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Landelijke Preventiemiddag 9 juni
Spannend programma. Meld je aan!
In de middag van 9 juni in Vianen gaan we weer
bijeenkomen met alle preventiemedewerkers
en andere geïnteresseerden. Vorig najaar
hadden we een voorzichtige ‘herstart’, maar nu
gaan we weer voluit met ‘Hoe pak je dit nou
slim aan?’. Dat gaat niet alleen over de inhoud,
maar vooral ook over de manier waarop je
iedereen betrekt bij het werken aan veilig en
gezond werk. Hiervoor hebben we speciale
experts uitgenodigd die weten hoe de hazen
lopen.
Vanwege de actualiteit zal ook de
vertrouwenspersoon een bijdrage leveren. Dus
als je wilt weten hoe het werkt bij ‘ongewenst
gedrag’, laat je dan bijpraten op 9 juni!
Daarnaast hebben we diverse keuzethema’s. Er
zijn twee workshoprondes waarin je informatie
kunt krijgen over hoe je een thema binnen
jouw organisatie kunt aanpakken. Zie hiervoor
het programma op de website van
www.arbotechnischegroothandel.nl.
In één van de workshops kun je ook kennis
nemen van de Code Gezond en Veilig Magazijn.
Dit is een aanpak die we in de afgelopen jaren
hebben opgebouwd met enkele bedrijven in de
Technische Groothandel. Zie hiervoor het
artikel verderop in deze nieuwsbrief.
Met andere woorden: die middag wil je niet
missen!

Landelijke actie RI&E door SZW
Een grote groep van bedrijven hebben in de
afgelopen weken een brief ontvangen van het
Ministerie over de plicht om je RI&E op orde te
hebben.

Zorg dus dat je dit op orde hebt. Met het RIEinstrument van de branche kun je dat eenvoudig
zelf doen. Heb je vragen, neem dan contact op
met de Arboambassadeur of de Arbohelpdesk
van de Technische Groothandel.

Nog een keer ‘Ongewenst gedrag’
Het blijft de media en ook ons allen bezig
houden: hoe zorg je ervoor dat medewerkers niet
gepest, gediscrimineerd, seksueel geïntimideerd
of op een andere manier bedreigd worden? We
besteden daar op de landelijke Preventiemiddag
opnieuw aandacht aan, want het is wel duidelijk
dat dit nog beter moet. Er zijn nieuwe
maatregelen in de maak en SZW zal hier zeker
extra aandacht aan gaan besteden.
© Arbocommissie Technische Groothandel - 2022

Arbohelpdesk: 070-3063539 / arbohelpdesk@technischegroothandel.org / www.arbotechnischegroothandel.org

Nieuwsbrief 2022 - nr. 2

Wisseling vertrouwenspersoon’

De code gezond en veilig magazijn

Esther
Goedhart
is
de
landelijke
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor
de Technische Groothandel waar alle
medewerkers terecht kunnen. Zij zal op de
landelijke preventiemiddag haar ervaringen en
kijk op de zaak geven vanuit haar praktijk van de
afgelopen jaren. Dat zal ook het moment zijn
waarop zij afscheid van ons gaat nemen. Dus
maak gebruik van haar input op de landelijke
Preventiemiddag. We zullen daar dan ook de
nieuwe vertrouwenspersoon voorstellen.
Aanvullende informatie vind je ook in het
thema-dossier over Ongewenst gedrag op de
Arbo-website van de Technische groothandel.

We zijn met 7 bedrijven al lange tijd bezig met
het ontwikkelen van de Code Gezond en Veilig
Magazijn voor de Technische groothandel. Dit is
een vrijwillig systeem voor bedrijven die de
Arbo-zaken goed op orde hebben en net een
stapje extra willen doen om nog beter te worden.
We hebben met elkaar criteria ontwikkeld om te
kunnen zeggen dat de prestatie op Arbo op een
hoog niveau ligt. Niet alleen op papier maar ook
in de uitvoering. Toen de criteria op een rij gezet
waren stagneerde het. De volgende stap was het
doen van pré audits en dat lukte niet vanwege
Corona. Gelukkig is inmiddels bij drie bedrijven
de audit gedaan en hebben die bedrijven een
terugkoppeling gekregen. De ervaringen van die
audits laten zien dat we er bijna zijn: we moeten
nog wat punten op de i zetten, zodat we tot een
goed werkbaar systeem komen. We gaan er van
uit dat we voor de zomer met de bedrijven de
methode gereed hebben. Ook over de code
praten we je graag bij in een workshop op de
landelijke Preventiemiddag.

Arbo Helpdesk
Thema-workshops op afstand (via
Microsoft Teams):
De reeks themaworkshops die we via MS
Teams aanbieden in dit voorjaar loopt
inmiddels. Wil je jouw kennis nog aanscherpen,
horen van collega’s hoe zij het thema aanpakken
binnen hun bedrijf? Meld je dan aan voor de
komende workshops.
Zie voor de data en tijdstippen onze website van
het Arboprogramma Technische Groothandel.
Aanmelden
kan
uitsluitend
via
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.

Telefoon: 070 – 306 35 39
arbohelpdesk@technischegroothandel.org

Meld nieuwe thema’s!
Graag bieden we ook nieuwe onderwerpen aan.
Stuur een e-mail aan de Arbohelpdesk als je een
thema hebt waarvan je denkt dat het goed is om
daar een themabijeenkomst over te houden.
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