
 

 Meld je nu direct aan via arbohelpdesk@technischegroothandel.org  

Kom naar de 8e Landelijke Preventiemiddag  

Technische Groothandel 
donderdag 7 oktober 2021, aanvang 13.00 uur 

LIVE in het hotel van der Valk Houten 

Na een gedwongen periode van ‘op afstand werken’ aan veilig en gezond werk in de Technische 

Groothandel gaan we nu weer ‘live’. Uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen om geen COVID-

risico’s te lopen willen we graag bijeenkomen met jullie op 7 oktober in Houten (dus niet de 

vertrouwde locatie Vianen!!). Uiteraard roepen we iedereen op om de voorzorgsmaatregelen in acht 

te nemen en bij twijfel over jouw gezondheid niet te komen! Wij houden 1,5 meter afstand. 

Op deze 8e landelijke Preventiemiddag voor de Technische Groothandel hebben we het nodige te 

bespreken. Er zijn namelijk veranderingen in de Arbocatalogus en de branche-RIE waarover we jullie 

moeten bijpraten. Maar we willen zeker ook extra ruimte bieden aan jullie om elkaar weer echt te 

ontmoeten en uit te wisselen over hoe het gaat. 

Deze middag organiseren we voor de voeding voor preventiemedewerkers en alle andere mensen 

die werken aan arbeidsomstandigheden, verzuim en duurzame inzetbaarheid in onze sector. We 

vertellen over de ontwikkelingen, maar willen vooral ook concreet met jullie vragen aan de slag. Het 

belangrijkste blijft toch ‘hoe doe je dit nu effectief?  

Dit jaar staan de aanpassingen in de Arbocatalogus centraal. We geven eerst kort een overzicht van 

wat de ontwikkelingen zijn geweest en bieden vervolgens in kleinere workshops nadere informatie 

aan die is gericht op ‘wat betekent dit concreet voor jouw bedrijf?’. Hier is uiteraard volop ruimte 

voor vragen over het betreffende onderwerp.  

Naast de Arbocatalogus is ook de branche-RIE aangepast. Deze wordt iedere drie jaren 

geactualiseerd, omdat dit ook nodig is voor de erkenning van het instrument bij Steunpunt RIE. Nu 

was daar extra aanleiding toe, vanwege de verschuivingen in de Arbocatalogus en natuurlijk moest er 

ook aandacht gegeven worden aan de COVID-vereisten. Moet de RIE nu opnieuw of kun je verder 

met je huidige RIE?  

Graag ontmoeten wij je op 7 oktober vanaf 13.00 uur bij van der Valk te Houten! 

Programma 

13.00 uur: Inloop en ontvangst 

13.30 uur: Opening en intro 

  Een korte introductie over actualiteiten ‘Preventie in de Technische Groothandel’. 

13.45 uur: Workshopronde 1 

Er valt weer wat te kiezen. Op de volgende pagina vind je de vijf keuze thema’s. 

14.45 uur: Pauze van 45 minuten om even echt bij te praten 

15.30 uur: Workshopronde 2 

  Maak een keuze uit de vijf workshops die beschikbaar zijn. 

16.30 uur: Afsluiting en napraten onder het genot van een drankje en een hapje 

17.00 uur: Sluiting Preventiemiddag 
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Thema’s 8e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel 
De workshops zijn met name gericht op de vernieuwingen in de branche-RIE en de Arbocatalogus en 

wat dat precies betekent voor de praktijk in jouw bedrijf. Kort wordt geschetst wat de belangrijkste 

vernieuwingen zijn en vervolgens wordt met de groep bekeken hoe je dit in jouw praktijk kunt 

invullen. Er is altijd volop ruimte om eigen vragen in te brengen. Daarnaast is er een keuzeworkshop 

over een actueel vraagstuk: het Thuiswerken of ‘Werken op afstand’. 

1. De nieuwe versie van de branche-RIE  

Er zijn vernieuwingen in de inhoud van het RI&E-instrument. Wat zijn de veranderingen precies en 

hoe ga je er mee om als je nog een recente RI&E hebt? 

2. Thuiswerken of ‘op afstand werken’ hoe organiseer je dat gezond? 
We moesten wegblijven van kantoor. Heel snel hebben we geleerd om van huis uit te werken. Maar 

houden we dat ook gezond? Dat gaat nog iets verder dan een computer van kantoor mee naar huis 

nemen…  

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 

Eerder dit jaar werden de eisen voor diesel-voertuigen al aangescherpt in de Arbocatalogus. We zijn 

ook al jaren bezig met het verbeteren van de afspraken over opleidingen voor heftruck en andere 

mobiele transportmiddelen. Er zijn nu keuzes gemaakt die in de vernieuwde catalogus gaan komen. 

Graag bekijken we de aandachtspunten en vertalen die met jullie naar de praktijk.  

5. Vinden van veiligheid met COVID 

Bijna alle maatregelen van de Rijksoverheid zijn opgeheven, maar COVID is er nog. Niet iedereen is 

(met succes) gevaccineerd of woont met mensen die risico lopen. Wat wil en kun je doen met de 

risico’s die er nu nog zijn. Mag je vaccinatie eisen? Moet je toch de 1,5 meter aanhouden. Er zijn veel 

discussies gaande over de balans tussen vrijheid en veiligheid. Hoe ga je hier mee om? 

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

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

Heb je zelf dringende vragen die je graag op de Landelijke Preventiemiddag 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 de website www.arbotechnischegroothandel.nl 

http://www.arbotechnischegroothandel.nl/

