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Genomineerde 2: Jabil Circuit – Veiligheid als verkoopargument

Lean en Six Sigma zijn voor het van origine Amerikaanse concern 
Jabil bekende begrippen. 
Het bedrijf assembleert in Venray laserprinters voor Hewlett-Pac-
kard (HP) en verzorgt tevens de logistieke afhandeling. Naast HP 
heeft Jabil Venray nog diverse andere klanten waarvoor ze Logistie-
ke activiteiten verzorgen en recentelijk is ook dochteronderneming 
Telmar naar de vestiging in Venray verhuisd met hun test, rework 
en repair werkzaamheden. 
Om te achterhalen hoe het veiligheidsniveau binnen het bedrijf 
zich verhoudt tot andere bedrijven, deed Jabil een benchmark en 
bezocht onder andere de winnaar van vorig jaar Philips Lighting. 
Van daaruit ging het bedrijf aan het werk, waarbij het opleiden 

Opnieuw – voor de derde keer – meldt het 
distributiecentrum van AS Watson (het 
bedrijf achter de winkelketen Kruidvat en 
Trekpleister) zich voor de prijs Het Vei-
ligste Magazijn. Want arbeidsveiligheid 
is een kwestie van volhouden, van lange 
adem om de mindset niet eenmalig, maar 
blijvend te krijgen op het voorkomen van ongevallen en schade. 
Menno Dijkstra wil structuur in het veiligheidsbeleid met aandacht 
voor fysieke aspecten en welzijn van medewerkers in bredere zin. 
Naar aanleiding van een onderzoek in de organisatie ging vervol-
gens een commissie van medewerkers van start met het in kaart 
brengen van praktische oplossingen. In rondetafelgesprekken met 
medewerkers die wel eens bij een incident betrokken zijn geweest 
zijn alle voorstellen besproken. Daaruit kwamen soms hele prak-
tische aanbevelingen, zoals het beschikbaar stellen van scherpe 
snijmessen om te voorkomen dat mensen veel kracht moeten zet-
ten en zich vervolgens verwonden.
Nog een voorbeeld: “We hebben foto’s gemaakt van onze eigen 
mensen, met daarop voorbeelden van hoe het moet en waar het 
mis kan gaan. Bijvoorbeeld door niet met de benen uit de heftruck 
te hangen. Om medewerkers bewust te maken wijzen wij hen op 
een verrassende manier op veiligheid. De foto’s wisselen elkaar af 
en hangen steeds weer op andere locaties.”
Een bijzonder aspect bij AS Watson zijn de circa 1.300 nieuwe 
gezichten, die als uitzendkracht jaarlijks voor het bedrijf binnen 
komen. Om daar meer grip op te hebben heeft het bedrijf een cer-

tifi ceringssysteem geïntroduceerd, dat volgens Dijkstra vergelijk-
baar is met wat in de (petro-)chemie gebruikelijk is. “Voor de prijs 
hebben we al een bestemming gevonden. We zouden we graag een 
fi lmpje willen maken om nieuwe collega’s snel op de hoogte te 
brengen van ons veiligheidsbeleid.” 

Locatie: Heteren
Oppervlakte magazijn: 55.000 m2

Aantal SKU’s in opslag: 17.000
Aantal medewerkers: twee ploegen, variërend van 350 tot 600 
mensen per dag

en controleren van de chauffeurs in het 
mobiel intern transport een belangrijk 
aspect is. In totaal heeft de vestiging 
zo’n vijftig heftrucks van verschillend 
type en formaat.
“Veiligheid is vastgelegd in ons arbobe-
leid en in onze managementvisie. We 
willen dit aspect in onze dienstverlening tevens als een verkoop-
argument gebruiken richting onze klanten.” Björn Nyqvist is als 
veiligheidscoördinator betrokken bij de opstelling en uitvoering 
van het beleid, waar Patrick Bens als logistiek manager samen 
met een projectteam vorm aan heeft gegeven.
Bijzonder kenmerk binnen het dc is het gebruik van diverse logis-
tieke oplossingen. Voor chauffeurs zijn al deze bewegingen een ex-
tra aandachtspunt, zeker als pallets op 11 meter hoog worden af-
gezet. Om veilig te kunnen werken hebben de reach- en heftrucks 
spiegels en camerasystemen. Bij het achteruit rijden verschijnt 
de zogenaamde ‘blue spot’ om voetgangers en ander verkeer te 
attenderen op de naderende heftruck. Het bedrijf is vooral trots op 
het zelf ontworpen batterijwisselsysteem, dat het wisselen tot een 
eenvoudige en veilige handeling heeft gemaakt.

