
Praktische workshops (op afstand via MS Teams) Arbo Technische Groothandel 

In het voorjaar en de zomer boden we MS teams sessies aan ter ondersteuning van preventiemedewerkers en HR bij het werken aan veilig en gezond werk 

in de Technische Groothandel. De deelnemers gaven aan dit een zeer goede werkwijze te vinden en dus bieden we ook dit najaar weer praktische 

workshops ‘op afstand’ aan. Een stukje inleiding door de deskundige en vervolgens met de deelnemers kijken hoe dit in praktijk te brengen. Zie 

onderstaande data. Aanmelden via arbohelpdesk@technischegroothandel.org. De organisator stuurt je een link in MS Teams naar de digitale workshop, 

je hoeft daarvoor geen speciaal programma op jouw computer te hebben, je krijgt automatisch toegang. 

PLANNING 
Wanneer (datum/tijd)  

MENUKAART 
Thema  

Korte toelichting Wie  

8 november 2021 
9.00 - 10.00 uur 

Alleen werken 
Alleen werken, mag dat? Alleen werken leidt tot extra veiligheids- en 
gezondheidsrisico's. Hoe organiseer je het alleen werken zodat risico's worden 
beheerst en welke maatregelen zijn zinnig.  

Mirjam  

8 november 2021 
11.00 - 12.00 uur 

Aanpak Lichamelijke belasting in de AC 
In de Arbocatalogus Lichamelijke Belasting is opgenomen dat je de lichamelijke  
belasting moet beoordelen. Hoe ga je hier praktisch mee aan de slag en kom je tot 
een beheersplan ter verbetering van de huidige situatie.  

Mirjam  

8 november 2021 
13.00 - 14.00 uur 

Thuiswerken (en hybride werken) 
Thuiswerken, dat doen we tegenwoordig (bijna) allemaal. Dit heeft veel impact op de 
organisatie en haar medewerkers. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat leren we 
hiervan voor het vormgeven van gezond thuiswerken.  

Mirjam  

12 november 2021 
8.30 - 9.30 uur 

RIE actualiseren 

De Risico-inventarisatie en -evaluatie heeft onderhoud nodig. Dat is zeker het geval 
nu er een nieuwe vragenlijst is gekomen. Moet de RIE dan helemaal opnieuw 
ingevuld worden? Hoe doe je dat praktisch? Hoe vaak moet de RIE vernieuwd? Moet 
die dan ook opnieuw getoetst? 

Raymond 

12 november 2021 
10.00 - 11.00 uur 

Branche afspraak keuren magazijnstelling 
Welke magazijnstellingen moeten periodiek gekeurd worden?  Door wie? Hoe vaak 
en waarop? Hoe kan ik dat regelen in mijn bedrijf?  

Raymond  

12 november 2021 
11.30 - 12.30 uur 

Branche afspraken heftruck-opleiding 

Het heftruckcertificaat biedt in veel gevallen geen garantie op 'voldoende bekwaam' 
om met de mobiele transportmiddelen te werken. Maar wat dan wel? Voor de 
nieuwe Arbocatalogus werken we met opleidingsvereisten die beter aansluiten op 
het feitelijk werk. Hoe regel je dat dit ook gaat werken binnen jouw bedrijf?  

Raymond   
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15 november 2021 
9.00 - 10.00 uur 

Thuiswerken (en hybride werken) 
Thuiswerken, dat doen we tegenwoordig (bijna) allemaal. Dit heeft veel impact op de 
organisatie en haar medewerkers. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat leren we 
hiervan voor het vormgeven van gezond thuiswerken.  

Mirjam  

15 november 2021 
11.00 - 12.00 uur 

Alleen werken 
Alleen werken, mag dat? Alleen werken leidt tot extra veiligheids- en 
gezondheidsrisico's. Hoe organiseer je het alleen werken zodat risico's worden 
beheerst en welke maatregelen zijn zinnig.  

Mirjam  

15 november 2021 
13.00 - 14.00 uur 

Aanpak Lichamelijke belasting in de AC 
In de Arbocatalogus Lichamelijke Belasting is opgenomen dat je de lichamelijke  
belasting moet beoordelen. Hoe ga je hier praktisch mee aan de slag en kom je tot 
een beheersplan ter verbetering van de huidige situatie.  

Mirjam  

15 november 2021 
13.00 - 14.00 uur 

Branche afspraken heftruck-opleiding 

Het heftruckcertificaat biedt in veel gevallen geen garantie op 'voldoende bekwaam' 
om met de mobiele transportmiddelen te werken. Maar wat dan wel? Voor de 
nieuwe Arbocatalogus werken we met opleidingsvereisten die beter aansluiten op 
het feitelijk werk. Hoe regel je dat dit ook gaat werken binnen jouw bedrijf?  

