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Editoriaal

Januari - een moeilijke maand voor de 
mentale gezondheid

Telewerken 
Maak een succes van je online vergadering

2020 was geen doorsnee jaar. De coronapandemie heeft ons 
dagelijks leven danig veranderd en op de proef gesteld. De 
lange termijn gevolgen van dit scharnierjaar zullen nog even 
niet gekend zijn. Toch proberen we in dit korte artikel de impact 
van deze pandemie op de uitzendsector in te schatten. Een 
positieve balans. 

Tal van uitzendkrachten hebben het mogelijk gemaakt om de 
machine draaiende te houden tijdens de lockdown. Dit was 
ook dankzij de overige spelers binnen de uitzendsector zoals 
de consulenten, verbindingspersonen, preventieadviseurs, 
gebruikers, enz. die de uitdagingen van deze pandemie 
aangingen. Preventie en Interim heeft ook tijdens deze periode 
haar rol opgenomen om uitzendkrachten veilig en gezond aan 
het werk te laten. 

PI heeft ter ondersteuning van de bescherming van 
uitzendkrachten op de werkplek een praktische tool, de 
“Toolbox Covid-19” ontwikkeld. Aan de hand van vragenlijsten en 
check-listen kunnen de partners van de driehoek ‘uitzendbureau  
– gebruiker – uitzendkracht’ mogelijke besmettingen door het 
coronavirus mee voorkomen. De toolbox is beschikbaar onder 
de banner “Uitzendarbeid tegenover Covid-19” op de website 
van PI. In de sectorgids voor de uitzendsector PC 322 wordt ook 
verwezen naar de Toolbox Covid-19 (zie Fod Waso). 

Ook hunkeren wij, net als iedereen, naar 2021. In dit nieuwe jaar 
hopen we onze dagelijkse routine te hernemen. We wensen je 
een geweldig  jaar, vol geluk en in goede gezondheid, thuis en op 
het werk.

Marijke Bruyninckx
Directeur Preventie en Interim

EDITORIAAL
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Pascal Gybels werkt al tien jaar bij Luik Natie, een 
organisatie die actief is in transport, douane-expeditie 
en (koude) opslag. Binnen de onderneming is hij intern 
preventieadviseur en backoffi  ce-verantwoordelijke. Luik 
Natie telt 120 werknemers die werken als bediende, 
havenarbeider of vrachtwagenchauff eur en is onderworpen 
aan de Seveso-wetgeving. Omdat deze organisatie actief 
is in het Antwerpse havengebied, werken ze nauw samen 
met de interne preventiedienst voor bescherming op het 
werk van de haven.

Welk eff ect had Covid-19 op de aanwerving van 
uitzendkrachten in Luik Natie? 

Omwille van de Covid-19 pandemie werd de sollicitatie procedure 
volledig gereorganiseerd en gedigitaliseerd. De eerste stappen 
van het selectieproces verlopen louter digitaal. Hierdoor moet 
de uitzendkracht niet enkel over het juiste profi el beschikken, 
maar is er een zekere digitale geletterdheid nodig. De drempel 
voor het vinden van een geschikte uitzendkracht ligt hoger. 

Hoe wordt het onthaal van uitzendkrachten geregeld 
met Covid-19?

Ons familiaal karakter staat centraal in onze bedrijfscultuur 
en daarom vinden we integratie van nieuwe werknemers en 
uitzendkrachten heel belangrijk. De directe leidinggevende 
organiseert het onthaal en opleidingen worden voorzien door 
Ocha, het opleidingscentrum van de haven van Antwerpen. 
Door Covid-19 zijn er slechts een beperkt aantal deelnemers 
toegelaten binnen de opleidingen met verschuivingen als gevolg. 
Daarnaast heeft de inloopperiode van de vrachtwagenchauff eurs 
een grote impact op de nodige arbeidsmiddelen. Luik Natie 
heeft een buddysysteem waarbij een ervaren vrachtwagen-
chauff eur de nieuwe werknemer begeleidt. Omdat er slechts 
één chauff eur per vrachtwagen toegelaten is, wordt er telkens 
een tweede vrachtwagen voorzien voor de nieuwe werknemer. 

