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VOORWOORD

PI bestaat 20 jaar. En dat mag gevierd worden. Vooral ook omwille van de resul-
taten die de organisatie de afgelopen jaren heeft kunnen boeken: het aantal en 
de ernst van de arbeidsongevallen is in deze periode quasi gehalveerd, terwijl de 
werkgelegenheid in de uitzendsector nagenoeg verdubbeld is.

Die mooie resultaten zijn in de eerste plaats te danken aan de goede werking van 
PI zelf. In de beginjaren van de organisatie heeft Hendrik De Lange een stevige  
basis uitgewerkt, waarop de huidige ploeg kon voortbouwen. Door de sector te 
verenigen, cijfers te verzamelen en statistieken aan te leggen, kon PI op een  
gerichte manier acties ondernemen om het aantal arbeidsongevallen in de sector 
te doen dalen en de gezondheid van de uitzendkracht te beschermen.

Daarnaast heeft de huidige ploeg ook hard gewerkt aan de verdere professio-
nalisering van enerzijds het team van PI en anderzijds de samenwerking met de 
verbindingspersonen van de volledige uitzendsector.

Zo ontwikkelde PI een online tool waarin alle uitzendkantoren in België recht-
streeks hun arbeidsongevallencijfers kunnen indienen: PI-A. Dankzij deze tool 
worden statistieken over de arbeidsongevallen in de uitzendsector op twee weken 
tijd uitgewerkt, terwijl dit vroeger 2 à 3 maanden tijd in beslag nam. Dankzij deze 
efficiëntieslag heeft het PI-team nu meer tijd beschikbaar om leden bij te staan 
met informatie over de welzijnswetgeving, advies inzake de werkpostfiches en 
vragen over gezondheidsonderzoeken.

PI heeft ook de wettelijke opdracht om een centrale gegevensbank te ontwikkelen 
(PI-M) ter harte genomen. In deze databank is meer dan 85% van de resultaten 
van alle gezondheidsonderzoeken die uitzendkrachten hebben ondergaan terug 
te vinden. Dat betekent een enorme tijdswinst voor uitzendkantoren en uitzend-
krachten.

Daarnaast is er de afgelopen 20 jaar een duidelijke mindswitch gebeurd in de 
uitzendsector. De veiligheid van de uitzendkracht wordt steeds meer au sérieux 
genomen. Dat blijkt onder meer uit de almaar groeiende interesse in de opleidin-
gen die PI organiseert en het stijgend aantal vragen over preventieve maatregelen 
om de veiligheid van de uitzendkrachten op de werkplek te verzekeren.



3

Ook daar speelt PI op in. Op de dit jaar vernieuwde website kregen bijvoorbeeld de FAQ’s een centrale rol en 
werd alle documentatie en informatie per thema gebundeld en ondergebracht in vier categorieën, zodat leden 
op elk moment, snel en eenvoudig, een antwoord vinden op de meest voorkomende vragen over preventie en 
bescherming van de uitzendkracht op de werkplek.

Daarnaast werkt PI continu aan de verdere uitbreiding van haar opleidingsaanbod. Ook digitaal. Zo zal PI het 
aanbod e-learnings de komende jaren alleen maar verruimen.

Die efficiëntiewinsten zullen PI ook helpen om zich klaar te stomen voor de toekomst. Want de toekomst dient 
zich aan met een hele reeks nieuwe uitdagingen. Zo zal de digitale transitie zich ook in de uitzendsector laten 
voelen, wat tot meer hoogtechnologische functies zal leiden. Dat betekent niet alleen dat er andere profielen 
nodig zullen zijn, er zullen ook andere arbeidsrisico’s opduiken die een aangepaste preventie-aanpak zullen 
vereisen.

Bovendien zien we nu al dat steeds meer werknemers flexibeler willen werken. Ze willen zich steeds minder 
hard binden aan één specifieke werkgever voor heel hun carrière, en willen liever van job naar job gaan. En laat 
dat nu net één van de kenmerken zijn van een uitzendkracht. De toekomst zou dus wel eens een aanzienlijke 
groei van de uitzendsector met zich mee kunnen brengen.

PI voelt zich alvast gesterkt en klaar om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan, en om samen met de 
verbindings personen, de sector deze nieuwe toekomst met vertrouwen in te loodsen.

