
EDITORIAAL 
De online arbeidsongevallentool PI-A heeft voor het tweede 
jaar op rij zijn nut bewezen voor Preventie en Interim. 
Met de tool worden de arbeidsongevallencijfers van alle 
uitzendkrachten binnen een korte tijdspanne verzameld en 
verwerkt. Voor Preventie en Interim betekent dit een enorme 
tijdswinst zodat meer aandacht kan gaan naar de analyse van 
de arbeidsongevallen en de impact ervan op de sector. 

In 2017 bedraagt de frequentiegraad 41. Uit de analyse van 
de arbeidsongevallencijfers blijkt dat de frequentiegraad al 
sedert 2013 rond dezelfde waarde blijft schommelen. Voor 
de jobstudenten zien we evenmin grote verschillen in 2017. 
Daar bedraagt de frequentiegraad 17. Het voorbije jaar 
werden ruim 225 miljoen uren uitzendarbeid gepresteerd. 
Voor de sector betekent dat een groei van meer dan 6%. 

Toch blijven arbeidsongevallen voor uitzendkrachten een 
heikel onderwerp. Uitzendconsulenten moeten alert blijven 
voor de aanpak van de gebruiker in zijn welzijnsbeleid naar zijn 
werknemers en uitzendkrachten. Voor de uitzendconsulent 
zelf is het evengoed belangrijk dat hij/zij erin slaagt om 
de juiste match te realiseren tussen vraag en aanbod, of 
anders gezegd tussen gebruiker en uitzendkracht. Correcte 
informatieoverdracht tussen gebruiker en uitzendkantoor is 

hier dan niet zozeer het toverwoord dan wel de werkelijkheid. 
Preventie en Interim organiseert op 7 juni een halve studiedag 
waar zowel de werkpostfi che, het gebruik van de Centrale 
Gegevensbank PI-M als de nieuwe website PI aan bod komt. 
Gezien de arbeidsinspectiecampagne is begonnen kan dit 
studiemoment nog een aanrader zijn.

De zomercampagne voor de jobstudent is gestart en daar 
hoort al enkele jaren een ‘zomerdoos’ bij. Dit jaar werd 
geopteerd om de jobstudentencampagne te linken aan het 
gezondheidsrisico manueel heff en en tillen. Bedoeling is om 
de nodige aandacht te geven aan correct heff en en tillen, 
goede zithoudingen en voldoende bewegen! In de doos 
vind je affi  ches waarbij uitzendkrachten en jobstudenten 
kunnen worden getriggerd om door de juiste houdingen 
het gezondheidsrisico rond manueel heff en en tillen te 
voorkomen. 

Voor de jobstudent werd de oude bekende frisbee terug 
tevoorschijn gehaald, zodat hij desgewenst de hele zomer 
lang kan bewegen. 

Marijke Bruyninckx
Directeur Preventie en Interim
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De site www.werkpostfi che.be, een tip voor 
de consulent
De inspecteurs hebben zich voorbereid om de uitzendsector 
en de gebruikers te bezoeken. In de verschillende kantoren 
zullen vragen worden gesteld over de bestaande interne 
procedure ‘Werkpostfi che’.

We herinneren jullie graag aan de verschillende gratis
tools die PI hierover al heeft ontwikkeld. Zo zijn er de ‘model-
werkpostfi che’ en de info fi che ‘Werkpostfi che voor uitzend-
krachten’ die vrij te bestellen zijn bij PI. Beide tools zijn ter 
ondersteuning van jullie gesprekken met de gebruikers over 
de door hen in te vullen werkpostfi ches.

Van consulenten wordt verwacht dat ze de gebruikers 
proactief informeren over de werkpostfi che. Gebruikers en 
uitzendkantoren kunnen hierbij gebruik maken van de site
www.werkpostfi che.be.

Op www.werkpostfi che.be vind je nuttige infor matie over
de werkpostfi che zoals een handleiding en voorbeeld-
werkpost fi ches voor verschillende beroepen. De site biedt 

ook de mogelijkheid om een werkpostfi che online in te vullen 
waarbij tegelijkertijd een werkpostfi che identifi catienummer 
(WPF-ID nr.) wordt gegene reerd en op de printafdruk 
verschijnt.

Ter herinnering: dit iden tifi catienummer is on ont beerlijk
bij het opzoeken in de Centrale Gegevensbank PI-M, van 
medische ge schikt heden van de uitzend kracht voor de 
werkpost zoals beschreven in de werkpostfi che.

