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1) U beoordeelt kritisch de door de gebruiker ingevulde werkpostfiche  

Mogelijke ongerijmdheden in de werkpostfiche, welke een uitzendbureau redelijkerwijze kan detecteren, 
worden direct teruggekoppeld naar de gebruiker. De gebruiker past vervolgens de werkpostfiche aan waar 
nodig.  
Bijvoorbeeld:  

- het gezondheidsrisico ‘veiligheidsfunctie’ werd niet ingevuld bij heftruckchauffeur;  
- de naam van de externe dienst PBW van de gebruiker is niet ingevuld; 
- verschillende velden zijn niet ingevuld; 
- de data van advies zijn niet ingevuld. Deze data tonen aan dat de gebruiker zijn preventieadviseurs 

en overlegorganen in preventie en bescherming op het werk heeft betrokken bij de opmaak van de 
werkpostfiche. 

 
2) U wijst de gebruiker op het belang van een correct ingevulde werkpostfiche 
 
Preventie en Interim heeft voor u tal van tools, infofiches en documenten ontwikkeld welke u kan gebruiken 
tijdens uw contacten met uw klant-gebruikers.  
 
Aanbevelingen voor u als uitzendkantoor: 

- Wijs de gebruiker op www.werkpostfiche.be waar PI alle relevante info over de werkpostfiche heeft 
gebundeld en waar de gebruiker online een werkpostfiche kan invullen. 

- Breng uw gebruiker de ‘Handleiding Werkpostfiche’ onder de aandacht. Hierin wordt in detail 
uitgelegd welke informatie de gebruiker moet invullen op de werkpostfiche.  

- Bezorg de beknopte infofiche ‘Werkpostfiche voor uitzendkrachten’.   
- Maak u zelf snel wegwijs in de regelgeving over werkpostfiches met de circulaire ‘CIN  2014 15 

Werkpostfiche’.   
 

3) Hoe weet u of de werkpostfiche correct werd ingevuld? 
 
Lees aandachtig onze nieuwe FAQ op ‘Hoe weet een uitzendbureau of de werkpostfiche correct werd 
ingevuld?’. Hierin wordt accent gelegd op het veld nr. 6 “Data van advies” van de werkpostfiche.  
 
Heeft de gebruiker het veld “Data van advies” van de werkpostfiche ingevuld dan heeft u als uitzendkantoor 
een sterke aanwijzing voor de kwaliteit van de ingevulde werkpostfiche.   
Hiermee toont de gebruiker aan:  
• dat hij op die datum de resultaten van de risicoanalyse van de werkpost besproken heeft met zijn 

preventieadviseurs en overlegorganen in veiligheid,  
• dat overleg over de betrokken werkpost heeft plaatsgegrepen, dat het overleg over preventie en 

bescherming werkt en dat hij in zijn bedrijf de nodige acties op vlak van welzijnsreglementering opvolgt.  

http://www.werkpostfiche.be/
http://www.p-i.be/nl/faq/werkpostfiches
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