Herwig Muyldermans
Voorzitter PI

Marijke Bruyninckx
Directeur PI
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Tot vóór 2012 mochten 
jobstudenten in België enkel 
in de zomer werken en zo 

wat bijverdienen. Daar 
kwam verandering in 
toen de wetgever besliste 
om jobstudenten per 
jaar 50 dagen te laten 
werken waarin zij en de 
werkgever minder sociale 
bijdragen betalen.

De rol van gebruiker en uitzend-
bureaus was duidelijk met het 
besluit “Uitzendarbeid” dat in 1997 

was verschenen in de Wel-
zijnswet van 1996. In 2003 
wordt in de Welzijnswet de 
rol van gebruiker en uit  zend-
bureau nogmaals benadrukt 
met art. 12 ter en quater.  
Samen werken kan slechts als 
ieder zijn rol opneemt. 

In 2010 droeg Hendrik De Lange na 13 jaar aan het hoofd van 
PI de fakkel over aan huidig directeur Marijke Bruyninckx.

In haar eerste jaar zorgde Marijke voor een aantal nieuwig-
heden.

Zo ontwikkelde PI op vraag van de uitzendsector en de sociale  
partners de Centrale Gegevensbank PI-M met de resultaten 
van de gezondheidsbeoordeling voor alle uitzendkrachten 

die aan gezondheidstoezicht onderworpen zijn. Deze  
tool vermijdt nutteloze herhalingen van de gezondheids-
onderzoeken en de bijbehorende kosten.

Daarnaast kreeg ook de werkpostfiche een grondige  
opfrisbeurt en meer elan dankzij het Koninklijk Besluit van  
15 december 2010 over het welzijn van de uitzendkrachten 
(KB Uitzendarbeid). 

1998

2012

2010

Uitzendarbeid bestaat al zo’n 70 jaar in België, maar in de beginperiode was er  
weinig appreciatie voor deze vorm van werken.

Naarmate het succes van uitzendarbeid toenam, kwam er ook meer nood aan juri-
dische zekerheid. Dat resulteerde in 1976 in de voorlopige wet op uitzendarbeid die 
grotendeels werd overgenomen in de wet van 24 juli 1987.

Stelselmatig won de veiligheid van de werknemers steeds meer aan belang, en 
dat resulteerde in 1991 in de Europese richtlijn 91/383/EU die uitzendkrachten 
gelijke rechten geeft als andere werknemers, en die de gebruiker responsabi-
liseert voor de veiligheid van uitzendkrachten. Dit vormde uiteindelijk de basis 
voor de latere oprichting van Preventie en Interim (PI).

2007
2003

Op 10 jaar tijd realiseerde PI een mooie daling in het aantal 
en de ernst van de arbeidsongevallen (ca. -30%).

In 2007 werd een belangrijke nieuwe stap gezet om veilig-
heid in de uitzendsector nog meer op het voorplan te 
krijgen: verbindingspersonen moeten sindsdien verplicht de 
op leiding ‘Basisopleiding Preventieadviseur niveau III’ volgen.

Datzelfde jaar werd ook uitzendarbeid in de bouwsector toe-
gelaten, wat het werkgebied van de uitzendkrachten aanzien-
lijk uitbreidde.

1991

MIJLPALEN IN 
20 JAAR PI

|VERLEDEN|
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2018
2017

Midden jaren 1990 trok de uitzendsector aan de alarmbel. Er waren heel wat arbeidsongevallen en 
dus vroegen de uitzendondernemingen (verenigd in werkgeversorganisatie Federgon) en vakorganisa-
ties die de werknemers vertegenwoordigen om de oprichting van een centrale preventiedienst. 

En zo geschiedde…

In 1998 werd de vzw Preventie en Interim (PI) opgericht, de Centrale Preventiedienst voor de 
Uitzend sector, en dat volgens de bepalingen in het Koninklijk Besluit van 4 december 1997.  

België is het enige Europese land waarin de uitzendsector zelf een orgaan heeft opgericht om uitzend-
bureaus en gebruikers te ondersteunen in hun preventiebeleid en om samen acties te ondernemen 
die het welzijn van uitzendkrachten op het werk bevorderen.

Hendrik De Lange kwam als eerste aan het hoofd te staan van de nieuwe organisatie.

