ADVERTORIAL

Onthaal van uitzendkrachten:

doe het goed om niet slecht te eindigen!
Moet ik als klant-gebruiker een
onthaal organiseren?
Ja, het onthalen van nieuwe werknemers is
verplicht. Onthalen betekent dat elke nieuweling in het bedrijf, waaronder ook een uitzendkracht, de nodige informatie krijgt om
zijn opdracht op de werkplek goed, correct
en veilig uit te voeren. En dit ongeacht de
duur van de opdracht en het type werkpost
of functie.
Het onthaal geeft de nieuwkomer de kans
om zijn opdracht op de werkplek met respect voor veiligheid en gezondheid uit te
voeren. Danzij de informatie en ondersteuning van de klant-gebruiker zal de pas aangeworven werknemer risicovolle situaties
sneller herkennen en voorkomen dat zijn
naaste collega’s in gevaar worden gebracht
door onverwachte situaties.
In België is elke werkgever verplicht om een
onthaal van nieuwe werknemers te organiseren. De Welzijnswet werknemers eist ook
dat de werkgever het gedane onthaal formeel kan bewijzen. Voor klant-gebruikers
van uitzendkrachten is het voldoende om
luik C van de werkpostﬁche in te vullen en
te laten tekenen door een lid van de hiërarchische lijn als bewijs van het onthaal.

Wat is het belang voor de gebruiker, vooral als de opdracht
van de nieuwkomer zeer kort is?
De trigger voor een arbeidsongeval bij een
nieuwe werknemer is vaak een verkeerd
begrepen werkinstructie, gebrek aan informatie over correct gebruik van machines,
beperkte kennis bij het identiﬁceren van
speciﬁeke risico’s, geen weet hebben van
afspraken en instructies om ruimten te betreden enz.
Het strategisch inzetten van een nieuwe
werknemer begint met het bezorgen van de
alle nuttige informatie over de opdracht aan
de werkpost en op de werkplek. Het onthaal
moet alle ingrediënten bevatten waarmee
een arbeidsongeval of gezondheidschade
wordt voorkomen voor de nieuwe werknemer en voor de werknemers aanwezig op de
werkplek.
Een arbeidsongeval op het werk betekent
voor de gebruiker ook een kost: stilstand bij
productie, onderzoek van het ongeval, materiële schade, het opnieuw inzetten van een
nieuwe werknemer, impact op de motivatie
van de teams, het imago van het bedrijf ...
Dit is niet onbelangrijk.

Welke informatie moet ik als
gebruiker verstrekken?
Voor werkposten waaraan een gezondheidsrisico is verbonden, vult de gebruiker eerst
een werkpostﬁche in en bezorgt deze aan
het uitzendkantoor alvorens een uitzendkracht kan worden ingehuurd. Een werkpostﬁche wordt ingevuld in samenspraak met de
arbeidsarts en de interne preventieadviseur.
Een werkpostﬁche is het resultaat van een
risicoanalyse van de werkpost. Is de ﬁche
correct ingevuld dan beschikt de ontvanger al over nuttige info zoals instructies om
de job uit te voeren, welke kennis en ervaring nodig is, welke beschermingsmiddelen
worden voorzien enz. De gebruiker voorziet
voor de uitzendkracht hetzelfde niveau van
veiligheid en gezondheid als voor het vaste
personeel van zijn bedrijf.
Sommige gebruikers laten de uitzendkracht
tijdens zijn eerste dagen in het bedrijf altijd
meelopen met een ervaren werknemer. Dit
peter/meterschap is bijzonder eﬃciënt om
de uitzendkracht te onthalen in het bedrijf !

Ook bij kortdurende opdrachten is het heel
belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen. Want vooral op die momenten is de uitzendkracht erbij gebaat om snel en accuraat
op de hoogte te worden gebracht van risico’s en te volgen instructies verbonden aan
zijn werkpost en op de werkplek.
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