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De arbo-ambassadeur:
evaluatie na 2 jaar ARBO in de Technische Groothandel
Na bijna 2 jaar op weg met de Arbo-ambassadeurs in de Technische Groothandel is het tijd
voor een eerste evaluatie. Ongeveer 40 bedrijven zijn telefonisch benaderd en hieruit blijkt
dat werkgevers en werknemers zeer te spreken zijn over het werk van de ambassadeurs.
Hieronder leest u twee interviews waarin u de ervaringen in de praktijk kunt lezen.

Iedere werkgever streeft naar een gezond en veilig bedrijf waar werknemers met
plezier werken. De sociale partners van het Fonds Kollektieve Belangen Technische
Groothandel (FKB) willen hun leden hierin graag ondersteunen. Zij bieden daarom
naast een eigen Branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) ook praktische hulp
in de vorm van de arbo-ambassadeur. “Een prima initiatief waar iedereen binnen de
branche eigenlijk gebruik van zou moeten maken,” zegt René Kluft van Festo BV.
De arbo-ambassadeur komt naar je toe
De arbo-ambassadeur is een ervaren en objectieve arbodeskundige met kennis van de
branche. Hij of zij gaat twee dagdelen naar een bedrijf, beantwoordt vragen en geeft
praktische tips. ELTRA DIY Euronet, een groothandel in elektrisch doe-het-zelfmateriaal en
verlichtingsproducten in Uden is een van de bedrijven die de arbo-ambassadeur uitnodigde.
Lisette Bouwmans, HR functionaris bij ELTRA DIY Euronet:
“In ons bedrijf werken zo’n veertig mensen; op kantoor en in
het magazijn. Veilig werken is bij ons erg belangrijk.
Onze RIE was aan vernieuwing toe, ook omdat we
kortgeleden zijn verhuisd naar een nieuw pand. Ik had zelf
geen ervaring met het opstellen en evalueren van de risico’s in
ons bedrijf, dus ik kon wel wat hulp gebruiken. Ik heb dankbaar
gebruik gemaakt van het aanbod van de gratis arboambassadeur.”
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Zaken in korte tijd gelijk goed aanpakken
Raymond Crutzen was de arboambassadeur die ELTRA DIY Euronet
bezocht. “We hebben allereerst samen de
branche RIE doorgenomen,” vertelt Lisette
Bouwmans, “Raymond gaf uitleg over het
gebruik van het programma en hoe we in
ons bedrijf de zaken het beste kunnen
aanpakken. Ook zijn we samen door het
pand gelopen en gaf hij een aantal hele
praktische tips.”

Lisette geeft een voorbeeld: “Zware
kabelrollen zetten we nu op pallets in plaats
van op de grond, zodat ze wat hoger staan
en gemakkelijker te verplaatsen zijn. Het
prettige was dat hij niet rondliep als een
soort inspecteur, maar echt met ons
meedacht en met oplossingen op maat
kwam. Hierdoor hebben we in een korte tijd
veel kunnen regelen, is de RIE nu afgerond
en is ons bedrijf nog veiliger geworden.”

Een objectieve en deskundige kijk
Ook Festo BV in Delft schakelde de arbo-ambassadeur in. Dit dochterbedrijf van een Duitse
multinational levert onderdelen en producten voor de automatisering van motion en
controlprocessen in verschillende industrieën. De vestiging in Nederland heeft 130
medewerkers en is in 2010 door het Great Place to Work® Institute Nederland bekroond tot
één van de beste werkgevers in Nederland. Is er dus behoefte aan advies op arbogebied?
René Kluft, Manager Finance & Control:
“Wij staan altijd open voor verbeteringen. Wij hebben de
specialistische kennis van de laatste arbo wet-en regelgeving
niet in huis. Daarnaast willen we voorkomen dat we bepaalde
zaken over het hoofd zien. Een objectieve arbospecialist was
bij ons dan ook van harte welkom.”
“Juist in onze branche zijn veiligheid en goede
arbeidsomstandigheden erg belangrijk. De arboambassadeur heeft kennis van zaken, wil graag helpen en is
ook nog eens gratis. Ik kan me niet voorstellen dat er
bedrijven zijn die daar geen gebruik van zouden willen
maken.”
Flinke kostenbesparing
Arbo-ambassadeur Koen Zonneveld hielp
Festo om de puntjes op de i te zetten. “Koen
heeft ons een aantal goede tips gegeven en
we hebben gezamenlijk de branche RIE
doorgelopen. Zijn feedback was zeer
waardevol. De vorige keer hebben we het

hele RIE traject uitbesteed, dat was een
behoorlijke kostbare aangelegenheid. Nu we
het zelf hebben gedaan, leidde dat tot een
flinke kostenbesparing!”
René kan het andere bedrijven van harte
aanbevelen.

Een dikke 9 voor de arbo-ambassadeur
Wat denkt u als u - vanuit het niets - wordt gebeld door een arbo-ambassadeur van het FKB?
‘’Wat is dat voor verkooptruc?’ of ‘Is dit soms een soort controle?’ Niets is echter minder
waar. Tientallen bedrijven gingen u al voor en ervaarden dat het juist zeer prettig en nuttig is
om te sparren met iemand zonder commercieel belang en met verstand van zaken. Uit een
onlangs gehouden klantevaluatie bleek dat bedrijven het bezoek van de arbo-ambassadeur
gemiddeld met een 9 waarderen!
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Informatie over de Arboambassadeurs in 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.
Wilt u ook een afspraak maken met de arbo-ambassadeur?
Neem dan contact op met de Arbohelpdesk voor de Technische Groothandel: 070-3063539
of mail naar arbohelpdesk@technischegroothandel.org.
U kunt ook rechtstreeks een afspraak met uw ambassadeur maken.
Klik hier voor uw regionale Arboambassadeur Technische Groothandel.
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