De Belgische aanpak staat model voor de rest van Europa. Zo heeft PI op vraag van het SLIC (Senior Labour 
Inspectors Committee) in september 2017 de werking van de Centrale Preventiedienst toegelicht.
De Belgische benadering krijgt ook navolging elders in Europa. Lokale organisaties in andere Europese lid-
staten gebruiken de werkpostfiches als rode draad om het welzijnsbeleid voor uitzendkrachten te bevorderen.

In 2017 veranderden de regels voor studentenarbeid opnieuw: de 50 dagen waarin studenten mogen werken 
met verminderde sociale bijdragen, werden 475 uur, wat vooral interessant is voor studenten die geen volle-
dige dagen werken.

Dankzij de digitale tools PI-A en PI-M slaagde PI erin om het proces van de statistieken van gezondheids-
onderzoeken en arbeidsongevallen te automatiseren. Dat betekent niet alleen dat de PI-ploeg meer tijd ter 
beschikking kreeg voor andere taken (zoals opleidingen en advies), maar ook dat de leden sneller, eenvoudiger 
en overal toegang kregen tot de meest recente statistieken.

De uitzendsector blijft uitbreiden. Sinds 2018 is uitzendarbeid ook toegelaten voor de verhuis-
sector en de binnenscheepvaart. Bovendien zijn uitzendkrachten nu ook welkom binnen de 
Vlaamse overheid. Op Wallonië en Brussel is het nog even wachten…
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HET SUCCES VAN PI IN CIJFERS 

Sinds de oprichting van PI in 1998 is de uitzendsector 
aanzienlijk gegroeid, nagenoeg verdubbeld. Toch is 
het aantal arbeidsongevallen de afgelopen periode 

sterk verminderd, zowel voor uitzendkrachten als voor 
jobstudenten. Een bewijs dat de aanpak van PI zijn 
vruchten afwerpt.

1 De frequentiegraad is een maat voor het aantal arbeidsongevallen, en wordt berekend door het aantal arbeidsongevallen (met minimum 1 dag arbeidsonge-
schiktheid) te vermenigvuldigen met 1 000 000 en te delen door het aantal uren dat er in het betrokken kalenderjaar door alle uitzendkrachten gewerkt werd.

2 De werkelijke ernstgraad is het totaal aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid van alle werknemers samen, vermenigvuldigd met 1000 en gedeeld door 
het aantal uren gewerkt door de werknemers in 1 jaar.

ARBEIDSONGEVALLEN RUIM GEHALVEERD
Sinds het begin van de tellingen zijn uitzendkrachten en jobstudenten steeds minder vaak het slachtoffer van 
een arbeidsongeval, en zijn deze ongevallen ook minder ernstig:  

• Voor uitzendkrachten daalde de frequentiegraad1  
de afgelopen 20 jaar met bijna 60%, en de ernst-
graad2  met zo’n 50%.

• Voor jobstudenten is de daling nog meer uitgespro-
ken: de frequentiegraad in 2017 lag zo’n 76% lager 
en de ernstgraad ruim 70%, dan in 1999.

EVOLUTIE FREQUENTIEGRAAD (Fg) EN WERKELIJKE ERNSTGRAAD (Weg) ALLE UITZENDKRACHTEN

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

WegFg

98,44
95,07

99,60
94,29

87,80

79,58

71,40
65,90

68,52 67,77

61,78

51,86 53,40
50,50

44,86
41,29 40,21 39,30 39,96 41,13

1,96

1,78 1,81 1,85

1,68
1,54

1,38
1,25 1,26 1,26 1,19

1,02 1,03 1,01
0,89 0,85

0,91 0,88
0,83 

0,91



7

EVOLUTIE FREQUENTIEGRAAD JOBSTUDENTEN (2005-2017)
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Sinds de oprichting van PI in 1998 is het aantal uitzend-
uren nagenoeg verdubbeld van in totaal 116,3 miljoen 
uren in 1998 naar 227,6 miljoen uren in 2017.

Voor jobstudenten is de stijging nog meer uitgespro-
ken. In 2005 presteerden de jobstudenten samen nog 

11,8 miljoen uitzenduren, terwijl dit in 2017 opliep tot 
bijna het driedubbele: 31,1 miljoen uitzenduren. Een 
toename die grotendeels toe te schrijven is aan de  
beslissing in 2012 om jobstudenten ook buiten de 
zomer te laten werken aan verlaagde sociale lasten.

