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Terugblik 6e Landelijke Preventiedag 
Technische Groothandel  

 
 
Op 12 juni 2018 hebben wij met een record 
aantal van 100 deelnemers genoten van de 6e 
Landelijke Preventiedag. Veel aandacht ging uit 
naar het thema ‘ongewenst gedrag’ en hoe je 
dit binnen de organisatie tegen kunt gaan. 
Daarnaast werd toegelicht hoe je zorgt dat er 
een einde komt aan ongewenst gedrag tussen 
collega’s als dit toch gaande is. Een belangrijk 
element hierin is de beschikbaarheid van een 
vertrouwenspersoon. Deze is nu voor alle 
bedrijven in de technische groothandel op 
brancheniveau zonder extra kosten 
beschikbaar. Hoe dit werkt is uitgebreid 
toegelicht op de preventiedag. 
 
 Was je er niet bij en wil je weten hoe je 
ongewenst gedrag binnen de organisatie tegen 
gaat, kijk dan op de website www. 
arbotechnischegroothandel.nl. Daar vind je 
voorbeelden en alle informatie over de 
faciliteiten die de branche hiervoor heeft 
georganiseerd. En zie je de foto’s van de 
Preventiedag!  

 
Ook over de andere onderwerpen die in de 
workshops behandeld zijn vind je informatie op 
de website. Dit waren de andere thema’s: 

1. De nieuwe branche RI&E 
2. Veiligheid bij alleen-werken 
3. Opleidingen Heftruck in de Arbocatalogus 
4. Gezond houden van zittend werk 

 
Code gezond en veilig magazijn 
Wij zoeken nog een aantal bedrijven die met een 
groep van collega-bedrijven aan de slag willen 
met de Code Gezond en Veilig Magazijn (CGVM) 
voor de Technische Groothandel.  
 

 
 
Inmiddels hebben wij een aantal bedrijven die 
zich hebben aangemeld om hier aan te gaan 
werken, maar we willen  nog een paar bedrijven 
er bij om mee van start te gaan.  Willen jullie echt 
de zaken goed op orde hebben en echt 
excelleren, dan zouden we graag met jouw 
bedrijf daar aan willen gaan werken de komende 
maanden. Voor meer informatie of om je aan te 
melden kun je een e-mail sturen aan: 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
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Ernstige ongevallen in de Technische 
Groothandel 
Helaas hebben wij dit jaar al verschillende 
ernstige ongevallen te betreuren in de 
Technische Groothandel. De Inspectie SZW 
treedt hard op.  Bij de werkzaamheden in de 
metaalgroothandel weten wij dat vanwege het 
grote gewicht van de materialen een ongeval al 
snel tot ernstige gevolgen leidt. Iedere keer 
blijkt weer dat het ongeval in een klein hoekje 
zit.  
 
Dagelijkse werkzaamheden die duizenden keren 
goed verlopen zijn, leiden door een samenloop 
van omstandigheden soms tot een vreselijk 
ongeval. En als dat ongeval zich voordoet, dan is 
dat direct aanleiding tot hoge boetes en soms 
stillegging van de werkzaamheden. 
  
De werkgroep van metaalhandel bedrijven is 
aan de slag om het werken nog veiliger te 
maken.  
Essentieel is om een gedetailleerde analyse te 
maken van wat er fout kan gaan bij de 
werkzaamheden. Waar is het denkbaar dat je 
onder de geheven last komt of tussen de last en 
obstakels in alle denkbare situaties? Maak 
daarvoor werkinstructies in samenwerking met 
de medewerkers. Hanteer bij het hijsen een 
veiligheidszone: waar mag je niet komen als de 
last geheven is. Dat is niet alleen direct onder 
de last, maar ook het gebied daaromheen, want 
als de last valt, dan stuitert die in veel gevallen 
nog opzij, zeker als het gaat om bundels. Bekijk 
kritieke momenten: aanslaan, moment van 
loskomen, manoeuvreren en positioneren. En 
zorg dat er geen losse onderdelen in het pakket 
zitten. Maak daar heldere afspraken over en 
spreek elkaar er op aan om die basisafspraken 
ook echt in praktijk te brengen!  
 
Brancheafspraken opleiding Hef-, 
reachtruck e.a. transportmiddelen. 
Het heeft meer voeten in aarde dan verwacht. 
We zijn al lange tijd bezig met het ontwikkelen 
van een nieuwe aanpak voor vereisten met 
betrekking tot opleiden van medewerkers die 
werken met aangedreven transportmiddelen. 
De afspraken in de Arbocatalogus passen niet 

(meer) bij de praktijk en bovendien zal CCV na 
2018 zich terugtrekken, terwijl we wel naar hun 
criteria verwijzen in de brancheafspraak. Er ligt 
nu een voorstel dat is voorgelegd aan EVO 
Fenedex. In de loop van het najaar verwachten 
we tot een eindvoorstel te komen. 
 
Opleiding Preventiemedewerker TG  

 
 
Ook in het najaar is er weer ruimte om de 
opleiding te volgen. Zie hieronder de data en 
locaties: 
 
Data cursusdagen najaar 2018: 
27 september 2018: Regio Eindhoven 
2 oktober 2018: Regio Rotterdam 
3 oktober 2018: Regio Zwolle 
5 oktober 2018: Regio Hoofddorp 
De exacte locaties worden zo spoedig mogelijk 
bekend gemaakt via de website. 
 
Inhoud opleiding 
De opleiding bestaat uit één cursusdag, een 
huiswerkopdracht en een halve dag 
terugkomdag. De startdagen zijn gepland, de 
terugkomdag wordt ter plekke met de 
deelnemers gepland. 
 
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. 
 
Meld je tijdig aan, want in het voorjaar waren een 
aantal locaties volgeboekt. Als wij dat tijdig zien 
aankomen, kunnen wij de mogelijkheden 
uitbreiden.  
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