Al deze praktische tips kunnen 
de gebruikers helpen om een 
volledig en correct ingevulde 
werkpostfi che te bezorgen aan 
het uitzendbureau.

Voor meer informatie kan je 
steeds contact opnemen met ons 
team van adviseurs.
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WERKPOSTFICHE

Pagina1/2 

1 Gezondheidstoezicht voor activiteit met voedingswaren is afgeschaft sinds 1 januari 2016. Een medisch attest van de huisarts volstaat. Zie CIN 2015 01 Biologische agentia. 
2 Gebruik de codes zoals voorzien in het MB van 9 juni 2010 ‘Jaarverslag Externe Diensten PBW’. 

 

1.  Bedrijfsgegevens    KBO/ondernemingsnummer::       
Bedrijfsnaam:  

Adres:  

Naam en tel. contactpersoon:  

Externe dienst PBW:  

2.  Werkpost of functie   Intern nummer:                   Uitgiftedatum:        
Te vervullen functie:       

Uit te voeren taken:       

Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden:  

Lokalisatie van de werkpost:       

Te gebruiken arbeidsmiddelen:       

Voorafgaande instructies:       

Te voorziene opleiding:       

 Student-werknemer toegelaten 

3.  Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  (+ beschermingstype aanduiden) 
 Bril / veiligheidsscherm:  Specifieke uitrusting (te specifiëren):       

 Broek / overal:        Stofjas:       

 Gehoorbescherming:  Veiligheidsgordel / harnas:       

 Handschoenen / wanten:  Veiligheidsschoenen:       

 Helm:        Zalven:       

 Jas:        Andere:       

 Masker:       

4.  Verplicht gezondheidstoezicht   ja  nee 
Vaccinaties/testen1  Tetanus  Tuberculose  Hepatitis B   Andere:  

Gezondheidsrisico  Veiligheidsfunctie   Jongere        

  Functie met verhoogde waakzaamheid   Activiteit met welbepaald risico (zie hieronder) 

Details welbepaald risico: NAAM CODE2 

  Chemische agentia             

  Biologische agentia 
            

  Fysische agentia  lawaai 

 temperatuur 

 lichaamstrillingen 

 ...      

      

Luik A: in te vullen door gebruiker 

NL_P&I Nieuwsbrief 2018-05.indd   1 20/04/2018   13:18



Preventie en Interim ijvert voor een veilige en gezonde 
tewerkstelling van uitzendkrachten. Om uitzendbureaus, 
uitzendkrachten en gebruikers te adviseren en sensi-
biliseren  biedt PI al jarenlang een zeer brede waaier aan 
relevante informatie aan via www.p-i.be. Op de drempel 
van onze 20ste verjaardag hebben we deze centrale website 
volledig vernieuwd.

De lay-out oogt nu een pak frisser. Het blauw en oranje 
uit het logo van PI kleuren de website.

De structuur van de website is vereenvoudigd. Via een 
beperkt aantal wegwijzers bereik je al snel je doel: een 

antwoord op je prangende preventievraag. Dreig je toch 
even de weg kwijt te raken, dan kom je via de interne 
links toch in 1,2,3 bij de gezochte informatie. Toch nog 
geen antwoord? Contacteer dan het team van PI en wij 
proberen je verder te helpen.

En last but not least: de inhoud is geactualiseerd, bij -
geschaafd én gevoelig uitgebreid. 

Het team van PI heeft de voorbije maanden hard gewerkt
om jullie deze nieuwe www.p-i.be te kunnen aanbieden. 
We hopen dat ze jullie kan helpen op weg naar meer 
welzijn bij uitzendkrachten.  
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www.p-i.be Eerste Hulp bij 
Preventie  vragen
Als consulent krijg je vaak vragen over preventie op je bord. De 
website www.p-i.be reikt jullie alle ingrediënten aan om vlot en 
snel een correct antwoord te vinden. Hieronder een greep uit 
de menukaart van www.p-i.be. Smakelijk. 

Help, arbeidsinspectie!

