgangers uit 5.1 maken duidelijk dat er ook geen samenhang aanwezig is tussen de beide
methoden voor meting van onveilig gedrag . Het is dus de vraag in hoeverre er feitelijk
onveilig gedrag gemeten is en in hoeverre er sprake is van significante verschillen . Dit maakt
het onmogelijk om zinvolle aanwijzingen tussen onveilig gedrag en de veiligheid van de
omgeving te vinden.

Aan veiligheid gehecht belang en onveilig gedrag
Er zijn twijfels aan de validiteit van de resultaten van de enquête door het gebrek aan
samenhang. Deze twijfels kunnen mogelijk ook gelden voor aan veiligheid gehecht belang .
Het blijkt daarnaast dat er op basis van aan veiligheid gehecht belang van zowel
heftruckbestuurders als voetgangers geen significant verschillen tussen bedrijven vast te
stellen zijn. Het vinden van aanwijzingen voor een relatie tussen aan veiligheid gehecht
belang en onveilig gedrag is dan ook niet mogelijk . Bijlage E geeft de gemiddelden en
resultaten van variantie analyse voor aan veiligheid gehecht belang .
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6. Discussie

6.1 Oorzaken voor verschillen

Er bleek geen sprake van samenhang tussen de beide metingen van onveilig gedrag van
heftruckbestuurders . Alleen de observaties leverden een beter resultaat op voor bedrijf B . Het
is mogelijk dat bedrijf A en bedrijf C op basis van deze items een vergelijkbaar niveau van
onveilig gedrag van heftruckbestuurders hebben, maar het betere resultaat van bedrijf B bij de
observaties verraad dat er een verschil is tussen de enquêtes en observaties . Bij bedrijf B zijn
de observaties op één dag en tegelijk met het uitreiken van enquêtes uitgevoerd. Dit zou een
mogelijke verklaring voor de betere score van bedrijf B kunnen zijn. Misschien hadden de
respondenten in de gaten dat zij onderzocht werden. Deze verklaring is echter
onwaarschijnlijk . Als heftruckbestuurders zich bewust zouden zijn van het onderzoek is het te
verwachten dat dit ook in een beter enquêteresultaat te zien is .

Ook voor de meting van onveilig voetgangersgedrag is er geen sprake van samenhang tussen
de methoden. Opvallend is echter dat er hier juist een significant verschil aanwezig is bij de
vragenlijsten. Bedrijf C had een significante lagere score. Dat juist bij de enquêtes significante
verschillen optreden is opmerkelijk. De twijfels over de verwachte validiteit zijn immers het
grootste bij de enquêtes . Er zijn geen aanwijzingen voor effecten door de uitvoering van de
steekproef bij bedrijf C .

De antwoorden op de achtergrondvragen, weergegeven in bijlage F, bieden geen aanleiding
om invloed ervan op het gebrek aan samenhang van te vermoeden . Wel valt op dat weinig
jonge werknemers de enquête hebben ingevuld. Deze groep blijkt een hoger risico op
ongevallen te hebben (Letsel Informatie Systeem 2004) . Mogelijk resulteert dit in meer
onveilig gedrag, maar dit zou dan ook in de observatieresultaten tot uiting komen .

Validiteit van de resultaten
De vergelijking tussen enquêtes en observaties is vooral uitgevoerd vanwege de twijfels over
validiteit, zoals besproken in paragraaf 2 .3 . Bijlage C en bijlage D geven de verhoudingen
tussen veilige en onveilige resultaten voor elk item weer in frequentietabellen met zowel
absolute aantallen en percentages . De verhoudingen tussen veilige en onveilige uitvoering van
een taak kunnen niet direct vergeleken worden . Ze hebben bij elke methode een andere
betekenis door de verschillende eenheden. Wanneer er echter sprake is van een grote
tegenstelling van de resultaten dan is er toch duidelijk een verschil tussen wat er geobserveerd
en geënquêteerd wordt . Als bijvoorbeeld de meeste respondenten aangeven dat ze een item
veilig uitvoeren en er is nauwelijks geobserveerd dat het veilig uitgevoerd werd dan is er
sprake van een tegenstelling. Er mag immers verwacht worden dat een groot aantal veilige
antwoorden terug te zien is in een groot aantal veilige observaties . Wanneer dit niet het geval
is kan dit te maken hebben met de genoemde voorwaarden voor validiteit .

Vergelijking op itemniveau voor voetgangers
Tabel 6.2 bevat voor elk item van voetgangers de proporties veilige antwoorden en
observaties als percentages van het totaal aantal antwoorden en observaties van dat item. Er is
sprake van een grote tegenstelling bij items 41, 44, 45 en 47 voor voetgangers . Items 45 en 47
zijn echter niet of nauwelijks geobserveerd blijkt uit bijlage C . De percentages veilige
observaties zijn hier dan ook weinigzeggend. Bij item 41 en 44 mag verwacht worden dat een
groot aantal van de observaties veilige resultaten op zou leveren ; nagenoeg alle respondenten
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geven immers aan dat ze deze items veilig uitvoeren . Toch is dit niet zo, het merendeel van de
observaties gaf een onveilig resultaat . Dit zou kunnen duiden op onbegrip van het item of
onbewustheid van dit onveilig gedrag. Het laatste is het meest waarschijnlijke, de formulering
van het item biedt geen reden voor twijfel van de begrijpelijkheid .

tem

Percentage
veilige
uitvoering bij
observaties

Percentage
veilige
uitvoering bij
vragenlijsten

41 opletten 44 100
42 andere activiteiten 55 60
43 looprichting kijken 66 99
44 kijken bij richting ver. 38 98
45 onder lading lopen nvt 94
46 rennen 98 83
47 achter heftr. lopen 0 51
49 veiligheidsschoenen 84 98

Tabel 6.1 Percentages veilige antwoorden/observaties per item

Dat met observaties geen verschillen aangetoond zijn voor onveilig gedrag van voetgangers,
kan veroorzaakt worden door een vergelijkbaar niveau van onveilig gedrag van voetgangers
binnen de bedrijven . Ook is het mogelijk dat het aan de kwaliteit van de items of het aantal
observaties ligt. De meeste items voor voetgangers hebben niet specifiek betrekking op
omgang met heftrucks. Juist de items die daar wel betrekking op hebben zijn niet of
nauwelijks geobserveerd . Dit kan duiden op een tekort aan observaties of een tekort van
relevante observaties, zoals voetgangers die geconfronteerd worden met manoeuvrerende
heftrucks .

Vergelijking op itemniveau voor heftruckbestuurders
Tabel 6.1 geeft voor heftruckbestuurders van elk item de proporties veilige antwoorden en
observaties weer als percentages van het totaal aantal antwoorden en observaties van dat item .
Zoals gezegd kunnen deze percentages niet direct vergeleken worden, maar bij items 18, 25,
26, 28, 33 en 34 voor onveilig gedrag van heftruckbestuurders is er sprake van een groot
verschil én een tegenstelling tussen de antwoorden van respondenten en de observaties .

