TILHULPMIDDELEN
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Sociaal Fonds Taxi
Postbus 154
4100 AD Culemborg
Telefoon 0345 478 473
Fax 0345 478 480

www.sociaalfondstaxi.nl

Inhoud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 Handschoenen

Haak
Handschoenen
Kofferbakliftje
Draaistoel
Schuifmat
Tapijtje
Draaikussen
Glijzeil
Extra beugel
Knielkussen

Toelichting
Met stevige handschoenen heb je meer grip en kun
je veiliger tillen.
Voordelen:
> je hebt een betere grip en je kunt daardoor veiliger
en beter tillen;
> goedkoop.
Nadelen:
> je moet ze steeds aan en uit doen.

1 Haak
Toelichting
Met een haak op een steel kun je een koffer die ver weg
staat naar je toe schuiven, zodat je de koffer makkelijk
kunt pakken.
Voordelen:
> handig om koffers naar je toe te trekken als ze ver in
de auto staan;
> goedkoop;
> makkelijk op te bergen al je ‘m niet nodig hebt.
Nadelen:
> hij kan gaan rondslingeren in de auto als je ‘m niet op
een vaste plaats neerlegt of ophangt.

3 Kofferbakliftje
Toelichting
Een kofferbakliftje is een zwenkend gemotoriseerd
hijskraantje dat je in de kofferbak monteert. Je kunt er
zware dingen mee in en uit de kofferbak tillen.
Voordelen:
> je kunt zware bagage zonder noemenswaardige
fysieke belasting in en uit de kofferbak tillen.
Nadelen:
> het in en uit de auto ‘tillen’ van koffers kost meer tijd;
> het liftje kost (ook ingeklapt) ruimte in de kofferbak;
> vrij kostbaar;
> het liftje is in de auto bevestigd en kan dus niet
gemakkelijk naar een andere auto worden verplaatst.

4 Draaistoel
6 Tapijtje

Toelichting
Een draaistoel kun je een kwartslag draaien, zodat
de passagier niet meer hoeft te draaien bij het in- en
uitstappen. Er zijn ook draaistoelen die tevens naar
beneden kunnen bewegen, zodat het instappen nog
makkelijker gaat.

Toelichting
Een tapijtje monteer je aan de binnenkant van de kofferbak.
Als je de klep opendoet, klap je het tapijtje over de bumper.
Voordelen:
> je kunt leunen tegen de bumper;
> je hoeft daardoor zo min mogelijk in de kofferbak te reiken;
> je kunt de koffer over de bumper schuiven zonder kans op
beschadiging (van de koffer én de auto!);
> je kleding wordt niet vies;
> goedkoop;
> makkelijk zelf te maken.

Voordelen:
> handig voor klanten die problemen hebben met
in- en uitstappen;
> het vermindert de belasting voor de chauffeur, omdat
hij/zij minder hoeft te helpen bij het in- en uitstappen;
> extra service voor de klant.
Nadelen:
> is niet bij elk type auto aan te brengen;
> vrij kostbare aanpassing;
> is niet gemakkelijk over te plaatsen van de ene naar de
andere auto;
> niet toepasbaar op de achterbank.

5 Schuifmat
Toelichting
Een schuifmat leg je in de kofferbak. Omdat de schuifmat
wat gladder is, gaat het naar je toe trekken of wegduwen
van koffers makkelijker.
Voordelen:
> je kunt de koffers makkelijk over de laadvloer
schuiven;
> goedkoop;
> gemakkelijk zelf aan te brengen.
Nadelen:
> bij een te gladde schuifmat kunnen de koffers
tijdens de rit gaan schuiven.

Nadelen:
> je moet steeds het tapijtje over de bumper klappen.

7 Draaikussen
Toelichting
Een draaikussen leg je los op de bijrijderstoel. Het zijn in feite
twee zachte schijven die ten opzichte van elkaar kunnen draaien.
Passagiers die moeilijk ter been zijn, kunnen er makkelijk op
draaien bij het in- en uitstappen.
Voordelen:
> handig voor klanten die problemen hebben met in- en
uitstappen;
> het vermindert de belasting voor de chauffeur, omdat hij/zij
minder hoeft te helpen bij het in- en uitstappen;
> extra service voor de klant;
> kosten zijn gering.
Nadelen:
> het kussen blijft onder de klant zitten tijdens de rit, het zitcomfort
van de stoel verandert daardoor;
> bij hoge zijwangen van de autostoel zit het niet altijd comfortabel.

8 Glijzeil
Toelichting
Een glijzeil leg je los op de bijrijderstoel. Het zijn twee lagen glad
materiaal die over elkaar schuiven. Passagiers die moeilijk ter been
zijn, kunnen er makkelijk op draaien bij het instappen.
Voordelen:
> handig voor klanten die problemen hebben met instappen;
> het vermindert de belasting voor de chauffeur bij het instappen;
> extra service voor de klant;
> kosten zijn gering;
> gemakkelijk te verwijderen terwijl de klant er nog op zit;
> het glijzeil kost vrijwel geen opbergruimte.

10 Knielkussen

Nadelen:
> het glijzeil moet in verband met de veiligheid worden verwijderd
bij aanvang van de rit;
> het verwijderen vereist enige handigheid van de chauffeur;
> het glijzeil is niet toepasbaar bij het uitstappen.

Toelichting
Een knielkussen leg je onder je knieën als je op je knieën aan het
werk moet.
Voordelen:
> handig om op te knielen bij het vastzetten van rolstoelen
in de bus;
> lage kosten;
> stimuleert om door de knieën te gaan, in plaats van voorovergebogen te werken.

9 Extra beugel
Toelichting
Een extra beugel, die je in de auto bevestigt, maakt het in- en
uitstappen makkelijker. De passagier kan zich daaraan vasthouden
of optrekken.
Voordelen:
> handig voor klanten die problemen hebben met in- en uitstappen;
> het vermindert de belasting voor de chauffeur bij het helpen
in- en uitstappen;
> extra service voor de klant;
> minder kans op afgeknelde vingers van de passagier.
Nadelen:
> ziet er wellicht minder mooi uit;
> pas op voor stoten hoofd.

Nadelen:
> extra hulpmiddel dat kan gaan rondslingeren in de bus als je
het niet op een vaste plaats neerlegt.

Meer informatie
Tilhulpmiddelen zijn er om het tillen gemakkelijker te maken en de
fysieke belasting te verminderen. Voor vragen en meer informatie, bel of
e-mail de Arbo-coaches van Sociaal Fonds Taxi:
telefoon 0345 478 478
e-mail arbodesk@sociaalfondstaxi.nl

