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KIJK SAMEN MET ONS NAAR DE TOEKOMST 1

Het gebruik van hoofdtelefoons op het werk houdt risico’s in 
omdat men zich minder bewust is van de omgevingsgeluiden. 
Op alarmsignalen of naderend verkeer kan bijvoorbeeld minder 
snel of niet gereageerd worden.
Oortjes of koptelefoons zijn niet wettelijk verboden, MAAR de 
Codex art.V.2 – 11 5° zegt:
“De werkgever moet aandacht besteden aan de mogelijke indirecte 
gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
van de wisselwerking tussen lawaai en waarschuwingssignalen of 
andere geluiden waarop dient te worden gelet teneinde het risico op 
ongelukken te verkleinen”.

Bijkomende tips:
- Wees extra aandachtig bij de keuze van oordoppen. Elke 

werksituatie heeft te maken met verschillende types van 
geluid. Het is belangrijk een goede gehoorbescherming te 
kiezen. Een tuinarchitect bijvoorbeeld heeft een maximum 
aan gehoorbescherming nodig, maar niet in die mate dat hij 
de omringende geluiden niet meer kan waarnemen.

- Wat betreft de veiligheid, hoofdtelefoons zijn geen oordoppen. 
Ze houden meer gevaar in, want de drager is minder 
geconcentreerd op wat zich rondom hem afspeelt en minder 
aandachtig voor andere omgevingsgeluiden.
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Uitzendwerk wordt  steeds aan trek
kelijker en de verwachting is dat de 

uitzendarbeid in België de komende 
jaren flink zal groeien. De opkomst 

van nieuwe technologieën verandert 
en brengt nieuwe gezond heidsrisico’s 

met zich mee. 

Artificiële intelligentie? Robots zijn dan 
wel slim, maar de mens is  creatief en 

communicatie blijft belangrijk. Dus, 
haal het beste uit elkaar en kijk samen 

met ons naar de toekomst.

Marijke Bruyninckx en haar team 
wensen jullie een gelukkig en veilig 

2019.



Op vrijdag 14 december 2018 organiseerde de 
Centrale Preventiedienst voor de Sector van de 
Uitzendarbeid, Preventie en Interim, een groot event 
ter ere van haar 20 jarig bestaan.
Het verjaardagsfeest ging door in de majestueuze 
zaal van het Hôtel de la Poste te Brussel.

Om 15u30 werden de genodigden onthaald door 
Directeur Marijke Bruyninckx en Voorzitter Herwig 
Muyldermans, samen met het PI-team.
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DE NIEUWE UITZENDKRACHT EN 
PREVENTIE EN INTERIM, 
EEN WINNEND TEAM VOOR HET WELZIJN, 
NU EN IN DE TOEKOMST!
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Na een lekker kopje koffie volgde een academische 
zitting, die een aanvang nam met een toespraak 
van de Voorzitter van Preventie en Interim, Herwig 
Muyldermans , Algemeen Directeur van Federgon. 
Hij feliciteerde de eerste Directeur van PI, Hendrik 
De Lange en zijn opvolgster, huidig Directeur Marijke 
Bruyninckx met hun jarenlange inzet voor Preventie 
en Interim.
 
Daarna volgden een aantal sprekers met name  Filip 
Van den Abeele,  Ingenieur en ondernemer, die het 
publiek door de toekomst van Industry 4.0 leidde en 
de veranderende rol van de uitzendkracht hierin. 

Johanna Dumon, ervaringsdeskundige, bood inzicht 
in hoe de uitzendkracht zich kan wapenen tegen 
psychosociale risico’s in een steeds veranderende 
maatschappij.

