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“Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel”

ARBO-Nieuwsbrief 2021 - nr. 1
In deze nieuwsbrief:
• Jaarprogramma 2021 en corona
• Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel
• Themabijeenkomsten
• Telefonische evaluatie is gaande
• Vernieuwing Arbocatalogus en Branche-RI&E
• Preventiemedewerker opleiding

Jaarprogramma 2021 & corona
Ons jaarprogramma staat vermeld op onze
website, zie www.arbotechnischegroothandel.nl/.
Onder agenda staan onze activiteiten met als
doel verder te werken aan het bevorderen van
gezond en veilig werken in de sector.

weten hoe het met anderen is en wat er op het
bedrijf gaande is. Dus neem ook eens contact op
met iemand van andere afdelingen waar je vóór
het thuiswerken ook wel eens langsging of een
toevallig gesprek mee had.

Aandacht houden voor Corona
Als aanvulling op de RI&E hebben wij een
vragenlijst gemaakt en achtergrondinformatie
over het Coronabeleid op de website gezet (zie
Nieuws). Deze aanvulling op de RI&E is een
verplichting waar inspectie SZW op toeziet.

In deze periode is alles ‘onder voorbehoud’ en
doen wij wat mogelijk is op ‘afstand’. Maak dus
gebruik van mogelijkheden die u hebt om vragen
te stellen aan de Arboambassadeurs. De in maart
geplande regioworkshops RI&E hebben
inmiddels digitaal plaatsgevonden, fysiek
bijeenkomen was helaas niet verantwoord.

Blijf in ‘contact’ bij thuiswerk
Om Corona minder kans te geven moeten wij op
dit moment zo veel mogelijk bij elkaar uit de
buurt blijven en zo min mogelijk reizen. Veel van
ons hebben juist daardoor meer dan ooit
behoefte om met elkaar in contact te blijven.
Voor medewerkers die thuis werken is dat een
belangrijk element en dit vraagt van werkgevers
ook om bewust te organiseren dat er voldoende
onderlinge ‘contacten op afstand’ zijn. Dat geldt
niet alleen voor het afstemmen over de
werkzaamheden maar is ook belangrijk om te

Vanwege corona is het voor iedereen echt een
uitdaging om scherp te blijven en de aandacht vast
te houden op de maatregelen die belangrijk zijn.
Loop de punten nog eens na, gaat het nog zoals u
had bedoeld? Neem regelmatig een onderdeeltje
onder de loep en stel daar vragen over. Zo blijft het
bewustzijn wakker!

Nieuwe thema-workshops
Omdat bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
momenteel niet verantwoord zijn, zoeken we
naar andere wegen om u te ondersteunen. Graag
organiseren we digitale bijeenkomsten over
concrete thema’s waar u oplossingen voor zoekt.
Als u onderwerpen hebt waar u meer informatie
over wilt weten of hoe dit door andere bedrijven
wordt aangepakt, meldt u dan! We organiseren
dan een digitale bijeenkomst met
geïnteresseerden. We willen dit zo praktisch en
toepasbaar mogelijk doen, daarom vragen we dit
aan u. Hebt u een vraag dan kunt u deze stellen
per e-mail of aan uw arbo-ambassadeur.
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Opleiding Preventiemedewerker TG
De voor maart geplande opleidingsdagen voor
de opleiding Preventiemedewerker hebben wij
vanwege Corona uitgesteld.
Voor de geplande opleidingen preventiemedewerkers is het omzetten naar digitale opleidingsdagen in onze ogen geen goed alternatief. Bij de
opleiding biedt de onderlinge interactie erg veel
meerwaarde, dus we hebben besloten deze uit
te stellen tot het weer verantwoord is om bijeen
te komen. Neemt niet weg dat we alle geïnteresseerden oproepen om eventuele vragen niet uit
te stellen, maar contact te zoeken met uw Arboambassadeur zodat u toch verder kunt.
Als u ook geïnteresseerd bent kunt u dit per
e-mail aan ons aangeven.

8e Landelijke Preventiemiddag:
dinsdag 15 juni 2021

bedrijven het Arbobeleid nu vorm geven. Daarmee
kunnen wij bekijken hoe we onze ondersteuning
zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de
behoefte.
Mocht u zelf al eerder uw ervaringen met ons
willen delen of suggesties willen doen voor
ondersteuning die u graag vanuit het programma
wilt krijgen, dan kunt u natuurlijk ook zelf de
Arbohelpdesk actief benaderen.

Arbocatalogus en Branche- RI&E
Momenteel wordt de Arbocatalogus vernieuwd.
Het eerste onderdeel is de Dieselmotoremissie.
Dit onderdeel is ter toetsing naar de Inspectie SZW
gestuurd. Toetsing is nodig vanwege de nieuwe
wetgeving over dieseluitlaatgas. De blootstelling
aan dieseluitlaatgas moet geminimaliseerd
worden, die geeft namelijk een risico op kanker.
Belangrijk is dat heftrucks met dieselmotor niet
meer ingezet mogen worden voor lasten van
minder dan 8 ton. Die moeten vervangen worden
door elektrisch of LPG met katalysator. Hiervoor
geldt een overgangstermijn. Wij sluiten hiermee
aan bij de eisen van Inspectie SZW. Zie ook:
www.arboportaal.nl/onderwerpen/dieselmotoremissie/maa
tregelen-dieselmotoremissie

Als het goed is staat in uw agenda de middag van
dinsdag 15 juni 2021 al gereserveerd voor de 8e
landelijke Preventiemiddag voor de Technische
Groothandel. Wij hopen er op dat het tegen die
tijd mogelijk is om bijeen te komen. In de
volgende nieuwsbrief en via de website maken
wij dit bekend.

Telefonische evaluatie is gaande
Herhaling uit de vorige nieuwsbrief: op verzoek
van de Arbo-commissie wordt op dit moment
een telefonische evaluatie bij de bedrijven
uitgevoerd. Er wordt gebeld om te bekijken
welke
ervaringen
er
zijn
met
het
Arboprogramma en ook wordt bekeken hoe de

Wij gaan ook andere afspraken maken over het
thema ‘opleiding heftruck e.a. mobiele transportmiddelen’ en overige thema’s in ‘transporteren’.
Stap voor stap zullen zo alle onderwerpen worden
geactualiseerd. De planning is dat in de zomer alle
nieuwe inhoud voor toetsing naar ISZW is
gestuurd.
Deze actualisatie heeft ook gevolgen voor de
branche-RI&E. Wij gaan de vragen, de
toelichtingen en de suggesties voor maatregelen
allemaal nalopen en afstemmen op de huidige
wet- en regelgeving en uiteraard ook aan de
nieuwe afspraken in de Arbocatalogus. Wij willen
in juli 2021 de nieuwe vragenlijst voor de BrancheRI&E voor jullie beschikbaar hebben. Wij vragen
dan opnieuw de erkenning bij het Steunpunt RIE
aan.
*****
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