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

• Arboprogramma 2015 Technische Groothandel  
• Opleiding Preventiemedewerkers Technische Groothandel 
• Arbocatalogi Transporteren en BHV goedgekeurd door Inspectie SZW 
• Branche RI&E vernieuwd 
• Bijgepraat worden in de regiobijeenkomsten Arbo Technische Groothandel  
• Inspectieprogramma 2015 ISZW ook gericht op Technische Groothandel 

 

 
Arboprogramma 2015  
Ook in 2015 kunt u rekenen op ondersteuning 
vanuit het FKB Arboprogramma. De vaste 
onderdelen kent u al: 
• de opleidingsdagen voor 

Preventiemedewerkers Technische 
Groothandel 

• de landelijke Preventiedag 
• de Arbohelpdesk voor al uw arbovragen: 

arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
of www.technischegroothandel.org.  

• Ook zijn dit jaar de Arbo-ambassadeurs weer 
beschikbaar voor ondersteuning. Hun 
ondersteuning is vanaf 2015 meer op 
afstand en zij zullen  actief betrokken zijn bij 
regionale bijeenkomsten.  

 
Hiermee geven wij invulling aan een behoefte 
die van de preventiemedewerkers naar voren is 
gebracht: meer contact met collega-
preventiemedewerkers en meer ruimte om 
specifieke kennis op te doen gericht op een 
concreet vraagstuk of Arbo-thema (zie verder 
het artikel over ‘regiobijeenkomsten’.  
 
Vanwege deze ontwikkeling gaan wij ook verder 
met een kleiner team van Arbo-ambassadeurs. 
Hans van den Hout is vanaf 2015 niet meer 
actief als Ambassadeur  en zijn werkzaamheden 
worden overgenomen door de andere vier 
Arbo-ambassadeurs. Op onze website kunt u 
zien wie uw Arbo-ambassadeur is.  
 

 
Opleiding Preventiemedewerker TG  
Natuurlijk gaan wij door met het aanbieden van 
de opleiding voor Preventiemedewerker 
Technische Groothandel. Een opleiding specifiek 
gericht op vraagstukken en hulpmiddelen die 
voor de Technische Groothandel van belang zijn. 
Er zullen opnieuw zowel in het voorjaar als in het 
najaar op drie plaatsen in het land een opleiding 
worden aangeboden. 
 
Nieuwe data opleiding Preventiemedewerkers: 
De opleiding kunt u starten op:  
Voorjaar: 
• Hoofddorp: dinsdag 14 april 2015 
• Den Bosch: donderdag 16 april 2015 
• Zwolle: woensdag 22 april 2015 

Najaar: 
• Hoofddorp: maandag 28 september 2015 
• Breda: donderdag 1 oktober 2015 
• Apeldoorn: woensdag 7 oktober 2015 

 
U kunt zich per direct inschrijven voor één 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’ en is volledig bekostigd door het  
FKB Technische Groothandel, dus grijp uw kans! 
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Arbocatalogi Transporteren en 
Bedrijfshulpverlening goedgekeurd   
In december 2014 heeft de Inspectie SZW haar 
goedkeuring gegeven voor twee nieuwe 
Arbocatalogi: de brancheafspraken voor ‘Veilig 
Transporteren’ en ‘Bedrijfshulpverlening en 
calamiteiten’ gelden nu dus voor alle bedrijven. 
Hierdoor zijn er nog meer oplossingen en 
hulpmiddelen beschikbaar gekomen. Van 
belang om te weten: de Arbocatalogus is voor 
een groot deel gemaakt door collega’s uit de 
bedrijven. We willen hen hartelijk danken voor 
deze bijdrage die ten goede komt aan iedereen 
in de Technische Groothandel. Maar dan 
moeten deze hulpmiddelen wel ook gebruikt 
gaan worden. Bezoek de Arbocatalogus 
Technische Groothandel op 
http://www.arbocatalogus-tg.nl  en maak er 
werk van! 
 
