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“Veilig en gezond werken in de Technische Groothandel”
In deze nieuwsbrief:
• Preventiedag 2015 Technische Groothandel
• Tussenresultaat inspectie SZW Technische Groothandel
• Wijs een preventiemedewerker aan
• Werken aan fysieke belasting
• Ongeval zit in een klein hoekje

3e Preventiedag voor de Technische
Groothandel
Op 15 september is in Vianen de 3e landelijke
Preventiedag gehouden voor Arbo-geïnteresseerden
in de Technische Groothandel.

Inspectie SZW hield een presentatie over hun aanpak
in het inspectieprogramma dat momenteel ook in de
Technische Groothandel wordt uitgevoerd. Zij gaf een
kleine doorkijk in de resultaten tot nu toe.

Daarna zijn er 8 workshops gegeven waar deelnemers
uit konden kiezen. Veiligheidscultuur en het
onderhouden van de RI&E waren de thema’s die de
meeste belangstelling hadden.

Verder werden een aantal specifiek themaworkshops gehouden over de aanpak van fysieke
belasting, veiligheid voor voetgangers in het
magazijn, veilige hijsmiddelen en de inrichting van
BHV.

Tussen de deelnemers is veel kennis uitgewisseld
als het gaat om ‘hoe pak je dat aan’ en ‘hoe ver
moet je gaan’. Specialisten gaven handreikingen
over de wijze waarop je invulling kunt geven aan
de thema’s.

In de waardering aan het einde van de middag
gaven de deelnemers aan dat ze er veel aan gehad
hebben en het ook nog leuk gevonden hebben.
Voor herhaling vatbaar dus en op naar de 4e editie
in 2016!
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Inspecties SZW in de Technische
Groothandel

In de afgelopen maanden heeft Inspectie SZW veel
bedrijven in de metaalgroothandel bezocht.
Aanleiding is het grote aantal bedrijfsongevallen met
ernstig letsel. Uit de statistieken blijkt dat het aantal
ongevallen in de afgelopen jaren licht gestegen is.
Jaarlijks zijn er in de metaal-groothandel circa 100
ernstige ongevallen te betreuren. Op de landelijke
Preventiedag Technische Groothandel heeft Inspectie
SZW alvast aangegeven wat ze tot nu toe zijn
tegengekomen. In de magazijnen is het vaak prima
ingeregeld qua veiligheid. Punt van aandacht daar is
de opening in de reling van bordessen op de laadlosplaats. Deze staat vaak open en veroorzaakt
daarmee valgevaar. Verder zijn er veel opmerkingen
over de veiligheid van machines in de werkplaats.
Daar valt volgens SZW echt nog het nodige aan te
verbeteren.

Opleiding Preventiemedewerker TG

Op dit moment worden er weer 3 groepen van
Preventiemedewerkers opgeleid in de
brancheopleiding Preventiemedewerker. Heeft u nog
geen Preventiemedewerker binnen uw bedrijf
aangewezen dan bevelen wij u van harte aan om dit
snel te doen en voor volgend jaar deze persoon ook
op te leiden. De opleiding wordt door het
Arboprogramma van FKB verzorgd (kosteloos)
ingevuld door één van de Arboambassadeurs
Technische Groothandel. Dat biedt garantie dat de
opleiding vooral gaat over de aspecten die binnen
onze sector belangrijk zijn. De opleiding bestaat uit
een volledige cursusdag, een huiswerkopdracht en
een halve dag ‘terugkomdag’. Houd de nieuwsbrief in
de gaten en de website
www.technischegroothandel.org voor nieuwe
opleidingsdata. Of meld direct uw interesse:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org

Fysieke Belasting aanpakken

Met diverse bedrijven wordt momenteel gezamenlijk
gewerkt aan het aanpakken van de Fysieke Belasting.
Deze werkgroep wordt geleid door onze
arboambassadeur en ergonomisch adviseur
Mirjam van der Kooij.
De aanpak is gericht op een pragmatische insteek. Via
medewerkers wordt bekeken waar de
verbeterpunten liggen en daar wordt dan een plan

voor gemaakt. Deelnemers hebben elkaar veel te
vertellen in de aanpak die bij hen gewerkt heeft.
Daarnaast is Mirjam natuurlijk een grote bron van
kennis over hoe verbeteringen te behalen zijn. Als
u ook binnen uw bedrijf op deze manier en in
samenwerking met collega-bedrijven aan de slag
wilt, nodigen we u van harte uit om uw interesse
aan te geven via:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org

Ongevallen zitten in een klein hoekje

Als er een ongeval gebeurt dan is de eerste reactie
vaak: “hoe kan die dan ook zo dom zijn”. Iedere
dag zijn we waarschijnlijk minstens 100x even dom
dan het slachtoffer. Het loopt alleen meestal goed
af. Als we het aantal ongevallen willen
verminderen gaat het er dus om dat we niet meer
willen dat we ‘dom’ zijn. Dat betekent dat je stil
staat bij de meest veilige werkwijze en die altijd
toepast ook als dat omslachtig of overdreven voelt.
Een voorbeeld uit de praktijk. Helaas zijn er ook in
onze sector nog teveel ernstige ongevallen tijdens
het transport van materialen. Bij het hijsen van
pakketten die nauwkeurig in positie gebracht
moeten worden, staat de medewerker vaak te
dicht bij de hijs. Vaak tussen stellingen of
pakketten die al geplaatst zijn op vrachtauto’s,
waardoor de bewegingsruimte klein is. Dat gaat
gelukkig bijna altijd goed, maar helaas niet altijd.
Enkele ernstige ongevallen waren het gevolg van
het werken in deze onveilige zone. In één geval
kwam een balk van de hijs naar beneden precies
daar waar de medewerker zich bevond en in een
ander geval raakte de medewerker tijdens het
verticaal verplaatsen van een last klem tussen de
last en de losplaats (een vrachtauto). In beide
gevallen was het bedrijf en de betrokken
werknemer zich onvoldoende bewust van het risico
van het werken in de gevaarzone van de hijs als
gevolg van bedrijfsblindheid of onervarenheid. Dit
soort ongevallen is te voorkomen door het
benoemen van een veiligheidszone
(dodemansgebied) rondom de last, concrete
afspraken te maken om buiten deze
veiligheidszones te blijven, iedereen hierover te
instrueren, elkaar aan te spreken op onveilige
posities en er toezicht op te houden. Behalve het
menselijk leed kan het bedrijf anders nog te maken
krijgen met forse bestuurlijke boetes van ongeveer
€ 20.000.

