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Checklist Praktijkcoaching fysieke belasting

NAAM MEDEWERKER :

DATUM :

LOKATIE
:
COACH :

Hier staan de items weergegeven die worden besproken en getraind.

1. Intro gesprek + oefeningen worden vooraf gehouden.

2. Omgang rolcontainers.
Omgang rolcontainers
A

Worden de rolcontainers met twee handen
vastgepakt ?

B

Worden de containers op de goede hoogte
vastgepakt?

C Worden de rolcontainers rustig in een draaiende
beweging gebracht of is er meer explosief ?
D Wordt bij het in beweging brengen voldoende het
lichaamsgewicht gebruikt ?
E

F

Worden de rolcontainers waar mogelijk geduwd ?

Wanneer de medewerker een rolcontainer in
beweging trekt, doet hij dit dan met een goede
techniek ?

G Is er een eindstand in schouder?

H Is er een eindstand in de rug ?

I

Kan de medewerker een rolcontainer met een
goede techniek omdraaien van trekken naar duwen

J

Kan de medewerker ook uitleggen waarom
deze techniek en kennis belangrijk is?

Resultaat
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3. Is men bekend met de parallel/45 graden techniek
Omgang in / uit stapelen van containers
A

Resultaat

Worden de colli op een juiste wijze in de
parallelstand beweging in / uitgepakt ?

B

Worden de colli op een juiste wijze in de
45 graden beweging in /uit gepakt?

C Kan de magazijnmedewerker ook uitleggen waarom
hij/zij kiest voor één van deze bewegingen.
4. Omgang andere zaken.
A

Resultaat

Wordt de orderpicktruck op een logische
plaats neergezet ?

B

Hoe stapt men op de orderpicktruck ?
En hoe stapt men van de orderpicktruck af ?

C Scant men zowel rechts als links ?
(symmetrisch)

E

Wordt op de juiste wijze gescand ?
(geen gestrekte arm)

F

5. Houding van de medewerker tegenover de cursus "Fysieke belasting".
Houding

A

Is de uitleg van de training goed overgekomen ?

B

Houding tegenover deze cursus.

Resultaat

