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Siemens

De Welzijnswet werknemers bestaat nu 25 jaar en was vooruitstrevend in zijn aanpak. Samenwerken met verschillende 
deskundigen op de werkplek of multidisciplinair samenwerken is vandaag een vanzelfsprekendheid. De wet voorzag ook dat 
werkgevers hun ploeg van deskundigen m.b.t. preventie en bescherming op het werk konden aanvullen met deze uit hun 
aangesloten externe diensten. Een veilige en gezonde werkplek bij de gebruiker is het doel van de welzijnswet geweest. 
Is dat nu gelukt na 25 jaar Welzijnswet? 

Preventie en Interim organiseert op 14 oktober een studiedag over veiligheid en gezondheid op de werkplek voor 
uitzendkrachten en werknemers. Meer info op onze site www.p-i.be.

Marijke Bruyninckx
Directeur Preventie en Interim

25th  birthday ! DE WELZIJNSWET 04/08/2021
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Save t he date

Preventie en Interim nodigt je uit op zijn studiedag in  
samenwerking met Externe diensten PBW.

In Brussels Expo, zaal auditorium 500, Belgiëplein 1 - 1020 Brussel

Noteer alvast de datum en het adres, meer informatie volgt weldra!
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Siemens nv is in België actief sedert 1998 en is al meer dan 
170 jaar wereldwijd aanwezig. Siemens ontwikkelt innovaties 
met focus op elektrificatie, automatisering en digitalisering. 
Als één van ’s werelds grootste producenten van energie- 
efficiënte technologieën is Siemens een toonaangevende  
leverancier van systemen voor energieopwekking, -trans-
missie en medische diagnose. In infrastructuur- en industrie- 
oplossingen heeft Siemens een pioniersrol.

Hoog tijd dus om eens kennis te maken. PI ontmoet online 
Kristien De Poorter, die 5 jaar geleden bij Siemens in Huizingen 
begonnen is als EHS-officer en thans EHS Country Manager is 
voor België en Luxemburg. 

De meeste mensen kennen SIEMENS van de elektronica, 
maar als ik op de website kijk zie ik nog veel andere  
activiteiten, leg eens uit? 
Siemens nv bestaat uit verschillende afdelingen, zogenaamd 
“businessen” nl. Smart Infrastructure en Digital Industry, welke 
ondersteund worden door diverse “Support Functions”. In België 
is de zetel gevestigd in Huizingen en er is ook een zetel gevestigd 
in Luxemburg. Op de zetel in België werken intern ongeveer  
850 mensen.
De EHS (Environment, Health & Safety) afdeling bestaat uit een 
team van 4 personen, die elk apart verantwoordelijk zijn voor 
hun departement. Bij Siemens leeft de overtuiging dat hoe 
groter een EHS-community is, hoe gemakkelijker en sneller 
projecten kunnen opgestart worden. Samenwerken is voor mij 
dan ook één van de sleutelbegrippen.

Werkt Siemens eigenlijk veel met uitzendkrachten en/of 
jobstudenten?
Jazeker, zowel met uitzendkrachten als met jobstudenten,  
maar dit zijn twee verschillende zaken. Tijdens de vakantie- 
periodes werken we jaarlijks met ongeveer 20 à 30 job- 
studenten. Hiervoor doen we beroep op een uitzendbureau.  
Zij worden voornamelijk tewerkgesteld voor administratieve 
taken en ook wel als arbeider in de productieafdeling. Dit jaar 
waren er minder jobstudenten omwille van Corona.
Uitzendkrachten worden dikwijls gevraagd om periodes van extra 
werk te overbruggen. Maar ook belangrijk te melden is dat voor 
bepaalde functies hoog gekwalificeerden gezocht worden welke 
dan mogelijks een vast contract kunnen krijgen. Dit kan gaan om 
ingenieurs, bachelors, techniekers, eigenlijk alle profielen.