Locatie: Venray
Oppervlakte magazijn: 42.000 m2

Opslagcapaciteit: 33.000 palletplaatsen
Aantal medewerkers magazijn: 120, inclusief fl exwerkers

Genomineerde 1: AS Watson – Kwestie van lange adem
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Menno Dijkstra, AS Watson
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Össur, specialist in protheses, heeft de 
laatste jaren hard gewerkt aan de interne 
veiligheid. Het bedrijf uit Son en Breugel 
implementeerde onder meer het 5S pro-
gramma. 
5S is een systematische basisbenadering 
(onderdeel van Kaizen) op het gebied van 
veiligheid, met als doel een visuele werkomgeving te creëren. Het 
programma focust op: visuele orde, organisatie, netheid en stan-
daardisatie. Om problemen voor te zijn en meer orde en netheid 
te creëren in het magazijn, staan artikelen niet meer op de grond, 
zijn dozen vervangen door plastic bakken en is er visuele rij- en 
loopmarkering aangebracht in het magazijn. Ter vergroting van de 
veiligheid zijn trucks uitgerust met Blue spot. Om orderpickers be-
ter te beschermen tegen mogelijke aanrijdingen met heftrucks, is 
de picking spot afgegrendeld met een ketting en zijn er waarschu-
wingsborden geplaatst. Om draagvlak te creëren onder de mede-
werkers, moet iedere medewerker per jaar acht ideeën aandragen, 
stelt warehousemanager Maurice van de Leest. Als een idee wordt 
geïmplementeerd, wordt die beloond met een bonus. Ook wordt 
iedere honderdste dag zonder ongeluk gevierd.  
Om de focus op veiligheid sterk te houden, is er een dagelijkse 
meeting op de werkvloer over het onderwerp. Tijdens de bespre-
king blikt een van de medewerkers terug op de dag ervoor; wat 
ging goed en wat niet. Om het draagvlak verder te verhogen, zijn 
vaste mensen verantwoordelijk gemaakt voor een bepaalde sectie 
in het magazijn. Die verantwoordelijkheid verhoogt de veiligheid 

per sectie en dus van het totale magazijn, aldus Van de Leest. 
De inspanningen lonen: “We hebben al 437 werkdagen zonder 
ongeluk.”

Locatie: Son en Breugel
Oppervlakte magazijn: 3.000 m2

Aantal sku’s in opslag: 7.000
Aantal medewerkers magazijn: 6 vast / 3 uitzendkracht

Genomineerde 4, Össur: Visuele orde, organisatie, netheid en standaardisatie

HAVI Logistics is vijf jaar geleden na de verhuizing van de 
magazijnoperatie van Nijkerk naar Amersfoort serieus bezig met 
het aspect magazijnveiligheid. Willem Mulder (54), coördinator 
Facilitaire Diensten en Veiligheid bij HAVI Logistics, stelt dat met 
de nominatie in de categorie ‘groot’ het bedrijf op de goede weg 
is. “We wilden in eerste instantie weten waar we nu staan. Ons 
moederbedrijf voert regelmatig audits uit bij onze operatie, onder 
andere op het gebied van de veiligheid. Onze veiligheidsstandaard 
is hoog, maar deelname geeft ons een idee hoe we er landelijk 
voorstaan ten opzichte van anderen. Vooraf waren we al blij als we 
een juryrapport zouden krijgen.”
Over de veiligheid in het magazijn zegt Mulder. “Dat is eigenlijk 

een continu proces van meten, monito-
ren en bijsturen. Om het in de praktijk te 
stimuleren zijn we bijvoorbeeld een aantal 
jaren geleden gaan deelnemen aan het 
“Alerta project” (een landelijk initiatief van 
de organisatie Consument en Veiligheid) en 
hebben we een veiligheidswedstrijd onder 
de medewerkers uitgeschreven.” Het stimuleren van veilig gedrag 
kan met heel simpele maatregelen. Mulder hierover: “Een jongen 
raakte bekneld met zijn enkel tussen zijn orderverzameltruck en 
een lepel van een andere truck. We hebben vervolgens voetstap-
pen op de treeplankjes van de pallet en orderverzameltrucks 
gezet. Op het moment dat mensen opstappen worden ze er toch 
even aan herinnerd hoe ze goed en veilig moeten staan.”
Mulder ziet dat het aantal incidenten in de loop der jaren fors is 
verminderd. “Jaarlijks komen we uit op tien tot twaalf BHV-acties, 
variërend van een splinter tot een enkelbeknelling. Een 5-tal 
hiervan is ook nog eens buiten het pand gebeurd tijdens laad- en 
losactiviteiten bij de klant. We zitten nu op vier, maar ik hoop dat 
we dit jaar onder het gemiddelde eindigen.” 