“Ik kreeg net een brief dat over enkele dagen de Arbeidsinspectie 
langskomt. Ze willen weten hoe we omgaan met werkpostfi ches 
en hoe we het gezondheidsonderzoek van uitzendkrachten orga-
niseren. Wat is die inspectiecampagne nu eigenlijk?” 
 Thema’s / Arbeidsinspectie 
 Nieuws / Inspectiecampagne

“Hoe zat dat nu weer precies met dat gezondheidstoezicht? 
Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor het voorafgaande 
gezondheidsonderzoek, de verplichte vaccinaties en moederschaps-
bescherming. Maar wat betekent “voorafgaand”? Voor welke 
werkposten is vaccinatie verplicht? Wat is de rol van gebruiker en 
uitzendbureau bij moederschapsbescherming?”
 Thema’s / Gezondheidstoezicht 
 FAQ / Gezondheidstoezicht
 Circulaires / Moederschapsbescherming
 Sensibilisering / Vaccinatiecheck

“En die werkpostfi che? De gebruiker moet de werkpostfi che 
invullen. Maar waarom? En wat mag er zeker niet ontbreken op de 

werkpostfi che? En waarom is een identifi catienummer van belang?”
 FAQ / Identifi catienummer
 Thema’s / Werkpostfi che
 Thema’s / Taken uitzendbureau-gebruiker
 Sensibilisering / Infofi che werkpostfi che

En kijk: onderaan staat een banner naar die andere site
van PI: www.werkpostfi che.be. 

Help, arbeidsongeval!

“Wat moet ik doen als een uitzendkracht een arbeidsongeval heeft? 
Als uitzendkantoor zorg ik voor de aangifte. De gebruiker moet bij 
een ernstig arbeidsongeval met een uitzendkracht een omstandig 
verslag bezorgen aan Toezicht Welzijn op het Werk. Maar wanneer 
is het een ‘ernstig’ arbeidsongeval? En wat is zo’n ‘omstandig 
verslag’? Hoe vul ik de ongevallenaangifte in?”
 Thema’s / Arbeidsongevallen
 Circulaires / Arbeidsongevallenaangifte, Ernstige arbeids   -

ongevallen
 FAQ / Arbeidsongevallen

Help, rijbewijs!

“Mijn Bulgaarse uitzendkracht heeft een Europees Rijbewijs. 
Hoe zie ik of zijn rijgeschiktheid in orde is? Moet hij nog naar de 
arbeidsgeneesheer omdat zijn job een veiligheidsfunctie is? Wat 
betekent Code 95 nu ook alweer?”
 Thema’s / Rijbewijs
 Circulaires / Rijbewijs, Vakbekwaamheid, Rijgeschiktheid
 FAQ / Rijbewijs en Rijgeschiktheid

Samen voor welzijn bij uitzendkrachten

NIEUWE WEBSITE: WWW.P-I.BE
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Websitewijzer
Startpagina
De vier deuren op de startpagina leiden je rechtstreeks naar de kern 
van onze nieuwe website. Bij de thema’s, Circulaires, FAQ en opleidingen 
vind je informatie op maat over preventie en welzijn in de uitzendsector.
Je vindt er ook de laatste nieuwsberichten.

Thema’s
Informatie en documentatie over verschillende aspecten van preventie-
beleid hebben we per thema gebundeld. Momenteel bieden we zo’n
40 onderwerpen aan. In de toekomst vullen we dit deel van de website 
nog verder aan met relevante nieuwe thema’s. Op de themapagina’s 
geven we mee welke rol de uitzendbureaus, uitzendkrachten en ge -
bruikers hebben. We geven ook telkens de wettelijke basis mee. Bij 
elk thema  kan je doorklikken naar relevante Circulaires, FAQ, infofi ches, 
nuttige websites,…

Circulaires
PI heeft de uitgebreide Belgische welzijnswetgeving samengevat in 
Circulaires, met specifi eke uitleg op maat van uitzendconsulenten en 
gebruikers. De Circulaires zijn op de website gerangschikt volgens de 
titels van de Codex over het welzijn op het werk. De Circulaires zijn 
aangepast aan de nieuwe Codex.

FAQ
In dit deel van de website presenteren we op een heldere, eenvoudige 
manier een antwoord op vragen die uitzendbureaus, gebruikers of 
uitzendkrachten vaak stellen aan PI. Momenteel zijn er al bijna 50 vragen 
opgenomen. Ook dit websitedeel vullen we regelmatig verder aan.

Opleidingen
Opleiding is één van de belangrijkste elementen van een effi  ciënt 
preventiebeleid. Om uitzendbureaus te ondersteunen, biedt Preventie 
en Interim tal van opleidingen, zoals een basisopleiding “Preventie en 
bescherming op het werk (niveau 3)”, opleidingen over specifi eke thema’s 
zoals preventiebeleid bij uitzendarbeid (gratis cursus van 2 uur voor 
uitzendconsulenten) en een aantal e-learnings. In dit deel van de website 
kom je er alles over te weten.

