Dossier

Marijke Bruyninckx: “De gebruiker krijgt een
kant-en-klare uitzendkracht die zowel competent als medisch geschikt is. Maar zodra die
bij hem werkt, neemt hij alles over en zorgt hij
ervoor dat die uitzendkracht gezond blijft en
beschermd tegen arbeidsongevallen.”

VEILIGHEID VAN UITZENDKRACHTEN

“Er is nog veel onwetendheid
bij gebruikers”
Dbetrokkenen achterover mogen leunen. Aan de kant van de ondernemingen is er nog heel

e ongevalscijfers voor uitzendkrachten zijn sterk gedaald. Maar dat wil niet zeggen dat

wat vooruitgang te maken, en de robotisering en digitalisering in onze magazijnen houden ook
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lid en moet een verbindingspersoon afvaardigen”, steekt ze van wal. Overigens: later dit
jaar viert Preventie en Interim zijn twintigste
verjaardag.
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DRIE PARTIJEN
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“Door de robotisering en
digitalisering wordt het
moeilijk om in te schatten
wat de risico’s die beschreven zijn in de werkpostfiche
werkelijk inhouden, en welk
profiel nu gepast is voor
de functie”, zegt Marijke
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Dossier

gebruiker instaan voor alle bescherming en
preventie op de werkplek”, legt de experte uit.
“Voorafgaandelijk gezondheidstoezicht is een
verantwoordelijkheid van het uitzendkantoor.
De gebruiker krijgt dus een kant-en-klare uitzendkracht die zowel competent als medisch
geschikt is. Maar zodra die bij hem werkt,
neemt hij alles over en zorgt hij ervoor dat die
uitzendkracht gezond blijft en beschermd tegen arbeidsongevallen, net zoals dat het geval
is voor de vaste medewerker.”
Uitzendkantoren zijn zich vandaag erg bewust
van het belang van veiligheid, wat maakt dat
zij vaker géén uitzendkracht sturen naar een
gebruiker die niet voldoet op vlak van welzijn.
Dat recht hebben zij en staat ook expliciet in
de welzijnswetgeving. Marijke Bruyninckx
merkt daarbij op dat in het geval van ernstige arbeidsongevallen er vandaag meer advocaten aan te pas komen, wat ook iedereen
scherp houdt.

WERKPOSTFICHE
Aan de kant van de uitzendkantoren zijn grote
stappen gezet. Dus is de vraag: hoe kunnen
we de stabiliserende arbeidsongevallencijfers
nog verder laten dalen? Daarvoor kijkt Marijke
Bruyninckx naar de gebruikers, al voegt ze
meteen ook toe dat die kant van de vergelijking eigenlijk buiten haar scope ligt. “Wat we
wel doen, is opleiding en voordrachten geven
aan de gebruikers. We hebben specifiek voor
hen ook de website www.werkpostfiche.be
opgericht”, zegt ze. “Als ik met hen spreek,
hoor ik dat er nog veel onwetendheid is, bijvoorbeeld dat er een werkpostfiche nodig is
wanneer er gezondheidstoezicht is.” Ter herinnering: gezondheidstoezicht is nodig in het
geval van een veiligheidsfunctie, een functie
met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico.
De werkpostfiche neemt een centrale plaats
in wanneer het gaat over veiligheid in de uitzendsector. “De gebruiker moet de technische
risico’s en gezondheidsrisico’s die met een
functie gepaard gaan analyseren, en duidelijk
maken welke kennis en bescherming ervoor
nodig is. Die inschatting moet de gebruiker
neerschrijven in de werkpostfiche”, zegt ze.
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Daarbij is de werkpostfiche de eerste steen
van een reeks domino’s: als die valt, vallen alle
andere ook. “Stel dat de gebruiker zijn werkpostfiche niet goed of onvolledig invult, dan
loopt het daar en dan al mis. Pas als je ervoor
zorgt dat de werkpostfiche goed is ingevuld,
kan de consulent voor een goede, geschikte
uitzendkracht zorgen.”

IMPACT NIEUWE TECHNOLOGIE
Een bezorgdheid bij Preventie en Interim is
hoe nieuwe technologieën impact zullen
hebben op de veiligheid van uitzendkrachten.
Het magazijn is vandaag niet meer wat het
gisteren was, en morgen wordt het alweer
helemaal anders: naast de medewerkers zelf
zijn er ook cobots en AVG’s aan de slag, om
maar die twee innovaties te noemen. “Door
de robotisering en digitalisering wordt het
moeilijk om in te schatten wat de risico’s die
beschreven zijn in de werkpostfiche werkelijk
inhouden, en welk profiel nu gepast is voor de
functie”, vertelt Marijke Bruyninckx.

Niet alleen de technische veiligheidsrisico’s
worden daardoor moeilijker in te schatten,
het is voor de consulent ook minder evident
om in te schatten wat het profiel is dat de gebruiker precies wil. Verliest het uitzendkantoor
voeling met hoe het er in de magazijnen aan
toegaat, dan zal het vaker gebeuren dat de
verkeerde mensen worden gestuurd.
Tot slot wijst ze ook op maatschappelijke veranderingen, waaronder de snelle schakeling
naar de vierde industriële revolutie, die ook
voor de uitzendkrachten gevolgen zullen hebben en kunnen betekenen dat hun welzijn
achteruit gaat. Denk aan de effecten op de
gezondheid van de medewerker ten gevolge
van nieuwe werkvormen en psychologische
risico’s zoals burn-out door werkstress.

Werken met uitzendkrachten:
voorbij de wettelijke verplichtingen
Bovenop de wettelijke verplichtingen, schuift Marijke Bruyninckx een aantal best practices
naar voor die ervoor kunnen zorgen dat de arbeidsongevallen bij uitzendkrachten nog
verder dalen.
1/ Controle. Gebruikers - de bedrijven die uitzendkrachten inzetten in hun operaties zouden alle attesten die het uitzendkantoor (verplicht) voorlegt, moeten controleren. “De
gebruiker moet het ontvangen geschiktheidsattest altijd verifiëren of iemand werkelijk
geschikt is voor de bedoelde werkpost. Maar ook het opleidingsattest verifieer je best.
Doe je dat niet, dan moet je daar het gevolg van dragen, want uiteindelijk heb jij hem aan
het werk gezet.”
2/ Onthaal. Een ander aandachtspunt is het onthaal van de uitzendkracht. De uitzendconsulent moet, aan de hand van de werkpostfiche en andere informatie, de uitzendkracht informeren. “Maar gebruiker zelf moet zorgen voor een goed onthaal waarbij men
meer doet dan zeggen waar de cafetaria is. Dat moet de baas niet zijn, maar zet er een
goede collega naast, of werk ook voor de uitzendkrachten met een peter of meter.”
3/ Werkpostfiche. De werkpostfiche is verplicht wanneer het gaat om een functie met
gezondheidstoezicht, maar Marijke Bruyninckx pleit ervoor om altijd zo’n fiche in te
vullen. Hoe meer relevante informatie een gebruiker aan het uitzendkantoor bezorgt, hoe
beter, óók op vlak van veiligheid. “Wil je geen speelvogel? Zeg dat dan letterlijk, zodat de
uitzendconsulent daarmee rekening kan houden”, illustreert ze.