TEWERKSTELLING VERDUBBELD
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GEZONDHEIDSONDERZOEKEN
In 2017 waren er 11 gezondheidsrisico’s die bij min-
stens 2% van de gezondheidsonderzoeken van uit-
zendkrachten onderzocht werden. Samen zijn ze goed 
voor 73% van de onderzochte risico’s. “Hanteren van 

lasten” (code 2022) bleef ook in 2018 veruit het meest 
onderzochte gezondheidsrisico. De overige 27% is ver-
deeld over meer dan 280 gezondheidsrisico’s, waarbij 
sommigen maar één keer voorkwamen in  2017.

AANDEEL GEZONDHEIDSONDERZOEKEN PER GESLACHT (2017)
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VAAKST VOORKOMENDE GEZONDHEIDSRISICO’S IN DE UITZENDSECTOR (2017)

Overige 27%

Lawaai 9%

Veiligheidsfunctie 9%

Clostridium tetani / tetanos 7%

Ploegenarbeid 7%

Hanteren van lasten 18%

Nachtarbeid 7%

Activiteit met voedingswaren 5%

Vergiftig voor 
de voortplanting 4%

Ergonomische 
belasting 3%

Zepen -  
detergenten 2%

Lichaamstrillingen 
2%

Uit de analyse van de gezondheidsonderzoeken blijkt 
dat mannen vaker werken in functies met een gezond-

heidsrisico en dus ook vaker worden onderzocht.
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|HEDEN|

SENSIBILISEREN
Eén van de opdrachten van PI is om preventie onder 
de aandacht te houden. Om in dat opzet te slagen, 
publiceert PI onder meer tal van didactische hulp-
middelen.
• Naast de algemene website www.p-i.be, waar  

bezoekers via de webshop allerlei sensibiliserings-
materiaal gratis kunnen bestellen, heeft PI ook  
themawebsites www.ikbenjobstudent.be, waar-
op jobstudenten meer informatie vinden over de 
risico’s op de werkvloer, en www.werkpostfiche.be, 
waarop onder meer het belang van een goed inge-
vulde werkpostfiche onderstreept wordt.

• PI houdt de uitzendbureaus en verbindingspersonen  
op de hoogte van de belangrijkste wetgevende 
ontwikkeling en sectortrends via de viermaandelijkse 
papieren nieuwsbrief PI News en de wekelijkse 
digitale PI Mail.

• Specifieke thema’s, zoals de vaccinatiecheck, de 
werkpostfiche en het onthaalmoment voor uitzend-
krachten, krijgen ook ruime aandacht in brochures 
en infofiches.

• Door de jaren werd ook een uitgebreid gamma aan 
sensibiliseringsmateriaal uitgewerkt, waaronder 
een zakagenda waarin niet alleen ruimte is voor no-
tities, maar waarin ook onmisbare contactgegevens 
en wist-je-datjes te vinden zijn. In 2017 was er ook 
een festivalpakket met zonnebrillen, UV-testers en 
oordopjes om jobstudenten in de zomer te wijzen 
op de belangrijkste veiligheidsrisico’s op de werk-
vloer en om www.ikbenjobstudent.be onder de 
aandacht te brengen.

EDITORIAAL 
Preventie en Interim werd in 1998 opgericht als 
Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector. 
PI bestaat 20 jaar!

De oprichting van een Centrale Preventiedienst 
voor de Uitzendsector is uniek in Europa en 
had als strategisch doel het beschermen 
van uitzendkrachten op de werkplek bij de 
gebruiker. Tussen 1998 en vandaag behaalde 
de uitzendsector, dankzij deze rol van de 
Centrale Preventiedienst PI, sterke resultaten 
in het beschermen van uitzendkrachten op de 
werkplek. Terwijl het aantal uren uitzendarbeid 
in die jaren bijna is verdubbeld is de frequentie-
graad van de arbeidsongevallen van de uitzend-
krachten met 60% gedaald.  

