
 

 Meld je nu direct aan via arbohelpdesk@technischegroothandel.org  

9e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel 
donderdag 9 juni 2022, 12.00-17.00 uur 

Hotel van der Valk Vianen 

Het is alweer zo ver. Vorig najaar hebben we met de nodige Corona-beperkingen een voorzichtige 
doorstart gemaakt op de landelijke preventiemiddag. Nu gaat de handrem er van af en gaan we 
voluit met een uitdagend programma! We zijn nu weer op de vertrouwde locatie in Vianen. 

Uiteraard doen we een mix van specifieke inhoud en het in beweging brengen binnen het bedrijf. We 
starten met de hele groep in de grote zaal en daarna doen we twee workshoprondes waar je zelf 
kiest wat er voor jou boeiend is.  

Preventiemedewerkers, KAM functionarissen, HR-medewerkers en alle andere mensen die werken 
aan arbeidsomstandigheden, voorkomen van verzuim en zorgen voor duurzame inzetbaarheid in 
onze sector, willen we in deze middag graag kennis en inzichten aanbieden om het werk 
gemakkelijker, beter en leuker te maken. De missie die we voor ogen houden blijft: “hoe doe je het 
nu in de praktijk zodat het ook effectief is?” 

We verraden nog niet alles, maar we hebben in ieder geval het volgende in de aanbieding:  

Programma 
12.00 Ontvangst met lunch 
 Je batch  halen bij de aanmeldtafel en je keuze maken voor de workshoprondes. 
 Bijpraten met soortgenoten onder het genot van een broodje. 
 
12.45 Plenaire programma 

12.45 Opening en intro Een korte introductie met actualiteiten 
13.00 De diersoort mens op het werk, wat voor diersoort is dat eigenlijk?  
13.45 Vertrouwenspersoon en ongewenst gedrag 

14.00-14.30  Pauze 

14.30 Workshoprondes subzalen 

14.30-15.20: Workshopronde 1 (Zie het overzicht workshops hieronder). 
15.30- 16.20: Workshopronde 2 (Zie het overzicht workshops hieronder) 
 

16.20 Centrale afsluiting  

 
17.00  Einde Preventiemiddag en napraten onder het genot van een drankje en een hapje 
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Thema’s 9e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel 
De workshops verdiepen op de inhoud en zijn gericht op hoe je praktisch invulling geeft. We hebben 
ook de vorige keer al stilgestaan bij de thema’s in de Arbocatalogus die onderweg is naar 
vernieuwing. We maken concreet wat de bedoeling is en gaan vervolgens aan de slag met het 
concreet maken van het werken met de afspraken in de Arbocatalogus. 

Naast de Arbocatalogus hebben we twee overige thema’s: verdieping met de Vertrouwenspersoon 
op het thema Ongewenst Gedrag en het werken met de Code Gezond en Veilig Magazijn TG. Er is 
altijd volop ruimte om eigen vragen in te brengen.  

1. Vertrouwenspersoon en ongewenst gedrag  
Wat kun je doen om ongewenst gedrag in jouw bedrijf tegen te gaan en hoe zorg je ervoor dat, als 
het er is, medewerkers daar ook hulp bij zoeken? 

2. Veilige magazijninrichting: de eisen op een rij, maar hoe krijg je daar grip op? 
Bij het inrichten van het magazijn en de installaties wordt veel energie gestoken in het zorgen dat het 
werk efficiënt gedaan kan worden. Hoe borg je dat er ook voldoende aandacht is voor de 
veiligheidsaspecten en de ergonomie?  

3. De Arbocatalogus Lichamelijke belasting in praktijk brengen 
Er is iets veranderd in de afspraken in de Arbocatalogus. Er staat heel veel in de arbocatalogus 
Lichamelijke belasting. Hoe vertaal je dat naar de praktijk binnen jouw bedrijf? 

4. Toepassen van de afspraken over ‘Veilig transporteren’ in de arbocatalogus 
Waar voertuigen of objecten in beweging zijn heb je afspraken nodig om geen ongelukken te krijgen. 
Hoe breng je dit risico nader in kaart en hoe maak je werkbare en werkende afspraken. Maar ook: 
hoe richt je de werkomgeving en de manier van werken zo in dat de risico’s van al die bewegingen 
goed beheerst worden?  

5. De Code Gezond en Veilig Magazijn TG 
Met 7 bedrijven hebben we een eigen Code opgesteld. Een bedrijf dat de zaken echt goed voorelkaar 
heeft, dat voldoet aan criteria die we hier met elkaar voor hebben opgesteld. De eerste audits zijn 
geweest, we geven zicht op wat het gaat worden. En hoe nu verder? 

 
Let op: het is niet nodig tevoren aan te geven aan welke workshop je wilt deelnemen. Je kunt de 

keuze bij binnenkomst aangeven op de formulieren bij de ingang. Er is per workshop beperkt 
ruimte en op=op. 

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 Preventiemiddag kun je ook lezen op de website www.arbotechnischegroothandel.nl 

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/