Als we kijken naar de observaties van item 18 in bijlage C dan valt direct op dat het
nauwelijks is geobserveerd . Ook een aantal andere items waarvoor geen tegenstelling in tabel
6.1 bestaat zijn nauwelijks geobserveerd. Deze items hebben dus weinig bijgedragen aan de
observatieresultaten en het percentage veilige observaties daarvan heeft weinig betekenis.
Deze items kunnen weinig geobserveerd zijn door het weinig voorkomen van de taak . Ook
fouten van de observator kunnen daarbij een rol spelen . Bij item 16 lijkt dit het geval te zijn .
Vrijwel altijd is immers zichtbaar of de heftruckbestuurder zich op de heftruck bevindt . Toch
blijkt uit bijlage C dat dit item slechts bij 66 van de 348 observaties geobserveerd .

Het verschil bij items 28, 33 en 34 is mogelijk te verklaren door onduidelijkheid van de
vraagstelling of onbewustheid van het eigen gedrag . Sommige respondenten bleken pas na
tientallen meters rijden de vorken laag te hebben (item 28) . Toch is het denkbaar dat een
respondent dan vindt dat hij met de vorken omlaag rijdt . Of wat is een onoverzichtelijke
plaats waar getoeterd zou moeten worden?(item 33) Het is ook heel goed voorstelbaar dat de
heftruckbestuurders daar een ander beeld van hebben dan de observator . Ook kan een
respondent het uitsluitend kijken in spiegels als achteruit kijken beschouwen (item 34) .
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Invloed door sociale wenselijkheid is onwaarschijnlijk omdat de meerderheid van de
respondenten bij andere items duidelijk aangeeft dat deze onveilig worden uitgevoerd . Bij
item 34 zou ook de betrouwbaarheid van de observaties een rol kunnen spelen . Achteruit
kijken zal doorgaans snel gebeuren en kan gemist worden door een observator.

tem

Percentage
veilige
uitvoering
observaties

Percentage
veilige
uitvoering
vragenlijsten

14 ledematen 100 87
15 sturen met 2 handen 6 26
16 o de heftruck zitten 100 93
17 uitsta p kijken 0 89
18 handgrepen 13 68
19 kijk naar lading 89 95
20 vorken langzaam 78 85
21 vorken onder lading 72 93
22 raken pallets 78 58
23 symmetrisch 93 83
24 nette lading 87 81
25 enkele lading 80 30
26 hoge lading 72 45
27 vloeiend 90 97
28 achterover kantelen 38 92
29 rijstijl 93 69
30 vorken laag 74 96
32 snelheid 88 84
33 toeteren 2 84
34 achterom kijken 31 99
35 rijricht . kijken 82 98
36 rijricht . kijken kan 96 94
37 achteruit 85 93
39 schoenen 100 96
40 gordels 0 13
Tabel 6.2 Percentages veilige antwoordenlobservaties per item

Fouten in het enquêteontwerp
Bij items 25 en 26 voor heftruckbestuurders is juist het merendeel van de observaties veilig en
het merendeel van de antwoorden van respondenten onveilig, dit is opvallend . Misverstanden
over de vraagstelling lijken hier niet aan de orde. Onbewustheid van onveilig gedrag of
invloed van sociale wenselijkheid zou een omgekeerd resultaat geven . Hier lijkt dus een ander
probleem aan de orde te zijn. Items 25 en 26 hebben betrekking op de vervoerde lading .
Heftruckbestuurders rijden waarschijnlijk met wat ze aangeboden krijgen . Hoewel de
respondent in principe een keuze heeft om met de onveilige lading te rijden, zullen veel
heftruckbestuurders toch wel eens met een minder veilige lading rijden . Observaties van deze
items leveren veel meer een beeld op van hoe groot het aandeel onveilige lading is binnen het
bedrijf. Zelfs als er sprake is van slechts een klein aandeel hoge of dubbele lading dan is het
niet vreemd dat het merendeel van de heftruckbestuurders aan zal geven dat ze deze wel eens
vervoeren. Dit maakt deze items echter minder geschikt voor observaties en enquêtes van
onveilig gedrag van heftruckbestuurders .
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Tabel 6.1 maakt duidelijk dat voor de meeste items de proportie veilige observaties het grootst
is. Het is voor te stellen dat een werknemer het item meestal veilig uitvoert, maar af en toe
onveilig uitvoert. Het probleem bij item 25 en 26 laat dit ook zien . Een mogelijke verklaring
voor het gebrek aan samenhang is dat het wellicht helemaal niet goed mogelijk is voor
respondenten om een duidelijk beeld van hoe zij zich doorgaans gedragen te vormen .

Het is ook goed voor te stellen dat er twijfels bestaan over hoe sommige items geïnterpreteerd
moeten worden. De keuze of ze de items moeten zien als een absolute grens (gedraag ik me
ooit zo?) of als hoe ze zich doorgaans gedragen (gedraag ik me meestal zo?), wordt mogelijk
bij sommige items teveel aan de respondenten over gelaten . Enkele items lijken impliciet naar
de routine van een respondent te vragen, terwijl andere vragen of een respondent ooit de taak
onveilig uitvoert. Dit is een inconsistentie in het ontwerp van de enquête .

Zelfs als we ervan uit gaan dat een respondent een betrouwbaar beeld zou hebben van hoe
vaak hij een taak onveilig onveilig uitvoert en de interpretatie van de items hem duidelijk zou
zijn dan moet hij met twee keuzemogelijkheden aangeven hoe hij zich gedraagt . De mate van
vertonen van onveilig gedrag van een respondent is mogelijk niet altijd en overal hetzelfde .
Tabel 6.1 laat zien dat het merendeel van de items overwegend veilig wordt geobserveerd . De
keuze van de respondenten is dan begrijpelijk; ze voeren immers de meeste items
daadwerkelijk overwegend veilig uit. Hun onderlinge verschillen zijn waarschijnlijk subtieler
dan is weer te geven met twee antwoordmogelijkheden . Een respondent die bijvoorbeeld voor
item 30 zou schatten dat hij slechts bij 1 van de 10 pallets die hij hanteert vergeet met de
vorken omlaag te rijden, zal waarschijnlijk antwoorden dat hij dit item veilig uitvoert . Iemand
die dit echter voor 4 van de 10 pallets schat zal waarschijnlijk hetzelfde antwoord geven .
Door onduidelijkheid van de items en beperkte antwoordmogelijkheden lijken hun
antwoorden waarschijnlijk te sterk op elkaar . De vrijwel gelijke scores van de vragenlijsten
met kleine standaarddeviaties ondersteunen dit vermoeden .