 
Aanpassingen Branche-RI&E 
Technische Groothandel 
In verband met nieuwe wetgeving is binnenkort 
de nieuwste versie van de branche-RI&E 
beschikbaar. Hierdoor zal de branche-RI&E ook 
geheel aansluiten bij de Arbocatalogus van de 
Technische Groothandel.  De oude RI&E’s 
werken  gewoon nog maar de aanpassingen 
worden hier niet automatisch in verwerkt. Dit 
houdt in dat u voor uzelf na moet gaan of uw 
RI&E nog actueel is: zijn er punten in de nieuwe 
RI&E die u niet in de oude RI&E heeft 
meegenomen. Om te zien wat er veranderd is 
kunt u het Overzicht wijzigingen RIE Technische 
Groothandel 2015 raadplegen op de website. 
Alle gebruikers hebben dit ook toegezonden 
gekregen. Op de regio-bijeenkomsten in maart 
(zie volgende paragraaf) zal een nadere 
toelichting gegeven worden.   
 
 
Bijgepraat worden in de regio-
bijeenkomsten Arbo TG   
Preventiemedewerkers geven aan het op prijs 
te stellen om meer contact te hebben met 
collega -preventiemedewerkers uit de branche. 
Ook wordt erg gewaardeerd dat ze door de 
Arbo-ambassadeur regelmatig worden 
bijgepraat over de wettelijke ontwikkelingen. 
Om dit beter te faciliteren zullen wij in 2015 

niet alleen een landelijke Preventiedag 
organiseren, maar ook regionale bijeenkomsten. 
De eerste hiervan zijn al gepland. Op de agenda 
staan: de nieuwe Arbocatalogi, de aanpassing van 
de branche RI&E en Inspectieprogramma SZW. 
Ook gaan we hier kijken naar toepassing van de 
Arbocatalogus.  
 
De volgende Regio-bijeenkomsten Arbo TG 
staan nu gepland: 
• Zwolle: 3 maart 2015,13.30-16.30 uur 
• Hoofddorp: 6 maart 2015,9.00-12.00 uur 
• Eindhoven: 13 maart 2015,9.00-12.00 uur 
• Ridderkerk: 12 maart 2015, 9.00-12.00 uur 

 
Deze bijeenkomsten mag u niet missen als u de 
trekker bent voor Arbo in uw bedrijf! 
 
 
Inspecties SZW in 2015 ook gericht op 
de Technische Groothandel  
Voor 2015 heeft Inspectie SZW (voorheen 
Arbeidsinspectie) een inspectieplan voor de 
Metaalbedrijven. Doel van het plan is de naleving 
van Arbomaatregels te verhogen met als 
achterliggend doel het voorkomen en 
verminderen van bedrijfsongevallen. Daarbij zal 
aandacht worden ge geven aan de branche-RIE 
en de Arbocatalogus. 
 
In een gesprek met de Inspectie hebben wij laten 
weten actief aan het plan te zullen meewerken 
en er aandacht aan te schenken door middel van 
vooraankondigingen, nieuwsberichten en in de 
regiobijeenkomsten.  Inspectie SZW benadrukt 
dat Arbo een “integrale verantwoordelijkheid” is 
van de onderneming. 
 
Inspecteurs van SZW zullen ongeveer 150-200 
metaalgroothandel gaan bezoeken en die de 
afgelopen drie jaar niet door haar zijn bezocht. 
Logistieke zaken zoals hijswerk zal veel aandacht 
krijgen. De bezoeken worden niet van tevoren 
aangekondigd!   
 
De inspecties beginnen op 1 maart 2015 en duren 
tot en met juli 2015. In onze 3e Landelijke 
Preventiedag Technische Groothandel  op 15 
september 2015 zal de Inspectie SZW verslag 
doen van haar bevindingen. 
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