
Dé opdracht van PI is erover waken dat uitzendkrachten op de werkplek bij de 
gebruiker gezond blijven en beschermd worden tegen arbeidsongevallen.

PI heeft hiervoor twee databanken ter beschikking. Er is enerzijds de verplichte Centrale
Gegevensbank PI-M waarin de resultaten van de gezondheidsonderzoeken van uitzend-

krachten worden verzameld en uitgewisseld. Anderzijds is er de databank PI-A waarin de 
arbeidsongevallen van uitzendkrachten jaar na jaar worden gestockeerd.

Uit de recente statistieken van de arbeidsongevallencijfers blijkt dat sedert 2013 het aantal arbeids-
ongevallen van uitzendkrachten per gewerkt uur (frequentiegraad) stabiel blijft. Voor 2018 is de 

frequentiegraad 41,9, terwijl in 2013 deze 41,29 bedroeg. Dit geldt ook zo voor het aantal dagen verlet waarbij 
in 2018 de Weg 0,92 bedraagt. In 2018 zijn er twee dodelijke arbeidsongevallen van uitzendkrachten tijdens 

hun opdracht bij de gebruiker te betreuren. Met betrekking tot woon-werk verkeer werden in de databank vier 
dodelijke verkeersongevallen van uitzendkrachten genoteerd.

Om het aantal arbeidsongevallen van uitzendkrachten te verlagen is een veilige werkplek bij de gebruiker cruciaal. 
Uitzendconsulenten en kantoormedewerkers van uitzendbureaus zijn het dichtst betrokken bij de gebruikers. Hun 

opdracht is de juiste match te vinden voor de plaatsing van de uitzendkracht bij de gebruiker. Kennis over plichten en 
rechten van uitzendbureau, de gebruikers en de uitzendkrachten zijn hierbij onontbeerlijk.

PI kan de consulent en kantoormedewerkers hierbij sterk ondersteunen. Er zijn tal van tools en materiaal die je kan 
gebruiken tijdens jouw bezoek of gesprekken bij gebruikers. Bekijk zeker onze nieuwe “Tip’s van de maand” die 
je kan terugvinden op de PI-site en die kort toegelicht worden in deze nieuwsbrief.

Tot slot willen we alle consulenten en kantoormedewerkers ook nog van harte bedanken voor hun inzet 
in de voorbije 20 jaar dat PI bestaat. PI heeft daarom een wedstrijd georganiseerd op de website p-i.be 
waarmee zes (!) winnaars in de bloemetjes worden gezet. Waag zeker je kans en geniet ervan  !

Marijke Bruyninckx
Directeur Preventie en Interim
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Studenten zoeken binnenkort weer massaal naar een vakantiejob. 
Zij moeten de risico’s van het vak leren kennen en daarvoor 
kunnen ze terecht op de site www.ikbenjobstudent.be.

Ook dit jaar geven we bij het verschijnen van de PI-News aan alle 
uitzendbureaus en verbindingspersonen een “zomer doos” vol 
leuke gadgets en informatief materiaal voor het sensibiliseren van 
de jobstudenten. 

Wat zit er deze keer nieuw in de doos ? 

Cybercriminaliteit, de installatie van “malware”, kan ge beuren
op alle toestellen voorzien van een webcam en dit zowel op de 
werkpost als daarbuiten. Webcamcovers zijn een hot topic als 
het gaat om internetprivacy en -beveiliging.

Om jezelf te beschermen tegen gebeurlijke “pottenkijkers” 
hebben we leuke webcamcovers in de doos gestoken, die 
gemakkelijk over de webcam van een laptop kunnen geschoven 
worden.

Dit tof hebbeding kan men bestellen op www.p-i.be/nl/
sensibilisering/sensibiliseringsmateriaal/bestellen naast
het gebruikelijk informatief materiaal zoals veiligheids-
signalisatiekaartjes, affi  ches, de handige veiligheidsagenda én 
contractmapjes.