Het is de vraag wat de zelfgerapporteerde index van onveilig gedrag van de respondenten op
basis van twee keuzemogelijkheden per item nog zegt over de variantie van onveilig gedrag
binnen een bedrijf. En we willen juist alle verschillen van het onveilige gedrag in de tijd en
per plaats weer kunnen geven in het zelf gerapporteerd gemiddelde . De keuze voor twee
antwoordmogelijkheden was een logische stap om de methode zoveel mogelijk op die van de
observaties te laten lijken, maar er lijkt een groot nadeel aan verbonden te zijn . De
significante verschillen voor onveilig gedrag van voetgangers zijn hierdoor waarschijnlijk
niks zeggend, de enquête geeft waarschijnlijk geen valide resultaten .

Vergelijking van fysieke omgeving op itemniveau
Ook tussen de observaties van de omgeving en de beoordeling daarvan door respondenten
was er geen samenhang. In dit onderzoek zijn de observaties van de omgeving als
representatief voor de feitelijke situatie beschouwd . Het is dus nooit de bedoeling geweest om
de antwoorden van de respondenten te gebruiken als maatgevend voor de variabele ; het doen
van observaties spreekt bijna voor zich omdat de omgeving in principe immers nauwelijks of
geen variantie kent.

Toch biedt vergelijking mogelijkheden, het betreft hier immers niet een eigenschap van de
respondenten zelf, maar eerder een neutralere variabele of zelfs een eigenschap van de
werkgever of alle werknemers samen . De scores gaven geen samenhang. Er kan echter ook op
itemniveau gekeken worden naar het oordeel van de respondenten . In tabel 6.3 is het oordeel
van de observator weergegeven en het percentage veilige antwoorden van de respondenten .
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Wanneer een meerderheid van de respondenten het eens is met de observator is het percentage
dikgedrukt weergegeven .

Item 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65
Bedrijf A observatoroordeel + + + + + + + - - + + +

Percentage
veilige
antwoorden 95 84 58 88 84 68 100 39, 37, 11, 89 32 11,

Bedrijf B observatoroordeel + + + + + - + - +
Percentage
veilige

1antwoorden 99 39 66 . 77 58 71 34 32 88 38 36 77
Bedrijf C observatoroordeel + - - - - - + - - + - +

Percentage
veilige
antwoorden 93 72 74 81 82 49 79 19 24 93 9 33 7 86

Tabel 6.3 Oordeel van de observator en respondenten over omgevingsitems

Er is te zien dat vooral voor bedrijf A en B de meerderheid van de respondenten het eens was
met de observator . Bij bedrijf C is dit iets minder . Toch kwam dit niet tot uiting in significant
verschillende scores voor de bedrijven en een samenhang met het totale oordeel . Mogelijk
komt dit door veel variantie tussen respondenten onderling en weinig tussen de bedrijven
onderling. Opvallend is dat bij bedrijf C de meerderheid van de respondenten een aantal items
erg positief beoordeeld. Mogelijk zijn zij niet overtuigd van anonimiteit van hun antwoorden
of zien zij de omgeving als een uiting van hun werk . Effecten door sociale wenselijkheid zijn
in een onveilig bedrijf ook eerder denkbaar. Het is voorstelbaar dat respondenten positieve
eigenschappen graag bevestigen en zich minder bewust zijn van negatieve eigenschappen of
deze eerder ontkennen .

Ook zouden problemen van de bedoeling van de items een rol kunnen spelen . Door de
observator is in absolute zin gekeken of de omgeving ergens de onveilige condities van de
items vertoonde . Het kan zijn dat respondenten het opgevat hebben als een vraag over hoe de
omgeving overwegend is. Bedrijf C heeft bijvoorbeeld overwegend ordelijk gestapelde pallets
(item 53). Er is wel een redelijk aantal niet ordelijk gestapelde pallets aangetroffen, ook al is
dit een minderheid . Zowel een positief oordeel van de respondent als een negatief oordeel van
de observator is dan te verdedigen .

6.2 Conclusies en aanbevelingen

Samenvattend blijkt dat er slechts enkele aanwijzingen zijn voor het niet voldoen aan de
voorwaarden uit paragraaf 2 .3 voor enquêtes . Het lijkt er op dat respondenten eerlijke
antwoorden geven. Onbewustheid en onbegrip van de items lijken mogelijk wel een rol
spelen. Het blijft echter de vraag of respondenten de mogelijkheid hadden om de enquête
rustig in te vullen en gemotiveerd zijn. Aanwijzingen daarvoor zijn niet met de data te
achterhalen .

De observaties wisten wel verschillen tussen de bedrijven weer te geven voor
heftruckbestuurders . Een observatie vormt een meer valide meting van hoe veilig iemand zich
op een bepaalde plaats en tijd gedraagt, de observator wordt niet gedwongen tot het opstellen
van een soort gemiddelde voor elk item . Het lijkt er op dat een redelijk aantal observaties is
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uitgevoerd. Wel blijft het de vraag of met meer observaties voor bedrijf A en bedrijf C
verschillen hadden kunnen worden gevonden . Enkele items nauwelijks geobserveerd door het
minder frequent voorkomen van aspecten van onveilig gedrag en door fouten van de
observator . Het schema van Dickety et al . (2003) kent blijkbaar enkele aspecten die niet
zozeer onveilig gedrag van heftruckbestuurders betreffen . Een verbeterd observatieschema is
denkbaar en aan te raden. Zeker voor voetgangers, waar geen verschillen voor werden
gevonden en wellicht te weinig items specifiek betrekking hebben op interactie met heftrucks .

Het is waarschijnlijk dat het gebrek aan samenhang tussen beide methoden vooral ontstaat
door de verschillende eenheden die gemeten worden en gebreken van het gebruikte
enquêteontwerp. Zelfs als respondenten een betrouwbaar beeld zouden hebben van hun
onveilig gedrag en de items duidelijk zijn, is er te weinig mogelijkheid om hun niveau van
onveilig gedrag aan te geven in de enquête met slechts twee antwoordmogelijkheden . Het
zelfgerapporteerde gemiddelde geeft vrijwel dezelfde resultaten voor werknemers . Een andere
vragenlijst is denkbaar. Duidelijkere vragen met bijpassende en mogelijk ruimere
antwoordcategorieën kunnen worden opgesteld . De vraag of respondenten betrouwbaar hun
eigen onveilig gedrag kunnen beoordelen blijft dan bestaan . Bovendien maakt de
afhankelijkheid van het aantal werknemers het dan echter nog steeds onmogelijk om op
bedrijfsniveau betrouwbare resultaten te bieden . Bedrijven met tientallen heftruckbestuurders,
zoals bedrijf B, zijn waarschijnlijk eerder uitzondering dan regel .

De gebreken en afhankelijkheid van het aantal werknemers gelden niet voor observaties door
de gunstigere eenheid. Deze voordelen en het verschil dat de observaties wisten aan te tonen
voor heftruckbestuurders bieden aanwijzingen voor een betere geschiktheid van observaties
voor meting van onveilig gedrag bij onderzoek naar effecten van preventieve maatregelen .