Luc Van Hamme, Hoofd van de Arbeidsinspectie, 
lichtte in primeur de eerste Belgische resultaten van 
een Europese Campagne in de uitzendsector in 2018 
toe, waarbij zowel uitzendkantoren als gebruikers 



Deze academische zitting werd afgesloten met 
de voorstelling van een paar nieuw ontworpen 
figuurtjes, nl. PI-A en PI-M, die in de toekomst nog 
meer op de verschillende sites zullen opduiken.
Tijdens de gezellige receptie met lekkere hapjes 
werden de aanwezigen uitgenodigd om deel te 
nemen aan een leuke en leerrijke online wedstrijd. 
De winnaar werd bekendgemaakt op het einde van 
de avond en we mochten uitzendconsulente Lisa 
Jacobs van WAW feliciteren. Zij slaagde er als enige in 
om 9 van de 10 vragen correct te beantwoorden en 
won een reischeque.

Het diner werd erg gesmaakt en de dansavond 
werd ingezet door de band “The Piano Show”, 
twee sublieme pianisten, die elk verzoekje op een 
weergaloze manier hebben vertolkt.

De beentjes werden daarna nog eens extra 
losgegooid op de beats van DJ Dominico.
Het was een mooie manier om 20 jaar Preventie en 
Interim af te sluiten. Wij kijken al uit naar de volgende!

werden bezocht. In het algemeen waren de 
resultaten positief. Het ontbreken van risicoanalyses, 
het onvolledig invullen van werkpostfiches en het 
tijdig uitvoeren van gezondheidsonderzoeken blijven 
echter nog steeds een heikel punt. 

Marijke Bruyninckx, Directeur van Preventie en 
Interim hield een vurig discours over de bescherming 
op het werk en het vermijden van arbeidsongevallen, 
gestaafd met cijfers en statistieken. Ze toonde aan 
dat de resultaten van de voorbije 20 jaar zeker 
gezien mogen worden. Sinds de oprichting van PI 
is de uitzendsector nagenoeg verdubbeld, terwijl 
de frequentiegraad van arbeidsongevallen met 
uitzendkrachten in die periode met bijna 60 % is 
afgenomen.

PI beheert de Centrale Gegevensbank (PI-M)  
waarin momenteel ruim 80 000 resultaten van 
medische geschiktheden van uitzend krachten zijn 
opgenomen. Top 3 van de meest onderzochte 
gezondheidsrisico’s zijn het manueel hanteren 
van lasten, veiligheidsfunctie en blootstelling aan 
lawaai. Zij benadrukte dat ook in de toekomst PI 
zijn rol van adviseren, opleiden, onderzoeken en 
sensibiliseren enthousiast zal verder zetten. Zij legde 
tevens extra de nadruk op de belangrijke rol van 
de verbindingspersonen als tussenpersoon tussen 
Preventie en Interim en het uitzendbureau.

U kan de volledige presentatie terugvinden op 
www.p-i.be.

Het slotwoord werd verleend aan Valerie Vervliet, 
adviseur van de Minister van Werk Kris Peeters.
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DOE  MEE AAN ONZE ONLINE WEDSTRIJD EN WIN EEN MOOIE PRIJS! 

Ter gelegenheid van zijn 20ste verjaardag organiseert de Centrale 
Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, Preventie en 
Interim, binnenkort een leuke en leerrijke online-wedstrijd. Speciaal om 
de consulenten en de kantoormedewerkers van uitzendbureaus ook 
eens in de bloemetjes te zetten.

De wedstrijd is gratis en enkel toegankelijk via de applicatie op onze 
website www.p-i.be.
Wie mag deelnemen?
Alle medewerkers van een Belgisch Uitzendbureau ouder dan 18 jaar.

Zij gaven op een leuke en verhelderende manier een inkijk in deze 
toch wel boeiende wereld. We mochten de studio’s van “Van Gils 
en Gasten”, “De Zevende Dag” en “Extra Time” bezoeken. Telkens 
met aandacht voor de genomen maatregelen in het kader van het 
preventiebeleid van de VRT.

‘Top of the bill’ was een uitzonderlijk bezoek aan de VRT toren. 
Whow, wat een uitzicht! De afwezigen hadden ongelijk!
De geslaagden ontvingen het certificaat “Basiskennis Preventie en 
Bescherming op het werk.”