Sinds 2010 blijft de frequentiegraad van de 
arbeids ongevallen schommelen rond de 40. 
Om dit evenwicht te realiseren en te be  houden
is de focus van de uitzend sector gericht op 
o.a. opleiding van de  consulenten en kan toor        -
medewerkers. Ieder uitzend    bureau beschikt 
vandaag over ver  bindings person  en met 
minimum een basisopleiding pre ventie-
adviseur of hoger. Maar ook andere kantoor-
medewerkers spreken meer en meer de taal 
van preventie en bescherming op de werkplek.  

Om de arbeidsongevallen van uitzendkrachten 
nog verder te verlagen richt Preventie en 
Interim zich nu strategisch op de gebruiker 

en zijn aanpak van welzijn op het werk. Het 
sleutelwoord hier is de werkpostfi che! PI stelt
zijn site www.werkpostfi che.be ter beschikking 
aan gebruikers die met uitzendkrachten wensen 
te werken.

Vanaf september starten heel wat cursussen 
en opleidingen binnen Preventie en Interim. 
In deze PI News vindt u hierover al heel wat 
informatie. Heeft u vragen rond opleidingen? 
Laat ons dit dan snel weten zodat wij u kunnen 
helpen.

Marijke Bruyninckx
Directeur Preventie en Interim

NEWS
sept. 2018
Viermaandelijkse nieuwsbrief

Preventie en Interim | Tour & Taxis | Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel | 02 204 56 80 | info@p-i.be | www.p-i.be
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Medisch attest voeding 
afgeschaft

Interview: Welzijn is
dagelijkse kost op de VRT

Lawaai en werkpostfi che

Preventiebeleid bij
uitzendarbeid

Basisopleiding preventie 
en bescherming op het
werk

De werkpostfi che: 
opleiding

PI agenda 2019 

Wedstrijd

1

4

Medisch attest voeding afgeschaft

2

VOEDING Uitzendkrachten die in rechtstreeks contact komen met 
voeding hebben sinds 11 augustus 2018 niet langer een 
medisch attest nodig in het kader van de wetgeving over 
levensmiddelenhygiëne. 

Eén van de belangrijkste maatregelen om besmetting van 
levensmiddelen te voorkomen zijn en blijven het toepassen 
van goede hygiënepraktijken. Personen die lijden aan 
of drager zijn van een ziekte, die via voeding kan worden 
overgedragen, mogen nog steeds geen levensmiddelen 
hanteren. Regelmatig herhaalde gerichte opleidingen 
hierover blijven een must.

Ter herinnering: in de Codex over het welzijn op het werk 
werd het verplicht gezondheidstoezicht bij contact met 
voedingswaren al afgeschaft sinds 1 januari 2016.

Uitzendkrachten die in de voedingssector werken en 
blootgesteld worden aan andere gezondheidsrisico’s 
(zoals werken in koude of warmte, nachtwerk, hanteren 
van lasten, veiligheidsfunctie,…), moeten wel nog steeds
op gezondheidstoezicht bij de arbeidsgeneesheer!

3

ANNIVERSARY

NL_P&I Nieuwsbrief 2018-09_V4.indd   1 03/09/2018   10:50

ADVISEREN, SENSIBILISEREN EN OPLEIDEN

De statistieken die PI genereert helpen de organisatie  
in het uitvoeren van haar missie: de gezondheid en 
het welzijn van uitzendkrachten en jobstudenten  
beschermen en bijgevolg het aantal arbeidsongevallen  
 

verminderen. Door die statistieken krijgen de preventie -
adviseurs van PI een zicht op waar hun aandacht 
naartoe moet gaan zodat ze gericht kunnen adviseren, 
sensibiliseren en opleiden.
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Daarbovenop organiseert PI ook verschillende evene-
menten rond een specifiek thema:
•  Elk jaar organiseert PI de Dag van de Verbindings-

personen waarin steeds een centraal thema uitge-
breid aan bod komt. In 2017 was dit bijvoorbeeld 
‘Manueel heffen en tillen’.

• Ook tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering 
raken sprekers specifieke thema’s aan.