We hebben onze dozen dit jaar voorzien van het logo en de slogan 
van Preventie en Interim ”Samen voor welzijn bij uitzendkrachten”. 
Zo wordt de PI-doos een vaste waarde waarnaar men zal uitkijken !
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Preventie en Interim heeft een nieuwe tool gecreëerd “TIPs van de maand”.  
Met deze “TIPs” wordt een bepaald aandachtspunt rond veiligheid en gezondheid voor de uitzendkracht opnieuw in de verf 
gezet. Je vindt hierin ook een overzicht van alle nuttige info die PI voor dit aandachtspunt al heeft ontwikkeld, zoals affi  ches, 
infofi ches, circulaires, FAQ’s en teksten in het algemeen. 
Je vindt deze TIPs van de maand terug op onze website www.p-i.be/nl/themas.
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Disclaimer: De inhoud van deze Tip wordt gegeven ten louter indicatieve titel en  is geen juridisch advies. PI wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die 
zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een vergissing of een weglating in deze Tip. Het gebruik van deze Tip behoort tot de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lezer. 

 

TIPs van de maand  05 03 2019 

 
WERKPOSTFICHE CORRECT INGEVULD DOOR 

GEBRUIKER ? 
www.p-i.be 

 

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 www.p-i.be/nl/faq/werkpostfiches : ‘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.  
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PI heeft www.werkpostfi che.be volledig vernieuwd en
gemoderniseerd. De gebruiker vindt er hulp om zijn
werkpostfi ches (WPF) correct in te vullen. De uitzend-
consulent komt alles te weten over dit onmisbare 
document om uitzendkrachten veilig te laten werken. 

Een beknopte rondleiding:

Jouw werkpostfi che invullen 

In dit deel van de website vind je praktische hulp om de 
WPF in te vullen :
• blanco modelformulieren in verschillende talen

(Nederlands, Frans, Duits, Engels, Portugees, Pools, 
Spaans) ;

• een tool waarmee een gebruiker online vlot een
WPF stap voor stap zelf kan invullen. Infoboxen bij elk
veld en handige keuzemenu’s helpen de gebruiker
op weg naar een volledige en correcte WPF. Het eind -
resultaat is een ingevulde WPF in pdf-formaat die de 
gebruiker aan het uitzend bureau kan bezorgen ;

• een pagina waar je bij elk veld van de WPF kan checken 
welke info je nodig hebt ;

• een handleiding met gedetailleerde uitleg over elk 
onderdeel van een goede werkpostfi che.

Info over de werkpostfi che

Is een WPF wettelijk verplicht? Waarvoor dient een 
werkpostfi che eigenlijk ? Wat zit er achter een goede WPF ? 
Je komt het allemaal  te weten in dit informatieve deel van 
de website. Het motto van onze website “de werkpostfi che 
is de vrucht van de risicoanalyse” zal geen geheimen meer 
hebben eens je dit deel hebt gelezen. 

Check regelmatig de pagina met “Tip’s”. Hier bundelen we 
veel praktische do’s en don’ts. 

Gezondheidsrisico’s en PI-M

Voor alle werkposten en functies waarvoor voorafgaand 
een gezondheidstoezicht vereist is, moet de gebruiker 
een werkpostfi che invullen en bezorgen aan het 
uitzendbureau. Voor elk gezondheidsrisico waaraan 
een uitzendkracht is blootgesteld bestaat een unieke 
code. De gebruiker noteert deze codes op de WPF.
Juiste codes zijn belangrijk om de arbeidsarts toe te 
laten een juist gezondheidstoezicht uit te voeren. 
Uitzendbureaus hebben deze codes nodig om een 
opzoeking te kunnen doen in de Centrale Gegevensbank 
PI-M. Het gebruik van de juiste codes is een noodzaak 
en garantie voor een vlotte communicatie tussen de 
gebruiker, het uitzendbureau én de arbeidsarts.
Dit deel van de site doet alle mist hierover verdwijnen. 

 FAQ

 Vind hier je antwoord op veel gestelde vragen. Is een 
handtekening verplicht ? Wie geeft advies ? Hoe lang 
is een WPF geldig? Wie is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de WPF? Wat met een zelfstandige? De 
kans is groot dat je bij de ruim 30 vragen jouw antwoord 
vindt.

 Bibliotheek

 In onze bibliotheek zal je informatieve fi ches vinden (die
we omgedoopt hebben tot PI-F) over veel voor komende
functies en werkposten bij uitzendkrachten. Deze 
PI-F’s kunnen de gebruiker helpen om de nodige 
info te ver zamelen om zijn werkpostfi che in te 
vullen. Uitzendconsulenten kunnen ze gebruiken om
de kwaliteit van de ontvangen WPF te con troleren.

