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Jaarkalender 2023 Arboprogramma Technische Groothandel 
  

Januari-Maart 2023: Online kennisworkshops via Microsoft Teams 

Vanaf 2021 houden wij, naast onderstaande live bijeenkomsten,  ook doorlopend online workshops 
via Microsoft Teams waarin kennis opgedaan kan worden en vragen voorgelegd kunnen worden aan 
de deskundigen en collega’s van andere bedrijven. Lees verder op onze website voor alle workshops 
en de data voor de periode januari-maart 2023. 
 

Februari-Maart 2023: Regionale basis workshops RI&E 

Praktische workshop op vier plaatsen in het land voor allen die relatief weinig ervaring hebben met 
het opstellen en onderhouden van de RI&E. De Arbo-ambassadeur neemt je aan de hand om dit 
effectief te doen en je leert met en van de andere deelnemers welke mogelijkheden dit biedt. Meer 
informatie vindt je in het leaflet op de website. Dit zijn de eerstvolgende data (de ochtend) en 
locaties voor de basisworkshops RI&E (aanmelden kan alleen per e-mail): 

• Maandag 13 februari 2023 regio Rotterdam 
• Vrijdag 17 februari 2023 regio Hoofddorp 
• Woensdag 15 maart 2023 regio Zwolle 
• Woensdag 29 maart 2023 regio Eindhoven  

 

April-Mei 2023: Opleidingsdagen Preventiemedewerker Technische Groothandel 

Als Preventiemedewerker ben je de gids voor veilig en gezond werken bij jouw bedrijf. Daarvoor heb 
je een goede basis nodig. Met de andere deelnemers die in dezelfde positie zitten leer je in een dag 
de beginselen van de rol van Preventiemedewerker en de instrumenten die je daarvoor kunt 
gebruiken. Je krijgt een huiswerkopdracht en het programma wordt afgesloten met een 
terugkomochtend om de ervaringen te delen en van elkaar te leren. Meer informatie vindt je op de 
website.  

Dit zijn de eerstvolgende data en locaties (de tijden zijn telkens 9.00-16.30 uur): 

• Dinsdag 18 april 2023, regio Rotterdam 
• Woensdag 19 april 2023, regio Hoofddorp 
• Woensdag 26 april 2023, regio Zwolle 
• Vrijdag 12 mei 2023, regio Eindhoven 

Voor allemaal geldt: het afsluitende dagdeel is in regio Utrecht op dinsdagochtend 13 juni 2023, 
voorafgaand aan de feestelijke 10e Landelijke Preventiemiddag van het Arboprogramma. 

 
Dinsdag 13 juni 2023, 12.00-17.00: de 10e Landelijke Preventiemiddag! 

Buitengewoon programma ter viering van het 15 jarig jubileum van het Arbo-programma.  
Locatie en programma worden te zijner tijd bekend gemaakt via de website en de nieuwsbrief. 

 

Vrijdag 17 november 2023 van 8.30 – 12.30 uur Staalgroep overleg  

Gastheer van dit overleg is de onderneming Douma Staal BV te Sneek.  
Aanmelden bij Raymond Crutzen, Arbo-ambassadeur, info@crutzen.info.  
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