• En dan zijn er doorheen het jaar nog studienamid-
dagen/dagen rond specifieke thema’s zoals psycho-
logische risico’s, de rol van Toezicht Welzijn op het 
werk, enz.

v.u.: Marijke Bruyninckx | Preventie en Interim | Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 302, 1000 Brussel

Centrale Preventiedienst voor de 
Uitzendsector vzw
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ADVISEREN
Wat kunnen ondernemingen die uitzendkrachten aan 
het werk zetten (gebruikers) doen om de risico’s op de 
werkvloer te beperken? Wat moet een uitzendbureau 
doen als de Arbeidsinspectie over de vloer komt? Op 
welke persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de 
uitzendkracht recht?
Voor de antwoorden op deze en andere veiligheids-

vragen kunnen uitzendbureaus, uitzendkrachten en 
gebruikers steeds terecht bij PI, en dat op verschillende 
manieren.
Sinds 2018 is de website dé centrale bron van alle 
informatie rond preventie op het werk voor uitzend-
arbeid. Bezoekers kunnen er op verschillende manieren 
de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn.

Heel wat vaak voorkomende vragen zijn  
gebundeld in een uitgebreide FAQ-sectie.

?

De welzijnswetgeving is samengevat en in klare 
taal toegelicht in circulaires.

Alle documenten en informatie over de ver-
schillende aspecten van het preventiebeleid 

zijn per thema gebundeld en ondergebracht in 
vier categorieën op de website.
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OPLEIDEN
Een goed en efficiënt preventiebeleid begint bij een 
goede kennis. Daarom heeft PI door de jaren haar 
aanbod aan opleidingen danig uitgebreid, en zal ze 
dat de komende jaren ook blijven doen.

De zesdaagse basisopleiding Preventie en Bescher-
ming op het Werk is uitgegroeid tot een vaste waarde 
in het opleidingsaanbod van PI. Deelnemers krijgen 
informatie over de risico’s waaraan uitzendkrachten 
worden blootgesteld en welke preventieve maatrege-
len hiertegen genomen kunnen worden. Sinds 2017 
bestaat er ook een Franstalige versie van deze oplei-
ding.

PI biedt ook opleidingen rond specifieke thema’s,  
zoals de gratis twee uur durende opleiding  
Preventiebeleid bij Uitzendarbeid die vanaf 2017 
wordt georganiseerd. Deze opleiding dient als  

aanvulling op de basisopleiding van Federgon en  
introduceert de deelnemers in de rol van het  
uitzendkantoor en de gebruiker om de gezondheid  
en het welzijn van de uitzendkracht te verzekeren.

Om flexibeler en efficiënter om te springen met de 
beschikbare tijd van de uitzendkrachten organiseert PI 
ook e-learnings over specifieke thema’s zoals brand-
preventie, persoonlijke beschermingsmiddelen, het 
gebruik van transpalletten, enz.

Momenteel werkt PI ook aan e-learnings voor verbin-
dingspersonen en uitzendconsulenten.

Het VIL-handboek, ter beschikking gesteld door PI,  
informeert leidinggevenden van uitzendbedrijven en 
hun mede werkers over veiligheid en gezondheid op 
het werk.
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|TOEKOMST|

NIEUWE PROFIELEN

Vandaag heerst er een algemene  
krapte op de Belgische arbeidsmarkt.  
Vacatures geraken maar moeilijk in-
gevuld en bedrijven moeten alles uit 
de kast halen om de schaarse werk-
zoekenden het hof te maken.
Maar er zijn profielen van mogelijke 
werknemers die vandaag niet op de  
arbeidsmarkt te vinden zijn. Het gaat 
over hoogsensitieve personen,  
mensen met bepaalde vormen van  
autisme (Asperger), ADHD…
Dergelijke personen pikken gemak-
kelijk(er) dergelijke kennis op en zijn 
bijvoorbeeld zeer goed inzetbaar voor 
ICT-gerichte projecten.

HOOGTECHNOLOGISCH

Vandaag moeten uitzendkrachten in België manueel heffen 
en tillen, in hoge masten klimmen, enz. Dat gaat de komende 
jaren drastisch veranderen. Steeds meer bedrijven zetten 
nieuwe technologieën zoals drones, exoskeletten, robotica... 
in om het werk efficiënter en draaglijker te maken.  
Uitzendkrachten zullen mee moeten evolueren met die  
trend. Ze zullen kennis moeten hebben van nieuwe  
technologieën: drones besturen, werken met exoskeletten, 
robots bedienen…

DE NIEUWE UITZENDKRACHT

De uitzendkracht zoals we die vandaag kennen, zal 
morgen niet meer bestaan. Uitzendkrachten zijn de 
afspiegeling van de economie én van de maatschappij, 
en die maatschappij is volop in verandering.  

