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EEN DAG VAN DE VERBINDINGSPERSONEN ZONDER RISICO
Op 10 december 2019 organiseerde Preventie en Interim zijn 
“Dag van de Verbindingspersonen” in de lokalen van FEDERGON 
gelegen in Tour en Taxis.

Marijke Bruyninckx, Directeur van Preventie en Interim wees in 
haar welkomstwoord erop dat PI een volwassen sectorale dienst 
is geworden. PI kan vandaag buigen op sterk uitgebouwde 
websites voor zijn leden en beschikt over de databanken PI-A en 
PI-M m.b.t. de arbeidsongevallen en gezondheidsonderzoeken 
van uitzendkrachten. PI is klaar om zijn volgende opdracht – 
studie van arbeidsongevallen van uitzendkrachten – in de 
komende jaren uit te bouwen.

Als sprekers werden achtereenvolgens Carl Bols, Ingenieur en 
Preventieadviseur niveau I en Mustapha Yachou, Directeur IDPBW 
bij Net Brussel uitgenodigd. Afsluiter was een korte, maar zeer 
interessante voorstelling van de mobiele applicatie Fibricheck 
door Mathis Gelens. Carl Bols friste onze kennis op over 
risicoanalyse en ging dieper in op de defi nitie, de draagkracht en 
het belang ervan, terwijl de presentatie van Mustapha Yachou 
(waarvan je hierna een interview terugvindt) ons geleerd heeft 
hoe een bedrijf van openbaar nut Net Brussel werkt en haar 
beheer van risico’s en ongevallen tijdens de afvalophaling.

Dag van de Verbindingspersonen

Presentatie door Mustapha Yachou

Presentatie door Carl Bols
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Mustapha Yachou, ingenieur Scheikunde en preventieadviseur 
(Niv. I), is directeur IDPBW (Interne Dienst Preventie en 
Bescherming op het Werk) van Net Brussel. Een ontmoeting.

Waarom doet Net Brussel beroep op uitzendkrachten?
Het gebruik van uitzendkrachten is vooral nodig in de 
zomerperiode, wanneer we extra vrachtwagenchauff eurs nodig 
hebben om onze vaste werknemers te vervangen die dan met 
vakantie gaan. Voor andere functies gebeurt dit eerder geval 
per geval en veeleer op uitzonderlijke basis.

Met hoeveel zijn ze?
Van de ongeveer 500 vrachtwagenchauff eurs die gedurende 
het jaar werkzaam zijn, rekenen we 30 tot 50 uitzendkrachten 
(dit varieert van jaar tot jaar). Belangrijk om weten is dat alleen 
uitzendkrachten worden ingezet bij dringende operationele nood. 
We werken daarom bij voorkeur met tijdelijke chauff eurs die al 
opdrachten voor ons hebben uitgevoerd, want ze kennen het 
bedrijf al waaronder de interne regels, onze cultuur, het tempo en 
de rondes.

Wat zijn de risico’s voor deze tijdelijke chauff eurs?
Aangezien chauff eurs in hun cabine zitten is het risico van 
contact met afval vrijwel onbestaande. Daarom zijn chemische of 
biologische agentia, belangrijk in verband met afvallaadbakken, 
niet opgenomen in hun werkpostfi che. Anderzijds hebben deze 
uitzendkrachten wel te maken met risico’s van fysieke aard. Denk 
hierbij vooral aan de impact van trillingen op het hele lichaam, 
vooral met betrekking tot de (slechte) wegen van Brussel. We 
merken ook op dat ze onderhevig zijn aan psychosociale risico’s. 
Bijvoorbeeld het urenlang rijden met constante aandacht voor 
de snelheid van de vrachtwagen, de collega‘s-laders, het verkeer, 
het is zeer belastend met als gevolg een bron van stress.

Meer in het algemeen, laat het ons eens hebben over 
arbeidsongevallen bij Net Brussel?
De top van onze ongevallenstatistieken bevat alle arbeids-
ongevallen met betrekking tot het contact met afval en lading. 
Dit treft dus slechts zeer (zeer) zelden de chauff eurs, en dus nog 
zeldzamer de uitzendkrachten.

