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Landelijke Preventiemiddag  
7 oktober 2021 in Houten 
De landelijke Preventiemiddag Technische 
Groothandel staat gepland op 7 oktober. Als de 
Coronaontwikkelingen gunstig blijven dan zal de 
preventiemiddag live plaatsvinden bij Hotel Van 
der Valk te Houten (onder Utrecht).  
 

 
 
Er is genoeg te bespreken die middag. Sowieso het 
elkaar weer live ontmoeten, daar zullen we ruimte 
voor bieden. Maar daarnaast hebben we ook de 
Arbocatalogus wijzigingen en het nieuwe RI&E-
instrument op de rol staan. We zoeken naar een 
goede mix van praktisch aan de slag gaan met de 
inhoud en tevens vieren dat we weer meer vrijheid 
hebben om samen te zijn. Het definitieve 
programma zal in september bekend gemaakt 
worden op onze website.  
 
Als u zich nu al wilt aanmelden, dan kan dat 
uiteraard via het bekende emailadres  
arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
 

 

 
Vernieuwde Arbocatalogus op komst 
De Arbocommissie is druk doende met de 
vernieuwing van de Arbocatalogus. Alle onderdelen 
worden weer tegen het licht gehouden wat betreft 
de huidige stand van de techniek en wetgeving. 
Door de Inspectie SZW wordt tegenwoordig strikter 
naar de inhoud van de arbocatalogi gekeken. De 
aanpassingen die we doen zullen door ISZW 
getoetst worden. Over de aanpassingen die er te 
verwachten zijn zullen we op de landelijke 
preventiemiddag nadere informatie geven. 

 
Herziening Branche-RIE TG 
Het Branche-RIE instrument van de Technische 
Groothandel wordt momenteel ook herzien. Elke 
drie jaar dient de erkenning te worden vernieuwd  
en het instrument weer geheel aan te sluiten bij de 
huidige tijd. De herziene RI&E is te verwachten in 
september 2021. Als u nu een RI&E gaat maken of 
dat recent gedaan heeft met het instrument dan is 
het belangrijk om de wijzigingen straks scherp in de 
gaten te houden. Die gaan niet automatisch mee in 
uw al gemaakte RI&E!  
 
Uiteraard informeren wij straks over wat er 
gewijzigd is en ook zullen we workshops aanbieden 
om uitleg te geven over hoe u hier het beste mee 
om kunt gaan. 
 
Houd onze Nieuwsbrieven en onze website 
www.arbotechnischegroothandel.nl in de gaten. 
Daar staan altijd de meest actuele data van alle 
geplande workshops op de Agenda-pagina. 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Landelijke Preventiemiddag op 7 oktober 2021 

• Vernieuwde Arbocatalogus op komst 

• Herziening Branche-RIE Technische Groothandel  

• Opleiding Preventiemedewerker – najaar 2021 

• Thema-workshops via Teams 

• Blijf letten op zichtbaarheid in het magazijn 
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Opleiding Preventiemedewerker TG  
Er valt nog altijd wat te leren. Dat geldt ook voor de 
rol van Preventiemedewerker. We gaan er van uit 
dat we nu in september eindelijk weer een fysieke 
opleiding kunnen aanbieden want we hebben er 
voor gekozen deze alleen te doen als hij ook live 
uitgevoerd kan worden.  
 

 
 
De opleiding wordt op vier locaties gegeven en 
bestaat uit een startdag en een ochtend 
terugkomdag enige weken later. Wie meer wil 
weten over de opbouw van de opleiding kan de 
info op de website raadplegen.  
 
Voor september 2021 staan er op vier locaties 
opleidingsdagen Preventiemedewerker gepland 
(zie onderstaande overzicht). Onderstaande dagen 
zijn de startdag voor de opleiding, de terugkomdag 
is voor alle groepen op de ochtend van de 
Preventiemiddag: 7 oktober 2021 in Houten! 
 
Data cursus Preventiemedewerker 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) 

• Terugkom-ochtend: 7 oktober Houten 
 
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.  
We verwachten veel aanmeldingen. Als er teveel 
aanmeldingen zijn voor een locatie, dan zullen we 
bekijken of we kunnen uitbreiden of anders 
spoedig een extra datum beschikbaar stellen.  
 

We hebben veel geleerd van Corona: 
succesvolle Teams-workshops 
Begin dit jaar hebben wij besloten om geen fysieke 
bijeenkomsten te organiseren vanwege corona. Als 
alternatief is er gekozen voor vele korte 
bijeenkomsten via Teams over specifieke thema’s. 
De meetings worden geleid door onze 
Arboambassadeurs. Inmiddels zijn er meer dan 30 
meetings gehouden en de deelnemers hebben laten 
weten dat zij een prettige en praktische oplossing 
vinden. Iedereen is inmiddels ook zo gewend om via 
een scherm met elkaar te communiceren! Kijk op 
onze website welke workshops er nog komen. 
 
Andere onderwerpen die u in een workshop 
behandeld zou willen hebben kunt u melden via 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.  
Wij nemen die dan op in onze planning.  

 

Blijf letten op zichtbaarheid in magazijn 
Afspraken over routes, scheiden van voetgangers en 
heftruckverkeer, zorgen dat u gezien wordt door de 
heftruck als u in de transportzone werkt. Al deze 
veiligheidspunten hebben we natuurlijk al lang in 
het vizier. In de Arbocatalogus hebben we er ook 
afspraken over. Het is ook nodig want de 
heftruckongevallen blijven een zorgpunt, zo blijkt 
steeds weer uit de statistieken.  
 
Als er bedrijfskleding wordt gedragen, dan is die 
mogelijk niet voldoende zichtbaar. Met 
veiligheidshesjes verhoogt u de zichtbaarheid. Let 
op dat deze voldoen aan de eisen voor 
zichtbaarheidskleding. Daar werd onlangs een 
Technische Groothandel door Inspectie SZW bij een 
controle specifiek op aangesproken!  

 

Arbo Helpdesk 
 

 
arbohelpdesk@technischegroothandel.nl  

070 306 35 39 

mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
http://www.technischegroothandel.org/Agenda/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.nl

