3e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel
dinsdag 15 september 2015, Vianen
Prinsjesdag 2015: kom naar de preventiedag en vul uw ‘koffertje’ met goede ideeën!
Op 15 september 2015 organiseren sociale partners voor de derde keer de Landelijke Preventiedag
Technische Groothandel. Deze dag wordt georganiseerd vanuit het Arboprogramma van de
Technische groothandel. Iedereen die Arbo, BHV, verzuim of Duurzame Inzetbaarheid als taak heeft
bieden we de gelegenheid om kennis te verdiepen en uit te wisselen met collega’s van bedrijven in
de Technische Groothandel. De middag wordt inhoudelijk verzorgd door Arboambassadeurs en de
projectleider van het Arboprogramma Technische Groothandel.
Locatie:
De 3e Preventiedag vindt wederom plaats in het Van der Valk Hotel te Vianen (langs de A2).
Programma: (zie ook de volgende bladzijden)
13.00 uur:
Inloop en ontvangst
13.20 uur:
Inleiding door de CAO-commissie Arbo
13.30 uur:
Presentatie resultaten Inspectieprogramma Technische Groothandel van SZW
14.00 uur:
Workshopsronde 1
15.00 uur:
Pauze
15.15 uur:
Workshopronde 2
16.15 uur:
Conclusies
16.30 uur:
Napraten en borrel
17.00 uur:
Einde
Workshops:
In twee rondes worden parallel verschillende workshops verzorgd. In sommige workshops is beperkt
plaats en wordt op basis van de datum van inschrijving bepaald in hoeverre de deelnemers zoveel
mogelijk kunnen deelnemen aan de workshops van hun keuze. De inhoud van de workshops kunt u
lezen op de volgende bladzijden. Wij verzoeken u hieronder uw voorkeuren aan te geven, zodat wij
de planning zo optimaal mogelijk kunnen maken. U kunt maximaal drie voorkeuren aangeven met de
cijfers 1, 2 en 3 en dit mailen naar arbohelpdesk@technischegroothandel.org.
1. Beheren van de RI&E
2. Praktisch invullen van ‘Fysieke Belasting’
3. Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag
4. Specialisten –workshop: veilige hijsmiddelen
5. Specialistenworkshop – explosieveiligheid bij acculaden
6. Veiligheid van voetgangers in het magazijn
7. BHV op alles voorbereid?
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Programma 3e Landelijke Preventiedag Technische Groothandel 2015
Plenair: Inspectieprogramma presentatie Inspectie-SZW
Zoals u weet is in 2015 een inspectieprogramma uitgevoerd door de Inspectie SZW in de Technische
Groothandel en met name in de Metaalhandel. Inspectie SZW zal een presentatie verzorgen van de
hoofdlijnen van de zaken die zij in de sector bij de inspecties zijn tegengekomen. Wat gaat goed en
waar is verbetering nodig. Er zal ook (beperkt) gelegenheid zijn om vragen te stellen. Een unieke
gelegenheid om te zien hoe vanuit het perspectief van SZW de zaken nog beter op orde gebracht
kunnen worden in de sector of specifiek bij uw bedrijf.

Workshops naar keuze
1. Beheren van de RI&E
Hoe ga je verder met de RI&E als je eenmaal de RI&E hebt opgesteld, het plan van aanpak gemaakt
en uitgevoerd? Wanneer moet je opnieuw de RI&E gaan doen? Wanneer ben je klaar? Uitwisseling
van de manieren om vervolg te geven aan de RI&E en het actueel houden daarvan.
2. Praktisch invullen van ‘Fysieke Belasting’
De Technische Groothandel heeft de Arbocatalogus met aanwijzingen en hulpmiddelen voor het
ontwikkelen van gezonde fysieke belasting binnen het bedrijf. Waar begin je? Hoe pak je dit aan
zodat het ook praktisch blijft en bij de dagelijkse gang van zaken past? Met een groep van bedrijven
is een start gemaakt om dit handen en voeten te geven in de praktijk. De ervaringen worden gedeeld
en u wordt uitgedaagd om ook uw eigen plan te gaan trekken op dit terrein.
3. Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag: we werken veilig of we werken niet: echt? of echt niet?
Dat we allemaal liever geen ongevallen hebben, daar zijn we het over eens. Hoe dat bereikt moet
worden, daar lopen de meningen en ambities nogal uiteen. Werkgevers die geacht worden er alles
aan te doen om alleen veilige werkwijze toe te staan en medewerkers die geacht worden steeds de
veilige werkmethode te volgen. Hoe goed je het ‘systeem’ en de techniek ook op orde hebt,
uiteindelijk is het doen en laten van de medewerker bepalend. En wat de medewerker doet dat
wordt in belangrijke mate bepaald door wat in het bedrijf ‘normaal’ is: de veiligheidscultuur. In deze
workshop gaan we kijken naar veiligheidsgedrag en hoe jij daar invloed op kunt uitoefenen. Hoe
neem je jouw bedrijf, hoger management, ondernemingsraad en medewerkers mee op het pad naar
veiligheid.
4. Specialisten –workshop: veilige hijsmiddelen
Er is een groep van staalhandel bedrijven die onder leiding van de arbo-ambassadeur Raymond
Crutzen aan de slag is gegaan met specifieke vraagstukken rond veilig hijsen. Nog steeds een bron
van te veel ongevallen. In samenwerking met REMA, leverancier van hijsmiddelen, wordt voor de
specialisten een workshop gegeven over veilig werken (en beheren) van hijsbanden/hijsmiddelen.
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5. Specialistenworkshop – explosieveiligheid bij acculaden
In de Arbocatalogus staan aanwijzingen voor de veiligheid bij het acculaden. Voldoende ventilatie en
het uit de buurt houden van ontstekingsbronnen zijn daarin een voorwaarde. Daar waar
explosierisico’s kunnen optreden moet er een explosieveiligheidsdocument opgesteld worden
waarmee aangetoond wordt dat de situatie veilig is. Hoe ga je om met deze vraagstukken?
6. BHV op alles voorbereid?
Door een aantal collega’s is vorig jaar de BHV-Arbocatalogus ontwikkeld. Daar zijn de nodige
discussies bij gevoerd, met name over de haalbaarheid van BHV-oefeningen, de zwaarte van de BHVopleidingen en de dekking bij kleine filialen. Hoe wordt dit nu in de praktijk aangepakt en wat zijn de
tips voor een werkbare invulling van BHV?
7. Veiligheid van voetgangers in het magazijn
In de Arbocatalogus zijn afspraken gemaakt over het beschermen van voetgangers/medewerkers
tegen aanrijdingen van voertuigen. Steeds weer is het zoeken naar hoe dit praktisch te maken, zeker
in magazijnen waar zowel eigen magazijn-medewerkers als ‘bezoekers’ (chauffeurs, klanten, mensen
van kantoor, enz.) rond mogen lopen. In de regioworkshops is hierover al het nodige aan tips
uitgewisseld. Ook op deze dag willen we graag met jullie in gesprek over oplossingen voor dit
vraagstuk.
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