Kijken we naar de details, dan onderscheiden we zes grote 
categorieën van arbeidsongevallen waarin ook chauff eurs kunnen 
betrokken zijn. Ten eerste, iets meer dan één derde van de erkende 
arbeidsongevallen (168 in 2018, om een idee te hebben), zijn 
ongevallen met betrekking tot het “heff en en tillen van ladingen”. 
In de tweede plaats zijn er de ongevallen met vallen en uitglijden. 
Dit overkomt zowel de laders, die uitglijden en vallen op een 
bevroren of natte weg, struikelen over een loszittende kassei, 
enz., als de chauff eurs, die bijvoorbeeld glijden van het opstapje 
bij het in- en uitstappen van de vrachtwagen. Op de derde 
plaats (iets minder dan één ongeval op 10) komen de prik – en 
snijongevallen. Tot slot hebben we de verkeersongevallen 
(1 van de 20) en de spuit- en spatincidenten (3% van de gevallen). 
Als allerlaatste hebben we de ongevallen met betrekking tot 
“mechanische behandeling” (bijvoorbeeld wanneer een container 
de voet van een lader verplettert). 

Welke maatregelen biedt de Interne Dienst Preventie 
en Bescherming op het Werk aan uitzendkrachten, 
waaronder het onthaal in het bijzonder, om deze 
risico’s te ‘‘voorkomen’’?
In Net Brussel krijgen alle uitzendkrachten, in vergelijking met de 
vaste werknemers een versnelde, maar zeer grondige opleiding. 
Deze opleiding is onder de vorm van een doorgedreven en 
uitgebreide “onthaalprocedure.”

Na een voorafgaande rijtest - opdat deze tijdelijke chauff eurs de 
nodige technische vaardigheden en bekwaamheden hebben -  
volgt een opleiding van twee dagen.

De eerste dag is theoretisch en gepersonaliseerd. Uitzend-
krachten krijgen informatie over veiligheid, ergonomie op het 
werk, een samenvatting van hygiënerichtlijnen met betrekking 
tot de werkkledij, de lichamelijke hygiëne en informatie over 
werktijden. Ze krijgen ook een uitleg van de oproepprocedures 
op onze radiozender in geval van incidenten of om de 
hiërarchische lijn te verwittigen. Tot slot bespreken we in detail 
de te volgen procedures in geval van ongevallen: hoe de directe 
leiding te informeren, wat te doen, wat te communiceren, enz.

De tweede dag is technischer en vindt plaats op het terrein. 
Uitzendkrachten, naast onze technische opleiders, worden 
geconfronteerd met situaties waarin ze kunnen oefenen wat ze 
de dag daarvoor hebben geleerd. Bijvoorbeeld, om er maar een 
paar te noemen, zullen ze moeten aantonen dat ze weten hoe ze 
de “eerste stap” kunnen bereiken: het sleutelmoment voor een 
afvalinzamelingsronde waarbij de bestuurder en de laders het 
voertuig moeten inspecteren, de goede staat ervan, de brandstof, 
of er geen probleem is met één van de verschillende apparaten 
en zo ja, wat er dan moet gebeuren.

In feite kunnen we zeggen dat we, gezien de grote complexiteit 
van onze activiteiten, graag onze uitzendkrachten deze twee 
dagen van opleiding geven. Dit getuigt immers van een serieus 
en correct onthaal wat trouwens één van de belangrijkste 
fundamenten van risico-en ongevallenpreventie is.

INTERVIEW

Net Brussel is een organisatie van algemeen nut van 
ongeveer 2.800 arbeiders die verbonden is aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De hoofdactiviteit is het inzamelen 
van afval en het opruimen van regionale wegen. Het bedrijf 
werkt 24/24 en 7/7, 365 dagen per jaar, ten voordele van 
de 1.200.000 Brusselse bewoners, de 350.000 dagelijkse 
pendelaars in de stad en de jaarlijkse 3.300.000 bezoekers.

Mustapha Yachou, directeur IDPBW van Net Brussel, op 10 december 
2019 in Tour en Taxis.
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Het onthaal is een belangrijke stap in het garanderen van 
de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten op 
een nieuwe werkplaats en in een vreemde omgeving. Het 
gebeurt echter meer dan eens dat deze verplichte fase 
verwaarloosd wordt. Preventie en Interim zal daarom in 
2020 een campagne lanceren om de aandacht te vestigen 
op het belang van het onthaal voor de preventie.

Het onthaal: een dubbele rol

Het is van essentieel belang dat de gebruiker informatie 
en ondersteuning biedt aan nieuwe werknemers in zijn 
bedrijf. Door middel van de werkpostfi che en de informatie 
verleend door de gebruiker is het uitzendbureau 
verantwoordelijk voor het inlichten van de uitzendkracht 
over de aard van de opdracht, van de werkpost, de 
gezondheidsrisico’s, de preventiemaatregelen, de 
persoonlijke beschermingsmiddelen en de werkkledij die 
hij eventueel zal moeten dragen.

