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Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel 
 
 
In deze nieuwsbrief: 

• Verzuimbenchmark Technische Groothandel 2012 
• Eerste groep Opleiding Preventiemedewerkers Technische Groothandel  
• De Arbocatalogus Technische Groothandel 
• RI&E Technische Groothandel 
• Duurzaam inzetbaar en mobiliteit 

 
 
Verzuimbenchmark Technische Groothandel 2012 
 
Benchmark  verzuimcijfers 
In 2012 is het instrument voor het verzamelen van verzuimgegevens in onze sector opnieuw toegepast. 
Als extra  zijn er dit jaar gegevens gevraagd over het vóórkomen van incidenten en ongevallen.  
 
Kort samengevat zijn de volgende beelden uit de 
benchmark naar voren gekomen: 
• 226 ondernemingen hebben gegevens 

aangeleverd, waarvoor onze dank!  
• Dit betreft iets meer dan 10.000 werknemers.  
• Ondernemingen met 50-250 werknemers zijn 

dit jaar minder vertegenwoordigd dan het 
vorig jaar. 

•  Het gemiddelde verzuimpercentage dat naar 
voren komt voor 2011 is lager dan dat van 
2010 (zie tabel). 

• Het aantal ziekmeldingen per medewerker 
lag in 2011 ook iets lager dan het jaar 
daarvoor.  

Incidenten en ongevallen 
De gegevens over incidenten en ongevallen 
hebben nog te weinig gegevens opgeleverd om 
betrouwbare uitspraken te doen.  
 
Rapportage van incidenten is vooral gedaan door 
grote bedrijven en niet of nauwelijks door kleine 
bedrijven.  
 
Door de grote bedrijven worden toch nog veel  
ongevallen en  incidenten gerapporteerd. Er zijn 
75 ernstige of matig ernstige ongevallen 
gerapporteerd op 10.000 manjaren werk.  

 
 
Nog geen e-mailuitnodiging 
ontvangen voor de 
Verzuimbenchmark?  
Meldt u aan via onze website 
www.technischegroothandel.org
. 
  

 Verzuim Technische Groothandel  2010 2011 
Verzuim kalenderdagen (ex zwangerschap) 4,3% 3,4% 
aantal bedrijven 183 166 
aantal medewerkers 8.415 8.219 
Verzuim niet gewerkte uren (ex zwangerschap) 3,6% 3,8% 
aantal bedrijven 29 36 
aantal medewerkers 1.883 991 
Meldingsfrequentie 1,2 1,1 
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Opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel succesvol van start  
 
Eerste certificaten in november uitgereikt 
In juni 2012 zijn op twee plaatsen in het land de 
opleidingen voor de nieuwe opleiding 
Preventiemedewerker in de Technische 
Groothandel gestart.  
 
Na de eerste cursusdag zijn de cursisten aan de 
slag gegaan met het toepassen van de kennis die 
hen is aangeboden. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de inhoud van de eigen 
Arbocatalogus die momenteel ontwikkeld wordt 
(zie verder in deze nieuwsbrief).   
 
In november 2012 ontvangen de cursisten de 
allereerste certificaten ‘Preventiemedewerker in 
de Technische Groothandel’!   
 
 

Data voor de nieuwe opleiding 
In het najaar van 2012 vindt de volgende 
opleiding Preventiemedewerker plaats.  
Data en locaties zijn (onder voorbehoud): 
• donderdag 8 november 2012 - Vught   
• dinsdag 13 november 2012 - Zwolle   
• woensdag 14 november 2012 - Hoofddorp.   

 
De opleiding bestaat uit een volledige cursusdag, 
een huiswerkopdracht en een halve dag 
‘terugkomdag’.  Zoals u weet zijn er geen kosten 
aan de opleiding verbonden!  
 
Aanmelding voor de opleiding kan per e-mail aan 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org of via 
onze website www.technischegroothandel.org.

 
De Arbocatalogus Technische Groothandel 
 
De Arbocatalogus is in de zomer 2012 ter 
beoordeling ingestuurd naar ISZW (voorheen 
Arbeidsinspectie). Wij zijn nog in afwachting van 
de reactie van ISZW en verwachten dat deze 
binnen enkele weken bekend zal zijn.  
 
Als de inspectie akkoord is met de inhoud dan 
wordt de Arbocatalogus in de Staatscourant 
vermeld. Vanaf dat moment gelden voor de 
Technische Groothandel de afspraken die zijn 
gemaakt  over: 
• Veilige magazijninrichting 
• Fysieke belasting. 

 
De derde deelcatalogus ‘Veilig transport’ is nog 
in ontwikkeling.

