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“Preventiebeleid bij Uitzendarbeid” 

Voorwaarden voor 
deelname 

 
Deze opleiding is vrij toegankelijk, zonder specifieke toelatingsvoorwaarden, en richt zich tot 
alle medewerkers die begaan zijn met veiligheid en welzijn op het werk.  
 

Doelstelling 

PI geeft de cursus 'Preventiebeleid bij uitzendarbeid' als aanvulling op de basisopleiding 'Sociale 
wetgeving & welzijn op het werk - uitzendarbeid' georganiseerd door Federgon. Deze 2 uur durende 
cursus is gratis en gaat door op dezelfde dag en in hetzelfde gebouw als de basisopleiding van 
Federgon. Zo kan je op 1 dag beide opleidingen volgen.  

Organisatie 
Preventie en Interim is de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector en heeft als belangrijkste 
taak het verminderen van het aantal arbeidsongevallen van uitzendkrachten door veiligheids-
sensibilisatie, onderzoek, advies, bescherming van de gezondheid  en opleiding. 

Locatie en 
maatschappelijke 
zetel 

Preventie en Interim vzw 
Tour & Taxis 
Havenlaan 86 C, bus 302 
1000 BRUSSEL 
 

Duur van de 
opleiding & data 

 
Opleiding “Preventiebeleid bij Uitzendarbeid”: omvat 2 ½  uren. De data van deze sessies kan u 
raadplegen via onze website :  www.p-i.be/nl/opleidingen/preventiebeleid-bij-uitzendarbeid.  
 

Programma 
 

 
• Wie is Preventie en Interim 
• Wettelijk kader welzijn op het werk voor uitzendkrachten 
• De Werkpostfiche 
• Gezondheidsonderzoek 
• Onthaal uitzendkracht 
• Jobstudenten 
• Arbeidsongevallen 

 

Docenten De opleiding wordt gegeven door de adviseurs van het team PI. 

Evaluatie van de 
opleiding 

 
De opleiding wordt door de deelnemers geëvalueerd.  Een synthese van deze evaluaties wordt aan de 
docenten bezorgd. 
 

Examen 
 
Niet van toepassing 
 

Getuigschrift 
 
Niet van toepassing 
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Afspraken 
aanwezigheid 

 
Elke deelnemer tekent bij aanvang van de opleiding de aanwezigheidslijst. 
 
Bij laattijdige aanwezigheid wordt PI verwittigd (gsm, mail). Bij onmogelijkheid om aanwezig te zijn 
wordt PI voor aanvang van de les verwittigd (gsm, mail). 
Afwezigheid kan mits geldige reden (bv. ziekte). PI wordt persoonlijk verwittigd om het gemiste 
lesmateriaal alsnog te ontvangen. 
 

 
 
Inschrijving en 
voorwaarden voor 
annulering 
 

 
Inschrijven gebeurt via het inschrijvingsformulier dat u op de website van PI kan terugvinden. 
De inschrijving is persoonlijk 
 
Annuleren van de inschrijving gebeurt ten laatste 1 maand voor de aanvang van de opleiding, via mail 
aan  kdp@p-i.be.   
 

Kostprijs : 0€ 
De opleiding is gratis, waarin is inbegrepen: 
• Infrastructuur en logistiek, en de koffiepauze, syllabus en documentatie. 

 
 
Contact & 
inschrijvingen 
 

Preventie en Interim - kdp@p-i.be - Tel. 02 204 56 83. 

REGELGEVING 
KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en 
externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (Codex Welzijn op het Werk, Titel II: 
Organisatorische structuren, Hoofdstuk VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs) 
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