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De opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel  

 

Sinds 2012 worden in het kader van het Arboprogramma van het FKB opleidingen verzorgd voor 

Preventiemedewerkers Technische Groothandel. In deze opleiding wordt de preventiemedewerker 

concreet voorbereid op het werken aan Arbo in de Technische Groothandel.  

De opleiding bestaat uit een volle dag basisinhoud en een halve dag afsluiting. In de eerste dag wordt 

een grondige basis gelegd zodat de preventiemedewerker weet wat haar of zijn rol is en ook weet 

waar zij of hij de benodigde kennis kan vinden om de rol in te vullen. Achtereenvolgens worden de 

volgende zaken behandeld:  

• Wat is eigenlijk de rol van de preventiemedewerker en hoe zorg je voor een goede opdracht 

binnen jouw bedrijf?  

• Hoe steekt de wetgeving op dit terrein in elkaar, wat kun je vinden in de weten regelgeving en 

wat zijn de beperkingen van die wet- en regelgeving? 

• Vervolgens worden kort de instrumenten die voor de sector beschikbaar zijn uitgelegd. Hierin 

wordt ook praktisch geoefend zodat een gevoel ontstaat hoe je de instrumenten in de eigen 

praktijk kunt toepassen. 

 

Praktijkgericht werken 

Op basis van de theorie en oefeningen van de eerste dag gaan de preventiemedewerkers met een 

concreet vraagstuk aan de slag in de eigen praktijk (de huiswerkopdracht). De deelnemers geven aan 

wat ze willen gaan doen als huiswerk en ontvangen hierover advies van de trainer. Twee weken voor 

de terugkomdag wordt de huiswerkopdracht ingeleverd en beoordeeld door de trainer. Waar nodig 

kan de trainer tussentijds ondersteuning bieden bij de huiswerkopdracht.  

Na circa 2 maanden volgt het afsluitende dagdeel (een halve dag). Hierin wordt vooral bekeken wat 

de huiswerkopdrachten hebben opgeleverd. We bekijken met de deelnemers hoe het vraagstuk is 

beetgepakt en hoe je zo effectief mogelijk tot een resultaat kunt komen.  

Na het behalen van het certificaat wordt van de deelnemer verwacht dat zij of hij elk jaar deelneemt 

aan de Preventiedag Technische Groothandel. De opleiding wordt in principe twee maal per jaar 

gehouden op drie plaatsen in het land. Op de website www.arbotechnischegroothandel.nl treft u de 

eerstkomende data en beoogde locaties aan waar de cursus gegeven wordt. Passen die locaties of 

data niet, geef dan toch uw belangstelling aan. Mogelijk wordt een extra cursusgroep geformeerd om 

aan te sluiten bij de belangstelling in het land.  

Voor deelnemers uit de Technische Groothandel bedrijven is deelname kosteloos. Als u zich heeft 

ingeschreven en binnen twee weken vóór de gereserveerde datum annuleert of als u niet komt 

opdagen, worden € 130 administratiekosten in rekening gebracht. U kunt zich inschrijven via 

arbohelpdesk@technischegroothandel.org . 
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