Locatie: Amersfoort
Oppervlakte magazijn: 10.000 m2

Aantal SKU’s: 4.000
Aantal medewerkers magazijn: 140 mensen (vast, fl ex en part-
time)

Genomineerde 3, HAVI Logistics: Veiligheid met eenvoudige maatregelen

Willem Mulder, Havi Logistics 
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Maurice van der Leest, Össur
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Genomineerde 6, Abbott Biologicals: Deelname als kapstok

Abbott Biologicals in Olst heeft een 
nominatie in de categorie ‘klein’. Het feit 
dat voor de vierde keer wordt meegedaan 
betekent dat Abbott Biologic als magazijn 
veiligheid hoog in het vaandel heeft. “Onze 
visie op veiligheid is tweeledig: omdat we 
een farmaceutisch bedrijf zijn moeten we 
alles controleren volgens de regels van het GDP   (Good Distribution 
Practice). Er mag niets de deur uit zonder dat het is vrijgegeven 
voor de markt. Dat is het aspect productveiligheid. Daarnaast 
moeten alle activiteiten door de mens in een zo veilig mogelijke 
magazijnomgeving worden uitgevoerd zonder dat er schade wordt 
aangebracht aan zowel onze medewerkers, het interntransportma-
teriaal als het kostbare product zelf”, zegt manager Warehouse 
Edwin Henssen (50). Veiligheid in het magazijn wordt bij Abbott 
zichtbaar gemaakt door een scheiding te maken tussen mens en 
machine. “Dat hebben we gedaan door deels hekjes te plaatsen 
tussen de ruimte waar gewerkt wordt met heftrucks en het loop-
pad, zodat er een veilige wandelzone is. Dat is één ding. Daarnaast 
hebben we een verkeersplan in ons magazijn, waarin we de meest 
logische route aangeven om van A naar B te komen.”
“Deelname aan de Prijs voor het Veiligste Magazijn is voor ons 
een kapstok om het veiligheidsbewustzijn te verhogen onder onze 
medewerkers. Door de initiatieven die we hebben genomen, is het 
aantal schades behoorlijk verminderd.” Shockwatch op de 
reachtrucks heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het 
verminderen van het aantal schades. “Shockwatch registreert aan-

rijdingen en zet de truck stil bij een incident. De truck moet gere-
set worden om ‘m weer te kunnen laten rijden. “Dat kan alleen ik 
of de teamcoach. Dat moment geeft ons gelijk ook de gelegenheid 
om met de chauffeur te praten over het hoe en waarom van de ver-
oorzaakte schade. We merken ook dat het aantal schades dankzij 
Shockwatch aanzienlijk is verminderd.”

Locatie: Olst
Oppervlakte: 10.000 m2

Aantal SKU’s: 3.000
Aantal orderregels per dag: 450
Aantal medewerkers: 10 medewerkers logistiek

Genomineerde 5, AkzoNobel: Bewustwording voorop

AkzoNobel Decorative Coatings Groot Ammers heeft veiligheid al 
jaren hoog op de agenda staan. Zo heeft het bedrijf afgeschermde 
pickingplaatsen geïnstalleerd, looproutes aangebracht en acht 
‘life savings rules’ opgesteld. Ook zijn medewerkers onder meer 
verplicht gordels te dragen en is valbescherming aangebracht op 
de trucks. Heftrucks buiten zijn begrensd op 20 kilometer per uur, 
trucks voor binnen kunnen niet harder dan 5 kilometer per uur. 
Ook worden de chauffeurs regelmatig onderworpen aan training: 
“Zeker 1 à 2 keer per jaar door een extern bedrijf”, aldus Wim 
Spek, warehouse manager. “Intern houden we wekelijks een mee-

ting waarbij de week wordt doorgenomen 
en eventuele problemen op tafel komen. 
Veiligheid staat centraal.” Daarnaast werkt 
AkzoNobel volgens het Halo principe: wan-
neer een heftruckchauffeur een voetganger 
opmerkt, moet die stapvoets rijden en bin-
nen een afstand van twee meter stoppen 
en de voetganger voorrang verlenen. Volgens Spek begint veilig-
heid bij bewustwording. Om de medewerkers te overtuigen van het 
nut van veiligheidsregels wordt er gewerkt met een veiligheids-
plan: medewerkers worden onder meer via borden geattendeerd op 
hun gedrag en verder werkt de multinational met een gele kaarten 
systeem. Iedere medewerker heeft de kaarten op zak. Als zich een 
situatie voordoet die de veiligheid in gevaar brengt, moet men dit 
op de kaart noteren en inleveren bij de manager, die vervolgens 
actie onderneemt. Spek: “Bewustwording is een continu proces. 
Wij hebben een aanspreekcultuur, dat helpt ook. Alleen als je 
elkaar in positieve zin durft aan te spreken over veiligheid, kunnen 
ongevallen worden voorkomen.”

Locatie: Groot Ammers
Oppervlakte magazijn: 5.700 m2

Aantal sku’s in opslag: 1.700
Aantal medewerkers: 9 fte (5 vast, 4 inhuur)
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Edwin Henssen, Abbott Biologicals 

Wim Spek, AkzoNobel
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