
Praktische MS Teams workshops Arbo Technische Groothandel 

 

PLANNING 
Wanneer 
(datum/tijd)  

MENUKAART 
Thema  

Korte toelichting Wie 

26 januari 
8.30 - 9.30 uur 

RIE actueel houden 
Hoe hou je de RIE actueel? De RIE is een tijdje geleden uitgevoerd. Het bedrijf 
verandert, we nemen nieuwe maatregelen. Het RIE instrument van de branche 
wordt aangepast. De Arbocatalogus wordt aangepast. Hoe werk je de RIE bij? 

Raymond 

26 januari 
10.00 – 11.00 

Wat betekent de Arbocatalogus voor jouw bedrijf?  
De Arbocatalogus is een wettelijk instrument: werkgevers en vakbonden hebben 
hierin afgesproken hoe maatregelen getroffen worden in de sector om veilig en 
gezond werk te waarborgen. Maar wat geldt er nou precies? 

Raymond 

26 januari 2022 
11.30-12.30 uur 

Opleidingen mobile transportmiddelen 

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 

28 januari 2022 
9.00 - 10:00 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 

28 januari 2022 
11.00 - 12.00 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 

28 januari 2022 
13.30 - 14.30 uur 

Criteria voor een goede bedrijfsarts 

De bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuim en re-integratie. Dat doet hij vanuit een 
onafhankelijke rol. Maar ook is hem een belangrijke rol toebedeeld om te 
voorkomen dat medewerkers ziek worden door het werk. Hoe vult jullie bedrijfsarts 
die rol goed in? 

Koen 

28 januari 2022 
15.00 – 16.00 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 



31 januari 2022  
9.00 - 10.00 uur 

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

Raymond 

31 januari 2022  
10.00 - 11.00 uur 

Risico en veiligheid van Lithium-ion accu’s 

Lithium-ion accu’s brengen nieuwe risico’s met zich mee. Brandgevaar en 
moeilijkheden bij het blussen van brand maken het nodig nieuwe 
veiligheidsmaatregelen te nemen. Wat is de stand van zaken wat betreft de 
vereisten en beste werkwijze? 

Raymond 

31 januari 2022  
11.30 – 12.30 uur 

CE hoge zichtbaarheidskleding verplicht? 

Is CE hoge zichtbaarheidskleding verplicht in jouw magazijn? Waar heftrucks en 
andere vervoermiddelen rijden is een goede zichtbaarheid van personen die daar in 
de buurt lopen belangrijk. Er is een norm voor hoge zichtbaarheidskleding. Hoe zit 
dit precies? 

Raymond 

3 februari 2022 
13.00 - 14.00 uur 

NEN 3140 Keuren elektrische gebouwinstallaties 
Moet de vaste elektrische installatie ook periodiek gekeurd worden?  Door wie? 
Hoe vaak en waarop?. Hoe kan ik dat regelen in mijn bedrijf?  

Raymond 

3 februari 2022 
14.30 - 15.30 uur 

Explosieveiligheidsdocument opladen natte accu’s 
Bij het opladen van natte accu’s kan er explosierisico optreden. Daarom is een 
analyse nodig om vast te stellen welke maatregelen er genomen moeten worden op 
de laadplaats. Dat leg je vast in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). 

Raymond 

7 februari 2022 
09.00 - 10.00 uur 

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

Mirjam 

7 februari 2022 
11.00 - 12.00 uur 

Hybride werken - thuiswerken 
Voor een deel 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 

7 februari 2022 
13.00 - 14.00 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 

7 februari 2022 
15.00 – 16.00 

Rol van de vertrouwenspersoon 
Als je ongewenst gedrag meemaakt, dan moet je als medewerker een beroep 
kunnen doen op de vertrouwenspersoon. Maar wat is precies de hulp die de 
vertrouwenspersoon biedt en hoe zorg je dat dit ook helpt? 

Mirjam 

9 februari 2022 
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 

9 februari 2022 
11.00 - 12.00 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 

14 februari 2022 
9.00 - 10:00 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. 

Koen 



Een ontruimingsoefening heeft dus zeker zin. Maar hoe pak je dat op een zinnige 
manier aan? 

14 februari 2022 
11.00 - 12.00 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 

14 februari 2022 
13.30 - 14.30 uur 

Criteria voor een goede bedrijfsarts 

De bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuim en re-integratie. Dat doet hij vanuit een 
onafhankelijke rol. Maar ook is hem een belangrijke rol toebedeeld om te 
voorkomen dat medewerkers ziek worden door het werk. Hoe vult jullie bedrijfsarts 
die rol goed in? 

Koen 

14 februari 2022 
15.00 – 16.00 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 

18 februari 2022 
10.00 – 11.00 uur  

Veilig werken met gevaarlijke stoffen in verpakking  

Verpakte gevaarlijke stoffen kunnen tot risico’s leiden bij verwerking in het 
magazijn. Er zijn eisen aan de verpakking van gevaarlijke stoffen, maar toch gaat dit 
wel eens mis. Hoe herken je het risico en hoe voorkom je dat het mis gaat? En als 
het mis gaat (verpakking lekt of valt) dan moet je weten wat je er mee moet doen. 
Hoe regel je dat? 

Mark 

 


