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Kom op dinsdag 18 juni 2019 naar
onze 7e Landelijke Preventiemiddag
Technische Groothandel te Vianen!
Wij hebben weer een boeiend programma voor
de Landelijke Preventiemiddag op 18 juni 2019.
Bekijk het volledige programma op
www.arbotechnischegroothandel.nl.

Evofenedex laat zien hoe we voor de Technische
Groothandel de opleidingen nieuwe stijl willen
vormgeven (zie het artikel verderop in deze
Nieuwsbrief). Ook realiseren we ons dat opleiden
één kant van het verhaal is, het gaat ook om de
dagelijkse aansturing van veiligheid in het bedrijf.
Vanuit het traject CODE gezond en veilig bedrijf
Technische Groothandel werken een aantal
bedrijven ook aan dat aspect.
Naast dit centrale programma is er ook een ruime
keuze aan inhoudelijke workshops waar je kennis
kunt opdoen en met collega’s ervaringen kunt
uitwisselen.

Opleiding Hef- en reachtruck in de
Technische Groothandel nieuwe stijl
Aanmelden kan nu al via ons e-mailadres:
arbohelpdesk@technischegrothaandel.org
Veilig werken met de heftruck staat centraal. Er
is een zeer ernstig ongeval gebeurd. Dat wil je
niet meemaken. Hadden we dit kunnen
voorkomen? Helaas maken te veel mensen dit
nog steeds mee. U hoort van iemand die dit van
dichtbij heeft meegemaakt wat er dan gebeurt.
Uiteraard vraagt iedereen zich af of dit te
voorkomen was geweest. De Inspectiedienst
komt over de vloer, hoe werkt dat dan?
Wij laten ook zien vanuit welk perspectief we
kijken naar verbeteren van de veiligheid door de
opleiding Heftruck/reachtruck-chauffeurs.

Zoals al aangegeven bij het programma voor de
Landelijke Preventiemiddag: Evofenedex heeft in
samenwerking met een aantal bedrijven in de
Technische Groothandel een nieuw plan van
aanpak gemaakt voor het opleiden van
medewerkers die werken met aangedreven
transportmiddelen. Wij presenteren dit resultaat
op de Preventiemiddag. U ziet dan de opzet voor
een opleiding die meer maatwerk toelaat en extra
aandacht besteedt aan de magazijnomgeving.
Evofenedex zal die middag daarover verdiepende
workshop houden. Om te vertellen wat de opzet
tot nu toe geworden is, maar ook om van u te
horen hoe dit past bij uw praktijk. Met deze input
kunnen we dan komen tot de finale versie en deze
door vertalen naar branche-afspraken in de
Arbocatalogus.
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Uit de praktijk: een innovatieve
hijshaak met meerwaarde
De automatische hijshaak doet zijn intrede in de
Technische
Groothandel.
Vooral
bij
hijswerkzaamheden met lange lengtes, zoals in
de staalgroothandel, biedt deze innovatieve
hijshaak mogelijkheden om efficiënter te werken
met minder fysieke inspanning. Met de
automatische hijshaak kan een last op afstand
losgemaakt worden. Zodra er geen spanning
meer op het hijsgereedschap staat kan de
hijshaak, na bediening op afstand, het
hijsgereedschap uit de haak drukken. Er zijn
uitvoeringen met een handmatige of
automatische sluiting van de hijsklep. De haak is
beschikbaar in capaciteiten tot 25 ton.

Een deelnemer die de RI&E al kende reageerde als
volgt: “Wij hebben de workshop als prettig en
duidelijk ervaren. De tool zelf is in mijn ogen al
goed te gebruiken met behulp van de handleiding,
echter zijn het de kleine tips en weetjes die het
gebruik makkelijker maken. Deze zijn aan bod
gekomen tijdens de workshop. Daarnaast werden
tijdens de workshop praktijkvoorbeelden verteld
over bijvoorbeeld het beoordelen van een risico.
Dit zorgt voor een goede beleving en het is aan te
bevelen dit te blijven doen.”
Dat laatste nemen wij ter harte en wij gaan
bekijken of we ook in het najaar een ronde RI&E
workshops kunnen organiseren. Houd de website
in de gaten!

Opleiding Preventiemedewerker TG:
data najaar 2019
Ook dit najaar is er weer ruimte om de opleiding
Preventiemedewerker te volgen. De opleiding is
beschikbaar op de volgende data en locaties:
 9 oktober 2019 regio Zwolle
 15 oktober 2019 regio Rotterdam
 31 oktober 2019 regio Eindhoven
 1 november 2019 regio Hoofddorp.
Bij staalgroothandel B.A. Geurts-Janssen B.V. te
Venlo had men de primeur en werkt men sinds
een half jaar met deze hijshaken. Volgens
Teamleider Huub van Tilburg kon iedereen er, na
een gewenningsperiode, goed mee werken. “Het
werkt sneller en fijner omdat niemand langs de
last hoeft te lopen om de ketting uit de haak te
tillen”, aldus Huub.

Ervaringen regio-workshops RI&E
In februari en maart 2019 is op zes locaties in het
land een regiobijeenkomst over de RI&E
gehouden. De aanwezige Arboambassadeur
heeft met de deelnemers het werken met de
RI&E besproken en gedaan.
Dit is heel goed bevallen. Enkele reacties van
deelnemers: “Ondanks dat het voor mij volledig
nieuwe materie was, kon ik de workshop goed
volgen. Mix van ‘beginners’ en gevorderden
geen probleem”.

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.
*****

Op onze website
www.arbotechnischegroothandel.nl
vindt u alle informatie die ook in
deze Nieuwsbrief staat.
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