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OPROEP: Een goed idee? 
Veilig en gezond werken vraagt aandacht. We 
zoeken naar nieuw materiaal om in de branche te 
helpen met het vasthouden van die aandacht. We 
willen dit voor bedrijven gemakkelijker maken, 
zodat niet iedereen de investering zelf hoeft te 
doen. In dit tijdperk van sociale media willen we 
daar ook gebruik van maken. We kunnen natuurlijk 
als Arboprogramma zelf dingen bedenken en laten 
ontwikkelen.  
 
Maar hoe zorgen we er dan voor dat jullie daar ook 
echt wat aan hebben, dat het goed past bij de 
praktijksituatie?  
 
Daarom doen we deze oproep: 

 
Heb jij een goed idee, heb je goed materiaal, een 
filmpje of weet je iemand die dat kan maken? Meld 
dat dan aan de Arbohelpdesk! Heb je een wens? 
Zou je erg geholpen zijn met 
voorlichtingsmateriaal, een filmpje of iets  
anders wat het werken binnen jouw bedrijf veiliger 
en gezonder kan maken? Geef het door!  
 
 
 
 

 
 
Degene die met het  beste idee komt of het mooiste 
materiaal aan de branche beschikbaar stelt, die 
gaan we belonen! Inzenden van je wens of van je 
idee kan tot 1 juli 2021. 
 

Landelijke Preventiemiddag verplaatst 
naar 7 oktober 2021 
We zitten in de derde golf en zien reikhalzend uit 
naar meer bewegingsvrijheid. Dit duurt echter nog 
even en dat betekent ook dat sommige activiteiten 
van het Arboprogramma niet op de gebruikelijke 
manier kunnen worden uitgevoerd.  
 
Daarom wordt de Landelijke Preventiemiddag 
verplaatst van 15 juni naar tot donderdagmiddag 7 
oktober 2021 (SAVE THE DATE). 
 

Nieuwe praktijk thema-workshops  
Omdat bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken 
momenteel niet verantwoord zijn, bieden we de 
komende maanden digitale workshops aan via MS 
teams. De workshops zijn praktijkgericht: we 
pakken een specifiek thema en bekijken met de 
deelnemers hoe je daar in de praktijk goed mee 
om kunt gaan.  
 
Het is een breed aanbod en iedere workshop 
wordt op twee momenten gegeven. De 
onderwerpen zijn gekozen op basis van de vragen 
die we in de praktijk veel tegen komen. 
 
 
 

In deze nieuwsbrief: 

• Oproep: Een goed idee? 

• Landelijke Preventiemiddag op 7 oktober 2021 

• Nieuwe themabijeenkomsten 

• Dieselmotoremissies brancheafspraken 

• De vertrouwenspersoon 

• Opleiding Preventiemedewerker – najaar 2021 
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Dit zijn de thema’s: 
1. Hoe organiseer je een ontruimingsoefening? 
2. Ongewenst gedrag 
3. Aantal BHV-ers en kennis 
4. Opleiding heftruckchauffeur 
5. NEN 3140 installatie keuringen  
6. Opslag gevaarlijke stoffen PGS-15 
7. Thuiswerken 
8. Keuring magazijnstellingen 
9. Alleen werken 
10. Rol en positie Preventiemedewerker 
11. Help! Arbo! Hoe begin ik?  
12. Fysieke belasting in de Arbocatalogus 
 
Kijk voor alle data op onze website. 
 
Andere onderwerpen waar je meer informatie 
over wilt hebben kun je melden per e-mail 
(arbohelpdesk@technischegroothandel.org).  

 

Branche-afspraken dieseluitlaatgas 
(DME) aangescherpt 
De Gezondheidsraad heeft de grenswaarde voor 
dieselmotoremissie (DME) aangescherpt. DME is 
een kankerverwekkende stof. Daarom zijn de eisen 
wat betreft bescherming strenger geworden. 
Gelukkig zijn de dieselmotoren steeds schoner 
door effectieve roetfiltering en bovendien zijn er 
steeds meer mogelijkheden om arbeidsmiddelen 
met elektrische aandrijving toe te passen.  
 
In onze Arbocatalogus zijn nieuwe afspraken 
gemaakt over hoe om te gaan met het risico van 
DME. Deze zijn recent in lijn gebracht met de 
wetgeving en de wijze waarop ISZW beoordeeld of 
er voldoende maatregelen getroffen zijn. Dit 
nieuwe onderdeel van de Arbocatalogus is door 
SZW getoetst en goed bevonden. De actuele 
brancheafspraken zijn te vinden in het onderdeel 
Veilig Transporteren in de Arbocatalogus. 
 
De hoofdpunten: 

• Zorg dat binnenruimtes altijd toereikend 
geventileerd worden. 

• Minimaliseer de uitstoot van dieselrook 
binnen. 

• Voor gewichten van minder dan 8 ton geen 
transportmiddelen op diesel gebruiken. 

• Voor vrachtwagens en andere voertuigen die in 
binnenruimtes komen: voldoen aan EU6 en 
anders aanvullende maatregelen nemen 
(afzuiging, opsteekfilters). 

 
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
Sinds 2018 is er in onze branche voor alle 
werknemers een vertrouwenspersoon beschikbaar. 
Als je als medewerker last hebt van ongewenst 
gedrag, zoekt deze met je uit 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. 
 

 
 
Esther Goethart is voor iedere werknemer 
beschikbaar als vertrouwenspersoon. Kijk op onze 
website onder ‘Ongewenst gedrag & 
Vertrouwenspersoon” voor meer informatie. 
 

Opleiding Preventiemedewerker TG  
De voor maart geplande opleidingsdagen voor de 
opleiding Preventiemedewerker hebben wij 
vanwege Corona uitgesteld en verplaatst naar  het 
najaar: 
 
Data cursusdagen najaar 2021: 

• 3 september Hoofddorp (9.00-16.30) 

• 7 september Rotterdam (9.00-16.30) 

• 8 september Zwolle (9.00-16.30) 

• 16 september Eindhoven (9.00-16.30) 
 
Aanmelden kan nu al via onze Arbo Helpdesk: 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
Degenen die zich al hadden opgegeven zullen we 
rechtstreeks informeren. De opleiding gaat door als 
er voor die locatie genoeg deelnemers zijn. 
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