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In deze nieuwsbrief:
 Jaarplan Arboprogramma 2019
 Save the date: Preventiedag 18 juni 2019
 Regiobijeenkomsten RI&E
 Code veilig magazijn Technische Groothandel
 Brancheafspraken opleiden transportmiddelen
 Uit de praktijk: signode band knippen
 Opleidingsdata voorjaar 2019 voor onze
opleiding Preventiemedewerker

Jaarplan 2019 Arboprogramma TG
De ARBO-commissie Technische Groothandel
heeft voor 2019 een ambitieus jaarplan. Bij veel
bedrijven in de sector is het druk. Juist in drukke
tijden is het belangrijk Arbo voldoende onder de
aandacht te houden en daar willen wij graag
een steentje aan bijdragen vanuit de commissie.
Naast de gebruikelijke activiteiten van de Arboambassadeurs bieden wij dit jaar extra
regiobijeenkomsten aan voor het effectief
werken met de RI&E. In 2019 willen wij ook
bereiken dat er een nieuwe brancheafspraak
komt over het opleiden van hef- en
reachtruckchauffeurs en gaan we met een
groep van bedrijven op pad om de ‘code gezond
en veilig magazijn voor de Technische
Groothandel' uit te werken. Meer hierover in
deze nieuwsbrief. Voor het complete
programma verwijzen wij graag naar het
Arboprogramma 2019 op onze website.

SAVE the date 18 juni 2019:
Landelijke Preventiedag TG
Blokkeer de datum alvast in je agenda, want
daar wil je bij zijn: op dinsdag 18 juni 2019
organiseren wij de jaarlijkse Landelijke
Preventiedag. Op die dag krijg je de informatie
over de ontwikkelingen op Arbogebied in de
sector, waarmee je weer up to date bent als het
gaat om Arbo. Houd onze website in de gaten!

Maak gebruik van de praktische
Workshops RI&E
In de praktijk is gebleken dat het uitvoeren van
de RI&E en zeker ook het vervolg daarvan veel
vragen oproept bij bedrijven. Daarom bieden wij
de komende maanden op diverse plaatsen in het
land een praktische workshop aan. Deze wordt
ingevuld door de Arbo-ambassadeur van de regio,
die helemaal thuis is in de RI&E. Je kunt daar
terecht met jouw eigen vragen over de RI&E. Als
je nog niet met de RI&E gewerkt hebt kun je na
deze workshop prima uit de voeten met het
instrument dat de sector hiervoor beschikbaar
stelt. Voor meer informatie kun je op de website
het leaflet over de regioworkshops bekijken.
Als je gebruik wilt maken van de workshop en
ervaringen wilt uitwisselen met jouw collegabedrijven, meld je dan aan via de Arbohelpdesk.
Dit zijn de data en locaties die ook op de website
staan:
 Rotterdam, dinsdag 12 februari, 09.00-12.30
 Zwolle, woensdag 20 februari, 13.00-16.30
 Zwolle, woensdag 27 februari 9.00-12.30
 Eindhoven, dinsdag 12 maart 8.30-12.30
 Nijmegen, donderdag 14 maart 13.00-17.00
 Sittard, vrijdag 22 maart 8.30-12.30
 Hoofddorp, vrijdag 22 maart 9.00-12.30.
Na aanmelding ontvang je aanvullende praktische
informatie.
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Code gezond en veilig magazijn
Inmiddels is een groep van bedrijven klaar voor
de start om met elkaar de Code Gezond en
Veilig Magazijn (CGVM) voor de Technische
Groothandel in te gaan vullen. De opstart staat
gepland voor begin februari. Uiteraard zal
informatie over het traject worden gedeeld via
de volgende nieuwsbrieven.

Uit de praktijk: gebruik die schaar!
Eén van de risico’s in veel bedrijven is het
opruimen van het bandijzer, ook wel
signodebanden genoemd. Dit is stalen band dat
om de grotere verpakkingen zit. Als je dat met
een gewone bandijzerschaar of bijvoorbeeld
met een zijkniptang in kleinere stukken wilt
knippen, is de kans groot dat het bandijzer
opspringt en daarbij letsel veroorzaakt. In onze
eigen cursus Preventiemedewerker Technische
Groothandel gebruiken wij dit voorbeeld om
met de methode Fine en Kinney te bepalen hoe
groot een arborisico is. Op een van de cursussen
vertelde een deelnemer dat bij hem op het
bedrijf altijd de veilige bandijzerschaar wordt
gebruikt.

Brancheafspraken opleiding Hef-,
reachtruck e.a. transportmiddelen.
Met EVO Fenedex is overeenstemming bereikt
over het opzetten van een nieuwe aanpak voor
vereisten met betrekking tot het opleiden van
medewerkers die werken met aangedreven
transportmiddelen. EVO Fenedex gaat met een
groep van bedrijven uit de Technische
Groothandel toetsen hoe het pakket van eisen er
precies uit moet zien gelet op de voorkomende
werkzaamheden en schaalgrootte in de sector.
Dit traject wordt in samenwerking met EVO
Fenedex in januari opgestart.
In de Arbocatalogus wordt voor de vereisten voor
opleiden in de brancheafspraak verwezen naar de
eisen van CCV. CCV is gestopt met deze activiteit,
maar de ‘oude’ eisen houden we voorlopig aan in
de brancheafspraak als houvast. Na het ‘EVOtraject’ vernieuwen we dit in de Arbocatalogus.

Opleiding Preventiemedewerker TG
Ook dit voorjaar is er weer ruimte om de
opleiding Preventiemedewerker te volgen. De
opleiding is beschikbaar op de volgende data en
locaties, zie ook onze website:
 16 april 2019: regio Rotterdam
 24 april 2019: regio Zwolle
 9 mei 2019: regio Eindhoven
 10 mei 2019: regio Hoofddorp.
Inhoud opleiding
De opleiding bestaat uit één cursusdag, een
huiswerkopdracht en een halve dag
terugkomdag. Voor alle startdagen geldt de
bovenstaande planning, de terugkomdag zal voor
allen zijn op 18 juni 2019 in de ochtend,
voorafgaand aan onze (7e!) Landelijke
Preventiedag. Past de planning niet, maar heb je
wel interesse, dan zoeken we graag met je naar
een passende oplossing.

De veilige bandijzerschaar houdt de twee
doorgeknipte uiteinden vast zodat die
gecontroleerd vastgepakt kunnen worden
zonder dat ze opspringen. Dat betekent dus
veel minder risico. De veilige bandijzerschaar
heeft ook nog een hefboomoverbrenging zodat
het weinig kracht kost om de stalen banden
door te knippen. Goed idee dus!

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.
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