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6e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 
12 juni 2018, aanvang 13.00 uur, in het hotel van der Valk Vianen 

Op de 6e landelijke Preventiedag Technische Groothandel bieden we gerichte informatie over het 
invullen van gezond en veilig werken in de Technische Groothandel. Deze dag is bedoeld als voeding 
voor de preventiemedewerkers en andere personen die in de bedrijven actief zijn met 
arbeidsomstandigheden, verzuim en duurzame inzetbaarheid. Dit jaar gaan we concreet aan de slag 
met inhoudelijke thema’s. Met deskundigen en collega’s krijg je inzicht in hoe je de preventie 
effectief in kan vullen. Er is volop ruimte voor jouw vragen en voor jouw inbreng.  

We praten je bij op de ontwikkelingen in de Arbowereld en het Arbo-programma. Specifiek staan we 
stil bij twee nieuwe ontwikkelingen: de vertrouwenspersoon functie die de branche beschikbaar stelt 
en de veranderingen in de nieuwe branche RI&E. Daarna gaan we uiteen in aparte zalen waar je zelf 
kunt kiezen met welk thema je aan de slag wilt. Ons doel is om je extra handvatten te bieden om 
effectief te werken aan een gezond en veilig bedrijf. 

Graag ontmoeten wij je op 12 juni vanaf 13.00 uur bij van der Valk te Vianen! 

Programma 
13.00 uur: Inloop en ontvangst 
13.30 uur: Opening en intro 
  Een korte introductie met actualiteiten over ‘Preventie in de Technische  
  Groothandel’. We staan kort stil bij de wijzigingen van de branche-RI&E en wat dat 
  betekent voor de RI&E die jullie nu hebben. 

13.45 uur: FKB vertrouwenspersoon (Emergenz) 
  Ieder bedrijf moet een vertrouwenspersoon hebben. Deze persoon helpt  
  medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag en dat graag vertrouwelijk 
  willen bespreken. Dat is vaak een precair onderwerp. FKB heeft een onafhankelijke 
  partij hiervoor beschikbaar waar alle medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten 
  bij FKB gebruik van kunnen maken. De coördinerend vertrouwenspersoon van  
  Emergenz vertelt hoe dit werkt en wat je als bedrijf kunt doen met dit thema.  

14.15 uur: Pauze  
  Uiteraard een pauze om bij te praten en vragen te stellen in de wandelgangen.  

14.35 uur: Workshopronde 1 
  Er zijn vijf verschillende workshops beschikbaar waarin we dieper in gaan op een
  thema. Op de volgende bladzijde vind je de thema’s waar de workshops over gaan. 
15.15 uur: Workshopronde 2 
16.05 uur: Afsluiting en napraten onder het genot van een drankje en een hapje 
17.00 uur: Sluiting Preventiedag 
 

Alles over de Preventiedag kunt u ook lezen op de website www.arbotechnischegroothandel.nl

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
https://www.hotelvianen.nl/routebeschrijving/
http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
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Thema’s 6e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 
12 juni 2018 

Na de pauze gaan we aan de slag in workshops gericht op jouw praktijk. Met de arbo-ambassadeurs 
en andere specialisten wordt met de navolgende thema’s bekeken hoe in de praktijk invulling te 
geven is. Onderstaand de workshops die we vooraf gepland hebben, maar er is altijd volop ruimte 
om eigen vragen in te brengen. 

1. De vertrouwenspersoon en ongewenste omgangsvormen tegengaan 
Dit als vervolg op de presentatie van Emergenz. Hoe regel je binnen het bedrijf dat ongewenst 
gedrag teruggedrongen wordt. Wat is de functie van vertrouwenspersoon en hoe verhoudt die zich 
tot alle betrokkenen. Hoe breng je de mogelijkheden onder de aandacht. 

2. De nieuwe branche-RI&E 
De RI&E is vernieuwd. De veranderingen gaan niet automatisch over in de RI&E die je eerder hebt 
gemaakt. Wat is er nodig om de RI&E actueel te maken en te houden? 

3. In je eentje aan het werk, hoe zit dat met veiligheid? 
Bij veel beroepen ben je alleen op klus. Ook in de technische groothandel kennen we situaties waar 
je op momenten alleen aan het werk bent (in magazijnen, TD-ers op afgezonderde plekken, op 
moment van openen/sluiten van locaties, bij overwerk). Wat regel je dan om noodsituaties te 
voorkomen en om te garanderen dat je hulp krijgt als het nodig is? 

4. Opleiden gebruikers van aangedreven transportmiddelen (heftrucks, reachtruck en EPT) 
In het vorige jaar is begonnen aan het vernieuwen van de Arbocatalogus-afspraken over het opleiden 
van medewerkers die gebruik maken van heftruck, reachtruck en andere aangedreven 
transportmiddelen. Een concept daarvoor is gemaakt. We zoeken naar de manier om dit zo goed 
mogelijk te vertalen in praktijkoplossingen. Daar gaan we over sparren aan de hand van de 
concepten die er nu liggen. 

5. Gezond houden van zittend werk. 
De nieuwe hype: ‘zitten is het nieuwe roken’? Wat is er wel en niet behulpzaam van wat er nu 
geroepen wordt over het ‘teveel zitten’. Wat zijn de zaken die je beter wel regelt binnen het bedrijf?  
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Let op: het is niet nodig tevoren aan te geven aan welke workshop je wilt deelnemen,  
die kies je ter plekke. 

Heb je zelf dringende vragen die je graag op de Landelijke Preventiedag met collega’s en deskundigen 
wilt bespreken, dan horen wij dat graag nu al wan wij kunnen uiteraard de thema’s nog aanpassen. 
Geef deze vragen  dan aan bij de aanmelding, dan kunnen wij er rekening mee houden in de 
voorbereidingen. 

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
http://www.arbotechnischegroothandel.nl/
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