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“Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel”
In deze nieuwsbrief:
• Vijf jaar Arboprogramma Technische Groothandel
• Opleiding Preventiemedewerker Technische Groothandel
• 2e Preventiedag Technische Groothandel – 24 juni 2014
• Verzuimbenchmark cijfers 2012
• Arbocatalogus en RI&E

Rapport Arbo Technische
Groothandel 2008-2013

Het Arboprogramma is gestart in 2008 met als
doel de Technische Groothandel veiliger en
gezonder te maken. Wat heeft het programma
na 5 jaar opgeleverd? Zijn wij op de goede weg?
Dit alles kunt u lezen in het rapport “5 jaar Arbo
in de Technische Groothandel” dat de
Arbocommissie voor de Technische
Groothandel zojuist heeft opgesteld. Het
integrale rapport alsmede een samenvatting is
te vinden op de website.

Opleiding Preventiemedewerker TG

Sinds twee jaar organiseren wij voor
medewerkers in de Technische Groothandel de
Opleiding Preventiemedewerker. Inmiddels
hebben al meer dan 70 personen de opleiding
met succes volbracht en het bijbehorende
certificaat ontvangen. Het praktische karakter
van de opleiding en het feit dat je met
‘lotgenoten’ uit andere bedrijven tijdens de
opleiding samenwerkt worden door de
deelnemers als heel positief ervaren.
Nieuwe data opleiding Preventiemedewerkers:
Natuurlijk kunt u de opleiding ook in 2014
volgen. De opleiding vindt plaats op de
volgende data en locaties:
• Hoofddorp - 14 april 2014
• Zwolle - 23 april 2014
• Den Bosch - 6 mei 2014

U kunt zich per direct inschrijven voor een van
deze data door een e-mail te sturen aan:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org
Ook als de data of locaties niet passen en u wel
belangstelling heeft, vragen wij u dit kenbaar te
maken. Wij bekijken dan of er een aanvullende
dag georganiseerd kan worden. De opleiding
bestaat uit een volledige cursusdag, een
huiswerkopdracht en een halve dag
‘terugkomdag’ (op 24 juni 2014 in de ochtend,
regio Utrecht).
Omdat de opleiding wordt betaald door het
sociaal fonds FKB Technische Groothandel, kunt
u de opleiding geheel kosteloos (!) volgen, dus
grijp uw kans!

2e Preventiedag Technische
Groothandel: dinsdag 24 juni 2014

In navolging van de eerste succesvolle
Preventiedag van juni 2013, organiseren wij op
24 juni 2014 in de middag voor de tweede keer
deze dag voor allen die in de Technische
Groothandel te maken hebben met preventie in
de onderneming. Onze arboambassadeurs en
andere deskundigen zullen u die dag informeren
over de ontwikkelingen en zullen wederom
boeiende workshops organiseren . Wij zullen u
tijdig een uitnodiging voor de Preventiedag
toesturen.
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Verzuimbenchmark Technische
Groothandel 2012

De Verzuimbenchmark Technische Groothandel
bestaat sinds 2012. Hier leest u meer over de
uitkomsten van de Verzuimbenchmark 2012.

Het verzuim lijkt iets te zijn gestegen ten
opzichte van 2011. Gemiddeld kwam het uit op
3,6% gebaseerd op verzuimde kalenderdagen.
Vergeleken met soortgelijke sectoren scoort de
Technische Groothandel met 3,6% beter dan de
Grootmetaal (4,1%) en Vervoer en opslag
(4,2%).
De meldingsfrequentie (gemiddeld aantal
ziekmeldingen per persoon per jaar) bedraagt
1,1 en is ten opzichte van 2011 niet gewijzigd.
Kleine bedrijven hebben een iets lager verzuim
dan de grote bedrijven en dit is een patroon dat
we ook in andere sectoren zien. Opvallend is
het relatief hoge verzuimpercentage bij de wat
grotere magazijnen: 5,1% (bij bedrijven met 50250 werknemers: 6,2%). De Arbocommissie
Technische Groothandel zal hier speciale
aandacht aan besteden. Wat maakt het verzuim
in die bedrijven hoger en wat kan helpen om dit
te verlagen? Aangezien de aangeleverde
gegevens anoniem zijn, doen wij hierbij een
oproep aan alle bedrijven met een verzuim dat
duidelijk boven de 4% ligt, om met de
Arbohelpdesk Technische Groothandel in
contact te treden (mailadres:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org).
Graag bekijken wij dan met u welke oorzaken
en oplossingen te vinden zijn voor dit verzuim.
Hieraan zijn in beginsel geen kosten verbonden.
Ongevallen en incidenten
Het aantal incidenten per gewerkt uur was in
2012 helaas aanzienlijk hoger dan in 2011. De
oorzaak is niet duidelijk. In 2014 zullen wij de
oorzaken trachten te achterhalen, met hulp van
arbocoördinatoren en preventiemedewerkers.

Arbocatalogus TG

Begin 2013 zijn de eerste twee Arbocatalogusonderdelen in de Staatscourant gepubliceerd:
Veilige Magazijninrichting en Fysieke Belasting.
Bekijk de Arbocatalogus en neem een aantal
interessante punten hieruit op in uw plannen
voor 2014. Denk bijvoorbeeld aan de top 10

Fysieke Belasting: wat zijn nu de 10 meest
belastende werkzaamheden bij u? Hoe zou u hier
wat aan kunnen doen? We moeten door tot ons
67ste, dan moeten we vandaag gaan zorgen dat
het lijf dat ook vol gaat houden! De Arboambassadeurs helpen u graag met het in de
praktijk brengen van deze onderdelen.
De thema’s BHV en Veilig Transporteren zijn
ontwikkeld en worden momenteel verder
uitgewerkt. De maatregelen en middelen die
genoemd worden sluiten aan bij de praktijk. In
2014 is Machineveiligheid aan de beurt. Ook die
deelcatalogus willen we zoveel als mogelijk door
mensen uit het veld laten opbouwen en de
kerngroep kan zeker nog versterking voor deze
ontwikkeling gebruiken.
Meld u aan bij de Arbohelpdesk:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.

Branche RI&E

Dit voorjaar komt er een flinke herziening van de
branche-RI&E voor de Technische Groothandel.
De update bevat kleine bijstellingen in verband
met veranderingen en ervaringen uit het veld en
enkele wetswijzigingen.
Alle licentiehouders krijgen automatisch bericht
over de exacte wijzigingen van de RI&E en welke
gevolgen die hebben voor het gebruik van oude
RI&E’s die in het systeem gemaakt zijn. Deze
blijven gewoon bestaan maar alle wijzigingen
worden niet automatisch doorgevoerd in uw
bestaande RI&E. U moet dan de overweging
maken of u uw RI&E gaat vernieuwen.

Arbo-programma 2014

Voornaamste streven is om het Arbo-programma
steeds meer vanuit de bedrijven zelf invulling te
laten geven. De focus zal dan ook liggen op het
faciliteren van Arbo-mensen uit de bedrijven om
te zien wat verder kan helpen om veiligheid en
gezondheid in de bedrijven te bevorderen. Het
kan dus zijn dat de ondersteuning die u van ons
gewend was er in 2014 iets anders uit gaat zien.
De tijd die de Arboambassadeurs voor u
beschikbaar heeft, zal wat beperkter zijn. Vraagt
u om meer hulp dan zullen daar mogelijk kosten
aan verbonden zijn. De Arboambassadeur zal u
hierover uiteraard vooraf informeren.

