PREVENTIEDAG TECHNISCHE GROOTHANDEL
dinsdag 11 juni 2013, Van der Valk Vianen
Speciale bijeenkomst over het onderwerp Preventie in de Technische Groothandel.
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor alle mensen werkzaam in de Technische
Groothandel die te maken hebben met preventie.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Arbocommissie voor de Technische
Groothandel.
Aanmelding kan via deze link.
Deelname is kosteloos indien de onderneming de FKB-premie betaalt.

PROGRAMMA
13.00 Opening
13.15 Arbocatalogus en RI&E: de stand van zaken voor de Technische Groothandel
13.45 Workshopronde 1
14.30 Pauze met helpdesk voor praktische vragen
15.15 Workshopronde 2
16.00 Afsluiting
16.30 Napraten met collega's

WORKSHOPS PREVENTIEDAG TECHNISCHE GROOTHANDEL – 11 JUNI 2013
Fysieke Belasting aanpakken met de Arbocatalogus
In deze workshop wordt dieper ingegaan op wat er te vinden is in de Arbocatalogus 'Fysieke
Belasting' en hoe dit toe te passen in de praktijk. Met veel ruimte voor deelnemers om
concrete vragen over vraagstukken met behulp van de catalogus aan te pakken.
Veilige Inrichting magazijn
In deze workshop wordt dieper ingegaan op wat er te vinden is in de Arbocatalogus 'Veilige
Magazijninrichting' en hoe dit toe te passen in de praktijk. Met veel ruimte voor deelnemers
om concrete vragen over vraagstukken met behulp van de catalogus aan te pakken.
Gedrag van medewerkers beïnvloeden
Alle hulpmiddelen zijn er. Alle afspraken zijn gemaakt. En toch wordt er niet op de meest
veilige of gezonde manier gewerkt. Medewerkers maken andere keuzes. Hoe krijg je gezond en
veilig werken als vanzelfsprekend gedrag in het bedrijf voor elkaar?
Gevaarlijke stoffen (opslag)
In deze workshop willen we kort uiteenzetten wat er allemaal voorgeschreven is op het gebied
van gevaarlijke stoffen (Arbowet, Wet milieubeheer en bijbehorende besluiten). Vervolgens
wordt concreet ingegaan hoe opslag en gebruik van stoffen goed geregeld kan worden binnen
de Technische Groothandel.
Ontwikkelworkshop nieuwe catalogus 'BHV en calamiteiten'
Er zijn drie nieuwe deelcatalogi onderweg. Graag willen we met u bekijken wat er volgens u in
de deelcatalogus 'Bedrijfshulpverlening' aangeboden moet worden en misschien ook: 'wat
niet'. De catalogus wordt ontwikkeled door collega's van u die zich hiervoor hebben
opgegeven. Help hen een waardevolle catalogus te ontwikkelen!
Ontwikkelworkshop nieuwe catalogus 'Veilig Transporteren'
De tweede deelcatalogus in ontwikkeling: 'Veilig Transporteren'. Het gaat zowel om intern
transport als transport naar de klant. Onder 'transport' wordt dus zowel horizontaal transport
als verticaal transport (transportbanen, trucks, auto's, hijsen, heftrucks, reachtrucks) bedoeld.
Deels wordt dit al geregeld in de deelcatalogus 'Veilige Magazijninrichting' en graag willen we
met u bekijken wat er volgens u ter aanvulling in de deelcatalogus 'Veilig Transporteren'
aangeboden moet worden.
Ontwikkelworkshop nieuwe catalogus 'Machineveiligheid'
De derde deelcatalogus in ontwikkeling: Machineveiligheid. Hoe zit het met aanschaf,
onderhoud, inspectie en keuring oftewel het gehele beheer van machines om te garanderen
dat er veilig mee gewerkt kan worden. Wat zou er volgens u in de deelcatalogus
'Machineveiligheid' aangeboden moeten worden.