Werkt Siemens veel met externen/derden voor de uitvoer- 
ing van werken?
Heel veel. Siemens verzekert een totaaloplossing voor zijn 
opdrachten, maar beschikt zelf niet altijd over het geschikte 
personeel of de nodige “know-how”. Siemens eist dat elke sub- 
contractor beschikt over een VCA- certificaat. De subcontractors 
die niet beschikken over een VCA-certificaat worden zeer streng 
gescreend op veiligheid.

PI zet dit jaar sterk in op zijn “onthaalcampagne”. Hoe 
onthaalt Siemens als gebruiker zijn uitzendkrachten?
Als werkgever heb je een belangrijke verantwoordelijkheid voor 
het welbevinden van werknemers. Ook al hebben uitzend- 
krachten eigenlijk een eigen werkgever, nl. het uitzendbureau, 
bij Siemens zie je op de werkvloer geen enkel verschil. 

Op de 2de werkdag van elke maand worden de nieuwe 
werknemers uitgenodigd voor een uurtje uitleg over de risico’s, 
preventiemaatregelen, wie de EHS officer is enz. Er wordt ook 
duidelijk gemaakt dat ongevallen of incidenten onmiddellijk 
moeten gemeld worden. Het is altijd belangrijk dat er niemand 
uitvalt wegens bv. conflicten of psychosociale problemen.
Tijdens de COVID-19 pandemie heeft Siemens dan ook sterk 
ingezet op verschillende programma’s voor de fysieke en 
psychische gezondheid van zijn werknemers.

Eén van de stokpaardjes van PI is de werkpostfiche. PI heeft 
zelf een website www.werkpostfiche.be met heel veel infor-
matie. Hoe zit het met de werkpostfiches bij Siemens?
Elke werkpost of functie heeft zijn werkpostfiche, ongeacht of 
het wettelijk verplicht is of niet. Elke werknemer wordt bij de start 
van het contract gescreend door de arbeidsarts en daarna in 
functie van zijn of haar risico’s op regelmatige basis. Regelmatig 
wordt benadrukt dat ook spontane raadplegingen mogelijk 
zijn. De werkpostfiches worden steeds opnieuw aangepast 
afhankelijk van de functie, de doorstroming en nieuwe wet- 
geving. Uitzendkrachten moeten echter op onderzoek bij de 
arbeidsarts van het uitzendbureau. 

Je werkt reeds 5 jaar bij Siemens. Is er in deze periode al 
eens een dodelijk ongeval geweest? Waar en hoe gebeuren 
de meeste arbeidsongevallen?
Elk ongeval is er één teveel. Ikzelf heb gedurende 5 jaar nog 
geen dodelijk ongeval meegemaakt, gelukkig maar. Wij steken 
heel veel energie in preventie, veiligheid en sensibilisering. 
De meeste ongevallen gebeuren in de productie en op de 
werven. Dat gaat dan om valincidenten, knelling, elektrocutie 
e.a. Dikwijls is het eerder de schuld van “derden” en niet  
zozeer van de arbeider zelf.

Hoe gingen jullie om met Covid-19?
Tijdens de COVID-19 pandemie werd een management-task-
force opgericht. De door de overheid opgelegde maatregelen 
werden en worden nog steeds zeer strikt opgevolgd. Siemens 
handelt voornamelijk vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Zo 
kregen de operationele werknemers een volledig pakket met 
covid-materiaal, dat op elk moment en zonder enig probleem 
opnieuw kon aangevuld worden. Alle medewerkers werden 
verplicht om infomomenten, door het EHS-team georgani- 
seerd, te volgen. Tijdens deze infomomenten en latere toolbox- 
meetings werd er op het hart gedrukt dat wanpraktijken door 
derden of opdrachtgevers niet getolereerd mogen worden en 
onmiddellijk moeten worden gemeld. De werken werden hier- 
voor al een paar keer stilgelegd. Er wordt dan bemiddeld 
met de opdrachtgever of andere derden. Omdat Siemens 
onmiddellijk alle maatregelen heeft uitgerold, zijn (administratief) 
personeel thuis heeft laten werken, zijn er geen “clusters” 
geweest en hebben de genomen maatregelen dus goed 
gewerkt. Wat het telewerken betreft heeft Siemens de CAO 85 
met de vakorganisaties onderhandeld en onderschreven.  
Zodra de regering het toelaat zal deze toegepast worden.