Hoe hebben jullie de communicatie rond de Covid-19 
maatregelen aangepakt? 

Bij het uitwerken van de communicatiestrategie zijn we vertrokken 
vanuit onze kernwaarde, de familiale cultuur. In deze onzekere 
periode willen we een gevoel van eenheid creëren tussen de 

werknemers, de hiërarchische lijn en het management. We 
voelen ons nauw betrokken bij het welzijn van onze werknemers 
en willen hun gezondheid verzekeren. Daarom brengen we 
hen op de hoogte van de belangrijkste interne en externe 
coronamaatregelen. De contactgegevens van de interne actoren 
binnen dit coronabeleid werden verspreid en we moedigen onze 
werknemers aan om het zekere voor het onzekere te nemen en 
vragen te stellen waar nodig. 

Zijn er extra maatregelen genomen om het psycho sociaal 
welzijn van de werknemer te bevorderen?

Om de impact van de crisis op het mentaal welzijn te beperken, 
proberen we regelmatig een positieve boodschap te brengen. 
Ondanks de moeilijke periode blijft onze organisatie functioneren. Dit 
is te danken aan de inzet van onze werknemers en uitzendkrachten. 
Om hen te bedanken sturen we vanuit het directieteam geregeld 
bedankingsberichten en positieve boodschappen. 

Wat brengt de toekomst nog?

Momenteel zijn we bezig met de afwerking van ons nieuw 
magazijn dat de diepvriescapaciteit zal verdrievoudigen. Om 
een veilige tewerkstelling in dit magazijn te verzekeren, gaat een 
deel van onze medewerkers extra opleidingen volgen. Daarnaast 
komt er volgend jaar een volledig nieuwe ICT-infrastructuur. 
Dankzij deze vernieuwingen denken wij klaar te zijn voor het 
postcovid-19 tijdperk. 

INTERVIEW
Preventie in coronatijden
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De basisopleiding “Preventie en bescherming op het werk” blijft 
ook in 2021 een vaste waarde. De Franstalige opleiding zal van 
start gaan in februari 2021 gedurende 6 weken (1 dag/week). 
De Nederlandstalige opleiding is gepland in de loop van de 
maand oktober. De geslaagde deelnemers ontvangen het 
certifi caat van preventieadviseur niveau III.

Méér informatie op www.p-i.be/nl/opleidingen. Geïnteresseerd?
Mail jouw gegevens via kdp@p-i.be. We houden je vervolgens 
op de hoogte van de lesdagen in 2021!

OPLEIDINGEN Preventie en bescherming op het werk

De opleiding “Preventiebeleid bij Uitzendarbeid”, als aanvulling op 
de basisopleiding van Federgon “Sociale wetgeving en welzijn op 
het werk – uitzendarbeid” wordt eveneens verdergezet in beide 
landstalen in 2021, hetzij fysiek, hetzij online. Deze opleiding is van 
kortere duur (2u00 à 2u30) en is volledig gratis. 

De data van deze opleidingen zijn terug te vinden op onze website:
www.p-i.be/nl/opleidingen/preventiebeleid-bij-uitzendarbeid.
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Op 1 oktober 2020 is PI erin geslaagd om in Brussel 
coronaveilig een fysieke studiedag met zo’n 100 
aanwezigen te organiseren met als centraal thema 
“arbeidsongevallen bij uitzendkrachten”. In dit artikel 
zoomen we even in op enkele van de meest opvallende 
conclusies van de studiedag.

De weg naar minder geweigerde arbeidsongevallen 

Fedris presenteerde cijfers waaruit bleek dat er in de 
uitzendsector meer arbeidsongevallen worden geweigerd dan 
het nationaal gemiddelde. Voor 2019 bleken 20,8% van alle 
aangegeven arbeidsongevallen van uitzendkrachten geweigerd 
door de verzekeraars (nationaal gemiddelde: 13,2%). Bij de 
woon-werkongevallen liep dat zelfs op tot ruim 30%.

