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EVC branche-meetstandaard voor Hef-Reachtruckchauffeur EVO en CKO  
 
 
 Beoordelingscriteria 

 
 
Werkproces: 
 
Het uitvoeren van de 
aanvangscontrole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkproces: 
 
Het verzorgen van 
het interne transport 
met gebruik van de 
heftruck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het uitvoeren van de aanvangscontrole 

De kandidaat 
controleert de aanwezigheid van typeplaat, veiligheidsstickers, keuringsticker en 
instructieboekje 

controleert banden/velgen (bandenspanning), beschadigingen, kap en lastrek 

controleert de urenteller op het dashboard 

controleert kabels, stekkers,vergrendeling en algemene conditie (vuil, 
aanwezigheid van vocht) 

koppelt de tractiebatterij op de juiste wijze aan 

controleert tractiebatterij/gastank met toebehoren 

controleert motoroliepeil, koelvloeistof, remvloeistof 

controleert stoel, stuur en gordel 

controleert veiligheidsschakelaar of hoofdschakelaar, dodemansknop en of 
stoelschakelaar 

kan het instrumentenpaneel aflezen 

controleert parkeerrem en bedrijfsrem c.q. elektromagnetische rem 

controleert de werking van het hefsysteem en kettingen en 
overstort/veiligheidsventiel 

controleert vorken (lepels) op beschadigingen 

controleert stuurspeling, claxon, verlichting en eventueel de ruitenwissers 

controleert het voertuig op algehele lekkages 

Controleert het rijparcours 

Het verzorgen van intern transport 

De kandidaat 
werkt met de voorgeschreven Persoonlijke Beschermings middelen (PBM) 

is op de hoogte van de veiligheidsregels in het bedrijf 

houdt zich op de hoogte van de (bedrijfs-) veiligheidsvoorschriften 

is op de hoogte van de geldende verkeersvoorschriften 

weet de betekenis van de gevarensymbolen 

kent de voorkomende behandelingsetiketten 

geeft blijk van het belang van veiligheid voor zichzelf en zijn collega’s en het 
bedrijf 

neemt de juiste zithouding aan 

heeft inzicht in het stuurgedrag van de machine (drie of vier wieler) 

zet de vorken c.q.. lading in de juiste stand voor en tijdens het rijden 

weet op het juiste moment in- en uit te reachen (bij gebruik reachtruck) 

toont de juiste attitude (professionele houding) 

lost vrachtwagens met aangevoerde producten volgens voorschriften

gebruikt de juiste hulpmiddelen 

slaat aangevoerde producten op de juiste plaats op

transporteert producten conform de voorschriften naar de juiste plaatsen 
rijdt,  indien onbeladen, met de vorken op de juiste hoogte 

past de rijsnelheid aan de omstandigheden aan 

weet het verschil tussen snelheid en efficiëncy en kan daartussen afwegingen 
maken 
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kent de verschillende soorten pallets en opslagmethoden 

rijdt de routes efficiënt en effectief, zodanig dat orders tijdig op de juiste plaats 
zijn 
bestuurt het transportmiddel behendig zonder schade aan te brengen aan product 
en omgeving 
kijkt goed, voor, achter en opzij 

parkeert de truck op de juiste wijze (vorken laag, mast voorover) 

registreert productverplaatsingen

signaleert en meldt eventuele manco’s of gebreken aan leidinggevende 
stelt de juiste prioriteiten bij spoedorders

herkent en signaleert onveilige situaties en handelt hier naar

werkt accuraat en voorkomt derving of schade, ook onder tijdsdruk

verzorgt het juiste onderhoud aan machines en transportmiddelen

houdt de werkruimte schoon en opgeruimd en scheidt het afval op juiste wijze 
werkt samen met collega’s

spreekt anderen aan op onveilig gedrag 

kan lastdiagrammen lezen en weet hoe zwaar er getild mag worden 
 

kan beschrijven hoe het zwaartepunt van de truck en lading is en hoe deze wijzigt 
als de lading wordt opgetild 



   

 


