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Alert? Gewend aan de nieuwe 
werkelijkheid van Corona  
Een zomer die voor veel Nederlanders anders is 
verlopen dan in januari werd verwacht. We 
beginnen te wennen aan het ‘nieuwe normaal’  
met alle onzekerheden van dien. We realiseren 
ons dat er een nieuwe Coronagolf aan zit te 
komen, maar hoe heftig dat zal zijn, daar 
hebben we nog geen idee van. Reden dus om 
heel bewust om te gaan met de maatregelen 
waarvan we weten dat die gaan helpen om het 
virus minder kans te geven.  
De ‘gewenning’ dat het risico er is, maar dat we 
er mee kunnen leven, de ervaring deze zomer 
dat we weer wat losser konden worden zonder 
dat dit grote consequenties had, roept vanzelf 
op dat we minder alert zijn. De echte bedreiging 
lijkt er van af. Dat kennen we ook van andere 
risico’s in de arbeidsomstandigheden: “we doen 
het altijd zo, dat risico valt wel mee, het is nog 
altijd goed gegaan, we letten goed op.” Nu de 
‘scherpte’ er van af is, hebben we dus de 
uitdaging om wel te zorgen dat medewerkers 
alert blijven en wel de maatregelen nemen 
waarvan we weten dat die het risico inperken. 
Dat is ineens een belangrijk onderdeel 
geworden van het Arbobeleid. Een oproep aan 
iedereen, om de komende tijd geregeld een 
prikkel uit te delen om iedereen voldoende 
alert te houden op dit risico waarvan we niet 
precies weten hoe groot het gaat zijn.  
 

Doorwerken aan veilig en gezond 
werk in de Technische Groothandel  
De activiteiten van het Arboprogramma zijn in de 
eerste helft van 2020 aangepast aan de crisis. We 
hebben ook de Landelijke preventiemiddag 
moeten schrappen. Ook de begeleiding van de 
Arbo-ambassadeurs hebben we moeten 
beperken tot advies op afstand. Inmiddels zien 
we dat met de juiste maatregelen weer veel 
mogelijk is. We zijn nu dan ook weer op de 
‘normale’ manier voor iedereen in de Technische 
Groothandel beschikbaar voor ondersteuning bij 
het bevorderen van veilig en gezond werken. 
Coronamaatregelen hebben veel aandacht 
gevraagd en we kunnen ons voorstellen dat de 
rest daardoor even op een laag pitje kwam. Als 
dat zo is dan wordt het tijd om ook voor de 
andere thema’s de draad weer op te pakken. De 
Arbo-ambassadeurs staan klaar om u te helpen.  
arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
 
Dieseluitlaatgas en Werken vanuit 
een werkbak op hoogte? Regelgeving! 
Als dieselvoertuigen gebruikt worden let dan op 
de aangescherpte regelgeving. Zie daarvoor de 
BasisInspectieModule van ISZW.  
Gebruikt u een werkbak op een heftruck of aan 
een kraan om werkzaamheden op hoogte te 
doen? Hier zijn nieuwe regels voor. Een werkbak 
op een heftruck is niet meer toegestaan, ook niet 
voor kortdurende werkzaamheden.  Zie de 
nieuwe regelgeving en toelichting Staatscourant. 
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Arbocatalogus en RI&E vernieuwing 
In de Corona-periode zijn we aan de slag gegaan 
met de vernieuwing van de Arbocatalogus. Dat 
is nog niet klaar, maar het is nog steeds de 
bedoeling dat dit in de loop van dit jaar wordt 
afgerond. De oproep uit de vorige nieuwsbrief 
blijft dus staan: 
Oproep: Als je suggesties hebt voor verbetering 
van de onderdelen in de Arbocatalogus geef dat 
dan zo spoedig mogelijk aan. We nemen jouw 
suggesties dan mee in de vernieuwing.  
 
Opleiding Preventiemedewerker TG  
De voor april geplande opleidingsdagen voor de 
opleiding Preventiemedewerker Technische 
Groothandel hebben we moeten annuleren. 
Gelukkig konden we deze in juni weer opstarten 
en hebben 4 groepen in Corona-proof zalen de 
opleiding gestart. In het najaar zijn er weer 
nieuwe groepen gepland. Voor u de 
mogelijkheid om kennis op te doen en vooral, 
om vaardigheden te ontwikkelen die het 
werken als Preventiemedewerker effectief en 
leuk maken! We bieden de cursus aan op de 
volgende data en plaatsen: 
 
Data cursusdagen najaar 2020: 
• Vrijdag 23 oktober 2020 regio Hoofddorp  
• Dinsdag 27 oktober 2020 regio Eindhoven 
• Dinsdag 3 november 2020 regio Rotterdam 
• Woensdag 4 november 2020 regio Zwolle 
 
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. 

 

 
 

 
 
Regio-workshops RI&E 
In het najaar houden we weer regioworkshops 
over RI&E zoals we in maart op 6 locaties regio-
workshops RI&E hebben gehouden. In de 
workshops bespreken we het praktisch werken 
met de RI&E en hoe je dat in jouw bedrijf goed 
kunt regelen. De deelnemers komen uit heel 
diverse bedrijven en ook de ervaring die zij al 
hebben verschilt sterk. Toch blijkt steeds weer 
dat het bespreken van de vragen waar 
deelnemers mee worstelen voor iedereen veel 
oplevert. De bijeenkomsten worden gewaardeerd 
en daarom hebben we de volgende data en 
locaties ingepland. Uiteraard zullen op deze 
locaties de vereiste Corona 
voorzorgsmaatregelen genomen worden. 
 
Meld je tijdig aan! 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
 
Regio Zuid West (Rotterdam)  
dinsdag 29 september 2020 - 9.00-13.00 uur - 
workshopleider = Mirjam van der Kooij 
Regio Noord Oost (Zwolle) 
woensdag 30 september 2020 - 8.30-12.30 uur - 
workshopleider = Michiel Ridder 
Regio Noord West (Hoofddorp) 
vrijdag 2 oktober 2020 - 9.00-13.00 uur - 
workshopleider = Koen Zonneveld 
Regio Zuid Oost (Eindhoven) 
Dinsdag 6 oktober 2020 - 8.30-12.30 uur - 
workshopleider = Raymond Crutzen 
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