Observaties zijn wel arbeidsintensief, zelfs op het niveau van een bedrijf . Onderzoek naar
werking van een model zoals dat van Lund en Aaro (2004) is veel werk met gebruik van
observaties. Om een dergelijk model te ondersteunen zijn waarschijnlijk meerdere
onderzoeken nodig. Ook zijn er ethische en praktische bezwaren denkbaar tegen het
bombarderen van under cover observeren van werknemers tot een gangbare methode .
Openlijke observaties zijn dan een alternatief, een vergelijking met openlijke observaties zou
inzicht kunnen bieden in de validiteit van die manier van observeren .

Observeren is misschien wel bij uitstek geschikt om preventieve maatregelen te toetsen . Dit
kan al op bedrijfsniveau gebeuren en observatieschema's kunnen aangepast worden voor het
onderzoek. Ongevallenanalyses blijven ook mogelijk . Deze vereisen door de frequentie van
ongevallen onderzoek op grotere schaal en gedurende langere tijd . Bovendien is een
grootschalige inzet van interventies nodig als men met ongevallenanalyses preventieve
maatregelen wil onderzoeken . Ook is bij registratie op grote schaal en achteraf door derden
het onderscheid met andere invloeden onduidelijker . Wellicht is onderzoek met observaties op
bedrijfsniveau dan toch aantrekkelijker ondanks de grote hoeveelheid werk . Het kan op kleine
schaal en binnen kortere tijd plaats vinden . Een reeks van dergelijke onderzoeken kan ook een
model zoals dat van Lund en Aaro ondersteunen .
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Bijlage A. Vragenlijst

Enquête over veiligheid van heftrucks en reachtrucks voor alle werknemers
Deze enquête is onderdeel van een onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven naar
veiligheid op plaatsen waar heftrucks gebruik worden. Het gaat niet om uw eigen individuele
eigenschappen of prestaties, de onderzoekers kijken niet naar uw individuele antwoorden . Ook uw
werkgever zal deze gegevens niet bekijken . Ook heeft dit onderzoek geen directe invloed op de gang
van zaken binnen uw bedrijf. De enquête is dan ook volstrekt anoniem. De resultaten van alle
werknemers samen worden gebruikt voor het onderzoek. Het gaat om algemene conclusies over
heftruckgebruik en veiligheid .

Ook als u zelf geen heftruckchauffeur bent zijn uw antwoorden van belang voor
dit onderzoek! Vult u alstublieft de enquête in en stop deze in de box die op de
werkvloer geplaatst is . Uw leidinggevende weet waar deze is .

Vragen over uw achtergrond
Dit gedeelte gaat over uw kenmerken, zoals uw leeftijd ofgeslacht, etc. Deze zijn geen doel van het
onderzoek, maar zijn nodig voor een volledig beeld van de veiligheid en het bedrijf waar u werkt in
vergelijking met andere bedrijven .

1 .Bent u een man of een vrouw?
o Man
o Vrouw

2.Wat is uw leeftijd?

3.Welke nationaliteit heeft u?
o Nederlands
o Dubbele nationaliteit ; Nederlands en
o Nederlands, maar ik heb een buitenlandse achtergrond (bijvoorbeeld buitenlandse ouder(s))
o Andere nationaliteit, namelijk:

4.Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgerond?
o Geen opleiding
o Lagere school / basisonderwijs
o VBO, LBO, MAVO of VMBO
o HAVO of VWO
o MBO
o HBO
o Universiteit

5. Hebt u een leidinggevende functie?
o Nee
o Ja, vul het aantal mensen waaraan u leiding geeft in en/of omschrijf kort uw functie

Ik geef leiding aan ca. mensen
Ik heb de volgende functie :

6 .Wat voor soort dienstverband heeft u?
o Vast contract
o Tijdelijk contract
o Ik ben gedetacheerd
o Ik ben uitzendkracht
o Anders, namelijk:

7.Hoeveel uur werkt u per week?
uur
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8.Hoeveel jaar werkt u al binnen dit bedrijf?
iaar

9.Bent u wel eens bij een ongeval op het werk betrokken geweest?
o Ja .
o Nee. (ga door naar vraag 12)

10 . Bent u of iemand anders daarbij gewond geraakt? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Nee, niemand is gewond geraakt .
o Ja, ik ben zelf gewond geraakt.
o Ja, iemand anders is gewond geraakt .

11 .Was er een een heftruck betrokken bij het ongeval?
o Ja .
o Nee .

12.Hoe vaak rijdt u met heftrucks?
o Het grootste gedeelte van de tijd die ik werk .
o Regelmatig, maar ik doe ook ander werk.
o Af en toe wanneer het nodig is .
o Nooit .

13.Bent u in het bezit van een heftruckcertificaat?
o Nee
o Ja

De volgende vragen gaan over het rijden met heftrucks en reachtrucks .
Rijdt u nooit met een heftruck of reachtruck, ga dan nu naar het volgende gedeelte dat begint
bij vraag 41 op pagina 4 .
Als u alleen met pallettrucks (waarbij u loopt) werkt, ga dan ook naar vraag 41 .

14.Mijn armen en benen of hoofd steken soms buiten de heftruck uit als ik rij .
Ei ja o nee

15.Ik hou het stuur van de heftruck met twee handen vast als ik rij .
o ja o nee

16.Ik bedien de heftruck alleen terwijl ik op de heftruck zit .
o ja o nee

17.Als ik uitstap kijk ik eerst om me heen .
o ja o nee

18.Als ik uitstap gebruik ik de handgrepen .
Ei ja o nee

19.AIs ik een lading til met de heftruck kijk ik naar de lading .
o ja o nee

20.Als ik een lading til schuif ik langzaam de vorken helemaal onder de pallet .
o ja o nee

21 .AIs ik een lading til zitten de vorken helemaal onder de pallet .
El ja o nee

22.Als ik een lading til raak ik soms andere pallets in de stelling .
o ja o nee
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23 .Als ik een lading til staat deze in het midden op de vorken .
o ja o nee

24.Ladingen waarmee ik rij zijn netjes gestapeld .
o ja o nee

25.Ik rij alleen met een enkele lading (dus geen twee pallets op elkaar) .
o ja o nee

26.Ik rij soms met een hoge lading . (hoger dan de lengte van de lading) .
o ja o nee

27.Als ik de vorken omhoog of omlaag breng gaat dat vloeiend .
o ja o nee

28.Een lading kantel ik achterover met de mast .
o ja o nee

29.Als ik rij schuift een lading soms door hard optrekken, hard remmen of snel bochten rijden .
o ja o nee

30.Ik rij met de vorken laag bij de grond .
D ja o nee

31 .Ik rij voorwaarts hellingen op en achterwaarts hellingen af .
o ja o nee

32 .Ik rij soms te hard met de heftruck .
o ja a nee

33.Ik toeter bij onoverzichtelijke plaatsen .
o ja o nee

34.Ik kijk achterom als ik achteruit rij .
o ja o nee

35.Ik kijk in dezelfde richting als waarheen ik rij .
Ei ja o nee

36.1k kan kijken in de richting waarheen ik rij als ik met een lading rij .
o ja o nee

37.AIs ik met een grote lading rijd, rijd ik achteruit met de heftruck .
o ja a nee

38.Ik rij soms over gedeeltes waar alleen voetgangers mogen komen .
o ja o nee

39.Ik draag veiligheidsschoenen tijdens het rijden .
o ja o nee

40. Ik draag veiligheidsgordels (of iets vergelijkbaars) als ik rij .
o ja o nee
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Vragen over lopen op de werkplek . (voor iedereen, ook heftruckchauffeurs)
Dit gedeelte is bestemd voor zowel heftruckchauffeurs als andere werknemers . Het gaat er om hoe u
zelf over de werkvloer loopt in de buurt van heftrucks .

