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In deze nieuwsbrief:
• Terugblik Preventiemiddag van 7
oktober 2021
• Opleiding Preventiemedewerkers TG
• Nieuwe Branche-RIE Technische
Groothandel
• Thema-workshops via Microsoft Teams
november 2021

Terugblik Preventiemiddag van
7 oktober 2021
Op donderdag 7 oktober 2021 heeft de 8e
Landelijke
Preventiemiddag
Technische
Groothandel plaatsgevonden te Houten. De
opkomst was in deze coronatijden met meer
dan 80 deelnemers zonder meer uitstekend!

en op maat in te richten. Daar zit altijd spanning
op en daarin hebben we met elkaar gezocht naar
wat nu een goed werkbare weg kan zijn om hier
mee om te gaan. Daarnaast blijven de
behandelde thema’s actueel, het is niet klaar. In
november bieden we een reeks themaworkshops aan waarin veel van de besproken
onderwerpen opnieuw behandeld worden. Zie
ook hierna in deze Nieuwsbrief.
Voor
alle
deelnemers
en
andere
geïnteresseerden die er niet bij konden zijn staan
alle
diapresentaties
op
onze
website
www.arbotechnischegroothandel.nl.

Opleiding Preventiemedewerker
Technische Groothandel

In workshops en zeker ook in de wandelgangen
hebben
de
aanwezigen
alle
nieuwe
ontwikkelingen in het Arbo-landschap van de
Technische Groothandel uitvoerig besproken.
De nieuwe RI&E en de concepten voor de
nieuwe Arbocatalogus leverde de nodige
gespreksstof op. Wanneer doen we het nu
goed? Er is behoefte aan duidelijkheid, maar
ook aan de vrijheid om het volgens eigen inzicht

In het najaar hebben we de opleiding
Preventiemedewerker weer kunnen aanbieden.
Dit kon eerder niet doorgaan omdat voor
voldoende kwaliteit het werken ‘op afstand’
hiervoor niet mogelijk is. In deze ronde zijn er
weer 25 preventiemedewerkers in de vier
regio’s opgeleid. We hopen dat zij veel profijt
gaan hebben van wat er in de opleiding geleerd
is en daarmee ook de collega’s in het bedrijf
daarvan gaan profiteren.
Dank voor de deelname en we wensen jullie
veel succes!
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Nieuwe erkenning Branche-RI&E TG
Het Branche-RIE instrument van de Technische
Groothandel is vernieuwd. De inhoud van de
vragenlijsten is bijgesteld. Wat er precies
veranderd is, kunt u lezen op onze website
De Branche-RI&E TG is weer aangemeld bij
Steunpunt RI&E als erkend RI&E instrument
voor onze branche. Elke drie jaar dient de
erkenning te worden vernieuwd. De erkenning
van het instrument betekent voor werkgevers
die maximaal 25 werknemers hebben, dat ze de
wettelijk verplichte RI&E zelf kunnen maken en
hiervoor geen externe deskundige hoeven in te
huren om hun RI&E te toetsen. Dat geldt alleen
voor de werkgevers die vallen onder de cao
Technische Groothandel die gebruik maken van
dit instrument om hun RI&E op te stellen.
De branche-RI&E TG is beschikbaar via het
digitale instrument RIE-manager. Hiervoor
kunt u een (gratis) account aanvragen mits de
onderneming is aangesloten bent bij het Fonds
Kollektieve Belangen in de Technische
Groothandel (FKB).
Als u nu in dit systeem een nieuwe RI&E gaat
maken dan gebruikt u automatisch de meest
actuele vragenlijst.
Let op: als u eerder al een RI&E gemaakt hebt in
de RIE manager, dan gaan de wijzigingen die in
september zijn doorgevoerd niet automatisch
over in de door u al gemaakte RI&E. Op de
website leest u hoe dit zit. U kunt ook altijd uw
arbo-ambassadeur
vragen
of
een
themaworkshop volgen om te zien hoe u het
beste met de veranderingen om kunt gaan.

gaven aan dit een zeer goede werkwijze te
vinden en dus bieden we ook dit najaar weer
praktische workshops ‘op afstand’ aan. Een
stukje inleiding door de deskundige en
vervolgens met de deelnemers kijken hoe dit in
praktijk te brengen.
Vanwege deze positieve feedback van
deelnemers over deze workshopcyclus bieden
wij nu opnieuw een cyclus aan.
Hierbij komen de bekende en altijd actuele
volgende thema’s aan de orde:
• Actualiseren van de RI&E
• Lichamelijke belasting
• Ongewenst gedrag
• Thuiswerken/Hybride werken
• Alleen werken
• Stellingen keuren
• Opleidingen heftruck
• De Preventiemedewerker
• BHV-ers aantal en deskundigheid
• Organiseren van een ontruimingsoefening
• Arbo. Help! Waar begin ik?
Zie voor de data en tijdstippen onze website van
het Arboprogramma Technische Groothandel.
Aanmelden
kan
uitsluitend
via
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.
Meld nieuwe thema’s!
Graag bieden we ook nieuwe onderwerpen aan.
Stuur een e-mail aan de Arbohelpdesk als je een
thema hebt waarvan je denkt dat het goed is om
daar een thema-bijeenkomst over te houden.

Arbo Helpdesk

Nieuwe reeks thema-workshops op
afstand (via Microsoft Teams):
In het voorjaar en de zomer hebben wij via
Microsoft teams sessies aangeboden ter
ondersteuning van preventiemedewerkers en
HR bij het werken aan veilig en gezond werk in
de Technische Groothandel. De deelnemers

Telefoon: 070 – 306 35 39
arbbohelpdesk@technischegroothandel.org
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