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7e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel 

 
dinsdag 18 juni 2019, aanvang 13.00 uur 

in het Hotel van der Valk Vianen 
 

 
Wat gaan wij doen? 
Op de 7e landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel bieden wij gerichte informatie 
over het invullen van gezond en veilig werken in de Technische Groothandel.  
 
Deze dag is bedoeld als voeding voor de preventiemedewerkers en andere personen die in de 
bedrijven actief zijn met arbeidsomstandigheden, verzuim en duurzame inzetbaarheid. Ook dit 
jaar gaan we concreet aan de slag met inhoudelijke thema’s. Met deskundigen en collega’s krijg 
je inzicht in hoe je de preventie effectief in kan vullen. Er is volop ruimte voor jouw vragen en 
voor jouw inbreng.  
 
Dit jaar staat het tegengaan van risico’s op ongevallen met transportmiddelen centraal (maar 
dat is zeker niet alles)!  Ongevallen met transportmiddelen en hijsen hebben veel ellende 
veroorzaakt. Dat willen wij zo veel mogelijk tegengaan. Wij beginnen met ‘opleiden’ nieuwe 
stijl. Daarna blikken wij terug op een ernstig ongeval met iemand die dit van dichtbij heeft 
meegemaakt.  
 
Veilig gedrag is daarin een cruciaal thema. Hoe bouw je aan een bedrijf waarin veilig gedrag 
vanzelfsprekend wordt. In dat kader laten we zien wat de koplopergroep ‘Code gezond en veilig 
bedrijf Technische Groothandel’ hierin heeft ontwikkeld.  
 
Wie zijn ‘wij’? 
Wij zijn de Arbocommissie Technische Groothandel. Wij zijn ingesteld door sociale partners in 
de Technische Groothandel om Arbo een plek te geven in de sector. 
Zie voor meer informatie onze website www.arbotechnischegroothandel.nl  
 
Programma en thema’s 
Kijk op de volgende pagina’s voor het programma en de thema’s van de 7e Landelijke 
Preventiemiddag. 
 
Aanmelden en kosten 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
Deelname is gratis aangezien deze dag geheel wordt bekostigd vanuit het Arboproject 
Technische Groothandel!   
 

Graag ontmoeten wij je op 18 juni vanaf 13.00 uur bij van der Valk te Vianen! 

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
https://www.hotelvianen.nl/routebeschrijving/
http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
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Programma 7e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel  
 
Datum: Dinsdag 18 juni 2019 
Tijd:  13.00 – 17.00 uur 
Locatie: Hotel Van der Valk te Vianen 
 
13.00 uur: Inloop en ontvangst 
 
13.15 uur: Opening en intro 

Een korte introductie met actualiteiten over ‘Preventie in de 
Technische Groothandel’. 

 
13.30 uur: Opleiding heftruck e.a. voor de TG (Evofenedex) 

Wij presenteren de opleiding nieuwe stijl in de Technische 
Groothandel. Met EVO Fenedex is een nieuwe vorm van opleiden 
ontwikkeld. Wat houdt dit in en wat zijn de achtergronden?  
 

14.00 uur: Ernstige ongevallen: ervaringsdeskundige, hoe voorkom je dat? 
Wij bekijken met een ‘ervaringsdeskundige’ wat gevolgen van zo’n 
ongeval zijn, wat er gebeurt na zo’n ongeval. Wat kunnen wij wel en 
niet beïnvloeden om dergelijke ongevallen te voorkomen? Hoe kijken 
wij daar naar vanuit de ‘code gezond en veilig bedrijf in de 
Technische Groothandel’. 

 
14.30 uur: Pauze  

Ideaal moment tijdens een heerlijke lunch (bij) te praten en vragen te 
stellen. 
  

14.45 uur: Workshopronde 1 
Er zijn vijf verschillende workshops beschikbaar waarin we dieper in 
gaan op een thema. Op de volgende bladzijde vind je de thema’s 
waar de workshops over gaan. 
 

15.30 uur: Workshopronde 2 
 
16.15 uur: Afsluiting en napraten onder het genot van een drankje en een 

hapje 
 

17.00 uur: Sluiting Preventiemiddag 

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
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Thema’s 7e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel 

Met de arbo-ambassadeurs en andere specialisten wordt voor volgende thema’s 

bekeken hoe je dit in jouw praktijk kunt invullen. Dit is de inhoud die wij vooraf 

gepland hebben, maar er is altijd volop ruimte om eigen vragen in te brengen. 

Heb je zelf dringende vragen die je graag op de Landelijke Preventiemiddag met 

collega’s en deskundigen wilt bespreken, dan horen wij dat graag. Wij kunnen 

uiteraard de thema’s nog aanpassen. Geef deze vraag dan aan bij de aanmelding, 

dan kunnen wij er rekening mee houden in de voorbereidingen. 

1. De nieuwe stijl opleiden hef- en reachtruck e.a.  
Dit is een verdieping op de presentatie van EVO Fenedex. Er wordt dieper 
ingegaan op de samenstelling van de opleiding en hoe dit is in te passen in jouw 
praktijk. 
 
2. Arbobeleid praktisch goed geregeld 
Er is een heleboel te regelen, maar hoe doe je dit nu zo praktisch mogelijk. Hoe 
hou je overzicht en besteed je voldoende aandacht aan de zaken die er echt toe 
doen.  
 
3. Hoe krijg je dat gedrag voor elkaar? Sanctie of… 
Afspraken zijn mooi, maar daarmee is het gewenste gedrag nog niet geregeld. 
Hardnekkige ‘zondaars’, onwillige leiding, wat is daarop jouw antwoord? We 
kijken naar de onderliggende motieven en hoe je die ombuigt naar het gewenste 
gedrag. 
 
4. Gevaarlijke stoffen in huis, wat regel je daarvoor? 
In de Technische Groothandel worden niet heel veel gevaarlijke stoffen gebruikt, 
maar er staan er vaak wel een heleboel opgeslagen. Hoe doe je dat slim, hoe 
voorkom je risico’s en wat doe je om voldoende voorbereid te zijn op incidenten?  
 
5. Gezond tillen, dragen, duwen, trekken, staan, zitten: Fysieke belasting in 
de praktijk. 
Slim omgaan met de fysieke belasting blijft een belangrijk aandachtspunt om de 
duurzame inzetbaarheid te waarborgen. Hoe doe je dit in de praktijk van de 
Technische Groothandel?  
 
Let op: het is niet nodig om tevoren aan te geven aan welke workshop je wilt 
deelnemen. Dat bepaal je zelf op 18 juni! 

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org