41 .Ik let op heftrucks die in mijn omgeving rijden .
u ja o nee

42 .Ik ben soms iets anders aan het doen (bijvoorbeeld lezen of bellen) terwijl ik over de werkvloer
loop.
Ei ja o nee

43.Ik kijk in de richting waarheen ik loop .
o ja o nee

44.Ik kijk eerst of de weg vrij is voor ik een andere kant uitloop .
o ja o nee

45.Ik loop soms onder de lading van een heftruck door.
D ja o nee

46 . Ik ren soms over de werkvloer .
o ja o nee

47 . Ik loop soms achter een heftruck langs die aan het tillen of manoeuvreren is .
Ei ja o nee

48.Ik loop soms over gedeeltes van de werkvloer waar geen voetgangers mogen komen .
o ja o nee

49.Ik draag veiligheidsschoenen als ik op de werkvloer loop .
o ja o nee

Vragen over de werkplek. (voor iedereen, ook heftruckchauffeurs)
Ook dit gedeelte is bestemd voor zowel heftruckchauffeurs als andere werknemers. Het gaat er om
hoe het gedeelte van het bedrijf waar heftrucks rijden er uit ziet .

50.De ruimte is goed verlicht en de verlichting werkt.
o ja o nee

51 .De vloer is stevig en vlak en er zijn geen putten of beschadigingen .
o ja o nee

52. De pallets die we gebruiken zijn in goede staat. (geen beschadigingen of missende delen)
o ja o nee

53.De pallets zijn ordelijk gestapeld .
El ja o nee

54.Pallets zijn gestapeld met zwaarste last onderop .
o ja o nee

55.Goederen en materialen leunen soms tegen wanden .
Ei ja o nee

56.De stellingen zijn stevig en onbeschadigd .
Ei ja o nee

57.Er zijn soms pallets gestapeld op plaatsen waar heftrucks rijden of mensen lopen .
o ja o nee
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58. Er liggen soms spullen op de vloer waardoor iemand zou kunnen struikelen of uitglijden .
o ja o nee

59.Geparkeerde heftrucks hebben de vorken op de grond en de mast voorwaarts gekanteld .
o ja o nee

60.Geparkeerde heftrucks hebben de handrem ingeschakeld en staan in neutraal geschakeld .

El ja o nee

61 . De stroomonderbreker op de heftrucks werken .
El ja o nee

62.Er zijn aparte routes voor heftrucks en voetgangers .
o ja o nee

63. Er zitten stootranden onderaan de stellingen .
D ja o nee

64.Er zit een hek tussen de (vlucht) deuren of werkplekken en de heftruckpaden .
El ja o nee

65.De heftrucks hebben gordels (of een vergelijkbare beveiliging) .
o ja o nee

Vragen over veiligheid binnen het bedrijf en de werksfeer. (voor iedereen, ook
heftruckchauffeurs)
Bij dit gedeelte heeft u 5 antwoordmogelijkheden om aan te geven in welke mate u het eens of oneens
bent.

66.Veiligheid wordt als belangrijk gezien binnen dit bedrijf .

Ja, helemaal mee eens o o a o o Nee, helemaal niet mee eens

67.Veiligheidsproblemen worden aangekaart bij het management .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

68.Werknemers moedigen elkaar aan om veilig te werken .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

69.Als iemand zijn werk onveilig doet wordt diegene daar op gewezen .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

70.Veiligheid is belangrijker dan het werk snel uitvoeren .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

71 .Veiligheid is een belangrijk probleem voor het werk dat ik doe .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

72.Veiligheid is belangrijk, maar andere zaken hebben voorrang om het werk goed te kunnen doen .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

73.Veiligheid is het eerste waar aan gedacht wordt bij het doen van het werk .
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Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

74.Er zijn duidelijke veiligheidsregels waar iedereen zich aan houdt.

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

75.Veiligheidsregels maken het werk onnodig moeilijk .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

76. De veiligheidsregels worden soms overtreden om het werk beter of sneller te kunnen doen .

Ja, helemaal mee eens o o o o o Nee, helemaal niet mee eens

77. Het management ziet overtreden van veiligheidsregels wel eens door de vingers als de werkdruk
hoog is of als de regels lastig zijn om het werk te doen .

Ja, helemaal mee eens o o 0 o o Nee, helemaal niet mee eens

Einde van de enquéte. Bedankt voor het invullen. U kunt de enquéte in de box stoppen, uw
leidinggevende weet waar deze is.

Aspect van onveilig gedrag Bijbehorende items
Gebruiken van de bediening van de heftruck
zoals dat bedoeld is

14, 15, 16, 17, 18

Stabiliteit waarborgen van heftruck en/of lading 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Eigen zichtbaarheid waarborgen 32,33
Opletten o de omgeving 34, 35, 36, 37
Gebruik van bestaande veiligheidsmiddelen 38, 39, 40

Tabel 1 . Indeling van items naar aspecten voor heftruckbestuurders

Aspect van onveilig gedrag Bijbehorende items
Opletten o de omgeving 41, 42, 43, 44
Eigen zichtbaarheid waarborgen 45, 46, 47
Gebruik van bestaande veiligheidsmiddelen 48,49

Tabel 2. Indeling van items naar aspecten voor voetgangers

Aspect van onveilig gedrag Bijbehorende items
Verlichting 50_
Staat van de vloer 51
Staat van stellingen en pallets 52, 53, 54, 55, 56
Aanwezigheid van versperringen 57,58
Parkeren van heftrucks 59,60
Aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen 61, 62, 63, 64, 65

Tabel3. Indeling van items naar aspecten van de omgeving
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Bijlage B. Observatieschema

Aspect Items/Taken van heftruckbestuurder Score +l-/0
Gebruik De bestuurder zit met alle ledematen binnen de heftruck .
bediening De bestuurder houdt het stuur vast met twee handen .

De bestuurder gebruikt de bediening terwijl hij zich binnen de
heftruck bevindt .
Bij uitstappen kijkt de bestuurder eerst .
Bij uitstappen gebruikt de bestuurder de handgrepen .