Deze uitwisseling van informatie gaat over de toekomstige 
werkpost, maar het is aan de gebruiker om specifi eke 
instructies te geven met betrekking tot de veiligheid en 
de gezondheid van de uitzendkracht op de werkplek zelf. 
Dit is informatie waarover het uitzendbureau niet 
beschikt. De gebruiker bepaalt zelf deze informatie 
om het onthaal van de uitzendkracht op de vloer te 
verwezenlijken.

Een sensibiliseringscampagne

De essentiële rol van informatie bij ongevallenpreventie 
is reeds voldoende aangetoond. Maar voor organisaties 
waarin het onthaal van nieuwe werknemers geen deel 
uitmaakt van de preventiecultuur of die, meer in het 
algemeen, nog steeds niet voldoen aan hun verplichtingen 
op het gebied van welzijn op het werk, zijn de argumenten 
vaak dezelfde: geen tijd, onvoldoende personeel, iedereen 
leert “on the job”, het werk is dringend, het volstaat om 
gewoon een beetje voorzichtig te zijn,... Maar méér 
dan welke andere nieuwe werknemer ook wordt de 
uitzendkracht, die in noodgevallen of voor een korte tijd 
wordt aangeworven, in vele gevallen niet correct onthaald.

Via een campagne die gericht is op zowel de gebruiker, de 
uitzendbureaus en de uitzendkracht zelf, wil PI ons eraan 
herinneren hoe het onthaal een essentieel onderdeel van 
het welzijn op het werk is. Het is in ieders belang dat deze 
stap niet gehaast of erger nog, onbestaand is. Ongevallen 
zijn een bron van kosten voor het uitzendbureau en de 
gebruiker, maar ook een oorzaak van inkomensverlies en 
leed voor de uitzendkracht zelf.

Verschillende media

De campagne zal daarom deze verschillende doelgroepen 
aanspreken via verschillende media. Dit zal worden verspreid 
door middel van interne (websites, PI-publicaties) en externe 
kanalen (pers, partners) gedurende het hele jaar.

PI LANCEERT EEN 
SENSIBILISERINGSCAMPAGNE 
ROND ONTHAAL VAN UITZENDKRACHTEN

Ter gelegenheid van zijn 20ste verjaardag organiseerde 
Preventie en Interim gedurende 2019 een leerrijke 
online-wedstrijd, speciaal voor consulenten en 
kantoormedewerkers van uitzendbureaus.

De wedstrijd was gratis en enkel toegankelijk via de 
applicatie op de website www.p-i.be.
Alléén consulenten en kantoormedewerkers van een 
Belgisch uitzendbureau mochten hieraan deelnemen. 
De wedstrijd werd twee keer georganiseerd: in april/mei 
en in oktober/november.

Door 10 vragen over veiligheid en preventie op het werk 
én een schiftingsvraag in te vullen, was het mogelijk om 
één van de 6 cadeaubonnen ter waarde van 200 euro te 
winnen, om te verzilveren in een resort van Center Parcs 
voor een verblijf naar keuze. 

We telden in totaal 693 deelnemers over de 2 sessies
• Antwoorden eerste sessie: 1 a, 2 a, 3 d, 4 c, 5 d, 6 b, 7 c, 9 d, 10 b
• Antwoorden tweede sessie: 1 c, 2 a, 3 c, 4 b, 5 c, 6 b, 7 a, 9 b, 10 a

Schiftingsvraag: 29.427 oordopjes
De drie deelnemers uit elke sessie, die alle vragen juist 
beantwoord hebben en die het dichtst de oplossing van 
de schiftingsvraag benaderd hebben zijn: 
•  Uit de sessie april/ mei: VOS Roel van ASAP.BE Geel, 

GEVERS Ben van STARTPEOPLE (Dendermonde GT) en 
VERHEYEN Verona-Ramona van KONVERT Izegem.

• Uit de sessie oktober/november: SCHOCKAERT Maud van 
RECREWTMENT Gent, UYTTERHOEVEN Tine van RANDSTAD 
Leuven en PAUWELS Mikaël van WERKERS IN UITZENDEN  Lier.

Zij werden persoonlijk verwittigd. Wij wensen hen veel 
vakantieplezier!

QUIZ Wedstrijd PI voor consulenten en kantoormedewerkers
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In het voorjaar van 2020 wordt een opleiding voor 
Franstaligen georganiseerd, eveneens wekelijks op dinsdag, 
beginnend op 18 februari 2020 en eindigend op 31 maart 
2020 (er zal géén les zijn op 25 februari 2020). De kostprijs 
is 790 euro, waarin begrepen: de syllabus en documentatie, 
de infrastructuur, logistiek en catering. De opleiding wordt 
afgesloten met een bedrijfsbezoek.

