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Toolbox op- en afstappen mobiele arbeidsmiddelen 
 

Slip- en tripongevallen komen binnen onze havengemeenschap frequent voor. Zo is één op de vijf 

ongevallen te wijten aan uitglijden, struikelen en/of vallen. Sterker nog, 30% van het werkverlet valt 

toe te wijzen aan dit risico.  

In het GGPP en GJAP 2022 blijft het thema ‘slip- en tripongevallen’ één van de prioriteiten waar we 

sterk op inzetten om dit soort ongevallen te verminderen.  

 

Een belangrijk aandeel binnen dit risico, betreft het op- en afstappen van mobiele arbeidsmiddelen. 

Wat op het eerste zicht een eenvoudige handeling lijkt, kan bij een verkeerde uitvoering of een 

slecht onderhouden toestel leiden tot ernstig verlet. Enkele voorbeelden zijn voorwaarts afspringen 

van een mobiel arbeidsmiddel en daarbij slecht neerkomen en het afglijden van de opstap bij het 

betreden van een mobiel arbeidsmiddel. 

 

Sensibilisering van de werknemers is een belangrijke preventiemaatregel om dergelijke ongevallen 

te voorkomen. Daarom heeft de GIDPB een toolbox (zie bijlage) ontworpen waarin wordt toegelicht 

hoe op een correcte en veilige manier kan worden op- en afgestapt. Per mobiel arbeidsmiddel 

gelden specifieke instructies: 

 

• Kleine heftruck 

• Grote heftruck 

• ECH 

• Reach stacker 

• Straddle carrier 

• Compactlader of bobcat 

 

Naast het sensibiliseren van werknemers is het noodzakelijk dat consequent wordt toegezien op 

het naleven van de instructies. Bijkomend dienen de mobiele arbeidsmiddelen goed onderhouden 

te worden, waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de toegangswegen.  

 

 

Deze toolbox sluit aan bij de veiligheidscampagne “ ‘t is zo gebeurd” (cfr. veiligheidsbericht 

2021/32) die het thema extra onder de aandacht brengt.  
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