Stabiliteit De bestuurder kijkt naar de lading bij het heffen .
waarborgen De bestuurder schuift de vorken langzaam helemaal onder de

lading .
De vorken zijn volledig onder de lading geschoven .
De lading raakt geen andere ladingen .
De pallet staat symmetrisch o de vorken .
De bestuurder rijdt met ordelijk gestapelde lading .
De bestuurder rijdt niet met een dubbele lading
De lading is niet hoger dan de langste zijde van de pallet .
De bestuurder bedient de hef en kantel besturing vloeiend
zonder schokkende lading .
De lading wordt/is naar achter gekanteld .
De rijstijl zorgt er voor dat de lading niet schuift . (door hard
remmen of accelereren of plotselinge stuurbewegingen)
De vorken zijn niet meer dan ca . 15 cm van de grond tijdens het
rijden .
De bestuurder rijdt voorwaarts een helling op en achterwaarts
een helling af.

Zichtbaarheid
waarborgen

De bestuurder rijdt niet te hard . (niet harder dan ca 10km/h/ of
een rennend persoon)
De heftruck toetert bij het naderen van blinde bochten,
kruisingen en doorgangen .

Opletten op De bestuurder kijkt achterom voor hij achteruit rijdt .
omgeving De bestuurder kijkt in de rijrichting .

De bestuurder heeft een vrij gezichtsveld .
De bestuurder rijdt achteruit met een grote last .

Gebruik De heftruck rijdt niet over / snijdt geen voetgangerpaden .
veiligheids
middelen

De bestuurder gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen .
(veiligheidsschoenen)
De bestuurder draagt een veiligheidsgordel . (Of er is een
soortgelijke beveiliging die gebruikt wordt .
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Aspect Items/Taken van voetgangers Score +1-10
Opletten op De voetganger let op de bewegende voertuigen in de
omgeving nabije omgeving .

De voetganger is niet afgeleid door andere activiteiten
zoals lezen, bellen etc .
De voetganger kijkt in de richting waarin hij loopt .
De voetganger kijkt of de weg vrij is voor hij van
richting verandert .

Zichtbaarheid De voetganger loopt niet onder door heftruck
waarborgen o etilde ladingen door .

De voetganger loopt en rent niet .
De voetganger loopt niet achter de heftruck terwijl
deze aan het stapelen is .

Gebruik veiligheids De voetganger loopt niet in zones waar alleen
middelen voertuigen mogen rijden .

De voetganger gebruikt persoonlijke
beschermingsmiddelen . (veiligheidsschoenen en/of
helm

Aspect Eigenschappen omgeving Score +1-10
Verlichting De ruimte is goed verlicht en de verlichting werkt .
Staat van de
vloer

De vloer is stevig, vlak en vrij van putten of beschadigingen .

Staat van
stellingen en

De pallets zijn in goede staat. (geen beschadigingen of missende
delen

pallets De pallets zijn ordelijk gestapeld .
Pallets zijn gestapeld met zwaarste last onderop .
Goederen en materialen leunen niet tegen wanden .
Stellingen zijn stevig en onbeschadigd .

Versperringen Er zijn geen versperringen (pallets)op de vloer en in de
gangpaden .

Er is een struikel gevaar (door folie of lekkende goederen etc .
Stilstaande
heftrucks

Geparkeerde heftrucks hebben vorken op de grond en de mast
voorwaarts gekanteld .
Geparkeerde heftrucks hebben de handrem ingeschakeld en
staan niet in de versnelling geschakeld .

Aanwezigheid
veiligheids

De heftrucks hebben een werkende stroomonderbreker die
inschakelt bij verlaten van de heftruck .

voorzieningen Er is een zonering aanwezig van heftruck en voetgangers routes .
Er zijn stootranden onderaan de stellingen aangebracht .
Werkplekken en vluchtwegen zijn gescheiden van transportroutes
met een stevig hekwerk .
Heftrucks hebben gordels of een soortgelijke beveiliging .
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Bijlage C. Frequentietabellen van observaties

Observaties bedrijf A bedrijf B bedrijf C totaal
Items onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig
14 ledematen 0 60 0 198 0 90 0 348
15 stuur 31 15 193 3 83 2 307 20
16 o de hftr . 0 42 0 17 0 7 0 66
17 uitsta kijken 7 0 5 0 6 0 18 0
18 handgrepen 0 0 3 0 4 1 7 1
19 kijk n .ladin 3 18 1 24 3 15 7 57
20langzaam 4 9 6 18 2 16, 12 43
21 volledig onder 3 16 27 70 11 20 41 106
22 raken pallets 1 9 5 14 3 9 9 32
23 symmetrisch 5 20 3 104 4 46 12 170
24 nettte lading 5 34 7 114 16 44 28 192
25 enkele lading 3 35 37 83 4 57 44 175
26 hoge lading 17 22 32 88 13 47 62 157
27 vloeiend 3 16 2 22 1 14 6 52
28 kantelen 29 1 55 49 29 19 113 69
29 schuiven 2 21 0 106 8 12 10 139
30 vorken laag 37 20 13 160 30 43 80 223
32 snelheid 9 34 9 156 15 55 33 245
33 toeteren 40 0 24 1 42 1 106 2
34 achterom kijken 9 2 25 5 12 14 46 21
35 rijricht. kijken 22 38 18 158 18 61 58 257
36 rijricht. kijken
kan 5 53 3 177 6 70 14 300
37 achteruit 1 15 5 41 6 13 12 69
39 schoenen 0 60 1 197 0 70 1 327
40 gordels 61 0 198 0 87 0 346 0

Tabel 1 . Absolute frequenties van observaties heftruckbestuurders

observaties bedrijf A bedrijf B bedrijf C totaal
items onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig
41 opletten 18 16 44 32 9 7 71 55
42 andere activiteiten 21 32 81 101 32 33 134 166
43looprichting kijken 22 31 64 118 25 64 111 213
44 kijken richting ver . 25 8 26 20 16 13 67 41
45 onder lading 0 0 0 0 0 0 0 0
46 rennen 0 50 6 185 0 89 6 324
47 achter heftr. lopen 2 0 0 0 2 0 4 0
48 lopen buiten
voet .zone 0 0 0 0 0 0 0 0
49 veili h . schoenen 3 45 19 172 31 57 53 274

Tabel 2. Absolute frequenties van observaties voetgangers
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Observaties Percentage Percentage Percentage Percentage Significant

