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Praktische MS Teams workshops Arbo Technische Groothandel 

maart - mei 2022 
 

Uw docenten: 

• Raymond = Raymond Crutzen Arbo-ambassadeur Technische Groothandel  
• Koen = Koen Zonneveld Arbo-ambassadeur Technische Groothandel  
• Mirjam = Mirjam van der Kooij Arbo-ambassadeur Technische Groothandel  
• Michiel = Michiel Ridder  Arbo-ambassadeur Technische Groothandel  
• Mark = Mark Fleuren  Arbo-projectleider Technische Groothandel   

 

PLANNING 
Wanneer 
(datum/tijd)  

MENUKAART 
Thema / aard bijeenkomst Korte toelichting Wie 

14 maart 2022 
13.00-14.00 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 

11 april 2022 
08.30-09.30 uur Beoordeling Lichaamstrillingen hef- en reachtruck (workshop) 

Lichaamstrillingen van mobiele transportmiddelen 
moeten beoordeeld worden of deze onder wettelijke 
grenswaarde en actiewaarde blijven. Hoe voer ik zo een 
beoordeling uit of laat deze uitvoeren? 

Raymond 

11 april 2022 
10.00-11.00 uur Mag een dieselvoertuig rijden in magazijnen (workshop) Dieselmotoremissie (DME). Welke beperkingen zijn er 

van toepassing voor dieselvrachtauto’s en heftrucks die Raymond 
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in magazijnen rijden en welke oplossingen zijn er 
(Arbocatalogus)? 

11 april 2022 
11.30-12.30 uur Opslag gevaarlijke stoffen in winkel en magazijnen (workshop) 

Opslag gevaarlijke stoffen. Welke eisen worden hieraan 
gesteld als ze opgeslagen worden in magazijnen en 
winkel. Wat zegt PGS 15 en het Activiteitenbesluit 
hierover? 

Raymond 

26 april 2022 
08.30-09.30 uur Wat betekent de Arbocatalogus voor jouw bedrijf? (webinar) 

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 april 2022 
10.00-11.00 uur RIE actueel houden (webinar) 

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 april 2022 
11.30-12.30 uur Keuring magazijnstellingen (workshop) 

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

Raymond 

4 mei 2022 
09.00-10.00 uur Help! Arbo! Hoe begin ik? (workshop) 

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 

4 mei 2022 
11.00-12.00 uur Rol en positie Preventiemedewerker (workshop) 

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 

4 mei 2022 
13.30-14.30 uur Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? (workshop) 

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 
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4 mei 2022 
15.00-16.00 uur 

Binnenklimaat op kantoor en in het magazijn: wat zegt de wet 
en hoe kunnen we het verbeteren? (workshop) 

In technische groothandels is het binnenklimaat niet 
altijd behaaglijk. Op sommige plekken en in sommige 
jaargetijden is het te warm of juist te koud. Welke 
maatregelen zijn mogelijk?     

Koen 

9 mei 2022 
09.00-10.00 uur Rol van de vertrouwenspersoon (workshop) 

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 mei 2022 
11.00-12.00 uur 
 

Hybride werken – thuiswerken (workshop) 

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 

11 mei 2022 
09.00-10.00 uur Ongewenst gedrag (thema-overleg) 

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 

11 mei 2022 
11.00-12.00 uur Aantal BHV-ers en kennis (workshop) 

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 

16 mei 2022 
09.00-10.00 uur Help!Arbo! Hoe begin ik? (workshop) 

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 

16 mei 2022 
11.00-12.00 uur Rol en positie Preventiemedewerker (workshop) 

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 

16 mei 2022 
13.30-14.30 uur Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? (workshop) 

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 
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16 mei 2022 
15.00-16.00 uur 

Binnenklimaat op kantoor en in het magazijn: wat zegt de wet 
en hoe kunnen we het verbeteren? (workshop) 

In technische groothandels is het binnenklimaat niet 
altijd behaaglijk. Op sommige plekken en in sommige 
jaargetijden is het te warm of juist te koud. Welke 
maatregelen zijn mogelijk?     

Koen 

17 mei 2022 
09.00-10.00 uur Aanpak Lichamelijke belasting in de AC (workshop) 

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 

17 mei 2022 
11.00-12.00 uur Stappenplan voor een goede (kantoor)instelling (webinar) 

Zittend werk, waarom is dat zo vermoeiend? We zitten 
allemaal steeds meer, zeker als je een kantoorfunctie 
hebt. Waarom ervaren veel mensen klachten door 
zittend werk, terwijl dit juist zo ontspannen lijkt? In deze 
sessie gaan we in op het belang van een goede inrichting 
van de werkplek om klachten bij medewerkers te 
voorkomen.  

Mirjam 

18 mei 2022 
09.00-10.00 uur Ongewenst gedrag (thema-overleg) 

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 

18 mei 2022 
11.00-12.00 uur Aantal BHV-ers en kennis (workshop) 

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 

25 mei 2022 
08.30-09.30 uur (Vakantie)werken door Jeugdigen (workshop) 

Jeugdigen (< 18 jaar). Welke werkzaamheden mogen ze 
wel of niet uitvoeren in de technische groothandel. En 
onder welke voorwaarde. 

Raymond 

25 mei 2022 
10.00 – 11.00 Opslag oplaadbare Li-ion accu’s en batterijen (thema-overleg) 

Opslag oplaadbare Li-ion. Wat zijn de risico’s bij opslag 
van Lithium-ion energiedragers. Wat zegt de wetgeving 
hierover. En hoe kunnen we de risico’s beheersen 

Raymond 

 