Wat brengt de toekomst nog voor Siemens?
De toekomst van Siemens is sowieso groei en op zoek gaan naar 
nieuwe opportuniteiten over de hele wereld. Ook op vlak van 
EHS bekijken wat de nieuwe technologiën zijn, het nog meer 
inzetten op digitalisering.
Primordiaal bij Siemens blijft ook het veiligheidsprincipe. Elke 
klacht, elk ongeval is belangrijk, zodat we daaruit kunnen leren 
en groeien om een zo aangenaam en veilige omgeving te 
behouden.

INTERVIEW
SIEMENS: méér dan 
elektrische toestellen!
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Een grondig vernieuwde  versie van PI-M is sinds eind mei online. Met deze gemoderniseerde versie kan je uitzendkrachten sneller 
aan het werk zetten dankzij de geavanceerde zoekfuncties.

PI-M

DE “ONTHAAL” CHECKLIST is beschikbaar in 11 talen!

VRAGEN over de werkpostfiche

Wat is PI-M?
PI-M is een Centrale Gegevensbank waarmee je als uitzend-
bureau kan nagaan of een uitzendkracht de nodige medische 
geschiktheid heeft om de op de werkpostfiche vermelde risico-
volle taken uit te voeren. Het is dus een bijzonder doeltreffend 
instrument wanneer je in zeer korte tijd uitzendkrachten moet 
vinden en aan het werk zetten.

Met deze nieuwe versie kan je ofwel zoeken in je eigen pool van 
uitzendkrachten (via de interne zoekfunctie) of zoeken in de 
volledige database (via de externe zoekfunctie). Op die manier 
hou je op een veilige manier controle over je keuzes.

Het onthaal door de gebruiker is een essentiële stap opdat een 
uitzendkracht de informatie krijgt die hij nodig heeft om veilig 
en efficiënt te kunnen werken. Dit gebeurt echter niet altijd met 
dezelfde zorgvuldigheid. De starter verkiest misschien liever 
“zelf” alles te ontdekken, dan dat hij informatie vraagt bij de 
manager of een ervaren collega. Deze situaties kunnen leiden 
tot ongepaste of zelfs gevaarlijke werkpraktijken. 

“Onthaal” campagne
De bewustmaking van uitzendkrachten van de verplichting 
tot een goed onthaal door de gebruiker is één van de 
doelstellingen van de door PI gelanceerde campagne. Dankzij 
de PI-checklist voor uitzendkrachten, kan de uitzendkracht op 

een vlotte manier zelf nagaan of hij de minimuminformatie heeft  
gekregen waarop hij recht heeft vooraleer te starten met een 
nieuwe job, en kan hij dus aangemoedigd worden om eventueel 
méér uitleg te vragen.

Om het bewustzijn te vergroten, is deze checklist nu beschik- 
baar in elf talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Portugees, Pools, Turks, Roemeens, Bulgaars en Arabisch. 

Meer informatie over het nieuwe materiaal, dat kan worden 
gedownload, is te vinden op de campagnepagina van de  
PI-website: www.p-i.be/nl/PI-campagne-2020-2021-Onthaal- 
van-uitzendkrachten 

Dankzij het moderne en intuïtieve ontwerp raak je gemakkelijk 
vertrouwd met de toepassing. Je hoeft niet lang naar een 
resultaat te zoeken, alles volgt eenvoudig en snel na elkaar.

Hoe krijg ik toegang tot PI-M?
Het is heel eenvoudig: vraag het aan de  verbindingspersoon van 
je uitzendbureau of stuur  je  verzoek naar info@pi-m.be en wij 
zullen je zo spoedig mogelijk helpen.

PI heeft een heel pak vaak voorkomende vragen over de werkpostfiche gebundeld op de website www.werkpostfiche.be.  
Zoals deze:

Benieuwd naar nog meer vraag & antwoord? Surf naar www.werkpostfiche.be/faq. Vind je er het antwoord niet dat je zoekt, 
aarzel dan niet om het team van PI te contacteren via info@p-i.be.