De werktijden veranderen. De technologieën verande-
ren. De risico’s op de werkvloer veranderen. En dus is 
er nood aan nieuwe profielen. Een blik op de uitzend-
kracht van morgen.
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FLEXIBEL

In de toekomst wordt flexibel werken de norm. En dat betekent 
niet alleen dat mensen meer vanop afstand zullen gaan werken. 
Het betekent vooral ook dat losse opdrachten meer en meer de 
trend zullen worden. Jonge mensen (de huidige tieners) zullen niet 
langer aarden binnen een nine-to-five werkregime en willen zich 
bovendien niet te hard aan één en dezelfde werkgever binden. Een 
job als uitzendkracht past perfect binnen dat kader en dus is de 
verwachting dat de uitzendarbeid in België de komende jaren flink 
zal groeien.

NIEUWE RISICO’S

De opkomst van nieuwe technologie-
en verandert niet alleen de vereiste 
vaardig heden, het geeft ook aanleiding 
tot nieuwe gezondheidsrisico’s. Dank-
zij de exoskeletten kunnen arbeiders 
bijvoorbeeld meer dragen, maar ze kun-
nen ook leiden tot andere lichamelijke  
ongemakken (de druk verschuift naar 
de heupen en benen) die opgevolgd 
moeten worden.
Tegelijkertijd is er vandaag meer en 
meer sprake van depressie, burn-out, 
stress… Uit studies blijkt dat dergelijke 
psychologische risico’s in de toekomst 
nog in aantal zullen toenemen. Niet 
alleen werkgevers spelen hierin een rol 
maar ook de werknemer zelf moet zijn 
gezondheid respecteren en blijvend 
verzorgen.
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DE ROLLEN

PI voert zijn opdracht als Centrale Preventiedienst 
voor de uitzendsector uit zoals voorzien in het oprich-
tingsbesluit van 1997. Maar uiteraard wel met oog 
voor de toekomst. Samen met de verbindingsperso-
nen volgt PI alert en met open blik de veranderingen 

op die de zogenaamde vierde industriële revolutie 
(Industry 4.0) met zich meebrengt. Die ontwikkelin-
gen plaatsen ook de andere betrokken partijen voor 
uitdagingen… 

GEBRUIKERS

Gebruikers staan voor heel wat uitda-
gingen. Zo moeten ze zich openstellen 
voor de nieuwe profielen die op de 
arbeidsmarkt terechtkomen en er  
gepast mee omgaan. Daarnaast  
moeten ze een veilige werkplek  
creëren met oog voor zowel de  
technologie-gedreven als de psycho-
sociale risico’s.

UITZENDKANTOOR

De uitzendkrachten van morgen hebben een heel 
ander profiel dan die van vandaag. Ze moeten dus ook 
op een andere manier worden geselecteerd.
Voor de uitzendconsulent betekent dit dat hij/zij mee 
moet zijn met de nieuwe technologieën om de juiste 
match te kunnen maken tussen de uitzendkracht  
en de werkpost.
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UITZENDKRACHT

De nieuwe vereisten voor de uitzendkrachten zal een polarisatie 
teweegbrengen: 
• Kennis-uitzendkrachten beantwoorden aan een welbepaald  

profiel en laten zich vlot inhuren, opdracht per opdracht.  
Door hun specifieke profiel zullen ze sneller aanbotsen tegen  
welbepaalde psychologische risico’s.

• Kennisarme uitzendkrachten worden omwille van de krapte op 
de arbeidsmarkt toch ingezet, wat kan zorgen voor een toename 
in het aantal arbeidsongevallen en een grotere blootstelling aan 
psychosociale risico’s zoals depressie, stress…

EXTERNE DIENSTEN

Gebruikers, uitzendconsulenten en 
uitzendkrachten zullen in heel deze 
evolutie de ondersteuning van de externe 
diensten kunnen gebruiken. Ook zij 
zullen zich dus moeten aanpassen en de 
nodige tools kunnen aanreiken zodat alle 
betrokken partijen de uitzendkracht van 
morgen adequaat kunnen beschermen.
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Uitzendkrachten  
+  

Preventie en Interim  
=  

een winnend team  
voor het welzijn,  

ook in het 4.0 tijdperk.
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