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Voorwoord

Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is een 
verantwoordelijkheid van de havenbedrijven. Daarnaast dient een 
havenwerker, die zich bezighoudt met het laden en lossen, zelf bewust te 
zijn van de veiligheidsrisico’s om hem heen. 

Dit boek bevat algemene kennis over veiligheid en veilig werken, 
maar ook specifieke kennis over het veilig werken in de haven op een 
breakbulk-, bulk-, container- en roro- terminal. Het zet op een rij wat 
de veiligheidsregels zijn en waar de gevaren op de terminal of in het 
warehouse kunnen ontstaan en worden voorkomen. 

Het boek is samengesteld voor allen die bij een havenbedrijf of op een 
terminal werken. Wij hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan 
het veilig (leren) werken in de havens en het verminderen van het aantal 
ongevallen.

Kees Benning
Raymond van der Sluis
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Inleiding

De op- en overslag in de haven is een alles verbindende factor in de 
internationale –maritieme - logistieke keten. In een havengebied zijn veel 
stuwadoors-, opslag-, en distributiebedrijven actief die een onderdeel 
zijn van deze maritieme logistiek. 

In het havengebied vinden de laad- en loswerkzaamheden van allerlei 
producten en goederen plaats. Hierbij staat veilig werken altijd centraal.

Naast basiskennis voor het veilig werken bevorderen we het 
veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag door het gebruik van vele 
praktijkvoorbeelden. 

Veilig werken in de haven bestaat uit vier onderdelen. 

In het eerste deel behandelen we de wet- en regelgeving met betrekking 
tot veiligheid, het bevorderen van veilig en gezond gedrag en het maken 
van een risicoanalyse. 

In het tweede deel behandelen we het beheersen van specifieke gevaren, 
zoals bij brand en calamiteiten met gevaarlijke stoffen en het beheersen 
van incidenten. 

In het derde deel behandelen we de uitvoering van de werkzaamheden 
op de veilige manier. Hierin komen de volgende zaken aan de orde: 
gezond werkgedrag, persoonlijke beschermingsmiddelen, het werken met 
gereedschappen en hijsgereedschappen, het rijden met een vorkheftruck, 
het werken op hoogte en in besloten ruimten. 

In het vierde deel ten slotte beschrijven we het veilig werken op een 
container-,  breakbulk- , bulk-, roro-terminal en in een warehouse.  
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Ondersteuning voor de lezer
In de tekst zijn kernwoorden te vinden. Deze woorden staan ook in het 
register achterin het boek en zijn dus makkelijk terug te vinden indien 
het boek als naslagwerk gebruikt wordt.

In het boek zijn afbeeldingen opgenomen waarmee situaties van veilig 
werken inzichtelijk worden gemaakt.
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