Mag het uitzendbureau de werkpostfiche digitaal bezorgen 
aan de uitzendkracht?

  Ja 

Het uitzendbureau moet een naar behoren ingevuld exemplaar 
van de werkpostfiche bezorgen aan de uitzendkracht. De  
welzijnswetgeving (Codex art. X.2-5§2) legt niet vast hoe dit  
moet gebeuren. Dit kan via een papieren kopie, maar kan  
ook digitaal. 
Belangrijk hierbij is dat het uitzendbureau kan aantonen dat 
het een kopie van de werkpostfiche heeft bezorgd aan de 
uitzendkracht. 
Het is een code van goede praktijk om als uitzendbureau ook 
de werkpostfiche op een passende manier toe te lichten aan de 
uitzendkracht.

Moet een zelfstandige een werkpostfiche maken?

  Ja 

Een zelfstandige moet een werkpostfiche opstellen als er 
gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan de werkpost van de 
uitzendkracht die hij wil inlenen.
Van zodra een zelfstandige een beroep doet op een uitzend-
kracht wordt hij – voor de welzijnswetgeving - beschouwd als de 
(feitelijke) werkgever. Hij moet daarom net als alle werkgevers 
voldoen aan de welzijnswetgeving. Dit betekent o.a. het op- 
maken van een risicoanalyse van de werkpost. De zelfstandige 
sluit zich aan bij een externe dienst PBW die kan helpen bij het 
opstellen van de risicoanalyse. Als uit die risicoanalyse blijkt 
dat er gezondheidsrisico’s zijn op de werkpost, dan is een 
werkpostfiche verplicht.
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In het voorjaar 2021 organiseerde Preventie en Interim de 
Franstalige sessie van haar basisopleiding “Preventie en Bescher-
ming op het werk”. Deze opleiding ging deels “online” en deels 
“fysiek” door in de gebouwen van Tour & Taxis en telde 5 deel- 
nemers. Vanzelfsprekend werden alle coronamaatregelen zorg- 
vuldig gerespecteerd en nageleefd. Deze sessie werd afgesloten 
met een workshop onder leiding van Mevrouw Myriam Van der 
Steen (Konsilo BV). Deze bestond uit een uitwisseling van ideeën 
en een discussie over de door de deelnemers zelf aangehaalde 
thema’s, waaronder o.a. de functie van Preventieadviseur, de 
Welzijnswet, de wereld van preventie en persoonlijke uitdagingen. 

Zit je vandaag al te lang achter jouw computer? 
Beginnen alle spiertjes in de armen, de schouders 
en de nek pijn te doen?

 Zet een leuk muziekje op en probeer eens 
volgende oefeningen. Doe je ze regelmatig, dan ben 
je goed bezig.

BASISOPLEIDING Preventie en bescherming op het werk
Alle 5 deelnemers behaalden met succes hun certificaat van 
“Preventieadviseur Niveau III”. Naar jaarlijkse gewoonte gaat 
de zesdaagse Nederlandstalige sessie van deze basisopleiding 
van start in het najaar, met name vanaf 5 oktober 2021. Het 
volledige programma kan geraadpleegd worden op de website 
van Preventie en Interim:
www.p-i.be/nl/opleidingen/basisopleiding-preventie- 
en-bescherming-op-het-werk.

Interesse? 
Stuur een email naar kdp@p-i.be vóór 24 september 2021.

ZIT NIET TE LANG STIL ACHTER JE COMPUTER

Maar opgelet! Tijdens de oefeningen mag nooit  
pijn optreden: 

• neem de tijd om de juiste starthouding aan te nemen;

• voer de oefeningen langzaam en rustig uit zonder 
plotse bewegingen;

• blijf tijdens de oefeningen rustig doorademen;

• vaker kort oefenen is beter dan één keer lang;

• voer de intensiteit langzaam op;

• na de oefeningen moet je je goed voelen.

Have fun!

Starthouding:
Schuif naar voren op je stoel en zet je voeten 
met ongeveer 20 cm tussenruimte op de grond. 
De knieën zijn 90 graden gebogen. Leg je handen  
op de knieën en ga rechtop zitten.

