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De eerste Nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief over Arbo die vanuit sociale partners aan de brancheleden wordt gestuurd. Er zijn
op brancheniveau verschillende activiteiten gaande om u hulp te bieden bij het veilig en gezond houden van de
arbeidsomstandigheden. Het doel van de nieuwsbrief is u op de hoogte te houden van de middelen die u ter
beschikking heeft. Voor meer informatie zie ook www.technischegroothandel.org.
Arboambassadeurs
Velen van u hebben er al gebruik van gemaakt: uw regionale Arboambassadeur voor de Technische
Groothandel. Ook in 2010 kan ieder bedrijf dat is aangesloten bij FKB zonder kosten gebruik maken van deze
ambassadeurs. Zij staan ter beschikking om met u te bekijken welke aanpak van Arbo bij u past. Zij zoeken uit
waar de winst voor u te behalen is en kunnen u ook direct daarbij helpen. Bijvoorbeeld instructie geven aan uw
medewerkers of het op weg helpen bij de RIE. Het budget is beperkt: de maximale tijd die zij aan uw bedrijf
kunnen besteden is 2 dagdelen.
Licentie voor de Branche-RIE (Risico-inventarisatie en evaluatie)
In 2008 hebben sociale partners in de Technische Groothandel een instrument ontwikkeld waarmee u
zelfstandig een RIE kunt opstellen. In de RIE vindt u checklijsten en ook veel informatie over hoe u de
arbeidsomstandigheden veilig en gezond houdt. Inmiddels maken al 300 technische groothandels gebruik van
de Branche-RIE. De licentie kunt u ophalen via onze website.
Instructieworkshops Branche-RIE
Dit voorjaar waren er voor de derde keer in de regio Branche-RIE workshops. U leert hier in een paar uren om
de branche RIE efficiënt te gebruiken. Op 17 mei 2010 is de laatste workshop te Wageningen. Inschrijven kan
op onze website.
Arbocatalogus
De Arbowetgeving is de afgelopen jaren veranderd. Concrete afspraken over de eisen die gesteld worden aan
arbeidsomstandigheden worden nu gemaakt op brancheniveau. Hiervoor ontwikkelen we momenteel een
Arbocatalogus voor de Technische Groothandel. In de Arbocatalogus worden oplossingen en goede
voorbeelden aangereikt. Hierdoor is helder welke maatregelen en middelen u kunt inzetten om uw bedrijf
veilig en gezond te houden. Dit zijn oplossingen die in de Technische Groothandel als ‘stand van de techniek’
worden beschouwd. De Arbeidsinspectie zal zich daar naar richten.
Aan de Arbocatalogus wordt gewerkt door de Arboambassadeurs en door twee klankbordgroepen namens
werkgevers en werknemers in de branche.
Verzuim in de Technische Groothandel
Hoe staat het met verzuim in de branche? Om hier antwoord op te geven hebben sociale partners het
voornemen om in de komende maanden een verzuimenquête te doen. U ontvangt een email waarmee u
enkele gegevens in de database zet en u krijgt te zien hoe uw verzuim zich verhoudt tot andere bedrijven in de
branche. We doen daarbij een oproep om zorgvuldig uw gegevens in te voeren, omdat anders de benchmark
geen waarde heeft.

