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Terugblik op de succesvolle  
7e Landelijke Preventiedag TG 
 
Op dinsdag 18 juni 2019 hebben wij met bijna 
100 deelnemers genoten van de landelijke 
preventiemiddag. Uit de wandelgangen 
kwamen louter positieve reacties.  
 
Veel deelnemers waren onder de indruk van het 
verhaal van Marc Boelaars over welke gevolgen 
een ernstig ongeval bij hun bedrijf heeft gehad. 
In de eerste plaats natuurlijk voor het 
slachtoffer zelf maar ook de gevolgen voor het 
bedrijf. Niet alleen vanwege de boete doch 
vooral de impact op medewerkers en ook de 
tijd die iedereen en met name de preventie-
medewerker bezig is met de stappen die gezet 
moeten worden na het ongeval. Belangrijk is 
dat de directie meteen in gesprek gaat met de 
medewerkers.  
 

 
 

 
Ook de diverse workshops gaven veel inzichten 
die de deelnemers direct zelf in de praktijk 
kunnen gaan gebruiken. Er werden volop 
ervaringen uitgewisseld. Mooi dat er tijd gemaakt 
is voor deze kennisdeling! Heb je de dag gemist? 
Of wil je nog een keer terugkijken. Ga dan naar 
de website, daar zijn alle presentaties en de door 
Eyeclaudia gemaakte foto’s te vinden. 
 

Opleidingen hef- en reachtruck in de 
Technische Groothandel nieuwe stijl 
Evofenedex gaf op de Preventiemiddag een 
toelichting op de opzet van de opleidingen die zij 
in samenwerking met een aantal bedrijven in 
onze sector heeft gemaakt. De nieuwe aanpak 
splitst de opleiding in modules zodat deze meer 
kan worden afgestemd op de situatie in het 
bedrijf. Hierin wordt ook aandacht gegeven aan 
magazijnveiligheid, gedrag en veiligheidscultuur. 
Het goed kunnen bedienen is immers niet genoeg 
om veilig te kunnen rijden, je moet ook oog 
hebben voor de omgeving waarin je het werk 
doet. Daar heeft de chauffeur een grote 
verantwoordelijkheid. De workshops en 
gesprekken hebben aanvullende input 
opgeleverd voor evofenedex. Die wordt nu 
verwerkt en na de zomer komt het definitieve 
voorstel voor de opzet. Hiermee gaan wij dan 
bepalen aan welke eisen opleiders moeten 
voldoen voor een passende opleiding voor de 
Technische Groothandel. 
  

In deze nieuwsbrief: 

 Terugblik Preventiemiddag 18 juni 2019 

 Opleiding hef- en reachtruck e.a. 

 Nieuwe regio-workshops RI&E 

 Opleidingsdata Preventiemedewerker najaar 2019 
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Nieuwe regio-workshops RI&E 
 

 
 
 
De regiobijeenkomsten over de RI&E die wij dit 
voorjaar op 6 plaatsen hebben gehouden zijn 
voor herhaling vatbaar. Wij kregen namelijk erg 
positieve feedback van de deelnemers.  
Daarom heeft de Arbocommissie Technische 
Groothandel besloten ook in het najaar deze 
workshops aan te bieden.  
 
De Arboambassadeur geeft uitleg over de RI&E, 
maar er is vooral ook veel ruimte voor vragen 
van de deelnemers.  
 
Wil je meer weten over deze workshops dan 
kun je het leaflet raadplegen op onze website. 
Dit zijn de regio’s en data voor het najaar: 
 
• 17 september 2019: Regio Rotterdam  
(Mirjam van der Kooij) 
• 18 september 2019: Regio Zwolle  
(Michiel Ridder) 
• 19 september 2019: Regio Eindhoven  
(Raymond Crutzen) 
• 20 september 2019: Regio Hoofddorp  
(Koen Zonneveld) 
  
Alle workshops starten om 9.00 uur en eindigen 
om 12.30 uur. De exacte locaties worden tijdig 
aan de deelnemers bekendgemaakt. 
 
Meld je nu al aan via:  
arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
 
 
 
 

Opleiding Preventiemedewerker TG  
 
Dit voorjaar zijn er weer 4 nieuwe groepen 
preventiemedewerkers opgeleid. Inmiddels 
hebben een paar honderd bedrijven in de 
Technische Groothandel een opgeleide 
preventiemedewerker die thuis is in de risico’s en 
de hulpmiddelen die we in de sector ter 
beschikking hebben om praktisch invulling te 
geven aan gezond en veilig werk. 
 

 
 
Ook dit najaar is er weer ruimte om de opleiding 
Preventiemedewerker te volgen. De opleiding is 
beschikbaar op de volgende data en locaties: 
 
Data cursusdagen najaar 2019: 

 9 oktober 2019 regio Zwolle 

 15 oktober 2019 regio Rotterdam 

 31 oktober 2019 regio Eindhoven 

 1 november 2019 regio Hoofddorp. 
 
Inhoud opleiding 
De opleiding bestaat uit één cursusdag, een 
huiswerkopdracht en een halve dag 
terugkomdag. Past de planning niet, maar heb je 
wel interesse, dan zoeken we graag met je naar 
een passende oplossing.  
 
Aanmelden opleiding 
Aanmelden kan nu al via onze Arbo Helpdesk: 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org. 
 
De opleiding gaat door mits er voor die locatie 
voldoende aanmeldingen zijn. 
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