Sensibilisering
Ontvang je graag materiaal om uitzendkrachten en gebruikers te 
sensibiliseren? Op deze pagina kan je je selectie maken en PI bezorgt ze 
gratis aan uitzendkantoren. Je vindt er onze agenda, infofi ches, affi  ches, 
sensibiliseringsgadgets,… 

Statistieken
PI verzamelt op regelmatige basis cijfers over arbeidsongevallen en 
gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten.  Op deze  pagina’s vind 
je per jaar deze statistieken.

Over PI
Wil je meer weten over de organisatie en werking van PI? Wat zijn
de taken van PI? Wil je het jaarverslag van PI raadplegen? Hoe word je als 
nieuw uitzendbureau lid van PI? 
Bij “Over PI” vind je het antwoord.

“Mag die chauff eur rondrijden met gevaarlijke producten?”
 Thema’s / ADR

“En hoe kan ik mijn uitzendkracht sensibiliseren om veilig te rijden? 
Ook in het woon-werkverkeer?”
 Thema’s / Verkeersveiligheid

Help, jobstudent!

“’t Is nog niet voorbij die mooie zomer. De jobstudenten stromen 
weer toe bij de uitzendkantoren. Wat mag een jobstudent nu 
ook alweer wel en niet? Mag een jobstudent met een elektrische 
transpallet werken in het magazijn?” 
 Circulaires / Jobstudenten
 Thema’s / Jobstudenten
  Via banner naar www.ikbenjobstudent.be 

“Vliegt PI er opnieuw in met een gadget voor onze jobstudent-
uitzendkrachten? Hoe bestel ik die frisbees? En zijn er nog veiligheids-
signalisatiekaartjes?”
 Sensibilisering

“Hebben jobstudenten soms een arbeidsongeval? Helaas wel.”
 Statistieken / Arbeidsongevallen Jobstudenten

Help, zware last!

“Is het normaal dat de gebruikers zo vaak  “manueel hanteren van 
lasten” aanduiden op de werkpostfi che?” 
 Thema’s / Manueel hanteren van lasten
 Circulaires / Manueel hanteren van lasten

“Welk zijn eigenlijk de 4 meest voorkomende gezondheidsrisico’s 
op een werkpostfi che? Manueel hanteren van lasten zit er zeker bij. 
Veiligheidsfunctie ook. Werken in lawaaierige omgeving ook. Maar 
die vierde?”
 Statistieken / Gezondheidsonderzoeken

“Welke tips kan ik mijn uitzendkrachten meegeven om veilig te 
heff en en tillen?”
 Thema’s / Manueel hanteren van lasten

Help, veiligheidsschoenen gezocht!

“Ik weet wel dat de gebruiker verantwoordelijk is voor veiligheids-
schoenen. Maar waarom was dat nu ook alweer? Zijn alle veilig-
heids schoenen gelijk of bestaan er verschillen?”
 Thema’s / Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Circulaires / Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veel vragen, nog meer antwoorden op www.p-i.be. Heb je honger naar nog meer informatie?
Contacteer PI (Contact)  of kom naar een opleiding over preventiebeleid bij uitzendarbeid (Opleidingen)

NL_P&I Nieuwsbrief 2018-05.indd   3 20/04/2018   13:18



Opleiding ‘Preventie en bescherming op het werk’
Preventie en Interim organiseert jaarlijks in het 
Nederlands én in het Frans een basisopleiding 
‘Preventie en bescherming op het werk’. De 
opleiding is bedoeld voor verbindingspersonen en 
medewerkers van uitzendbureaus. Deelnemers die 
slagen in het examen krijgen na de opleiding het 
attest van ‘preventieadviseur niveau III’.

PI doet een beroep op lesgevers met veel ervaring 
op het terrein in verschillende milieus zoals de FOD 
WASO, externe diensten, experts in brandpreventie, 
verzekeraars,... Ook verschillende specialisten uit de 
uitzendbranche delen hun ervaring en kennis aan de 
toekomstige preventieadviseurs.

Deze opleiding koppelt de typische kenmerken van 
de uitzendsector aan de eisen uit de wetgeving 
over welzijn op het werk. De deelnemers krijgen de 
mogelijkheid om de wetgeving beter te leren kennen, 
krijgen inzicht in risicoanalyses, brandpreventie, 
ergonomie, psychosociale aspecten,… Maar ook 
specifi eke thema’s, eigen aan uitzendarbeid krijgen 

de nodige aandacht, zoals de werkpostfi che en 
jobstudenten.

