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Een nieuwe website om de uitzendkrachten beter te beschermen 

Preventie en Interim (PI) lanceert de volledig vernieuwde website www.werkpostfiche.be. Deze 
didactische en praktische website informeert en begeleidt bedrijven die gebruik maken van 
uitzendkrachten stap voor stap bij het correct en volledig invullen van de werkpostfiche. De 
werkpostfiche is verplicht zodra een uitzendkracht aan een voorafgaand gezondheidstoezicht 
onderworpen is voor die werkpost. 

 
Waarom is dit belangrijk? 

In 2018 kwam de Algemene Directie Toezicht Welzijn 
op het Werk na een inspectiecampagne in de 
uitzendsector tot de conclusie dat werkpostfiches 
uitzendarbeid vandaag slechter worden ingevuld dan 
tien jaar geleden (een stijging van 40 naar 60% 
onvolledig ingevulde werkpostfiches).  
Een werkpostfiche is een belangrijk document voor 
informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen 
die een rol spelen in uitzendarbeid. Vooraleer een 
uitzendkracht in te zetten, vult een gebruiker (dit is het 
bedrijf waar de uitzendkracht zal werken) een 
werkpostfiche in en bezorgt deze aan het 
uitzendbureau. Op de werkpostfiche noteert hij alle 
preventiemaatregelen die nodig zijn om de  
uitzendkracht veilig en gezond te laten werken. Het 
uitzendbureau selecteert op basis van deze informatie 
een geschikte uitzendkracht. De arbeidsarts gebruikt 
de werkpostfiche om het voorafgaand 
gezondheidstoezicht correct te kunnen uitvoeren. De 
uitzendkracht krijgt via de werkpostfiche de eerste 
informatie over veilig werken op zijn toekomstige 
werkpost. 
De werkpostfiche is een belangrijk hulpmiddel bij het 
beschermen van de veiligheid en gezondheid van 
uitzendkrachten. Uitzendkrachten zijn een bijzondere 
categorie van werknemers van wie het aandeel op de 
Belgische arbeidsmarkt elk jaar groter wordt (235 
miljoen gepresteerde arbeidsuren in 2018, goed voor 
meer dan 680 000 uitzendcontracten).  
De nieuwe site www.werkpostfiche.be wil bedrijven die 
uitzendkrachten inzetten helpen om de werkpostfiches 
beter in te vullen. 
Wat is een Werkpostfiche (WPF)? 

Een werkpostfiche bevat noodzakelijke informatie om 
een uitzendkracht veilig en gezond te laten werken op 
een werkpost of in een functie (beroepskwalificaties, te 

voorziene opleidingen en instructies, te voorziene 
opleidingen, gezondheidsrisico’s, te gebruiken 
persoonlijke preventiemaatregelen,…). Het bedrijf dat 
gebruik maakt van uitzendkrachten vult de 
werkpostfiche in op basis van een risicoanalyse van die 
werkpost of functie. 
Daarna vult het uitzendbureau de werkpostfiche verder 
aan met de gegevens van het uitzendbureau en de 
geselecteerde uitzendkracht. 
De gebruiker mag en kan de werkpostfiche ook 
gebruiken als registratiedocument van het uitvoeren 
van het onthaal van de uitzendkracht. Een goed 
onthaal is een andere belangrijke stap voor de 
veiligheid op het werk van uitzendkrachten.   
Een gloednieuwe website 

De volledig vernieuwde website www.werkpostfiche.be 
informeert en begeleidt de bedrijven stap voor stap bij 
het invullen van een volledige en correcte 
werkpostfiche. Zo vindt de gebruiker er alle relevante 
informatie over de verplichtingen, de inhoud en het 
nut van de werkpostfiche. De site bevat tips, een resem 
FAQ en een handleiding om de werkpostfiche  in te 
vullen. Er is een interactieve modelwerkpostfiche in 11 
talen (in PDF en in WORD) en een tool om de fiche 
“online” in te vullen.   De website is didactisch opgevat en 
uitermate eenvoudig te gebruiken. 

PI is een vzw die In 1998 bij Koninklijk Besluit werd opgericht op 
initiatief van zowel uitzendbureaus (verzameld in de 
patroonsorganisatie FEDERGON) als de vakbonden. De belangrijkste 
opdracht is het verlagen van de arbeidsongevallen van 
uitzendkrachten en het beschermen van hun gezondheidheid tijdens 
de uitvoering van hun opdracht. PI biedt een zeer groot aantal 
preventieacties en –tools aan waaronder opleidingen, 
informatiebrochures, didactisch materiaal en onderzoek.  
Info/contact: 02 2045680      –     0800 23999 (gratis) E-mail: info@p-
i.be        –         Website: www.p-i.be  
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