Hoe inschrijven? 
Via de website van PI (www.p-i.be) waar ook het gedetailleerd 
programma kan geraadpleegd worden.
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Wedstrijdvragen
1. Wie is volgens de welzijnswet verantwoordelijk voor de 

veiligheidsschoenen van de uitzendkracht?
a. Het uitzendbureau
b. De gebruiker
c. De arbeidsarts

2.   PI heeft  in september 2019 een vernieuwde website gelanceerd. 
Deze geeft meer uitleg over: 

a. Medische onderzoeken
b. Werkpostfi che
c. Arbeidsovereenkomsten

3. Het is verboden een uitzendkracht te werk te stellen aan een 
werkpost als:

a. Het onthaal door de gebruiker niet geregistreerd wordt op de werkpostfi che
b. De gebruiker stelt geen werkpostfi che ter beschikking (en het betreft een 

werkpost met gezondheidsrisico’s)
c. De werkpostfi che is niet ondertekend door de uitzendkracht

WEDSTRIJD

Preventie en Interim heeft in het najaar van 2019 opnieuw 
met succes zijn Nederlandstalige Basisopleiding niveau III 
“Preventie en bescherming op het werk” op maat van de 
uitzendsector georganiseerd. 
De 16 cursisten konden inzicht verwerven in de rol van het 
uitzendbureau en de gebruiker om uitzendkrachten veilig 
aan het werk te zetten. De zesdaagse werd afgesloten op 
12 november 2019 met een georganiseerd bezoek aan
de fi rma Solvay, gevestigd te Neder-Over-Heembeek, 
waar de deelnemers hartelijk werden ontvangen door 
Pierre Depret, Directeur van de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk en de gids, 
Geert Vierendeels.

De groep kreeg eerst een inkijk in de verschillende facetten 
van het preventiebeleid binnen de onderneming. Nadien werd 
de theorie getoetst aan de praktijk en bracht de groep een 
bezoek aan de mechanische labo’s, waar testen plaatsvinden 
op composietmateriaal, met als afsluiter een bezoek aan 
de 3D printers. De toekomstige preventieadviseurs werden 
getriggerd om de ruimten kritisch te beoordelen op het 
mogelijk bestaan van risico’s en om maatregelen te bedenken. 
De fi rma Solvay is een voorbeeld op vlak van preventie.  
De geslaagden ontvingen het certifi caat “Basiskennis preventie 
en bescherming op het werk.”

Een nieuw jaar begint, vol met goede voornemens… Dus pak eindelijk eens 
die “vervelende” klusjes aan! Wij helpen je alvast een beetje. Je kan deze 
keer een waardebon van 60 euro winnen te besteden in Brico/
BricoPlanit van je keuze. Los de volgende vragen op én vergeet de 
schiftingsvraag niet. Veel geluk!

BASISOPLEIDING Preventie en bescherming op het werk

De winnaar van de cadeaucheque van ICI PARIS XL ter waarde 
van 60 euro is Annelies DELEERSNYDER van VIND! Waregem. 
Zij gaf het juiste antwoord op de rebus en benaderde het dichtst 
de schiftingsvraag.
Het woord dat we zochten in de rebus was: WERKPOSTFICHE; 
het antwoord op de schiftingsvraag: 49 e-mails.

Schiftingsvraag: 
Hoeveel veiligheidsagenda’s werden er besteld van 01/10/2019 
tot en met 31/10/2019? Stuur je antwoorden vóór 15/02/2020 naar 
info@p-i.be.

4.   Voor welke activiteit is inenting met tetanus niet verplicht? 
(Tip: check de vaccinatiefi che) 

a. Kippenslachterij 
b. Tandartspraktijk
c. Verbranding van vuilnis

5.   Wat heeft er de hoogste prioriteit binnen de hiërarchie van de 
veiligheidsaanpak?

a. Zorg voor collectieve bescherming, zo zijn alle werknemers beschermd
b. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen
c. Elimineer het gevaar

VEILIGHEIDSAGENDA VOOR 
UITZENDKRACHTEN 2020   
Onze veiligheidsagenda 2020 is nog steeds beschikbaar 
in beide talen.
Profi teer van de komende weken om hem alsnog aan 
te bieden aan uw uitzendkrachten en jobstudenten.

Bestellen kan via:
www.p-i.be/nl/
sensibilisering/

sensibiliseringsmateriaal/
bestellen

NL_P&I Nieuwsbrief_jan_2020.indd   4 6/01/20   14:40