Een onmiddellijke melding van het ongeval door de 
uitzendkracht aan een leidinggevende bij de gebruiker 
(en aan het uitzendbureau) is cruciaal. Wachten tot 
’s anderendaags verlaagt de kans om te kunnen bewijzen dat 
letsels het gevolg zijn van bijvoorbeeld een val met de fi ets op 
weg naar de uitzend-job. Getuigen hebben van het ongeval 
kan zeker helpen.

Uitzendbureaus zorgen voor de aangifte van ongevallen 
met uitzendkrachten. Het is aan de verzekeraars om te 
beoordelen of een arbeidsongeval al dan niet aanvaard 
wordt. Een goed ingevulde aangifte (goede beschrijving 
van het ongeval, vermelding van getuigen, contactpersoon bij 
gebruiker, volledige loongegevens,… ) helpt om een ongeval 
goed te kunnen inschatten.

Verzekeraars stellen regelmatig bijkomende vragen aan 
de uitzendkracht als iets niet duidelijk is. Vaak komt hierop 
geen antwoord van het slachtoff er. Uitzendbureaus zouden 
hier een ondersteunende rol kunnen spelen. Zeker bij 
anderstalige uitzendkrachten.

Het ontbreken van een bewijs van een letsel is een ander 
knelpunt bij de weigering van arbeidsongevallen. Het kunnen 
voorleggen van een door de behandelende arts ingevuld 
medisch attest (van eerste vaststelling) kan het verschil 
maken voor het al dan niet aanvaarden van het ongeval.

STUDIEDAG 
         Focus op arbeidsongevallen

Met z’n allen veilig op de fi ets

Het aandeel van verkeersongevallen bij de arbeidsongevallen 
zit al enkele jaren in stijgende lijn. De gevolgen zijn ook vaak 
ernstig. Verkeersongevallen verdienen dus extra aandacht. Op 
de studiedag stonden we vooral stil bij fi etsongevallen.

Eén op de zes werknemers in Vlaanderen fi etst naar het werk. 
Dat is sportief, ecologisch en gezond. Keerzijde van de medaille is 
dat de laatste 5 jaar het aantal ongevallen met fi etsers met ruim 
30% is gestegen, zo bleek uit cijfers die Allianz presenteerde. De 
stijgende populariteit van bijvoorbeeld elektrisch ondersteunde 
fi etsen is hier niet vreemd aan. 

De kans op een ongeval stijgt als je begint te rijden met een 
nieuw vervoermiddel. VSV brak een lans om veilig te fi etsen. Alles 
start met het beheersen van de fi ets (starten, stoppen, balans,…). 
Daarnaast is het kennen van de verkeersregels, het herkennen 
van risico’s in het verkeer én het anticiperen van levensbelang. 
Ook strategie speelt een rol: welke fi ets is het meest geschikt? 
Kies ik de snelste of de veiligste weg? En ken ik de weg als 
uitzendkracht, die regelmatig naar nieuwe werkplekken peddelt?

Veiligheid in het verkeer staat alvast op de agenda van PI voor 
2021. Bij jou ook?

Het belang van psychosociale aspecten

Bij het onderzoek van arbeidsongevallen met uitzendkrachten 
wordt vaak niet stilgestaan bij mogelijke psychosociale aspecten 
die een rol spelen bij het ongeval. Toezicht Welzijn op het Werk 
stelde een tool in de vorm van een checklist voor die hierbij kan 
helpen. De checklist bevat 7 rubrieken, zoals vragen naar de 
competentie om een taak uit te voeren (Voldoende opleiding? 
Duidelijke taakomschrijving? Instructies gekregen?). De tool polst 
verder naar zaken die ook voor uitzendkrachten relevant kunnen 
zijn, zoals werkonzekerheid, veranderingen in de organisatie van 
het werk, werklast, werkrelaties en het veiligheidsklimaat bij de 
gebruiker.