Raymond   

15 november 2021 
14.30 - 15.30 uur 

RIE actualiseren 

De Risico-inventarisatie en -evaluatie heeft onderhoud nodig. Dat is zeker het geval 
nu er een nieuwe vragenlijst is gekomen. Moet de RIE dan helemaal opnieuw 
ingevuld worden? Hoe doe je dat praktisch? Hoe vaak moet de RIE vernieuwd? Moet 
die dan ook opnieuw getoetst? 

Raymond 

15 november 2021 
16.00 - 17.00 uur 

Branche afspraak keuren magazijnstelling 
Welke magazijnstellingen moeten periodiek gekeurd worden?  Door wie? Hoe vaak 
en waarop? Hoe kan ik dat regelen in mijn bedrijf?  

Raymond  

16 november 2021 
9.00 - 10.00 uur         

Ongewenst gedrag 
Pesten, discriminatie, ongewenst gedrag? 'Dat komt bij ons niet voor'… dit is een 
veelgehoorde reactie van werkgever. Houden zo! Hier helpt een goed preventief 
vangnet bij, en hoe organiseer ik dat nou op een handige manier? 

Michiel 

16 november 2021 
10.30 - 11.30 uur         

Aantal BHV-ers en kennis 
Hoe bepaal ik nu eigenlijk het aantal BHV-ers dat ik binnen mijn BHV-organisatie 
nodig heb, en wat moeten zij allemaal kennen en kunnen? 

Michiel  

17 november 2021  
13.00 - 14.00 uur  

Help!Arbo! Hoe begin ik?  
Help! Arbo! Hoe begin ik? U moet eigenlijk nog beginnen met arbo. Welke stappen 
zijn dan het slimst en noodzakelijk om als eerste te gaan zetten? 

Koen  



17 november 2021 
14.30 -15.30 uur  

Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? 

Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? Het blijkt best lastig om bij brand 
mensen een gebouw uit te krijgen, zeker als er onvoldoende geoefend is. En als 
mensen eenmaal vluchten, dan blijken ze vaak niet de nooduitgangen te gebruiken. 
Een ontruimingsoefening heeft dus zeker zin. Maar hoe pak je dat op een zinnige 
manier aan? 

Koen  

22 november 2021 
9.00 - 10.00 uur  

Rol en positie Preventiemedewerker 

Rol en positie van de Preventiemedewerker. Elk bedrijf is verplicht minimaal een 
medewerker met preventietaken te benoemen. Maar wat moet zo'n 
preventiemedewerker doen? Wat moet hij of zij kennen en kunnen? Wat is zijn of 
haar positie in de organisatie? 

Koen  

22 november 2021  
11.00 - 12.00 uur  

Help!Arbo! Hoe begin ik?  
Help! Arbo! Hoe begin ik? U moet eigenlijk nog beginnen met arbo. Welke stappen 
zijn dan het slimst en noodzakelijk om als eerste te gaan zetten? 

Koen  

24 november 2021 
9.00 - 10.00 uur         

Ongewenst gedrag 
Pesten, discriminatie, ongewenst gedrag? 'Dat komt bij ons niet voor'… dit is een 
veelgehoorde reactie van werkgever. Houden zo! Hier helpt een goed preventief 
vangnet bij, en hoe organiseer ik dat nou op een handige manier? 

Michiel 

24 november 2021 
10.30 - 11.30 uur         

Aantal BHV-ers en kennis 
Hoe bepaal ik nu eigenlijk het aantal BHV-ers dat ik binnen mijn BHV-organisatie 
nodig heb, en wat moeten zij allemaal kennen en kunnen? 

Michiel  

1 december 2021 
13.00 -14.00 uur  

Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? 

Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? Het blijkt best lastig om bij brand 
mensen een gebouw uit te krijgen, zeker als er onvoldoende geoefend is. En als 
mensen eenmaal vluchten, dan blijken ze vaak niet de nooduitgangen te gebruiken. 
Een ontruimingsoefening heeft dus zeker zin. Maar hoe pak je dat op een zinnige 
manier aan? 

Koen  

1 december 2021 
14.30 -15.30 uur  

Rol en positie Preventiemedewerker 

Rol en positie van de Preventiemedewerker. Elk bedrijf is verplicht minimaal een 
medewerker met preventietaken te benoemen. Maar wat moet zo'n 
preventiemedewerker doen? Wat moet hij of zij kennen en kunnen? Wat is zijn of 
haar positie in de organisatie? 

Koen  

 

Meld je aan via arbohelpdesk@technischegroothandel.org. De organisator stuurt je een link in MS Teams naar de workshop, je hoeft daarvoor geen speciaal 

programma op jouw computer te hebben, je krijgt automatisch toegang. 
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