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Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel 
 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Nieuwe benchmark ziekteverzuim van start 

• Terugblik regiobijeenkomsten 2012 

• Opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel  

• De Arbocatalogus Technische Groothandel 

 

 

 

 

Benchmark ziekteverzuim 

 
Nieuwe ronde benchmark verzuimcijfers 

In 2011 is het instrument voor het verzamelen van 

verzuimgegevens in onze sector ontwikkeld en 

voor het eerst ingezet. Dit was een succes te 

noemen. Er is een goed eerste inzicht in de 

verzuimcijfers in de sector. Alle deelnemers 

hebben individueel hierover terugkoppeling 

ontvangen. De resultaten zijn nader toegelicht in 

de regiobijeenkomsten van februari 2012. 

We zijn nu gestart met de tweede ronde. Hoe 

meer gegevens er beschikbaar komen des te 

hoger de betrouwbaarheid van de branchecijfers.  

Daarom roepen wij iedereen op om in deze 

tweede ronde de cijfers over 2011 door te geven. 

Dit kan ook als u in de eerste ronde niet heeft 

meegedaan. 

 

Hoe werkt de verzuimbenchmark? 

Aan ieder lid van de sector waar we 

contactgegevens van hebben (aansluitnummer 

FKB en e-mailadres) is in april 2012 een e-mail 

gestuurd met uitnodiging om mee te doen. In de 

e-mail staat een link waarmee de gegevens direct 

in de database worden ingevoerd. Dit gebeurt in 

een beschermde omgeving zodat uw gegevens 

niet voor anderen zichtbaar zijn. Het kost enkele 

minuten tijd. Na ongeveer een maand zullen we 

de statistiek er op loslaten en een terugkoppeling 

sturen aan alle deelnemers. U krijgt dan een 

overzicht van uw eigen gegevens en de gegevens 

van de branche. Als u geen e-mail met uitnodiging 

heeft ontvangen dan kunt u zich alsnog 

aanmelden voor de benchmark via de website 

www.technischegroothandel.org  

 

Nu ook ongevalcijfers in de benchmark 

Naast de verzuimgegevens zal in de tweede ronde 

ook een uitvraag gedaan worden naar 

ongevalcijfers. Ook hier is gekozen voor een zo 

eenvoudig mogelijke benchmark, zodat het u zeer 

weinig tijd kost om deze gegevens in te vullen. Er 

wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën van 

ongevallen. 

 

Met de verzuimgegevens en de ongevalcijfers 

krijgen we een beeld van de kwaliteit van het 

beleid in de sector. Daarmee kunnen we gericht 

bepalen op welke vlakken ondersteuning op 

brancheniveau nog wenselijk is. Hiermee laat de 

branche zien dat er op een bewuste manier aan 

het Arbobeleid gewerkt wordt. De Technische 

Groothandel is een veilige branche waar ook op 

het gebied van medewerkers “duurzaam” gewerkt 

wordt.  

 

Alvast bedankt voor uw deelname!
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Terugblik op de regiobijeenkomsten 
In februari 2012 is op 4 locaties in het land een 

regiobijeenkomst gehouden. In 2 uur tijd zijn 

bedrijven bijgepraat over de Arbowet- en 

regelgeving en de instrumenten die er 

beschikbaar zijn.  

De deelnemers waren erg geïnteresseerd in de 

Arbocatalogus. Ook is een korte toelichting 

gegeven op de verzuimbenchmark-resultaten 

en wat je daarmee kunt. De deelnemers gaven 

aan het erg op prijs te stellen om op deze 

manier in korte tijd weer helemaal bijgepraat te 

worden. We gaan bekijken hoe we hier invulling 

aan kunnen geven voor de toekomst. 

 

Opleiding Preventiemedewerker TG  
In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat 

we een opleiding preventiemedewerker 

Technische Groothandel gaan opstarten. Bij de 

deelnemers van de regiobijeenkomsten bleek 

daar zeker animo voor en ook werd de wens 

uitgesproken om daar dan regelmatig een 

bijeenkomst aan te koppelen om gericht op 

specifieke Arbothema’s met collega’s ervaring 

uit te wisselen en kennis op te doen.  

De opleiding zal vooral een praktisch karakter 

krijgen: hoe doe je dat, goede Arbo binnen de 

Technische Groothandel? We bieden hiervoor 

een basisopleiding aan van 1 werkdag en een 

halve dag terugkomdag.  

Na de opleiding weet je wat er te doen is op het 

gebied van Arbo in de Technische Groothandel. 

Ook weet je welke instrumenten en informatie 

er beschikbaar is en hoe je deze efficiënt en 

effectief kunt toepassen.  

Aan de opleiding verbinden we ook een eigen 

certificaat. Dat houdt wel in dat de deelnemer 

jaarlijks tenminste een halve dag onderhoud 

moet plegen op de Arbo-kennis.  

Als u geïnteresseerd bent in deze opleiding dan 

kunt u dit alvast kenbaar maken via 

arbohelpdesk@technischegroothandel.org . U 

wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van 

de data en locaties waar de opleiding gegeven 

wordt. 

 

 

 

De Arbocatalogus Technische 

Groothandel 
De Arbocatalogus is inmiddels in de fase van 

goedkeuring. Twee thema’s zijn gemaakt en een 

derde is onderweg. Dit betekent dat we vóór de 

zomer brancheafspraken hebben over: 

- Veilige magazijninrichting 

- Fysieke belasting 

 

Kort na de zomer wordt het onderwerp “Veilig 

transport” verwacht. 

Het is een ingewikkeld proces. We willen het zo 

concreet mogelijk maken, maar wel voldoende 

ruimte laten aan bedrijven om het naar eigen 

inzicht in te vullen. Inbreng van mensen uit de 

bedrijven is daarbij onmisbaar. Deze inbreng 

wordt geleverd door een groep van circa 20 

medewerkers uit de bedrijven die deelnemen in 

de klankbordgroepen.  

 

Voor de volgende onderwerpen die we willen 

gaan invullen zouden we graag nog meer 

inbreng willen van mensen uit het veld. We 

denken daarbij aan het actief zelf invullen van 

onderdelen van de Arbocatalogus door mensen 

uit het veld, begeleid door de projectgroep. De 

volgende thema’s zijn voor dit jaar nog aan de 

beurt: 

- Calamiteiten en bedrijfshulpverlening (BHV) 

- Machineveiligheid 

 

Oproep! 

We zoeken mensen uit het veld die hier een 

bijdrage aan zouden willen leveren. Samen 

met onze deskundigen ontwikkelen zij 

onderdelen voor de Arbocatalogus. We krijgen 

zo de beste aansluiting op de praktijk en de 

deelnemers steken er ook nog wat van op. Als 

u hier een bijdrage aan wilt leveren roepen we 

u op om zich aan te melden op het volgende  

e-mailadres: mark.fleuren@dexisarbeid.nl.  

 

 

 

 

 

 


