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In deze nieuwsbrief:
• Een veilig en gezond 2020!
• Arboprogramma TG 2020
• Opleidingsdata Preventiemedewerker
• Nieuwe vertrouwenspersoon
• Handige materialen website
• SZW en de RI&E
• ARBO-documentatie geheel vernieuwd!

Een veilig en gezond 2020!

Namens de CAO Arbocommissie wensen wij
iedereen een veilig en gezond 2020 toe. Het is
een drukke tijd met mooie kansen op de markt
en ook met veel veranderingen en de pijnen die
daar bij horen. In de drukte loopt het risico voor
medewerkers op en er is zoveel te doen dat de
aandacht even op andere zaken gericht is.
Investeren in veilig en gezond werken samen
met de medewerkers, loont nu dus extra.

Arboprogramma TG 2020

Daar bieden wij met het Arboprogramma ook in
2020 graag ondersteuning bij. We gaan in 2020
de ondersteuning bieden die jullie al kennen.
Voor degenen die nog niet bekend waren of wie
de mogelijkheden extra onder de aandacht wil
brengen, gebruik het leaflet op de website
(www.arbotechnischegroothandel.nl/document
atie/diversen) waarin alles wordt uitgelegd. Je
kunt ook naar de regiobijeenkomsten gaan,
daar kan je al je vragen kwijt en kan je
oplossingen zoeken met collega’s uit andere
bedrijven en de Arboambassadeur. We bieden
deze aan op basis van de goede ervaringen die
hier in 2019 mee zijn opgedaan.

Arbocatalogus Technische Groothandel

De Arbocatalogus Technische Groothandel bevat
afspraken en praktijkvoorbeelden voor het
creëren van veilig en gezond werken in onze
branche. In 2020 gaan we aan de slag om die
inhoud te verfrissen, zodat die weer aansluit bij
de huidige praktijk en de eisen van SZW.

Nieuwe vertrouwenspersoon

Sinds 2018 is in onze branche voor alle
werknemers een ‘Vertrouwenspersoon
ongewenst gedrag’ beschikbaar. Als je als
medewerker last hebt van ongewenst gedrag,
zoekt deze met je hoe je daar een oplossing voor
kunt vinden. Je bepaalt dan altijd zelf wat je wel
en niet gaat doen. Geheimhouding is hier
gewaarborgd, doordat de branche gebruik maakt
van een externe deskundige partij Emergenz.
Wim van Es was onze vertrouwenspersoon tot en
met 2019 en heeft per 1 januari 2020 het stokje
overgedragen aan Esther Goethart.

Belangrijke aandachtspunten voor 2020 zijn de
vernieuwing van de Arbocatalogus, inclusief
afspraken over opleiden van medewerkers die
hef- en reachtrucks bedienen en de verdere
ontwikkeling van de Code veilig en gezond
bedrijf in de Technische Groothandel.
Het programma vind je op onze website
www.arbotechnischegroothandel.nl.

Zie www.arbotechnischegroothandel.nl/nieuws
voor meer informatie over Esther.
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RI&E acties Inspectie SZW

Het Ministerie van SZW (Arbeidsinspectie) is
nog niet tevreden over hoe het gaat met de
RI&E in Nederland. Er is een project gaande om
de naleving van de RI&E verplichtingen beter te
krijgen vooral ook in kleinere bedrijven waarbij
wordt gezocht naar betere hulpmiddelen. Ook
wordt er extra actie genomen door de Inspectie
SZW. Zij zetten een nieuwe manier van
controleren in: in 2020 zal de Inspectie
steekproefsgewijs een brief aan bedrijven
sturen met het verzoek de RI&E naar hen op te
sturen. Mocht je zo’n brief krijgen of hulp willen
om de RI&E op orde te maken, dan helpen wij
daar graag bij. Neem contact op met je ARBOambassadeur of de Arbohelpdesk voor de
Technische Groothandel. Je kunt ook naar één
van de workshops komen in jouw regio.
Onderstaand de data en locaties.

ARBO-Documentatie geheel vernieuwd!
Recentelijk zijn vrijwel alle modeldocumenten op
onze website geheel herzien en zijn er veel
nieuwe documenten bijgekomen. U kunt deze
vrijelijk inzien en downloaden op onze website:
www.arbotechnischegroothandel.nl/documentatie/.

Landelijke Preventiemiddag 2020:
save the date 11 juni 2020

Regio-workshops RI&E: meld je tijdig aan!

In het voorjaar 2020 organiseren wij weer
diverse workshops:

Regio Zuid West (Rotterdam)
dinsdag 3 maart 2020 - 9.00-13.00 uur
workshopleider = Mirjam van der Kooij
Regio Noord Oost (Zwolle)
woensdag 4 maart 2020 - 8.30-12.30 uur workshopleider = Michiel Ridder
Regio Zuid Oost (Eindhoven)
vrijdag 6 maart 2020 - 8.30-12.30 uur workshopleider = Raymond Crutzen
Regio Noord West (Hoofddorp)
maandag 9 maart 2020 - 9.00-13.00 uur workshopleider = Koen Zonneveld

Zet dit alvast in je agenda: op 11 juni 2020 zullen
wij weer een Landelijke bijeenkomst organiseren
over veilig en gezond werken. Programma en
locatie maken wij later bekend.

Opleiding Preventiemedewerker TG

Zoals ieder jaar bieden wij ook in het voorjaar van
2020 weer op 4 data en locaties de opleiding
Preventiemedewerker Technische Groothandel
aan. In één cursusdag en één terugkomochtend
word je een opgeleide preventiemedewerker die
thuis is in de risico’s en de hulpmiddelen die we
in de sector ter beschikking hebben om
praktische invulling te geven aan gezond en veilig
werken. Data cursusdagen voorjaar 2020:
• Woensdag 15 april 2020 regio Zwolle
• Maandag 20 april 2020 regio Hoofddorp
• Dinsdag 21 april 2020 regio Rotterdam
• Donderdag 23 april 2020 regio Eindhoven
Aanmelden opleiding
Aanmelden kan nu al via onze Arbo Helpdesk:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.
De opleiding gaat door mits er voor die locatie
voldoende aanmeldingen zijn.

Aanmelden kan (uitsluitend) per e-mail aan:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org

Kijk voor alle bovengenoemde bijeenkomsten:
www.arbotechnischegroothandel.nl/agenda/
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