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Geachte lezer,

Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en Verzuim-

benchmark. En een Opleiding Preventiemedewerker die moet leiden 

tot een netwerk van arbokennis in de branche. Vijf jaar Arbopro-

gramma in de Technische Groothandel heeft ons veel gebracht. De 

Technische Groothandel is dankzij het programma ‘Arbo-minded’ 

 geworden en ‘Arbo’ heeft een vaste plek verworven bij werkgevers en 

werknemers in de sector.

Onze branche is in beweging. Er is een infrastructuur opgebouwd van 

mensen en middelen. Een infrastructuur met één doel: werkgevers en 

werknemers ondersteunen bij veilig en gezond werken in de branche 

en ze een helpende hand bieden bij het opzetten van een gedegen 

Arbobeleid.

In 2008 begonnen wij met een kleine projectgroep en externe des-

kundigen. Nu, in 2014, staan wij aan de vooravond van een Technische 

Groothandel die zelfbewust de verantwoordelijkheid neemt voor een 

professioneel, eigen Arbobeleid. Wij zijn trots op de successen die de 

afgelopen jaren zijn geboekt. Thans is het zaak de opgebouwde infra-

structuur in stand te houden en uit te breiden. Een mooie ambitie, die 

wij graag willen waarmaken.

Welke resultaten zijn de afgelopen periode geboekt? Welke lessen 

kunnen wij daaruit leren? En welke stappen moeten wij nog zetten om 

de ingezette positieve ontwikkeling duurzaam te verankeren? In deze 

brochure leest u over de hoogtepunten uit vijf jaar Arboprogramma 

in de Technische Groothandel. Het volledige rapport kunt u vinden op 

www.technischegroothandel.org. 

Namens de Arbocommissie Technische Groothandel,

Aernout Fetter, Ton Plantenga, Henk van der Wal & Mark Fleuren



‘Arbo’ in de Technische groothandel in vogelvlucht

De technische groothandel: een veelzijdige sector. Circa 2.600 bedrijven en 45.000 

werknemers. Groothandels in onder andere staal, metaal(waren), sanitair en elektro-

technische en huishoudelijke artikelen vallen onder de CAO Technische Groothandel.

De sociale partners in de Technische Groothandel werken actief samen op een aantal terreinen. 

Arbeidsomstandigheden is er één van: in 2008 start een Arboprogramma dat in vijf jaar tijd de 

branche in beweging brengt. Met één doel: gezond en veilig werken in de Technische Groothandel 

verder professionaliseren en blijvend op de agenda zetten. 

Arbo in the spotlight
Al in 1994 kent de Technische Groothandel een eigen ‘brancheadviseur arbeidsomstandigheden’, 

een unicum in Nederland. Maar vanaf 2008 staat ‘Arbo’ echt in the spotlight en starten er onder 

de vlag van het Arboprogramma een aantal deelprojecten: 

■ ontwikkeling van een Branche-RI&E,

■ het project Arbo-ambassadeurs,

■ ontwikkeling van een Arbocatalogus, 

■ opzet van een cursus Preventiemedewerker,

■ ontwikkeling van een Verzuimbenchmark.

Veilig en gezond werken
Hoofddoelen van deze projecten: veilig en gezond werken in de branche bevorderen en ziekte-

verzuim en ongevallen verminderen. De arbeidsomstandigheden in de branche moeten van goed 

naar excellent. Met het Arboprogramma willen de sociale partners werkgevers en werknemers in 

de branche ondersteunen met praktische instrumenten en helder advies.

Praktische ondersteuning
De Branche RI&E, de Arbocatalogus en de bezoeken van de Arbo-ambassadeurs maken het be-

drijven in de branche gemakkelijker om te voldoen aan de wet- en regelgeving op Arbogebied. De 

preventiemedewerkers vormen binnen de bedrijven een steun en toeverlaat voor werkgevers en 

medewerkers in de Technische Groothandel. Maar ook het secretariaat van de brancheorganisatie 

biedt praktische ondersteuning in de vorm van een Arbohelpdesk. 

Alle inspanningen van het Arboprogramma werpen hun vruchten af. Én worden gewaardeerd: 

 bedrijven die recent bezocht zijn door een Arbo-ambassadeur geven het Arboprogramma een 8,6! 

Raymond Crutzen     Michiel Ridder     Mirjam van der Kooij     Koen Zonneveld     Hans van den Hout

8,6



De Branche-RI&E

Startpunt van het Arbobeleid

Veilig en gezond werken bereik je niet zomaar. Hoe geef je Arbobeleid nu goed vorm? Waar begin 

je mee? Een checklist kan daarbij helpen. Het nalopen van een lijst voorkomt dat je relevante 

 zaken vergeet. Als eerste stap in het Arboprogramma is daarom de Branche-RI&E ontwikkeld: 

een op maat gemaakte Arbo-checklist voor de Technische Groothandel. Zo weten bedrijven in de 

sector zeker dat ze aan alle verplichtingen op Arbogebied voldoen. Bovendien staat bij ieder punt 

in een uitgebreide toelichting aangegeven hoe je het onderwerp kunt bekijken. Zo ontwikkel je 

kennis en ontdek je waar je met Arbo winst kan boeken in de onderneming. Het aanvragen van 

een gratis licentie voor de Branche-RI&E kan via www.technischegroothandel.org. 