Deze checklist is niet enkel nuttig bij het onderzoek na een 
arbeidsongeval, maar is ook een handig en laagdrempelig 
preventief middel.

Je vindt de checklist ook op 
www.p-i.be/nl/themas/arbeidsongevallen
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Download hier de presentaties:
www.p-i.be/nl/Een_succesvolle_studiedag_desondanks_
Covid-19
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dagelijkse behoefte aan voedingsvitamines 
en stelt dat werknemers ook nood hebben 
aan een dagelijkse dosis ‘arbeidsvitamines’ 
zoals deze opgesomd in de fi guur 
hiernaast. Een te lage score op één of 
meerdere ‘arbeidsvitamine(s)’ leidt tot 
een verminderd welbevinden van de 
werknemer op de werkplek (Warr, 2007). 

Warr’s raamwerk kan gebruikt worden als 
basis van preventiecampagnes om het 
mentaal welbevinden van werknemers 
en uitzendkrachten op de werkplek te 
bewaken. Als we teruggrijpen naar de 
recente “Onthaalcampagne” van PI dan zijn 
de arbeidsvitamines voor de uitzendkracht 
‘autonomie’, ‘supervisie’, ‘sociaal contact’ 
en ‘duidelijkheid’. Een goede match tussen 
de uitzendkracht en zijn toegewezen 
opdracht bij de gebruiker maakt dat uit -
zendkrachten over de ‘vereiste vaardig-
heden’ beschikken en er een hoger gevoel 
van ‘betekenisvolheid’ is. Daarnaast zijn 
uitzendkrachten terughoudender om 
arbeidsomstandigheden bij de gebruiker 
aan te kaarten. Hierdoor ervaren uitzend- v.
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Tijdens de maand januari voelen vele 
mensen zich neerslachtig. Het is een 
periode die volgt op de feestdagen, de 
dagen zijn donker en kort en vanaf de 
tweede helft van januari zijn de meesten 
hun goede voornemens al in het water 
gevallen. Volgens de Britse psycholoog 
Cliff  Arnall zou de derde maandag 
van januari de meest deprimerende 
dag van het jaar zijn, Blue Monday. 
Arnall ontdekte dit fenomeen in 2005 
als resultaat van een onderzoek naar 
ziekmeldingen en zelfmoorden van werk- 
nemers. Naast arbeidsveiligheid en 
gezond heid sensibiliseert Preventie en 
Interim (PI) ook rond het welbevinden 
van de uitzendkrachten. PI maakt in deze 
eerste PI News van 2021 ruimte vrij om 
de oorzaken van het verlaagd mentaal 
welbevinden van werknemers op het werk 
te bespreken. 

In 2007 werd het Warr’s vitamins model 
ontwikkeld als mogelijke tool om het 
mentaal welbevinden op het werk beter te 
begrijpen. Dit model is een metafoor op de 

JANUARI Een moeilijke maand voor de mentale gezondheid

Als er één positieve noot was in het sombere jaar 2020 van Covid-19,
dan was het wel de mogelijkheid om correct te telewerken, tenminste 
een paar dagen per week. Niettegenstaande telewerken voor 
velen een (aangename) vernieuwing is, heeft het ook een aantal 
onverwachte kleine onaangenaamheden met zich meegebracht, in 
het bijzonder tijdens de bewuste “online vergaderingen”. Daarom 
geven we in deze PI-News  drie kleine tips mee om als een pro “online 
vergaderingen” bij te wonen. 

Nu velen onder ons al maanden gewend zijn aan thuiswerken, 
is er geen excuus meer om niet te weten hoe een microfoon en 
een webcam werken. Er is ook geen excuus om de verschillende 
programma’s met betrekking tot videoconferenties niet (een beetje) 
onder de knie te hebben. 

Uiteraard dien je hiervoor niet uitgerust te zijn met een 4k webcam 
en een microfoon van 200 euro, en hoef je geen Zoom/ Google Meet/ 
Teams/ WebEx/ enz. expert te zijn, maar het is niet meer mogelijk om 
je achter je scherm te verschuilen en te zeggen dat je niet weet hoe 
het allemaal werkt. 

