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Arboprogramma TG 2022
Het jaar 2022 is al in volle gang en zo ook het
Arboprogramma
voor
de
Technische
Groothandel. We gaan er van uit dat we na het
rommelige najaar nu in het nieuwe normaal
terecht komen. We behouden de goede dingen
die we in de COVID crisis geleerd hebben en
gaan ook weer voort met de activiteiten zoals
jullie van ons gewend waren. Voor 2022 staat
het onderwerp Lichamelijke belasting centraal.
Hierover komen in de Arbocatalogus nieuwe
afspraken en gaan de arbo-ambassadeurs daar
volop aandacht aan geven. Lichamelijke
belasting goed beheersen is ook van belang om
te zorgen voor duurzame inzetbaarheid.

Wat ‘normaal’ is en wat ‘niet OK’ is, daar zul je
het met elkaar over moeten hebben. Dat is
bedrijfscultuur of groepscultuur. Je lost het niet
alleen op met regels, je zult elkaar er ook op
moeten aanspreken. Omstanders, collega’s die
het ongewenst gedrag zien gebeuren, zijn heel
bepalend voor hoe veilig de omgeving is. Stel dus
echt de vraag of het gedrag dat je ziet wel OK is
voor de ander. En als bedrijf: zorg dat voor
iedereen duidelijk is dat je ongewenst

Ongewenst gedrag U2 ME2
In de laatste weken worden we weer
opgeschrikt
door
de
misstanden
in
verschillende organisaties met betrekking tot
seksueel grensoverschrijdend gedrag. We zien
hoe moeilijk het is voor de slachtoffers om dit
gedrag te stoppen, zeker waar je afhankelijk
bent van de ander. Welk gedrag grensoverschrijdend is, wat bedreigend is, dat weet
degene die het slachtoffer is, niet of de ‘dader’
daar wel of geen kwade bijbedoelingen bij had.
Vaak is de ‘dader’ zich niet eens bewust dat hij
iets doet wat over de schreef gaat, maar vaak
ook wel natuurlijk.

gedrag echt aanpakt als het zich voordoet. Maak
aan
iedereen
duidelijk
dat
er
een
vertrouwenspersoon beschikbaar is als je last
hebt van ongewenst gedrag of je bedreigd voelt.
Meld dit aan alle medewerkers: aarzel niet om
contact te zoeken met de vertrouwenspersoon. Zet het op het bord in de kantine, zorg
dat er van tijd tot tijd aandacht op gericht wordt.
Zie voor een aanpak en aanvullende informatie
het thema-dossier over het Ongewenst gedrag
op de Arbo-website van de Technische
groothandel.
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Opleiding Preventiemedewerker
Technische Groothandel
De Preventiemedewerker is in het bedrijf
degene die de weg weet in Arbo. Hij kan werken
met de RI&E en de Arbocatalogus. Maar vooral
kijkt hij met management en medewerkers hoe
het werk veiliger en gezonder kan. Hiermee
wordt hij de gids voor het hele bedrijf wat
betreft Arbo.
Om als Preventiemedewerker goed de weg te
kennen is het nodig kennis en vaardigheden te
ontwikkelen. Hiervoor bieden we al vele jaren
de opleiding Preventiemedewerker in de
Technische Groothandel aan. Ook dit voorjaar
hebben we de opleiding Preventiemedewerker
in de aanbieding. Er zijn op vier locaties in het
land trainingen beschikbaar. Het afsluitend
dagdeel organiseren we in principe op de
ochtend van de landelijke Preventiemiddag op 9
juni 2022.
Dit zijn locaties en startdata:
• Woensdag 23 maart Regio Zwolle
• Donderdag 24 maart Regio Rotterdam
• Vrijdag 25 maart Regio Hoofddorp
• Dinsdag 29 maart Regio Eindhoven
De opleiding duurt een hele dag en een
terugkom dagdeel. Voor meer informatie zie
onze Arbowebsite.
Aanmelden kan via de Arbo-helpdesk:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org.

Werken met de vernieuwde RI&E
In de vorige nieuwsbrief melden we al dat het
branche-instrument waarmee je zelf de RI&E
kunt opstellen (de branche-RIE) is vernieuwd
en erkenning heeft bij het Steunpunt RIE. Voor
degenen die al een RI&E hebben gemaakt met
dit systeem: let op, de veranderingen gaan niet
automatisch over in al gemaakte RI&E’s.
Voor degenen die willen leren om met dit
instrument te werken of hun kennis daarover
willen verdiepen bieden we in maart regionale
workshops RI&E aan. Deze gebeuren op een

locatie in de regio, ze zijn dus ‘fysiek’. Wil je
deelnemen meld je dan op tijd aan via:
arbohelpdesk@technischegroothandel.org
Dit zijn de data en locaties voor de regionale
workshops RIE:
• Woensdag 2 maart regio Zwolle
• Vrijdag 4 maart regio Hoofddorp
• Dinsdag 8 maart regio Rotterdam
• Maandag 14 maart Eindhoven

Nieuwe reeks thema-workshops op
afstand (via Microsoft Teams):
Inmiddels zijn de korte workshops die we via
Microsoft teams sessies aanbieden een vast
element geworden in het Arboprogramma.
Doorlopend bekijken we welke inhoudelijke
thema’s interessant zijn en we krijgen daar ook
vanuit de bedrijven verzoeken over. Zo vullen we
steeds het programma aan.
De workshops duren circa een uur. Soms is dat
een workshop die vooral gaat over het
informeren van de deelnemers (webinar) en
meestal is het een workshop waar de
deelnemers ook met elkaar en de workshopleider in gesprek gaan over de invulling van dat
thema. Het doel is steeds om concrete
handvatten te bieden om het thema invulling te
geven bij jouw bedrijf. Het aanbod is gericht op
ondersteuning van preventiemedewerkers en
HR bij het werken aan veilig en gezond werk in
de Technische Groothandel.
Op dit moment bieden we een breed scala aan
workshops aan voor de periode tot maart. In de
komende week komt er een nieuw programma
voor het voorjaar. Zie voor de data en tijdstippen
onze website. 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 themabijeenkomst over te houden.
*****
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