Oefening 1 Draai cirkels met de schouders, terwijl de handen op de 
knieën blijven. Begin met 10 × voorwaarts, 10 × achterwaarts.

Oefening 2
Leg de linkerhand op de linkerschouder en de rechterhand op 
de rechterschouder. Draai cirkels met je ellebogen. Begin met 
10 x voorwaarts, 10 x achterwaarts.

Oefening 3
Links over de schouder naar achteren kijken, 2 seconden 
vasthouden. Rechts hetzelfde. Begin met 10 x naar links en  
10 x naar rechts.

Oefening 4

1.  Maak je rug rond en punt je schouders naar voren;  
 2 à 4 seconden vasthouden.

2.  Strek je rug en druk je schouders naar achteren;  
 2 à 4 seconden aanhouden.

Oefening 5

Beide armen langs de oren naar het plafond strekken, 
afwisselend met de linker- en rechterhand proberen hoger  
te reiken. De armen blijven gestrekt. Begin met 10 x links,  
10 x rechts 

Het team van Preventie en Interim heeft er altijd een erezaak van 
gemaakt om de uitzendsector een ruim en gevarieerd gamma 
van tools aan te bieden om de gezondheid en het welzijn van de 
uitzendkrachten te verzekeren. 
Daartoe hebben wij in de loop der jaren preventiecampagnes 
opgezet, samen met andere actoren uit de sector aan gerichte acties 
deelgenomen, themadagen georganiseerd, opleidingen verzorgd, 
informatie op onze websites geplaatst, enz. 
In dit nummer van PI News  willen we vooral een ander aspect van 
deze vele acties en het sensibiliseringsmateriaal van PI voorstellen:  
de PI-F ’s, de “model”-risicoanalyses en de instructiekaarten. 
Op onze website www.werkpostfiche.be, die, zoals de naam al 
aangeeft, geheel gewijd is aan de werkpostfiche, hebben wij namelijk 
in de rubriek “Bibliotheek” verschillende documenten geplaatst die 
zeer nuttig zijn voor iedereen die meer wil weten over bepaalde 
taken/functies of werkposten. 
Met de PI-F ’s bieden wij (in PDF-formaat) een overzicht van 
een typische functie die vaak het voorwerp uitmaakt van een 
uitzendcontract. In enkele bladzijden hebben wij alle informatie 
(vereisten, verplichtingen, risico’s en aandachtspunten) samengevat 
die kan helpen bij het opstellen van een functiebeschrijving voor deze 
typische werkpost.  Er zijn er al meer dan twintig! 

PI-F’S risicoanalyses en instructiekaarten
Met de risicoanalyses, die rechtstreeks uit de bovengenoemde 
PI-F ’s zijn overgenomen, bieden wij een soort analysetemplate (in 
Word-formaat), die kan worden aangepast, herwerkt of gewoon als 
inspiratie kan dienen voor het opstellen van optimale risicoanalyses.
Ten slotte bieden wij met de instructiekaarten een duidelijk en 
vereenvoudigd document van één bladzijde (voor- en achterkant) 
met de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
die moeten worden gedragen voor een volledige bescherming, de 
belangrijkste risico’s waarvan men zich bewust moet zijn en de 10 
gouden regels die men moet kennen om een functie uit te oefenen 
of op een bepaalde werkplek veilig te werken. 
Uiteraard worden deze documenten zowel in het Frans als in het 
Nederlands aangeboden. Al deze documenten, PI-F ’s, risicoanalyses 
en instructiekaarten, zijn het resultaat  van het gecombineerde werk 
van het PI-team en erkende preventieadviseurs in verschillende 
sectoren. Wij hopen van harte dat je ze nuttig zult vinden en dat ze 
je zullen helpen ons gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk 
het aantal ongevallen met uitzendkrachten te verminderen en hun 
veiligheid en welzijn te waarborgen. 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen met ideeën voor functies 
of werkposten die in PI-F ’s en kaarten moeten worden verwerkt, of 
om ons advies en commentaar te geven. 