In onze PI-News van september 2018 hadden we reeds gemeld dat 
in het voorjaar van 2019 er opnieuw een opleiding voor Franstaligen 
georganiseerd wordt, wekelijks op dinsdag beginnende op 12 
februari 2019 en eindigend op 26 maart 2019 (er zal géén les zijn 
op 05/03/ 2019).
De kostprijs is 790 euro, waarin begrepen: de syllabus en 
documentatie, de infrastructuur, logistiek en catering. De opleiding 
wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek.

Hoe inschrijven ? 
Via de website van PI (www.p-i.be) of rechtstreeks bij Katie De Pauw 
via kdp@p-i.be
Het gedetailleerd programma kan geraadpleegd worden op de 
website van PI (www.p-i.be). 
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Wedstrijdvragen
1. Wat is géén taak van de gebruiker?
a. Invullen werkpostfiche.
b. Analyse arbeidsongeval met uitzendkracht.
c. Instaan voor PBM uitzendkracht.
d. Voorafgaand medisch onderzoek uitzendkracht.

2. Hoeveel voorafgaande medische onderzoeken van 
uitzendkrachten zijn er jaarlijks? 

a.  5 000
b.  45 000
c.  85 000
d.  125 000

3. Wat mag een jobstudent nooit doen?
a. Werken in de slagerijafdeling van een supermarkt.
b. Werken op een werf als elektricien.
c. Werken in een magazijn als heftruckchauffeur.

Schiftingsvraag: 
Hoeveel deelnemers zullen correct antwoorden op vraag twee?

Wéér een mooie prijs te winnen! WEDSTRIJD

BASISOPLEIDING “PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK”

Preventie en Interim heeft in het najaar van 2018 opnieuw met 
succes een basisopleiding “Preventie en bescherming op het werk” 
in het Nederlands georganiseerd, op maat van de uitzendsector.

Gedurende 6 dinsdagen konden de 18 ingeschreven personen 
inzicht verwerven in de rol van het uitzendbureau en de gebruiker 
om uitzendkrachten veilig aan het werk te zetten.
De zesdaagse werd afgesloten op 13 november 2018 met een 
georganiseerd bezoek aan de VRT, waar we hartelijk werden 
ontvangen door het Hoofd van de interne preventiedienst, Nico 
Janssens en Tine als onze gidsen. 

PI20 QUIZ

Winnaar & oplossing van PI-News sept. 2018: 
De handige en sterke powerbank werd ge wonnen door 
Aagje Gilles van Ago Interim Herentals. Zij be antwoordde alle 
vragen juist én haar antwoord op de schiftingsvraag was het 
dichtste bij het juiste antwoord. Zij werd persoonlijk verwittigd 
per telefoon.
De juiste antwoorden waren: 1/b, 2/b, 3/c en schiftingsvraag : 21

Wanneer?
De wedstrijd zal twee keer georganiseerd worden:
• een eerste keer gedurende de maanden april en mei; 
• een tweede keer gedurende de maanden oktober en november. 
Iedere deelnemer krijgt één kans,  maar mag nog een 2de poging doen 
bij de tweede sessie.
Wat moet je doen?
Beantwoord zo snel mogelijk de 10 meerkeuzevragen over veiligheid 
voor uitzendkrachten én vul de schiftingsvraag in.
Registreer je door je gegevens in te vullen en te valideren. 
Wat krijgt de winnaar?
Wij kunnen de eerste 6 gerangschikte personen gelukkig maken met 
een cadeaubon,  vrij te besteden voor een verblijf in een resort van 
Center Parcs naar keuze. De winnaars zullen In de loop van december/
januari verwittigd worden via mail of per telefoon.

Binnenkort zal uw verbindingspersoon hierover een PI-mail ontvangen.

Het is echt feest bij Preventie en Interim! Ja hoor, een 20ste verjaardag mag toch gevierd worden, hé? Maak deze keer 
kans op een cadeaubon van AVA,  de speciaalzaak voor de decoratie van alles wat mooi en gezellig moet zijn. Los 
onderstaande vragen op, stuur je antwoord snel naar info@pi.be, t.a.v. Els Van den Eede en dan… “Cross your fingers!”