Met vragen over de werkpostfi che kan je overigens steeds 
terecht bij het team van PI via info@p-i.be of telefonisch 
via 02/204 56 80 of het groene nummer 0800/23 999.
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Onze wedstrijd is deze keer een DOORSTREPER. 
Streep alle onderstaande woorden weg en vorm met de 
overblijvende letters het antwoord op volgende vraag: 
“Welk woord kan je vormen met de overblijvende letters?”

LAWAAI • ONTHAAL • TETANUS • PBM • KBO • WERKPOST • 
NACHT • HELM • PBW •UZK • UZB • JAS • CODE • PI

Schiftingsvraag: 
Hoeveel “zomer”-dozen hebben we deze maand verdeeld 
onder de lokale uitzendbureaus?

Jouw antwoord kan je sturen via email naar: 
Els.VanDenEede@p-i.be

Wéér een mooie prijs te winnen ! WEDSTRIJD

Winnaar & oplossing van PI-News jan. 2019: 
De cadeaubon van AVA ter waarde van 50 euro werd 
gewonnen door Constance Alexiou van Acta Interim. Zij had 
alle vragen juist en benaderde het dichtst de schiftingsvraag. 
Zij werd persoonlijk verwittigd.
De juiste antwoorden op de vragen waren: 1/ d  2/ c  3/ c  en de 
schiftingsvraag: 2

De zomer komt eraan en laten we hopen met véél zon en weinig regen! Opnieuw tijd om kans te maken op een mooie prijs: 
een cadeaubon van Decathlon ter waarde van 60 euro! Een nieuw badpak, een trendy jogging-outfi t of iets anders leuks kan er altijd bij. 
Meedoen is echt niet moeilijk. 

Ter afsluiting van de 6-daagse basisopleiding “Preventie en 
Bescherming op het Werk” kreeg de Franstalige “lichting” 
van Preventie en Interim 2019 de mogelijkheid om eens 
een andere sector te ontdekken, zoals de keerzijde van de 
televisiewereld.

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft de groep inderdaad de 
verschillende televisie- en radiostudio’s van de RTBF bezocht 
in haar gebouwen te Brussel. 

Een zeer gemotiveerde gids begeleidde de deelnemers op 
deze unieke plek en gaf hen inzicht in de praktische werking 
ervan. Door de verschillende werkzaamheden en activiteiten 
achter de camera te belichten en uit te leggen, konden de 
deelnemers hun visie op preventie testen op meerdere 
niveaus, zoals decors, camera’s, werkomstandigheden enz.

Het was eens een gelegenheid om dergelijke omgeving 
met haar specifi eke risico’s onder de loep te nemen en 
bovendien vast te stellen op welke manier de preventie 
wordt georganiseerd.

De volgende Franstalige opleiding gaat door in het voorjaar 
van 2020.

Voor meer informatie en om je in te schrijven kan je een 
e-mail sturen naar Katie De Pauw (kdp@p-i.be) of surfen 
naar onze site www.p-i.be/nl/opleidingen.

DE FRANSTALIGE BASISOPLEIDING IS SUCCESVOL VERLOPEN ! IN HET NAJAAR GAAT DE NEDERLANDSTALIGE SESSIE VAN START

Op dinsdag 1 oktober 2019 gaat een nieuwe sessie van de 
basis opleiding “Preventie en bescherming op het werk” in 
het Nederlands van start in de lokalen van Preventie en 
Interim.

Deze zesdaagse opleiding is specifi ek op maat van de 
uitzendsector en richt zich tot de verbindingspersonen van 
de uitzendbureaus en hun medewerkers.

Elke dinsdag, gedurende zes weken, behalve tijdens de 
schoolvakantie van Allerheiligen, maken preventieadviseurs, 
ergonomen, arbeids geneesheren en vertegenwoordigers 
van de FOD WASO je wegwijs in de rol van het uitzend-
bureau en de gebruiker, om uitzendkrachten veilig aan het 
werk te zetten. 

Dankzij hun praktijkkennis over hun specifi ek vakgebied 
met name het gezondheids toezicht, de werkpostfi che, 
arbeidsongevallen, brand, ge vaarlijke stoff en, enz. kunnen 
ze jouw kennis dienaangaande vergroten.

Het gedetailleerd programma vind je terug op onze website 
www.p-i.be/nl/opleidingen.

Inschrijven kan via bovenvermelde website of recht streeks 
bij Katie De Pauw via kdp@p-i.be.
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BASISOPLEIDING Preventie en Bescherming op het werk
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