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In deze nieuwsbrief:
• Cursusdata najaar 2016 Opleiding Preventiemedewerkers
• Wetswijzigingen Preventiemedewerker en bedrijfsarts
• Terugblik Landelijke Preventiedag
• Opleiden van gebruikers hef-, reachtruck en EPT

Opleiding Preventiemedewerker TG
De opleidingsdata najaar 2016 zijn bekend!:
• Hoofddorp
26 september 2016
• Ridderkerk
4 oktober 2016
• Veenendaal
5 oktober 2016

De opleiding bestaat uit een volledige cursusdag,
een huiswerk-opdracht en een halve dag
‘terugkomdag’.

Kijk op onze website voor alle informatie en om
u aan te melden. Schrijf u snel in want het
aantal plaatsen is beperkt!

Sinds 2012 kunnen preventiemedewerkers van
alle ondernemingen in de Technische
Groothandel onze eigen Opleiding
Preventiemedewerker Technische Groothandel
volgen. Is er binnen uw onderneming nog geen
Preventiemedewerker aangewezen dan bevelen
wij u van harte aan om dit snel te doen en dit
najaar deze persoon ook op te leiden.
De opleiding wordt via het FKB kosteloos
verzorgd (mits de onderneming de jaarlijkse
FKB-premie betaalt) en ingevuld door onze
Arboambassadeurs. De opleiding is specifiek
gericht op de Technische Groothandel en
behandelt vooral de aspecten die binnen uw
onderneming belangrijk zijn.

De deelnemer ontvangt na afloop het exclusieve
Certificaat van de opleiding. Sinds 2012 hebben al
meer dan 100 medewerkers uit de Technische
Groothandel dit certificaat behaald!

Wetswijziging Arbowet

Al enige tijd hangt er een wetswijziging in de
lucht. De inbreng van de Preventiemedewerker
moet gestimuleerd worden en iedere
medewerker moet met vragen bij een bedrijfsarts
terecht kunnen. Om de inbreng van de
Preventiemedewerker te versterken is in de
Arbowetgeving nu opgenomen dat bij de keuze
van de persoon die wordt aangewezen als
preventiemedewerker de Ondernemingsraad
instemmingsrecht heeft. Voor toegang tot de
bedrijfsarts is in de wet opgenomen dat iedere
werkgever een contract met een bedrijfsarts of
Arbodienst moet hebben waarin geregeld is dat
de medewerker vrije toegang heeft (ook als deze
niet ziek is).

© Arbocommissie Technische Groothandel - 2016-08
Contact
Onze website

Opleiding bij gebruik van heftruck,
reachtruck en EPT

De Preventiedag Technische Groothandel vindt
elk jaar plaats en is toegankelijk voor iedereen die
werkzaam is in de Technische Groothandel en te
maken heeft met preventie en andere arbozaken.
Ook dit jaar was de opkomst erg hoog.

In de Arbowetgeving staat dat gebruikers van
mobiele arbeidsmiddelen ‘voldoende’ opgeleid
moeten zijn. Concreter is het niet en dat
betekent dat de praktijk moet bepalen wat
‘voldoende’ is.

Onderneming THR heeft laten zien hoe zij
succesvol aan de slag is gegaan met het thema
Fysieke Belasting. Belangrijk, omdat die belasting
op den duur leidt tot verminderde inzetbaarheid
en ziekteverzuim.

Daarom is door werkgevers en vakbonden in de
Arbocatalogus Technische Groothandel
opgenomen welke opleidingseisen nodig zijn in
de Technische Groothandel.
Deze brancheafspraken staan nu al enige jaren
in onze Arbocatalogus en ieder bedrijf geeft
daar op zijn eigen manier invulling aan.

Vervolgens heeft Karl Raats de deelnemers op
een ludieke manier laten ervaren wat er allemaal
meer mogelijk is als we op een creatieve manier
om gaan met vraagstukken van Arbo. Wat is er
nodig om Preventiemedewerker een gewilde
functie te maken. Oftewel: ‘hoe bereik je dat
iedereen op het verjaardagsfeestje zegt ‘ik hoop
dat mijn zoon of dochter later ook
preventiemedewerker wordt?’. De dromer, de
realist en de criticus, allemaal dragen ze bij aan
een goed resultaat mits ze in de goede stand
staan.

Er zijn ook signalen dat de brancheafspraken in
de praktijk lastig in te vullen zijn. Om die reden
willen wij graag in kaart brengen hoe een en
ander in de praktijk ingevuld wordt om zo ook
te bekijken of aanpassing van de Arbocatalogus
op dit punt wenselijk is. Als u hier een bijdrage
aan wilt verlenen dan nodigen wij u graag uit
om contact te zoeken met Mark Fleuren via
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.

4e Landelijke Preventiedag
Technische Groothandel

De deelnemers genoten van de inspirerende en
energieke Karl Raats.

Met dit gevoel van ‘er is meer mogelijk’ is in
werkgroepen gesproken over specifieke thema’s.
Hier werd veel onderling uitgewisseld over de
aanpak binnen de bedrijven. Daarmee kregen de
deelnemers zicht op mogelijkheden om binnen
het eigen bedrijf weer met nieuwe ideeën aan de
slag te gaan. Deze kennisuitwisseling zullen wij
maximaal faciliteren, zo is er door deelnemers
een WhatsApp-groep aangemaakt. Indien u mee
wilt doen en mee wilt denken aan oplossingen of
vragen hierover heeft: laat dit weten aan de
Arbohelpdesk Technische Groothandel.

Op 31 mei 2016 heeft de Arbocommissie
Technische Groothandel voor de vierde keer de
Landelijke Preventiedag Technische
Groothandel georganiseerd. De opkomst was
wederom erg hoog. Door de nieuwe opzet was
de interactie tussen de deelnemers erg goed.
Klik hier voor een mooie foto-impressie van de
Preventiedag, gemaakt door EyeCLaudia.

*****

