
 

 

 
Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 

 
dinsdagmiddag 24 juni 2014 
13.00-17.00 uur, Van der Valk Vianen 

 
Op 24 juni 2014 wordt voor de tweede keer de Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 
georganiseerd.  
 
De Preventiedag staat open voor alle mensen werkzaam in de Technische Groothandel die te maken 
hebben met preventie. De Preventiedag biedt iedereen die Arbo, BHV, verzuim of Duurzaam Inzetbaar als 
aandachtsveld heeft, de gelegenheid om kennis te verdiepen en uit te wisselen met collega’s van bedrijven 
in de Technische Groothandel. Er zijn diverse workshops die u kunt bezoeken. Op de volgende pagina vindt 
u een overzicht van alle workshops. 
 
Klik hier voor meer details over het programma alsmede het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos 
indien de onderneming de FKB-premie betaalt. 
 
De Preventiedag wordt georganiseerd door de Arbocommissie voor de Technische Groothandel en 
inhoudelijk verzorgd door de Arboambassadeurs Technische Groothandel en de projectleider van het 
Arboprogramma Technische Groothandel. De Arbocommissie is ingesteld door sociale partners in de 
Technische Groothandel (vakbonden en WTG). De Preventiedag werd in 2013 voor het eerst georganiseerd 
en bijzonder goed bezocht en gewaardeerd. 
 
Workshops 
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van alle workshops die er tijdens de Preventiedag worden 
gegeven. 
 
Programma 
13.00 Inloop en ontvangst 
13.30 Inleiding door de commissie Arbo en de projectleider Arboprogramma 
13.45 Workshopsronde 1  
14.45 Pauze 
15.15 Workshopronde 2 
16.15 Afsluiting  
16.30 Napraten 
 
In workshopronde 1 en workshopronde 2 worden parallel verschillende workshops verzorgd. We verzoeken 
u bij inschrijving aan te geven welke workshops u graag bij zou willen wonen. Op basis van het aantal 
aanmeldingen gaan we dan iedereen zo veel als mogelijk de gewenste workshops aanbieden. 
 
Inschrijven 
U kunt zich inschrijven via deze link.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u ons mailen op arbohelpdesk@technischegroothandel.org maar u kunt ook 
contact opnemen met uw regionale arboambassadeur voor de Technische Groothandel. 
  

https://s.chkmkt.com/?e=31121&h=226DC1CD6EF7FAA&l=nl
https://s.chkmkt.com/?e=31121&h=226DC1CD6EF7FAA&l=nl
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
http://www.technischegroothandel.org/Documentatie/Arbo-Technische-Groothandel/Arboambassadeurs_Overzicht-regio-s-en-ambassadeurs
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OVERZICHT WORKSHOPS OP DE PREVENTIEDAG TECHNISCHE GROOTHANDEL 

Op de Preventiedag worden twee rondes workshops georganiseerd. Hieronder wordt kort aangegeven wat 
in de workshop aan de orde komt. U kunt aan het einde van deze pagina aangeven aan welke workshops u 
zou willen deelnemen. U kunt 3 voorkeuren aangeven. Op basis van de aanmeldingen zullen wij een 
indeling maken waarbij we zoveel als mogelijk rekening houden met u voorkeuren. 
 
Fysieke Belasting een overzicht uit de Arbocatalogus 
In deze workshop wordt een overzicht gegeven van wat er te vinden is in de Arbocatalogus 'Fysieke 
Belasting' en hoe dit toe te passen in de praktijk. De workshop is vooral bedoeld voor degenen die snel 
overzicht willen krijgen in hoe dit thema aan te pakken is.  
 
Fysieke Belasting concreet 
In deze workshop wordt dieper ingegaan op de wijze waarop maatregelen uit de Arbocatalogus in praktijk 
gebracht worden. Met veel ruimte voor deelnemers om concrete vragen over Fysieke Belasting aan de 
Arboambassadeurs en collega’s voor te leggen.  
 
Gedrag van medewerkers beïnvloeden Wegens succes geprolongeerd! 
Alle hulpmiddelen zijn er. Alle afspraken zijn gemaakt. En toch wordt er niet op de meest veilige of gezonde 
manier gewerkt. Medewerkers en leidinggevenden maken andere keuzes. Hoe krijg je gezond en veilig 
werken als vanzelfsprekend gedrag in het bedrijf voor elkaar? Deze workshop viel erg in de smaak bij de 
vorige Preventiedag en wordt daarom ook dit jaar weer aangeboden. 
 
Ongevallen en boeterapporten 
Hopelijk maakt u het nooit mee, maar wat gebeurd er precies na een ernstig ongeval als de Inspectie SZW 
een boeterapport op gaat zetten? Hoe ga je daar mee om?. 
 
De RI&E en plan van aanpak beheren 
De RI&E heeft u al gemaakt. Het plan van aanpak waar de verbeteringen in staan hebt u al zo goed mogelijk 
uitgevoerd. Heeft u het hiermee op orde? In deze workshop ziet u welke ruimte u heeft om de RI&E op 
orde te houden. We geven antwoord op vragen: als de branche RI&E wordt aangepast, als er veranderingen 
in wet- en regelgeving of de Arbocatalogus zijn en als er het een en ander binnen u bedrijf verandert. Wat 
betekent dat voor de RI&E? Hoe voer je het beheer uit en moet je nu een nieuwe RI&E doen?  
 
De nieuwe catalogus 'BHV en calamiteiten' 
Door een groep van enthousiaste collega’s is een deelcatalogus BHV en Calamiteiten opgezet. Uiteraard 
lichten we graag toe wat daarin te vinden is en beantwoorden we jullie vragen over de praktische 
toepassing van deze catalogus.  
 
De 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. We laten zien wat er in deze 
nieuwe deelcatalogus is opgenomen en bespreken met u hoe deze is toe te passen in de praktijk. 
 
Verzuim en Duurzaam Inzetbaar in de Technische Groothandel? 
Sinds enkele jaren hebben we de verzuimbenchmark in de Technische Groothandel. Hoe is het gesteld met 
het verzuim? Op welke manier bereik je dat alle medewerkers werkend hun pensioen halen bij u of bij een 
andere werkgever. Met name bedoeld als uitwisseling van ideeën over het stimuleren van een gezonde 
inzetbaarheid. 


