
 

5e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 
20 juni 2017, aanvang 13.00 uur 

in het MindCenter (Marconiweg 8, Vianen) 

Deze 5e landelijke Preventiedag staat in het teken van toepassen. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is 
een combinatie van weten wat en weten hoe. Beide komen aan de orde. We gaan 
praktijkvoorbeelden zien en we gaan uitproberen wat werkt als het gaat om beïnvloeden.  

Je wordt kort bijgepraat op de wettelijke wijzigingen, het Inspectie programma van SZW (Pesten) en 
het Arbo-programma. Het doel is helder: zorgen dat er zoveel mogelijk met plezier gewerkt kan 
worden. Zonder ongelukken en zonder schade aan de gezondheid. 

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 bekijken de wetswijzigingen die in gaan per 1 juli   
  (Preventiemedewerker en Arbodienstverlening) en welke gevolgen dat (niet) heeft in 
  jullie praktijk. We laten ook de ontwikkelingen zien in de instrumenten die jullie 
  kunnen gebruiken (nieuwe website Arbocatalogus). 
13.45 uur: Inspectie SZW thema pesten 
  De projectleider en een inspecteur lichten toe wat van de werkgever verwacht wordt 
  als het gaat om pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer en hoe ze dit in 
  het inspectieprogramma beoordelen. 
14.00 uur: Hoe krijgt jouw gesprek effect? 
  Ieder van ons is elke dag bezig met beïnvloeden en dat doen we vooral door de 
  gesprekken die we voeren. Wat maakt dat gesprek nou effectief? . We gaan dit 
  tastbaar maken met hulp van een duo dat het graag fout en graag goed doet. Ieder 
  gesprek is anders en iedere gesprekspartner is anders, maar er zijn ook principes die 
  voor iedereen hetzelfde werken. Dat gaan we zien. 
14.45 uur: Pauze  
  Uiteraard een pauze om bij te praten en deze loopt door in het volgende onderdeel. 
15.00 uur: Workshopronde 1 
  Op een vijftal plekken gaan we aan de slag met vragen die vanuit de deelnemers 
  voorgelegd worden. Op de volgende bladzijde vind je de onderwerpen. 
15.45 uur: Workshopronde 2 
16.30 uur: Afsluiting en napraten onder het genot van een drankje en een hapje 
17.00 uur: Sluiting Preventiedag 
 

Graag ontmoeten wij je op 20 juni vanaf 13.00 uur bij het MindCenter te Vianen! 

Meld je nu direct aan via arbohelpdesk@technischegroothandel.org  

https://www.mindcenter.nl/route-contact/
https://www.google.nl/maps/place/Marconiweg+8,+4131+PD+Vianen/@51.9747717,5.0929473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c663c201629787:0xdb1663eac88750ff!8m2!3d51.9747717!4d5.095136?hl=nl
https://www.arbocatalogus-tg.nl/
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org?subject=Aanmelding%205e%20Preventiedag%20Technische%20Groothandel%20-%2020%20juni%202017


 

Thema’s 5e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 
20 juni 2017 

Vanaf 15.00 gaan we aan de slag in workshops gericht op jouw praktijk. De ambassadeurs en andere 
specialisten zijn beschikbaar om met jullie naar oplossingen te zoeken. Onderstaand de workshops 
die we vooraf gepland hebben, maar er is altijd volop ruimte om eigen vragen in te brengen. 

 

1. Pesten en andere ongewenste omgangsvormen 
Dit als vervolg op de presentatie van ISZW in de plenaire presentaties en met inbreng van een 
praktijk-oplossing van een Technische Groothandel.  

2. Opleiden gebruikers van aangedreven transportmiddelen (heftrucks, reachtruck en EPT) 
In de Arbocatalogus zijn afspraken opgenomen over het opleiden van werknemers die gebruik maken 
van aangedreven transportmiddelen. In de praktijk merken we dat deze afspraken niet goed passen 
en we zijn voornemens de afspraken hierover aan te passen. We zoeken inbreng van jullie om te 
komen tot passende afspraken op opleiding en herhalingstrainingen, genoeg om veiligheid te 
waarborgen. Graag houden we onze ideeën tegen jullie aan en horen ook graag hoe jullie daar in de 
praktijk mee omgaan. 

3. Oefenen met effectieve gesprekken 
Als vervolg op de plenaire presentatie bieden we jou aan om extra ervaring op te doen met het 
opbouwen van een gesprek met effect. 

4. Ik heb nog wat te bespreken over de RI&E 
Voor een groot deel is de RI&E op orde, maar ik worstel nog met wat punten. Hoe ga ik daar mee 
verder? Met de arboambassadeur TG bekijk je hoe de RI&E actueel en levend te houden is. 

5. Waar staan we wat betreft gezond beeldschermwerk? 
Er wordt veel beeldschermwerk verricht. Wat zijn de huidige inzichten over het voorkomen van 
klachten bij beeldschermwerk? Hoe wordt dat aangepakt binnen de bedrijven? 

 
Let op: het is niet nodig tevoren aan te geven aan welke tafel je wilt zitten. 

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

 
***** 

 

Alles over de Preventiedag kunt u ook lezen op onze website www.technischegroothandel.org 

https://www.arbocatalogus-tg.nl/
http://www.technischegroothandel.org/

