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Landelijke Preventiedag Technische 
Groothandel op dinsdagmiddag  
12 juni 2018: meld je aan!  

 

 
 
Aanmelden 
U kunt zich hiervoor nu aanmelden op  
arbohelpdesk@technischegroothandel.org  
 
Locatie 
Dit jaar is de Preventiedag weer op de 
vertrouwde locatie Hotel Van der Valk te Vianen 
aan de A2. 
 
Programma 
Het volledige programma is te vinden op onze 
website www.arbotechnischegroothandel.nl  
De ontvangst is vanaf 13.00 uur en wij starten  
om 13.30 uur.  
 

 
 
Het programma is gericht op verdieping van 
kennis op de volgende onderwerpen: 

1. Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon  
2. De nieuwe branche RI&E 
3. Veiligheid bij alleen-werken 
4. Opleidingen Heftruck in de Arbocatalogus 
5. Gezond houden van zittend werk 

 

 
 
Vertrouwenspersoon Technische Groothandel  
Voor de Technische Groothandel komt er dit jaar 
een  onafhankelijk vertrouwenspersoon voor 
medewerkers in de sector. Die zal te bereiken zijn 
via een speciaal telefoonnummer.  
 
Op de Landelijke Preventiedag zullen wij verder 
uitleg  geven over de wijze waarop deze 
vertrouwensfunctie zal werken en wat je als 
bedrijf verder kunt doen om bij ongewenst 
gedrag verdere schade te voorkomen. 
  

In deze nieuwsbrief: 
• Programma 6e Landelijke Preventiedag  

op 12 juni 2018 
• Nieuwe branche-RI&E  
• Code veilig magazijn Technische Groothandel 
• Opleidingsdata najaar 2018 voor onze opleiding 

Preventiemedewerker  
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De code veilig magazijn TG 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd 
gaan wij met een groep van bedrijven aan de 
slag met de Code Gezond en Veilig Magazijn 
(CGVM) voor de Technische Groothandel.  
 

 
 
Inmiddels hebben wij een groep van bedrijven 
die hebben gemeld hier aan mee te willen doen, 
waarvoor onze dank! We zullen u via de 
nieuwsbrief en onze website op de hoogte 
houden van deze ontwikkeling.   
 
Opleiding Preventiemedewerker TG  

 
 
Ook in het najaar is er weer ruimte om de 
opleiding te volgen. Voor het najaar is de 
opleiding beschikbaar op de volgende data en 
locaties: 
 
Data cursusdagen najaar 2018: 
27 september 2018: Regio Eindhoven 
2 oktober 2018: Regio Rotterdam 
3 oktober 2018: Regio Zwolle 
5 oktober 2018: Regio Hoofddorp 
De exacte locaties worden zo spoedig mogelijk 
bekend gemaakt via nieuwsbrief en website. 
 

Inhoud opleiding 
De opleiding bestaat uit één cursusdag, een 
huiswerkopdracht en een halve dag 
terugkomdag. De startdagen zijn gepland, de 
terugkomdag wordt ter plekke met de 
deelnemers gepland. 
 
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. 
 
Meld je tijdig aan, want in het voorjaar waren een 
aantal locaties volgeboekt. Als wij dat tijdig zien 
aankomen, kunnen wij de mogelijkheden 
uitbreiden.  
 

 
 
Nieuwe branche-RI&E 
Vanaf  1 mei 2018 is de nieuwe branche-RI&E 
beschikbaar. Inmiddels is de branche-RI&E 
aangepast en getoetst.  
 
De laatste update was in 2015. De RI&E is dan 
weer up to date wat betreft wet- en regelgeving. 
Ook is de toetsingsvrijstelling voor bedrijven met 
maximaal 25 medewerkers van toepassing. 
 
Naast inhoudelijke aanpassingen zijn er nu 
directe links naar de Arbocatalogus en externe 
websites aangebracht. De precieze veranderingen 
kunt u lezen op onze website bij het onderdeel 
Branche-RI&E Technische Groothandel. 
 
Ons RI&E-instrument is tevens aangemeld bij het 
Steunpunt RI&E, zie ook: 
ww.rie.nl/instrumenten/technische-groothandel.  
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