Items

veilig
bedrijf A

veilig
bedrijf B

veilig
bedrijf C

veilig totaal verschil
tussen
bedrijven

14 ledematen 100 100 100 100 nee
15 stuur 33 2 2 6 'a
16 o de hftr . 100 100 100 100 nee
17 uitsta kijken 0 0 0 0 nee
18 handgrepen 0 0 20 13 nee
19 kijk n .ladin 86 96 83 89 nee
20 vorken
langzaam 69 75 89 78 nee
21 volledig onder 84 72 65 72 nee
22 raken pallets 90 74 75 78 nee
23 symmetrisch 80 97 92 93 nee
24 nettte lading 87 94 73 87 'a
25 enkele lading 92 69 93 80 ja
26 hoge lading 56 73 78 72 nee
27 vloeiend 84 92 93 90 nee
28 kantelen 3 47 40 38 ja
29 schuiven 91 100 60 93 ja
30 vorken laag 35 92 59 74 ja
32 snelheid 79 95 79 88 'a
33 toeteren 0 4 2 2 nee
34 achterom kijken 18 17 54 31 ja
35 rijricht. kijken 63 90 77 82 nee
36 rijricht. kijken
kan 91 98 92 96 ja
37 achteruit 94 89 68 85 nee
39 schoenen 100, 99 100 100 nee
40 gordels 0 0 0 0 nee

Tabel 3. Procentuele frequenties veilige observaties van heftruckbestuurders

Observaties Percentage Percentage Percentage Percentage Significant

Items

veilig
bedrijf A

veilig
bedrijf B

veilig
bedrijf C

veilig totaal verschil
tussen
bedri'ven

41 opletten 47 42 44 44 nee
42 andere activiteiten 60 55 51 55 nee
43 looprichting kijken 58 65 72 66 nee
44 kijken bij richting ver . 24 43 45 38 nee
45 onder lading 0 0 0 0 nvt
46 rennen 100 97 100 98 nee
47 achter heftr. lopen 0 0 0 0 nee
48 lopen buiten
voet .zone 0 0 0 0 nvt
49 veiligheidsschoenen 94, 90, 651 84 , ja

Tabel 4. Procentuele frequenties veilige observaties voetgangers
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Bijlage D. Frequentietabellen van vragenlijsten

Vragenlijsten bedrijf A bedrijf B bedrijf C Totaal
Items onveili veilig onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig
14 ledematen 0 9 9 50 4 31 13 90
15 stuur 8 1 44 14 23 11 75 26
16 o de hftr. 1 8 3 57 3 32 7 97,

17 uitsta kijken 1 8 5 55 5 30 11 93
18 handgrepen 2 7 16 43 15 20 33 70
19 kijk n .ladin 0 9 2 58 3 32 5 99
20 vorken
langzaam 2 7 7 51 6 29 15 87

21 volledig onder 0 9 4 54 3 32 7 95
22 raken pallets 2 7 27 31 14 21 -43 59
23 symmetrisch 1 7 10 47 6 29 17 83

24 nettte lading 3 6 6 52 -10 25 19 83

25 enkele lading 6 3 50 10 17 18 73 31
26 hoge lading 6 3 30 30 21 14 57 47
27 vloeiend 2 7 1 58 0 35 3 100
28 kantelen 3 6 2 58 3 31 8 95

29 schuiven 1 8 21 38 10 25 32 71
30 vorken laag 0 9 2 57 2 33 4 99
32 snelheid 0 9 5 55 11 23 16 87
33 toeteren 4 5 9 50 3 32 16 87

34 achterom kijken 0 9 0 60 1 34 1 103
35 ri'richt . kijken 0 9 2 58 0 35 2 102
36 rijricht . kijken
kan 0 9 5 54 1 32 6 95

37 achteruit 1 8 2 58 4 30 7 96
39 schoenen 0 9 2 58 2 33 4 100,
40 gordels 8 1 53 7 30 5 91 13

Tabel 1 . Absolute frequenties antwoorden van heftruckbestuurders

Vragenlijsten bedrijf A bedrijf B bedrijf C totaal
onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig onveilig veilig

41 opletten 0 19 0 81 0 43 0 143
42 andere activiteiten 5 14 29 52 23 20 57 86

43looprichting kijken 0 19 1 80 1 41 2 140

44 kijken bij richting ver. 0 19 2 79 1 42 3 140

45 onder lading 1 17 1 80 6 37 8 134
46 rennen 0 18 14 67 10 32 24 117
47 achter heftr. lopen 5 14 37 43 28 15 70 72
48 lopen buiten
voet .zone 1 16 22 56 5 32, 28 , 104

49 veiligheidsschoenen 2 17 0 81 1 42 3 140
Tabel 2. Absolute frequenties antwoorden van voetgangers
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Vragenlijsten Percentage Percentage Percentage Percentage Significant

Items

veilig
bedrijf A

veilig
bedrijf B

veilig
bedrijf C

veilig totaal verschil
tussen
bedrijven

14 ledematen 100 85 89 87 nee
15 stuur 11 24 32 26 nee
16 o de hftr . 89 95 91 93 nee
17 uitsta kijken 89 92 86 89 nee
18 handgrepen 78 73 57 68 nee
19 kijk n .ladin 100 97 91 95 nee
20 vorken
langzaam 78 88 83 85 nee
21 volledig onder 100 93 91 93 nee
22 raken pallets 78 53 60 58 nee
23 symmetrisch 88 82 83 83 nee
24 nettte lading 67 90 71 81 ja
25 enkele lading 33 17 51 30 ja
26 hoge lading 33 50 40 45 nee
27 vloeiend 78 98 100 97 'a
28 kantelen 67 97 91 92 nee
29 schuiven 89 64 71, 69 nee
30 vorken laag 100 97 94 96 nee
32 snelheid 100 92 68 84 ja
33 toeteren 56 85 91 84 ja
34 achterom kijken 100 100 97 99 nee
35 rijricht. kijken 100 97 100 98 nee
36 rijricht. kijken
kan 100 92 97 94 nee
37 achteruit 89 97 88 93 nee
39 schoenen 100 97 94 96 nee
40 gordels 11 12 14 13 nee

Tabel 3. Procentuele frequenties veilige antwoorden van heftruckbestuurders

Vragenlijsten Percentage Percentage Percentage Percentage Significant

Items

veilig
bedrijf A

veilig
bedrijf B

veilig
bedrijf C

veilig totaal verschil
tussen
bedrijven

41 opletten 100 100 100 100 nee
42 andere activiteiten 74 64 47 60 nee
43 looprichting kijken 100 99 98 99 nee
44 kijken bij richting ver. 100 98 98 98 nee
45 onder lading 94 99 86 94 ja
46 rennen 100 83 76 83 nee
47 achter heftr. lopen 74 54 35 51 nee
48 lopen buiten
voet .zone 94 72 86 79 'a
49 veiligheidsschoenen 89 100 98 98 ia

Tabel 4. Procentuele frequenties veilige antwoorden van voetgangers
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Bedrijf item 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
onveilig 1 3 8 2 3 6 0 11 12 4 1 0 17 2 13 16

A veilig 18 16 11 15 16 13 19 7 7 15 11 12 2 16 6 2
onveilig 1 47 27 18 31 34 23 53 56 10 12 5 49 51 49 17

B veilig 80 30 52 61 47 46 56 27 26 71 62 64 30 27 27 57
onveilig 3 12 11 8 7 21 9 35 34 3 13 1 40 29 38 6