Dus de eerste tip van PI is: als je niet weet hoe je de camera 
opstart en verbinding maakt om vergaderingen bij te wonen, 
wacht dan niet tot het allerlaatste moment, maar probeer alle 

tools uit alvorens de vergaderingen van start gaan. 

Ten tweede mag je nooit vergeten dat, ook al ben je tijdens 
online vergaderingen niet daadwerkelijk op je werkplek (en 
dat is cool), je deze toch zou moeten voorbereiden alsof je 

er verondersteld bent te zijn. Inderdaad, als je erin slaagt om een 
beetje de werksfeer na te bootsen en je de lieve gezichten van je 
collega’s ziet (bijvoorbeeld Nathalie van de boekhouding en Bertrand 
van de IT-afdeling), mag je nooit vergeten dat de vergaderingen 
daadwerkelijk thuis worden gehouden, in je persoonlijk kantoor, in 

TELEWERKEN Maak een succes van je online vergadering
je slaapkamer of in die beroemde salon, waarover je zo veel praat 
in de cafetaria. Vergeet dus niet je achtergrond te ”blurren”, zodat 
je collega’s geen privé-zaken ontdekken die misschien voor altijd 
privé hadden moeten blijven. Om te voorkomen dat ze onbedoeld je 
partner zien, die je een kop koffi  e brengt in nachtkledij, niet bewust 
zijnde dat je online bent. En vergeet niet je aan te kleden alsof je 
echt gaat werken. Vooral als je het type persoon bent die graag 
begint te werken van zodra je uit bed springt, in je pyjama, en pas 
een outfi t aantrekt als de werkgever belt. Er is niets pijnlijker dan te 
beseff en dat je eigenlijk alleen maar een slip onder je shirt droeg 
toen je, om één of andere toevallige en betreurenswaardige reden, 
nonchalant voor de camera ging staan en vergat dat je gefi lmd werd. 
Dat is dus het tweede advies van PI: kleed je voor telewerken op 
dezelfde manier als op de werkvloer.

Tenslotte nog een laatste tip, misschien wel de belangrijkste 
van allemaal, die rechtstreeks volgt uit de eerste twee: 
telewerken is net hetzelfde als werken op de werkvloer. 

Het klinkt misschien simplistisch, maar de regels die het ene beheersen 
moeten ook het andere beheersen. Vooral bij het organiseren van 
vergaderingen. Het feit dat je collega’s “ver weg” zijn betekent niet dat 
ze niet aan het werk zijn en dat je om de haverklap vergaderingen 
moet organiseren om ervoor te zorgen dat iedereen aan het werk 
blijft. Vergeet nooit dat het organiseren van onophoudelijke online 
vergaderingen, die misschien met een gewone email zouden kunnen 
opgelost worden, de workfl ow van alle medewerkers zéér snel kan 
verlammen en het plezier van online vergaderingen kan bederven.

Kortom, het enige échte recept om telewerk aangenaam te maken is 
om het voor te bereiden met hetzelfde respect en dezelfde aandacht 
voor jezelf en voor de anderen als die je zou geven aan je werk op de 
werkplek. 

May the internet connection be with you....

Bron: Warr, P. (2007). Work, happiness, and 
unhappiness. Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers.

krachten als tekort aan arbeidsvitamines 
een lagere ‘fysieke bewaking’ en ‘supervisie’.  
Consulenten kunnen dit opvangen door 
een luisterend oor te bieden en proactief 
de arbeidsomstandigheden van de uitzend-
 kracht te bevragen. 

TIP
1

TIP
2

TIP
3

WARR’S ARBEIDSVITAMINES
1  Beloning
2 Betekenisvolheid
3 Billijkheid
4 Carrièremogelijkheden
5 Fysieke bewaking
6 Supervisie
7 Autonomie
8 Duidelijkheid
9 Functie-eisen
10 Sociaal contact
11 Taakvariatie
12 Vereiste vaardigheden
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