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Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel 
 

 
 
 
  

1e Preventiedag Technische Groothandel groot succes! 
 
Op 11 juni 2013 heeft in Vianen onder grote 
belangstelling de allereerste Preventiedag voor 
de Technische Groothandel plaatsgevonden.  
 

 
 
Aanwezig waren preventiemedewerkers, alle 
arbo-ambassdeurs en de leden van de 
Arbocommissie voor de Technische 
Groothandel.   
 
Na een korte introductie over de stand van 
zaken  hebben de deelnemers meegedaan aan 
twee workshoprondes,  bedoeld om actuele 
kennis en inzichten over diverse Arbo-thema’s 
te horen, en vooral ook om met collega’s uit 

andere bedrijven te bekijken hoe zij het in de 
praktijk oplossen. Het gaat immers niet alleen 
om de techniek en de regels, het gedrag van 
medewerkers en management zijn 
medebepalend voor het succes van het 
Arbobeleid.  
 
De invulling werd gedaan door Arbo-
ambassadeurs Technische Groothandel en de 
projectleider van het Arboprogramma.  
 

 
 
De workshops gingen over Fysieke Belasting, 
Magazijninrichting, Gevaarlijke stoffen opslag, 
Gedragsverandering en Invulling van de 
Arbocatalogi Machineveiligheid, Veilig 
transporteren, BHV en calamiteiten. 

In deze nieuwsbrief: 
• Preventiedag Technische 

Groothandel 
• Opleiding Preventiemedewerker  
• Verzuimbenchmark cijfers  2012 
• Vervolg Arbocatalogus 
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Er waren zo’n 50 Arbo-coördinatoren en 
preventiemedewerkers aanwezig. Een zeer 
gedreven groep mensen die er voor zorgen dat 
Arbo in de praktijk van de Technische 
Groothandel de aandacht krijgt!  
 

 
 
Er werd in en buiten de workshops hard door 
hen gewerkt en de reacties waren enthousiast. 
Uit de reacties en de evaluatie aan het eind 
kunnen wij gerust concluderen dat deze dag 
bijzonder gewaardeerd wordt door de 
deelnemers. 
 

 
 
Zeker voor herhaling vatbaar! En dus zal er ook 
in 2014 een Preventie voor de Technische 
Groothandel worden gehouden. 
 
Op de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief 
kunt u nog meer foto’s van de Preventiedag 
bekijken. 
 

 
Opleiding Preventiemedewerker TG  
Op 11 juni 2013 is ook de afsluiting gedaan van 
de derde leergang Preventiemedewerkers die 
begin dit jaar is gestart.  
 

 

Alle geslaagde deelnemers ontvingen na afloop 
van de opleiding hun certificaat.  
  

 
 
In totaal hebben nu meer dan 50 
preventiemedewerkers het certificaat gehaald 
binnen het eerste jaar dat wij deze opleiding 
verzorgen! 
 

Ook dat is een mooi resultaat te noemen … 
maar we zijn er nog niet.  
 
De opleiding bestaat uit een volledige 
cursusdag, een huiswerkopdracht en een halve 
dag ‘terugkomdag’. Lees meer hierover in het 
leaflet ‘Preventiemedewerker Technische 
Groothandel’ op de website 
www.technischegroothandel.org . 
 
De interesse voor de opleiding blijft groeien. De 
meerwaarde van praktische kennis van het vak 
‘preventiemedewerker’ in de Technische 
Groothandel en de contacten die je opdoet met 
collega’s uit de andere bedrijven wordt 
absoluut herkend.  
 
In het najaar zal daarom de vierde Leergang 
Preventiemedewerker Technische Groothandel 
plaatsvinden.  
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Dit zijn de data en locaties: 
• Regio Eemnes  23 september 2013 
• Regio Zwolle: 26 september 2013 
• Regio Eindhoven: 8 oktober 2013 

 
De data staan ook op de website 
www.technischegroothandel.org onder Agenda. 
 
U kunt zich vanaf nu voor deze  opleiding 
inschrijven: 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
 
Ook als de data of locaties niet passen en u toch 
belangstelling heeft vragen wij u dit kenbaar te 
maken. We bekijken dan of er een aanvullende 
dag georganiseerd kan worden. 
 
 
Verzuimbenchmark cijfers 2012 
 
De verzuimbenchmark voor de Technische 
Groothandel 2012 is uitgevoerd. Via een email 
met weblink zijn door 164 bedrijven verzuim- en 
ongevalscijfers doorgegeven.  
 

OPROEP: 
Bedrijven die hun gegevens nog niet hebben 

ingevuld vragen wij dit alsnog te doen!! 
 
Dit kan via de e-mail die u eerder hebt 
ontvangen of u kunt u zich alsnog  aanmelden 
voor de benchmark via de website 
www.technischegroothandel.org  (tab ‘Links’) of 
klik op onderstaand logo op de website. 
 

 
 
De voorlopige resultaten wijzen er op dat het 
verzuim in 2012 iets lager lag dan het verzuim in 
2011. Dat is een mooi resultaat.  
 

 
 

Na de zomer zullen wij een uitgebreide 
rapportage publiceren op de website. 
 

 
Vervolg Arbocatalogus TG 
 
De eerste twee Arbocatalogus-onderdelen zijn 
in de Staatscourant gepubliceerd: Veilige 
Magazijninrichting en Fysieke Belasting.  
 

 
 
Deze delen van de Arbocatalogus kunt u nu 
raadplegen via www.technischegroothandel.org 
door op het bovenstaande logo te klikken op de 
website. 
   
De contouren voor de volgende drie 
deelcatalogi zijn nu ontwikkeld: Veilig 
transporteren , Calamiteiten en 
bedrijfshulpverlening (BHV),  Machineveiligheid. 
 
De aanpak zal iets anders zijn dan bij de eerste 
twee deelcatalogi zal meer door en met mensen 
uit de bedrijven ontwikkeld worden. Dit zijn de 
preventiemedewerkers en Arbocoördinatoren 
uit de bedrijven die zich hiervoor hebben 
aangemeld. Deze ‘kerngroep Arbocatalogus TG’ 
is in april 2013 van start gegaan.  
 
Op de Preventiedag van 11 juni zijn in de 
workshops speeddates geweest om de 
kerngroep verder aan te vullen.  
 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het leveren 

van een bijdrage aan de inhoud van de 
Arbocatalogus: wij  zoeken nog mensen die 

hieraan willen werken met collega 
Arbocoördinatoren/ preventiemedewerkers 

van andere bedrijven in de Technische 
Groothandel.  

 
Vooral voor het thema machineveiligheid en 
veilig transporteren is uw bijdrage van harte 

welkom. U kunt u aanmelden bij de 
Arboprojectleider, Mark Fleuren 
(mark.fleuren@dexisarbeid.nl). 
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FOTO’S VAN DE EERSTE PREVENTIEDAG 
VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 

 

    
 

   
 

  
  

   
Deze Nieuwsbrief is in opdracht van het FKB Technische Groothandel geschreven door de 

Arbocommissie voor de Technische Groothandel.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Arbohelpdesk Technische Groothandel 
(070 306 3539 of arbohelpdesk@technischegroothandel.org). 
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