Voor de volgende onderwerpen willen wij de 
Arbocatalogus meer door mensen uit het veld 
laten opzetten in plaats van de deskundigen die 
dit voor een belangrijk deel  bij de eerste twee 
onderwerpen hebben gedaan.  
 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige 
nieuwsbrief hebben zich al diverse mensen 
gemeld die graag daar aan willen gaan werken.  
 
De volgende thema’s zijn voor dit jaar nog aan 
de beurt: 
• Calamiteiten en bedrijfshulpverlening (BHV) 
• Machineveiligheid. 

 
Oproep! 

 

We zoeken nog mensen die hieraan willen 
werken met collega Arbocoördinatoren / 
preventiemedewerkers binnen de branche. 
Samen met onze deskundigen ontwikkelen zij 
onderdelen voor de Arbocatalogus. 

 Wij 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 mark.fleuren@dexisarbeid.nl. Dank!
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Branche-RIE Technische Groothandel aangepast 
 
Onze succesvolle Branche-RIE Technische 
Groothandel wordt aangepast. Dit is nodig 
doordat er in de Arbocatalogus nieuwe 
onderwerpen  zijn afgesproken en omdat er  
enkele wetswijzigingen zijn geweest. Er is voor 
gezorgd dat alle maatregelen en middelen uit de 
Arbocatalogus ook in de RI&E zijn vermeld.  

Zo bent u er zeker van dat als u de RI&E heeft 
doorlopen alle punten uit de Arbocatalogus ook 
aan de orde zijn geweest.  Ook zullen er nog wat 
extra mogelijkheden in het instrument voor u ter 
beschikking komen. Alle gebruikers worden op 
het moment dat het instrument aangepast 
wordt hierover afzonderlijk geïnformeerd. 

 
Maakt u nog geen gebruik van de branche-RIE in de onderneming? 

Vraag dan direct een gratis licentie aan via onze website www.technischegroothandel.org. 
(al ruim 700 technische groothandels gingen u voor) 

 
 

Duurzaam werken en mobiliteit   OPROEP 
 
Er komt uit de verzuimbenchmark (zie 
hierboven in de Nieuwsbrief) naar voren dat 
lang verzuim de nodige problemen oplevert. 
Dat is niet uniek voor de Technische 
Groothandel. De gemiddelde leeftijd loopt op 
en daarmee ook de kans dat medewerkers 
aandoeningen krijgen waardoor ze het eigen 
werk niet meer geheel  kunnen doen. Omdat 
langer doorwerken onvermijdelijk is, wordt in 
Nederland veel energie gestoken in het 
ontwikkelen van beleid ‘duurzaam inzetbaar’.  
 
Zo ook binnen de Technische Groothandel. Er is 
onlangs een nieuwe CAO-commissie van start 
gegaan die zich over dit thema gaat buigen. Het 
programma moet nog vorm gaan krijgen en 
hierover zal via sociale partners informatie aan 
u worden verstrekt.  
 
Ook in andere sectoren wordt hard gewerkt aan 
Duurzaam Inzetbaar. Op verzoek van één van 
deze branches doen wij in deze nieuwsbrief een 
oproep aan bedrijven die interesse hebben om 
met bedrijven uit andere sectoren te bekijken of 
ze elkaar kunnen helpen door werk en  
werknemers met elkaar uit te wisselen.  
 

Wat houdt dit in? Met een groep van bedrijven 
wordt bekeken of er plek is voor medewerkers 
die tijdelijk of permanent een andere werkplek 
nodig hebben, omdat ze hun eigen werk geheel 
of gedeeltelijk niet meer kunnen uitvoeren. Dit 
zal lokaal op een aantal plaatsen in het land 
worden georganiseerd.  
 
De bedrijven bekijken met elkaar of ze werk 
kunnen bieden voor medewerkers uit andere 
bedrijven en vice versa. Dit werkt natuurlijk 
alleen goed wanneer er voldoende balans is in 
‘halen en brengen’. Er wordt dus ook van u 
verwacht dat u werk biedt aan werknemers van 
andere bedrijven.  
 
Maar dit is niet alles, de bedrijven zullen ook 
met elkaar ideeën uitwisselen hoe de 
werknemers tot hun 67ste gezond aan het werk 
kunnen blijven. U hoeft dus niet zelf het wiel uit 
te vinden en het grote voordeel is dat u dit met 
bedrijven doet uit andere sectoren. Dat 
vergroot de innovatiekracht en biedt meer 
mogelijkheden voor oplossingen.  
 
 

Heeft u interesse in een dergelijke aanpak dan kunt u zich richten tot  Mark Fleuren, 
 projectleider Arbo Technische Groothandel (mark.fleuren@dexisarbeid.nl). 
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