
 

 
Programma 4e Landelijke Preventiedag 31 mei 2016 

 
13.00 uur: Inloop en ontvangst 
 
13.30 uur: Opening en intro 
  Een korte introductie met actualiteiten over ‘Preventie in de Technische  
  Groothandel’ met onder andere een terugblik op conclusies uit het   
  inspectieprogramma van SZW en wetswijzigingen. 
 
13.50 uur: Fysieke belasting uit de praktijk 
  Een presentatie over inzichten die boven zijn gekomen bij een grondige analyse van 
  fysieke belasting binnen een Technische Groothandel in het oosten des lands en wat 
  daarmee wordt gedaan. 
 
14.15 uur: De onbenutte mogelijkheden door Karl Raats 
  Een indrukwekkende spreker die met jullie gaat kijken naar de onbenutte  
  mogelijkheden. Er leiden vele wegen naar Rome. We weten veel over wat verstandig 
  is als het gaat om veilig en gezond werken. Jij bent waarschijnlijk de vaandeldrager en 
  vraagt je wel eens af hoe je nog meer resultaat kunt bereiken, hoe je meer  
  medewerking van de leiding kunt krijgen, een oplossing voor die collega’s die niet 
  willen, enzovoorts. Daar gaan we je laten ontdekken waar de mogelijkheden zitten! 

15.15 uur: Pauze  
  Ideaal om bij te praten en kennis te maken met anderen. 
 
15.30 uur: Aan het werk met de nieuwe mogelijkheden 
  Op een zestal thema-tafels gaan we aan de slag met vragen die vanuit de deelnemers 
  voorgelegd worden. Op de volgende bladzijde vind je de onderwerpen. 

16.30 uur: Afsluiting en napraten 
  Onder het genot van een drankje en een hapje nog napraten. . 

17.00 uur: Sluiting Preventiedag 
 

Graag ontmoeten wij je op 31 mei vanaf 13.00 uur bij van der Valk Hotel in Vianen! 
 

Aanmelden via arbohelpdesk@technischegroothandel.org  

 

Volgende bladzijde: de thematafels … 

mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org


 

Thema-tafels Landelijke Preventiedag 31 mei 2016 

Vanaf 15.30 gaan wij aan de slag met concrete vragen uit jouw praktijk. Onze arbo-ambassadeurs en 
andere specialisten zijn beschikbaar om met jou en je collega’s naar oplossingen te zoeken.  

Onderstaand de thematafels die wij gepland hebben maar waar ook nog volop ruimte is om eigen 
vragen in te brengen. 

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

1. Lading zekeren 
Dit als vervolg op de workshops die we in april regionaal hebben georganiseerd. Voor degenen die 
daarna nog vragen overgehouden hebben en voor degenen die de regiobijeenkomsten gemist 
hebben de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan Wilco van Es expert lading zekeren van de 
firma “Zeker & Vast”. 

2. Fysieke belasting verbeteren 
Als je denkt dat het beter kan met tillen, werkhoudingen, duwen, trekken of andere belastend werk, 
gebruik dan deze tafel waar onder leiding van Mirjam van der Kooij, arbo-ambassadeur TG, 
oplossingen naar boven gehaald worden. 

3. Meer betrokkenheid voor veiligheid en gezondheid organiseren 
Leuk verhaal voor de pauze … en ik zie wel mogelijkheden om andere manieren van werken in te 
gaan zetten voor Arbo. Ik wil alleen nog even sparren hoe ik dat in mijn praktijk zou kunnen 
toepassen. Met Mark Fleuren, projectleider Arbo TG zoeken naar de mogelijkheden binnen jouw 
bedrijf. 

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

5. Bedrijfshulpverlening is bijna op orde en hoe krijg ik … 
Met geïnteresseerden in dit thema aan het werk onder leiding van Koen Zonneveld, 
arboambassadeur TG. 

6. Wat ik je nog zou willen vragen…  
Als jouw ‘thema’ er nog niet bij zit, kun je aan de tafel bij Raymond Crutzen, arboambassadeur TG 
terecht voor een praktische aanpak. 

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. 

 

***** 


