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Nieuwsbrief ARBO Technische Groothandel 
Nr. 1 - 2013

 
“Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel” 

 
In deze nieuwsbrief: 

• Verzuimbenchmark Technische Groothandel 2013 
• Preventiedag Technische Groothandel op 11 juni 2013 
• Nieuwe Opleidingsdagen Preventiemedewerkers Technische Groothandel  
• RI&E Technische Groothandel aangepast 
• Arbocatalogus Technische Groothandel goedgekeurd: doe mee aan het vervolg! 

 
 
Verzuimbenchmark Technische Groothandel 2013 
 
OPROEP: DOE MEE MET DE BENCHMARK! 
Net als in de afgelopen twee jaren wordt deze 
maand ook weer de verzuimbenchmark voor 
de Technische Groothandel uitgevoerd. U 
ontvangt aan het einde van deze maand via 
een e-mail een link om uw verzuim- en 
ongevalscijfers door te geven.  
 
Wij roepen alle bedrijven op om hier opnieuw 
aan mee te doen, zodat we betrouwbare 
cijfers krijgen over het verzuim en het 
vóórkomen van ongevallen in de sector. Uw 
gegevens worden uiteraard vertrouwelijk 

behandeld en de gegevens worden door een 
onafhankelijke partij gerapporteerd 
(Humatix). In de rapportage is aan de 
gegevens niet te zien van welke bedrijven 
deze afkomstig zijn. Vorig jaar deden er 226 
bedrijven mee en dat willen wij natuurlijk dit 
jaar graag overtreffen.  
 
Als u aan het einde van de maand nog geen e-
mail met uitnodiging heeft ontvangen dan 
kunt u zich alsnog aanmelden voor de 
benchmark via 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.  

 
 

Preventiedag Technische Groothandel op 11 juni 2013   
 
Het afgelopen jaar hebben een aantal groepen 
medewerkers het certificaat behaald van onze 
opleiding preventiemedewerker Technische 
Groothandel. Ook dit jaar gaan wij daarmee 
door, zie ook verder in de Nieuwsbrief. 
Inmiddels beschikken wij over een steeds 
groter netwerk in de Technische Groothandel 
van de mensen die Arbo in hun portefeuille 
hebben.  
 
In de voorgaande jaren hebben wij eveneens 
enkele keren regiobijeenkomsten 
georganiseerd voor medewerkers die 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp 
‘Preventie’ en waarin zij werden bijgepraat 
over de wettelijke ontwikkelingen en het 
Arboprogramma van de Technische 

Groothandel. Uit de bijeenkomsten bleek dat 
er veel behoefte bestaat om met collega’s van 
andere bedrijven van gedachten te wisselen 
over de aanpak van Arbo binnen hun bedrijf.  
 
Daarom organiseren wij op 11 juni 2013 een 
Preventiemiddag Technische Groothandel.  
 
Op die dag zullen wij u bijpraten over alle 
ontwikkelingen op Arbogebied. Vervolgens 
zijn er diverse workshops waar de deelnemers 
zich met collega’s kunnen verdiepen in een 
bepaald thema. Binnenkort ontvangt u nadere 
informatie over de Preventiedag.  
 
Houdt in ieder geval de datum 11 juni 2013 
alvast gereserveerd in uw agenda.  
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 Arbo-Nieuwsbrief nr. 2 - 2011 

Opleiding Preventiemedewerker TG  
 
De tweede leergang preventiemedewerker is 
afgelopen najaar van start gegaan. Er zijn ruim 
30 personen in opleiding gegaan.  
 

 
Twee groepen hebben in januari 2013 hun 
certificaat uitgereikt gekregen.  

 

 
Op 5 maart 2013 zal de laatste groep van deze 
leergang hun certificaat behalen.  
 

 
Wij hebben ook alweer een nieuwe leergang 
gepland. De data en locaties van de komende 
opleidingsdagen voor dit voorjaar zijn (onder 
voorbehoud): 
• Breda: 9 april 2013 
• Hoofddorp: 12 april 2013 
• Arnhem: 16 april 2013 

 
U kunt zich vanaf nu inschrijven via: 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
De exacte locatie wordt afgestemd op de 
deelnemers. Ook als de data of locaties niet 
passen en u toch belangstelling heeft vragen wij 
u dit kenbaar te maken. Wij bekijken dan of er 
een aanvullende dag georganiseerd kan worden. 
En anders wordt u te zijner tijd weer benaderd 
zodra de volgende leergang is gepland. 
 
De opleiding bestaat uit een volledige cursusdag, 
een huiswerkopdracht en een halve 
‘terugkomdag’. Lees meer hierover in het leaflet 
‘Preventiemedewerker Technische Groothandel’ 
dat te vinden is op onze website 
www.technischegroothandel.org. De kosten van 
de opleiding worden vanuit het FKB Technische 
Groothandel voldaan. 

Aanpassing RI&E Technische Groothandel  
 
Omdat in de Arbocatalogus specifieke afspraken 
over de twee onderwerpen zijn gemaakt, zal ook 
de branche-RI&E Technische Groothandel 
daarop worden aangepast. Er wordt 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.  

 

Arbocatalogus Technische Groothandel goedgekeurd 
 
Op 21 januari 2013 zijn de eerste twee 
deelcatalogi van onze Arbocatalogus door de 
ISZW goedgekeurd: Veilige Magazijninrichting 
en Fysieke Belasting. In maart 2013 worden de 
eerste delen van de Arbocatalogus voor 
iedereen opengesteld. Tevens gaan wij nu de 
volgende thema’s opnemen in de 
Arbocatalogus: 
• Veilig transport  
• Calamiteiten en bedrijfshulpverlening (BHV) 
• Machineveiligheid 
 
Voor de invulling zullen wij vooral input 
gebruiken vanuit het veld: mensen die Arbo  

 
dragen binnen de bedrijven in de Technische 
Groothandel. In het vorige jaar hebben zich al diverse 
mensen gemeld die aan één of meerdere thema’s 
willen meedenken. Deze mensen zullen wij 
binnenkort benaderen om hieraan invulling te geven.  
 
We zoeken nog mensen die hieraan willen 
meewerken. Samen met onze deskundige 
ontwikkelen zij onderdelen voor de Arbocatalogus. 
Als u hier een bijdrage aan wilt leveren kunt u zich 
aanmelden bij onze Arbo-projectleider Mark Fleuren 
(mark.fleuren@dexisarbeid.nl).  
 
Alvast dank voor uw medewerking!  
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