C 40 31 31 34 31 20 34 8 11 42 30 36 4 14 3 36veili
5 Absolute frequenties beoordeling van de fysieke omgeving door respondentenTabel

Bedrijf

0161onveilig

veilig

7162 .65onveilig

veilig

onveilig

718693 .701veilig

item 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Percentage

5 16 42 12 16 32 63 21 8 0 89 11 68 89
Percentage

A 95 84 58 88 84 68 100 39 37 79 92 100 11 89 32 11
Percentage

1 61 34 23 40 43 29 66 68 12 16 64 23
Percentage

B 99 39 66 77 60 58 71 34 32 88 84 93 38 35 36 77
Percentage

7 28 26 19 18 51 21 81 76 7 30 3 91 67 93 14

C 93 72 74 81 82 49 79 19 24 97 9 33
Tabel

Percentage

6 Procentuele frequenties beoordeling van de fysieke omgeving door respondenten
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Bijlage E . Toetsen

Tabel 1. Gemiddelden van aan veiligheid gehecht belang van heftruckbestuurders

ANOVA voor aan veiligheid ge hecht belang van heftruckbestuurders

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem.
Kwadratensom . F Overschr. Kans

Tussen roe en 168,077 2 84,038 1,558 0,216
Binnen groepen 5124,208 95 53,939
Totaal 5292,284 97

Score aan veiligheid ge hecht belan heftruckb estuurders
bedrijf Gemiddelde N St. Dev .
Bedrijf A 46,1429 7 4,77593
bedrijf B 41,6536 58 7,73596
bedrijf C 43,5254 33 7,01823
Totaal 42,6045 98 7,38645

Tabel 2. ANOVA voor aan veiligheid gehecht belang vanheftruckbestuurders

Score aan veiligheid ehecht belang van voetgangers
bedrijf Gemiddelde N St. Dev.
Bedrijf A 46,1338 16 4,72723
bedrijf B 42,2410 79 8,51776
bedrijf C 43,8067 42 6,71142
Totaal 43,1757 137 7,70160

Tabel 3. Gemiddelden van aan veiligheid gehecht belang van voetgangers

ANOVA voor aan veiligheid gehecht belang van voet angers

Kwadratensom Vrijheidsgraden
Gem .
Kwadratensom . F Overschr.Kans

Tussen groepen 225,742 2 112,871 1,929 0,149
Binnen groepen 7841,043 134 58,515
Totaal 8066,785, 136,

Tabel 4. ANOVA voor aan veiligheid gehecht belang van voetgangers
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Bijlage F. Achtergrond van respondenten

1 . Bent u een man of een vrouw?

1 .Geslacht Alle werknemers (voetg angers) Atleen heftruckbestuurders
Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedri'f B Bedrijf C

Man 15 82 45 9 60 35
Vrouw 4 0 0 0 0 0

2.Wat is uw leeftijd?

2.Leeftijdscategorie Alle werknemers voet an ers Alleen heftruckbestuurd ers
Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C

16-20 0 1 0 0 0 0
21-30 0 17 4 0 12 3
31-40 11 26 13 6 21 11
41-50 4 20 19 2 15 15
51-60 3 8 5 1 6 4
61-65 0 0 0 0 0 0

3.Welke nationaliteit heeft u?

3.Nationaliteit Alle werknemers (voetg angers) Alleen heftruckbestuurd ers
Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C

Nederlands 16 57 42 7 45 32
Dubbele
nationaliteit

2 6 0 2 5 0

Buitenlandse
achtergrond

0 0 1 0 0 1

Andere
nationaliteit

1 19 2 0 10 2

4.Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgerond?

4.Opleiding Alle werknemers (voetg angers) Alleen heftruckbestuurders
Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C

Geen opleiding 1 2 1 0 1 0
Lagere school/basisschool 2 1 5 1 1 4
VBO, LBO, MAVO, VMBO 10 45 13 6 36 12
HAVO, VWO 4 2 4 1 1 3
MBO 2 20 19 1 14 14
HBO 0 7 1 0 4 1
Universiteit 0 1 2 0 0 1

5. Hebt u een leidinggevende functie?

5.Leidinggevende Alle werknemers voet an ers Alleen heftruckbestuurders
functie Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
Nee 15 63 35 6 47 27
Ja 4 19 9 3 13 7
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6.Wat voor soort dienstverband heeft u?

6.Dienstverband Alle werknemers (voetg angers) Alleen heftruckbestuurders
Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C

Vast contract 19 70 37 9 51 29
~Tijdelijk contract 0 5 2 0 3 2
Detachering 0 2 1 0 2 0
Uitzendkracht 0 5 4 0 4 3
Anders 0 0 0 0 0 0

7.Hoeveel uur werkt u per week?

7.Lengte Alle werknemers (voetgangers) Alleen heftruckbestuurders
werkweek Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
0-10 0 2 0 0 1 0
11-20 3 0 0 0 0 0
21-30 0 2 0 0 2 0
31-40 16 70 43 9 55 33
>40 0 6 2 0 4 2

8.Hoeveel jaar werkt u al binnen dit bedrijf?

8.Ervaring Alle werknemers voet angers) Alleen heftruckbestuurders
binnen bedrijf Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
0-5 5 23 7 2 14 5
6-10 3 15 5 1 11 5
11-20 5 29 16 3 24 11
21-30 3 10 13 3 6 11
31-40 0 3 3 0 3 2
41-50 0 0 0 0 0 0
>50 0 0 0 0 0 0

9.Bent u wel eens bij een ongeval op het werk betrokken geweest?

9.Eerder Alle werknemers voet an ers Alleen heftruckbestuurders
ongeval Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
Ja 8 24 12 6 20 10
Nee 11 58 33 3 40 25

10.Bent u of iemand anders daarbij gewond geraakt? (meerdere antwoorden mogelijk)

10. Letsel bij Alle werknemers (voetg angers) Alleen heftruckbestuurders
ongeval Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
Niemand 1 5 3 1 3 3
Respondent zelf 4 14 6 2 13 15
Ander persoon 3 7 4 3 6 2

11 .Was er een heftruck betrokken bij het ongeval?

11 . Heftruck Alle werknemers voet angers) Alleen heftruckbestuurders
betrokken Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
Ja 7 12 3 5 11 3
Nee 1 14 9 1 11 7
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12.Hoe vaak rijdt u met heftrucks?

12. Hoeveelheid Alle werknemers (voetgangers) Alleen heftruckbestuurders
heftruckwerk Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C
Grootste gedeelte 2 23 6 2 23 5
Regelmatig 1 14 8 1 14 8
Af en toe 6 25 24 6 23 22
Nooit 10 19 7 0 0 0

13. Bent u in het bezit van een heftruckcertificaat?

13.Certificaat Alle werknemers voet an ers Alleen heftruckbestuurders
Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C

Nee 11 17 29 3 1 20
Ja 6 64 16 6 59 15
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