
Bepalen maximaal aantal te tillen kazen bij het laden en lossen 
 

Groen= geen knelpunt er is geen actie nodig 

Oranje= Overschrijding tilnorm, streef naar knelpuntvermindering door het nemen van maatregelen 

Rood= niet acceptabel, mechanisatie (bronaanpak) is nodig 

 

 
Toelichting beslistabel: 

 Soort Kaas: dit zijn de vier meest voorkomende soorten kaas, de tabel is niet geschikt voor beoordeling laden/lossen Edammers 

 Aantal lagen in de auto: bij 3 lagen ligt alle kaas op planken en wordt tussen knie en schouderhoogte getild, bij 4 lagen ligt de onderste laag op de laadvloer; 

 Tillen met huidige werktechniek: voornamelijk op ėėn plek staan en veel reiken en draaien met de rug 

 Tillen met juiste werktechniek: steeds recht voor de kaas staan en bij elke een stap zetten tijdens het tillen waardoor draaien en reiken sterk beperkt wordt, deze 
werktechniek vraagt een goede instructie (zie Tilinstructie) 

 Tillen met 3 man: hierbij heeft steeds een van de drie kaastillers beurtelings rust  

                                                           
1
 Een situatie is ook rood als deze is onder geen van de groene of oranje condities valt. 

Beslistabel 
kaas laden en 

lossen 

Toegestaan aantal kazen en aantal minuten tillen pp / per dag  

 

Soort kaas Aantal lagen 
in auto 

En/of werken 
vanuit boxen 

Tillen met huidige 
werktechniek 

Tillen met juiste 
werktechniek 

Tillen met juiste  
werktechniek en 

met 3 man 
werken 

Tillen met juiste 
werktechniek 

Tillen met juiste  
werktechniek en 

met 3 man 
werken 

Mechanisatie is 
nodig

1
 

Kaas 10 KG 
Rond 

3 420 stuks of 53 min 651 stuks of 100 
min 

716 stuks of 134 
min 

1302 stuks of 200 
min 

1432 stuks  of 
268 min 

Bij meer dan 
1432 stuks 

Kaas 12,3 KG 
Rond 

3 300 stuks of 38 min 465 stuks of 71 min 512 stuks of 95 
min 

930 stuks of 142 
min 

1024 stuks of 
190 min 

Bij meer dan 
1024 stuks  

Kaas  15 KG 
blok  

3 180 stuks of 26 min 280 stuks of 51 min 308 stuks of 68 
min 

560 stuks of 102 
min 

616 stuks of 176 
min 

Bij meer dan 
616 stuks 

Kaas 17,5 KG 
blok of rond  

3 108 stuks of 18 min 168 stuks of 34 min 210 stuks of 45 
min 

336 stuks of 68 
min 

420 stuks of 90 
min 

Bij meer dan 
420 stuks 

Kaas 10 KG 
Rond 

4 of boxen 315 stuks  of 40 
min 

461 stuks  of 75 
min 

537 stuks  of 101 
min 

977 stuks  of 150 
min 

1074 stuks  of 
201 min 

Bij meer dan 
1074 stuks 

Kaas 12,3 KG 
Rond  

4 of boxen 225 stuks of 29 min 349 stuks of 53 min 384 stuks of 71 
min 

698 stuks of 107 
min 

768 stuks of 143 
min 

Bij meer dan 
786 stuks 

Kaas  15 KG 
blok  

4 of boxen 135 stuks of 20 min 210 stuks of 38 min 231 stuks of 51 
min 

420 stuks of 77 
min 

462 stuks of 132 
min 

Bij meer dan 
462 stuks 

Kaas 17,5 KG 
blok of rond  

4 of boxen  81 stuks of 14 min 126 stuks of 26 min 158 stuks of 34 
min 

252 stuks of 51 
min 

315 stuks of 68 
min 

Bij meer dan 
315 stuks 


