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In deze nieuwsbrief:
• Vooruitblikken op 2021
• 8e Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel
• Telefonische evaluatie is gaande
• Corona en de RI&E
• Opleidingsdata Preventiemedewerker voorjaar 2021
• Regio-workshops RI&E voorjaar 2021

Vooruitblikken op 2021

Nieuwe thema-workshops

Het bizarre jaar 2020 sluiten wij bijna af.
Vooruitblikken is wel ingewikkeld geworden met
alle onzekerheden die Corona met zich mee
heeft gebracht. Met de hoopvolle berichten over
het beschikbaar komen van vaccins, gaan wij in
ieder geval met goede moed plannen maken
voor 2021. In 2020 hebben we in het
Arboprogramma een pas op de plaats gemaakt.

In de planning voor 2021 staan ook nieuwe
workshops. Deze zullen we op 2 plaatsen in het
land gaan aanbieden. De thema’s:
• ‘Fysieke belasting’ en
• ‘Rol van de OR bij Arbobeleid’.
Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

We waren er wel, maar veel van de activiteiten
hebben we op afstand gedaan of uitgesteld.
Voor 2021 willen we zo snel als het kan weer met
activiteiten beginnen die het veilig en gezond
werken in de sector verder helpen.
Tot het zover is roepen we net als in de vorige
nieuwsbrief nog een keer op om extra alert te
zijn op de Corona-risico’s in deze tweede periode
waar we nu in zitten. In de nieuwsbrief leest u
over de Corona-aanvulling op de RI&E, loop de
punten nog eens na, dat is een goede manier om
het alert zijn op het risico een extra prikkel te
geven.

Jaaragenda 2021
In deze Nieuwsbrief en op de website onder
Agenda staan de data voor de bekende opleiding
preventiemedewerker en de regio-workshops
RI&E. En er zit meer in het verschiet!

8e Landelijke Preventiemiddag:
dinsdag 15 juni 2021

Zet dit alvast in je agenda: op dinsdag 15 juni 2021
zullen wij, corona of niet, de 8e landelijke
bijeenkomst organiseren over veilig en gezond
werken in de Technische Groothandel.
Programma en locatie maken wij later bekend via
onze Nieuwsbrief en onze website.
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Telefonische evaluatie is gaande
Op verzoek van de CAO-commissie wordt op dit
moment een telefonische evaluatie uitgevoerd.
Er wordt gebeld om te bekijken welke ervaringen
er zijn met het Arboprogramma en ook wordt
bekeken hoe de bedrijven het Arbobeleid nu
vorm geven. Daarmee kunnen we bekijken hoe
we onze ondersteuning zo goed mogelijk kunnen
aansluiten op de behoefte. Mocht u zelf al eerder
uw ervaringen willen delen met ons of suggesties
willen doen voor ondersteuning die u graag
vanuit het programma wilt krijgen, dan kunt u
natuurlijk ook zelf de Arbohelpdesk actief
benaderen.

Corona-aanvulling RI&E
Alle bedrijven hebben dit jaar tal van
maatregelen getroffen om besmetting en
verspreiding van het COVID-virus tegen te gaan.
Helaas zijn we nog niet van dit risico af, we zitten
midden in de tweede golf. Om die reden wordt
van ieder bedrijf verwacht dat er kritisch
gekeken wordt naar de risico’s en dat er
toegezien wordt op het nemen van maatregelen
die doeltreffend zijn. ISZW is hier ook op gaan
inspecteren en handhaven. Er is een aanvulling
vereist op de RI&E, de zogenaamde ‘Coronaaanvulling’ RI&E. Vanuit de RI&E moet u op
schrift stellen welke risico’s er in uw bedrijf
onderkend zijn en welke maatregelen u specifiek
treft om dit risico zo klein mogelijk te maken. Zet
uw Coronabeleid dus ook op papier. Hiervoor
vindt u op onze website (onder Documentatie).
hulpmiddelen, waaronder een RI&E-vragenlijst
om de Corona-aanvulling te maken bij uw RI&E.
Deze vragenlijst melden we ook aan bij
Steunpunt RIE (www.rie.nl/jaarplan-2021inspectie-szw-leg-coronaproof-werken-vast-inde-rie/) zodat er voor bedrijven met maximaal
25 medewerkers geen verplichting is om de RI&E
door een Arbodienst of deskundige te laten
toetsen. Voor bedrijven met meer dan 25
medewerkers geldt dat ook de Coronaaanvulling van de RI&E getoetst moet worden.

Opleiding Preventiemedewerker TG
De voor oktober 2020 geplande opleidingsdagen
voor de opleiding Preventiemedewerker hebben
wij vanwege corona moeten annuleren. Alle

deelnemers die zich hebben ingeschreven zullen
we benaderen om mee te doen aan de
eerstvolgende opleidingsmogelijkheden. Voor het
voorjaar staan ze weer gepland, natuurlijk voor
zover we dan Corona onder de knie hebben! De
cursus staat gepland op de volgende data en
plaatsen:
Data cursusdagen voorjaar 2021:
- Woensdag 17 maart: regio Zwolle (9.00-16.30)
- Vrijdag 19 maart: regio Hoofddorp (9.00-16.30)
- Dinsdag 23 maart: regio Rotterdam (9.00-16.30)
- Vrijdag 26 maart: regio Eindhoven (9.00-16.30)
Aanmelden opleiding
Aanmelden kan nu al via onze Arbo Helpdesk:
De opleiding gaat door mits er voor die locatie
voldoende aanmeldingen zijn.

Regio-workshops RI&E voorjaar 2021
In het voorjaar 2021 organiseren wij van 2 tot en
met 5 maart 2021 wederom regioworkshops over
de branche-RI&E. Alle details staan vermeld op
onzer website:
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/agen
da/.
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. We hebben de volgende
data en locaties ingepland. Uiteraard zullen op
deze locaties de vereiste voorzorgsmaatregelen
genomen worden. Meld je tijdig aan via:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org
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