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Verhuizen is veel meer dan 
“inpakken en wegwezen”
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Over de sector
Er zijn een kleine 3964 arbeiders en meer dan 323 bedrijven 

aangesloten bij het SF (Concentratie in A’pen, Bru, Vl-Br)
en een 100-tal bedrijven aangesloten bij de beroepsfederatie 

(BKV) 

Slechts enkele bedrijven tellen +50 WN
Ongeveer de helft telt tussen 1-4 WN



 Meestal kleinere familiebedrijven

 Stabiele sector met weinig faillissementen, zowel nationaal als 
internationaal

 Verschillende soorten verhuisopdrachten:
Particuliere verhuizingen – Kantoorverhuizingen - Kunst en 
tentoonstellingen – Industriële verhuizingen – Internationale 
verhuizingen - Archiefbeheer – Meubelbewaring 

 PC 140.05 ‘verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante 
activiteiten’

 Verhuizing: elke overbrenging van installaties van de ene plaats 
naar de andere, onder meer:
privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, 

tentoonstellingen,ea.

met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals:
in- en uitpakken, monteren en demonteren, laden en lossen, ea.



 Gefinancierd met middelen uit het Sociaal Fonds & de Vlaamse overheid 

 Opgericht om de kwaliteit van het verhuiswerk te garanderen en verder te 
doen groeien

 Sectoraal opleidingscentrum PC 140.05

 1 ½ sectorconsulent via convenant met de Vlaamse overheid



In de praktijk:

 Belangrijk doel: zorgen voor gekwalificeerde instroom in de sector en de 
organisatie van de permanente vorming, alsook de nascholing 
vakbekwaamheid chauffeurs;

 Bedrijven ondersteunen in rekrutering en selectie.





 Goede fysieke conditie

 Gemotiveerd

 Teamwerker

 Zelfstandig kunnen werken

 Niet bang van flexibele uren

 Goede kennis NL/FR

 Communicatief

 Zit niet graag stil

 Rijbewijs B

Profiel van een 
verhuizer



Meest 
voorkomende 
arbeidsongevallen 
in de sector

• Risico’s verbonden aan het heffen, verplaatsen en tillen van 
goederen, dozen of meubels

• Risico’s verbonden aan het gebruik van de ladderlift

• Risico’s verbonden aan laden en lossen van goederen op 
vrachtwagen.



Risico’s verbonden 
aan het heffen, 
verplaatsen en 
tillen van goederen, 
dozen of meubels

Rugletsels:

 Door onnatuurlijke bewegingen of houdingen.

 Repetitieve bewegingen bij  het tillen  (draaibewegingen).

 Tillen van zware lasten.

Remediëring:

• Gebruik van juiste hef-en tiltechnieken.

• Gebruik van de juiste hulpmiddelen zoals karren, draagbanden, 
steekwagens, enz.…



Risico’s verbonden 
aan het heffen, 
verplaatsen en 
tillen van goederen, 
dozen of meubels

Kneuzingen onderste ledematen en bovenste ledematen:

• Knellingen van vingers onder last bij neerzetten

• Knellingen van voeten onder last bij neerzetten

Stoot-, knel-, snij-, pletrisico’s:

• Veroorzaakt door gevaren van buitenaf zoals: stoten tegen 
uitstekende of scherpe hoeken.

• Botsingen door slechte zichtbare hindernissen

• Snijwonden verbonden aan het werken met cutter

• Slecht opgeborgen materiaal of gereedschappen kunnen ook 
ongevallen veroorzaken.



Risico’s verbonden 
aan het gebruik van 
de ladderlift

 Opstelling ladderlift is belangrijk in het voorkomen van 
arbeidsongevallen.

 Afbakening van de werkzone is belangrijk om verkeersongevallen 
te voorkomen.

 Het veilig plaatsen van goederen op de laadbak is belangrijk om 
vallende voorwerpen te voorkomen. Welke goederen kan ik 
plaatsen en hoe? Is een veel voorkomende risicosituatie.

 Contact met bewegende of zwaaiende lasten of met zwaaiende  
of bewegende onderdelen van de lift zelf.

 Afstorten van het laadplatform door kabelbreuk;

 Invloed van het weer op de opstelling van ladderlift en goederen 
op het laadplatform.



Risico’s verbonden 
aan het gebruik van 
de ladderlift

Meest voorkomende ongevallen bij de verhuislift:

• Verlengstukken  op voet en been

• Verplettering van handen en vingers

• Uitschuiven en vallen bij laden of lossen of bij de installatie van de 
lift.

• Materiaal of goederen die naar beneden vallen.



Risico’s verbonden 
aan laden en lossen 
van goederen op 
vrachtwagen.

Meest voorkomende ongelukken tijdens het laden en lossen van 
een vrachtwagen zijn:

• Vallen van de laadbrug

• Op- en afspringen van de laadbrug door het niet in bezit zijn van 
de schofsleutel.

• Struikelen op de laadvloer.

• Vallende objecten in de vrachtwagen die in de hoogte gestapeld 
zijn of slecht vastgebonden.

• Het verplaatsen van het voertuig tijdens het laden en lossen.

• Knellen of verpletteren van de voeten tussen de laadbrug en de 
laadbak.



Preventie

 Gebruik de juiste hef –en tiltechnieken en de toebehorende 
hulpmiddelen.

 Goed gebruik van de ladderlift en vooral “ hoe kan ik veilig werken 
met de ladderlift”.

 De juiste laad –en lostechnieken toepassen

PREVENTIE = OPLEIDING



Contactgegevens: 

Juan Caballero & Gabriëlla De Taeye

juan.caballero@sfverhuizingen.be

Gabriella.de.taeye@sfverhuizingen.be

02 240 45 70

?
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