Als afsluiter van de opleiding is er een bedrijfsbezoek. 
Dit jaar bracht de Franstalige groep een bezoek 
aan de RTBF waar we achter de schermen konden 
kijken met de blik van een preventieadviseur. De 
preventieadviseur van de RTBF, F. Gaudin, was de 
gids.

Deze opleiding is gespreid over 6 dinsdagen en gaat 
door in de lokalen van PI in Tour & Taxis. Zoals elk 
jaar is de Nederlandstalige opleiding gepland in 
de herfst van 2018. De volgende Franstalige versie 
wordt georganiseerd vanaf februari 2019.

Als je interesse hebt in deze opleiding of je wenst 
meer informatie, kijk dan zeker naar onze nieuwe 
site www.p-i.be. Inschrijven kan via de site of via een 
mail naar kdp@p-i.be. Vergeet niet aan te geven in 
welke taal je de opleiding wenst te volgen.

OPLEIDING
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Win een Bongo-bon ‘Apero & Co’
Vorige keer niet gewonnen? Niet getreurd! In 
deze PI News krijg je opnieuw de kans om deel te 
nemen aan onze korte quiz. De eerste persoon 
met de juiste antwoorden en die het dichtst bij 
de schiftingsvraag zit, wint een Bongo-bon ‘Apero 
& Co’. Meedoen kan door jouw antwoorden én 
contactgegevens vóór 1 juli 2018 naar info@p-i.be 
te sturen. Veel succes! 
Tip: alle antwoorden vind je op onze vernieuwde site www.p-i.be. 

Wedstrijdvragen
1. Hoeveel lesdagen zijn er bij de Basisopleiding 

Preventie en Bescherming op het werk van PI?
a. 4 dagen
b. 5 dagen
c. 6 dagen
d. 7 dagen

2. Welke verjaardag viert PI in 2018?
a. De 60ste verjaardag van Tour & Taxis

b. De 20ste  verjaardag van PI
c. De 15de verjaardag van PI
d. De 10de verjaardag van de werkpostfi che

3. Wat moet je niet doen bij heff en en tillen van 
lasten?

a. De voeten rond de last plaatsen
b. De last dichtbij houden
c. De rug plooien
d. De knieën plooien

Schiftingsvraag: 
Naar hoeveel adressen zal deze PI News per post 
verstuurd worden?

Winnaar & oplossing: 
Gefeliciteerd Matthias Meynendonckx (A-Concept 
Interim). Hij wint een Bongo-bon ‘Movie & Bubbles’.
De juiste antwoorden waren: 1b, 2b, 3d en voor de 
schiftingsvraag, 4.547 kg.
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Studiesessie werkpostfi che
Preventie en Interim organiseert op 7 juni 2018 een half-daagse studiesessie 
over de verplichtingen m.b.t. een werkpostfi che, het gebruik van de Centrale 
Gegevensbank PI-M, en de nieuwe website www.p-i.be.  

De sessie is bedoeld voor alle medewerkers van een uitzendkantoor die te maken 
hebben met werkpostfi ches en/of werken met de Centrale Gegevensbank 
PI-M. Op het programma staat een opfrissing van de verplichtingen m.b.t. de 
werkpostfi che aangevuld met praktijkvoorbeelden, hoe de Gegevensbank te 
benutten en wat je kan vinden op de nieuwe site van PI. 

De werkpostfi che: een verplicht wettelijk document. Vaak ontbreekt de 
werkpostfi che of wordt ze onvolledig ingevuld. Opdat de meest geschikte 
uitzendkracht wordt geplaatst is het  belangrijk dat uitzendconsulenten correct 

ingevulde fi ches van de gebruikers ontvangen. Daarom zal onze studiesessie 
in het programma de belangrijke begrippen van de werkpostfi che her  nemen, 
alsook de analyse van enkele concrete gevallen.

We herinneren je eraan dat PI ook regelmatig de opleiding “Preventiebeleid bij 
uitzendarbeid” organiseert.  Het is mogelijk om deze 2 uur durende facultatieve 
opleiding te volgen op dezelfde dag als de collectieve sessie voor de basisopleiding
“Sociale wetgeving & Welzijn op het Werk – Interim” van Federgon. De data hiervan 
kan je terugvinden op de site www.p-i.be/opleidingen. 

We hopen jullie talrijk te kunnen ontvangen.  Ondertussen staan onze websites  
www.werkpostfi che.be en www.pi-m.be als nuttige en waardevolle prak-
tische hulp ter beschikking.
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