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In tijden van Corona 
Hoe snel het kan veranderen. Voor iedereen 
ziet de werkelijkheid er ineens anders uit. Op 
het werk is er voor de één niets meer te doen 
en de ander zit in ondraaglijke drukte. We 
wensen voor jullie allen dat Corona jullie niet te 
hard raakt.  
 
Gelukkig gaat een groot deel van de activiteiten 
in de bedrijven van de technische groothandel 
wel door. Overal waar mensen samenkomen is 
het belangrijk dat dit niet tot het overdragen 
van het virus leidt. Daarvoor zijn in bedrijven 
maatregelen getroffen die de kans op infectie 
zo klein mogelijk maken. Daarmee voorkom je 
persoonlijke ellende en ook is dit in belang van 
de continuïteit van het bedrijf.  
 
Er zijn veel officiële bronnen beschikbaar waar 
informatie te vinden is over te nemen 
maatregelen om veilig door te kunnen werken. 
Uiteraard kunt u aanvullend advies vragen aan 
de arboambassadeurs of de arbohelpdesk. 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
 

Aanpassingen Arboprogramma 
De activiteiten van het Arboprogramma zijn 
natuurlijk aangepast door de crisis. De geplande 
opleidingen Preventiemedewerker en ook de 
Landelijke Preventiemiddag zijn opgeschort, 
totdat het weer mogelijk is om samenkomsten 
te organiseren.  

 
 

Onze arboambassadeurs zullen nu geen 
bedrijfsbezoeken afleggen maar zijn wel voor 
begeleiding op afstand beschikbaar! 

 
Uw arbobeleid gaat door 
Er zijn grote verschillen in de mate waarin 
bedrijven getroffen worden door de Coronacrisis.  
 
Op dit moment zullen de eerste zorgen zijn om 
het bedrijf goed door te laten functioneren en de 
medewerkers vrij te houden van infecties. Daar 
waar het werk gewoon door gaat is het belangrijk 
om ook in deze omstandigheden aandacht op 
veilig en gezond werk te houden.  
 
Een extra aandachtspunt voor nu is, dat 
medewerkers extra belast worden door de 
privésituatie. Dat geldt natuurlijk voor degenen 
die thuiswerken, maar ook voor de rest kan er 
extra druk liggen in de thuissituatie.  
 
Voor sommigen van jullie geldt mogelijk dat er 
activiteiten wegvallen. Dan ontstaat er misschien 
extra ruimte om te werken aan het Arbobeleid. 
Bijvoorbeeld aan het bijwerken van de RI&E of 
het uitwerken van afspraken over veilige 
werkwijzen, waar jij en je collega’s normaal niet  
aan toe kwamen. 
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Arbocatalogus en RI&E vernieuwing 
In 2020 werken we aan vernieuwing van de 
Arbocatalogus. Alle onderdelen zullen onder de 
loep genomen worden. De wetgeving over de 
Arbocatalogus is gewijzigd en we zullen daarom 
tot actualisering over gaan. De bedoeling is dat 
dit in de loop van dit jaar wordt afgerond.  
 

Oproep: Als je suggesties hebt voor verbetering 

van de onderdelen in de Arbocatalogus geef dat 
dan zo spoedig mogelijk aan via 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.  
We nemen jouw suggesties dan mee in de 
vernieuwing. 

 
Als de Arbocatalogus wordt aangepast, dan 
heeft dat ook gevolgen voor de branche-RI&E. 
We zorgen er voor dat deze altijd aansluit op de 
Arbocatalogus. Daarmee ben je verzekerd dat 
het doorlopen van de RI&E ook dekkend is voor 
wat er in de Arbocatalogus is afgesproken.  
Eind 2020 zullen we dus ook het instrument 
voor de RI&E gaan aanpassen en opnieuw 
erkenning aanvragen bij Steunpunt RI&E.  
 

Opleiding Preventiemedewerker TG  
De geplande opleidingsdagen voor de opleiding 
Preventiemedewerker Technische Groothandel 
hebben we moeten annuleren. Zodra er weer 
mogelijkheden bestaan zullen we de 
deelnemers die zich hebben opgegeven 
benaderen om deze opnieuw in te plannen.  
 
Voor het najaar hebben we ook data en locaties 
gepland. Als we de Coronacrisis dan te boven 
zijn dan vinden de cursussen op de volgende 
data plaats: 
 
Data cursusdagen najaar 2020: 

 Vrijdag 23 oktober 2020 regio Hoofddorp  

 Dinsdag 27 oktober 2020 regio Eindhoven 

 Dinsdag 3 november 2020 regio Rotterdam 

 Woensdag 4 november 2020 regio Zwolle 
 
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.

Regio-workshops RI&E 

In maart 2020 hebben we op 6 locaties regio-
workshops RI&E gehouden. In de workshops 
bespreken we het praktisch werken met de RI&E 
en hoe je dat in jouw bedrijf goed kunt regelen.  
 
De deelnemers komen uit heel diverse bedrijven 
en ook de ervaring die zij al hebben verschilt 
sterk. Toch blijkt steeds weer dat het bespreken 
van de vragen waar deelnemers mee worstelen 
voor iedereen veel oplevert.  
 
De bijeenkomsten worden gewaardeerd en 
daarom zullen we, als het mogelijk is, ook na de 
zomer dergelijke workshops in de regio’s 
organiseren. We hebben de volgende data en 
locaties ingepland.  
 
Regio Zuid West (Rotterdam)  
dinsdag 29 september 2020 - 9.00-13.00 uur - 
workshopleider = Mirjam van der Kooij 
 
Regio Noord Oost (Zwolle) 
woensdag 30 september 2020 - 8.30-12.30 uur - 
workshopleider = Michiel Ridder 
 
Regio Noord West (Hoofddorp) 
vrijdag 2 oktober 2020 - 9.00-13.00 uur - 
workshopleider = Koen Zonneveld 
 
Regio Zuid Oost (Eindhoven) 
Dinsdag 6 oktober 2020 - 8.30-12.30 uur - 
workshopleider = Raymond Crutzen 
 
Meld je tijdig aan! 
arbohelpdesk@technischegroothandel.org 
 
 

 www.arbotechnischegroothandel.nl 

mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
http://www.technischegroothandel.org/Agenda/
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/documentatie/preventiemedewerker
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/documentatie/preventiemedewerker
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/