Maar liefst 775 licenties van de Branche-RI&E zijn er de afgelopen jaren verstrekt, en de teller loopt 

gestaag door. René Grob (Technische Unie): ‘We willen het maximale uit de RI&E halen.’

Arboambassadeurs

Aanjagers, adviseurs en ondersteuners

Sinds 2009 benaderen en bezoeken de Arbo-ambassadeurs van de Technische Groothandel 

 bedrijven in de branche. Ze bieden hulp en advies bij Arbovraagstukken, ondersteunen bij het 

maken van een RI&E en enthousiasmeren iedereen om actief aan de slag te gaan met een gede-

gen Arbobeleid. Inmiddels hebben alle bedrijven in de sector een aanbod gehad voor een bezoek 

van een Arbo-ambassadeur. Steeds vaker ook zoeken bedrijven zelf actief contact. Een ontwikke-

ling die laat zien dat ‘Arbo’ leeft in de Technische Groothandel. 

In de afgelopen vijf jaar bezochten de Arbo-ambassadeurs 1223 bedrijven! En dat wordt gewaardeerd. 

Maya de Bijl (Antwerpse Staal Service N.V.): ‘Zo weet ik zeker dat ik ‘Arbo’ goed doe.’

De Arbocatalogus

Samen werken aan goede arbeidsomstandigheden

Hoe leid je nu alle regels en voorschriften omtrent Arbo in goede banen? De Arbocatalogus biedt 

uitkomst! Hierin beschrijven de sociale partners in Technische Groothandel hoe ze willen vol-

doen aan de doelvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet. Samen met medewerkers van 

 bedrijven uit de sector werken we hard aan de ontwikkeling van onze Arbocatalogus. De eerste 

twee onderdelen zijn officieel goedgekeurd. Er volgen er spoedig meer! 

De twee goedgekeurde onderdelen van de Arbocatalogus Technische Groothandel bevatten nu al  

53 praktijkvoorbeelden om invulling te geven aan een goed Arbobeleid. Ton Plantenga (ODS): ‘We 

maken optimaal gebruik van elkaars expertise.’
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De preventiemedewerker

Een netwerk van Arbokennis

De nieuwste ontwikkeling in het Arboprogramma Technische Groothandel is de opzet van een 

Opleiding Preventiemedewerker. Doel: een netwerk ontwikkelen van interne deskundigen die 

hun bedrijf én elkaar kunnen helpen bij Arbovraagstukken. Werkgevers kunnen er met een ge-

rust hart van uitgaan dat de preventiemedewerker de vinger aan de pols houdt als het op Arbo 

aankomt. De eerste Preventiedag Technische Groothandel op 11 juni 2013 was een groot succes.

Sinds de start van de Opleiding Preventiemedewerker in juni 2012 zijn er 67 certificaten uitgereikt. 

Catherine Fremaux (Lockwood International): ‘De cursus Preventiemedewerker is rijk aan praktische 

informatie.’

De Verzuimbenchmark

Inzicht in verzuim

Sinds 2011 kunnen bedrijven in de Technische Groothandel – anoniem – gebruikmaken van een 

verzuimbenchmark. Hoe meer bedrijven jaarlijks hun verzuimcijfers doorgeven, des te beter het 

beeld is van de stand van het verzuim in de branche. En des te gerichter kunnen we zoeken naar 

preventieve oplossingen. De eerste uitslagen laten ten opzichte van het landelijke gemiddelde 

goede resultaten zien.

In 2012 hebben 226 bedrijven in de Technische Groothandel – anoniem – de verzuimbenchmark ingevuld. 

Conclusie en aanbevelingen

Arbo Technische Groothandel vanaf 2014

Eén ding kunnen wij zeker concluderen: in vijf jaar tijd heeft het Arboprogramma de branche in 

beweging gebracht. Wij hebben bedrijven in de sector volop ondersteund bij het voeren van een 

actief beleid op het gebied van veilig en gezond werken. Er is een stevig fundament gelegd onder 

het Arbobeleid in de Technische Groothandel. Een fundament dat we graag willen uitbouwen en 

onderhouden. ‘Arbo’ leeft in de Technische Groothandel, zoveel is duidelijk. Wij willen die posi-

tieve energie vasthouden en zorgen dat de Technische Groothandel alom bekend staat als sector 

waar het goed werken is en blijft. 

Meer weten? Ga naar www.technischegroothandel.org en lees de volledige rapportage 

‘Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel’.
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Colofon

Deze brochure is geschreven in opdracht van de Arbocommissie Technische Groothandel en  

is tot stand gekomen op basis van de ervaringen met het Arboprogramma Technische Groot-

handel zoals dat sinds 2008 is gevoerd. Een volledig verslag van de afgelopen vijf jaar vindt u op 

www.technischegroothandel.org.
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