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Info-pagina in tijden van COVID-19

EDITORIAAL

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

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

OKTOBER 2020OKTOBER 202000Sa v e  t h e  d a t e  0 1 / 10/20Sa v e  t h e  d a t e  0 1 / 10/20
Al maanden heeft de coronapandemie ons allemaal in haar greep.Al maanden heeft de coronapandemie ons allemaal in haar greep.

Preventie en Interim heeft noodgedwongen zijn studiedag Preventie en Interim heeft noodgedwongen zijn studiedag ‘Arbeidsongevallen bij ‘Arbeidsongevallen bij 
uitzendkrachten’ uitzendkrachten’  naar  naar 1 OKTOBER 20201 OKTOBER 2020 verplaatst. verplaatst.

Dit is de nieuwe Save the date voor deze nieuwe datum!Dit is de nieuwe Save the date voor deze nieuwe datum!

Werken hieraan mee:  Werken hieraan mee:  FOD WASO – ALLIANZ – VAN BREDA - FEDRIS – LIANTIS – FOD WASO – ALLIANZ – VAN BREDA - FEDRIS – LIANTIS – 
KEOLIS – DECKERS & JOASSART - VSVKEOLIS – DECKERS & JOASSART - VSV

Info en inschrijving : Katie.DePauw@p-i.beInfo en inschrijving : Katie.DePauw@p-i.be

Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten bij gebruikers is een dagdagelijks routine voor uitzendkantoren. Toch is 
2020, zoals we vandaag de dag allemaal weten, geen klassiek jaar. Met de wereldwijde crisis van de Covid-19 pandemie 
is er veel veranderd. Soms tijdelijk, soms voor altijd. De Covid pandemie heeft impact op de wereldeconomie, tijdelijke 
werkloosheid, gedwongen thuiswerk, sectoren die in moeilijkheden verkeren...

Voor Preventie en Interim blijft het bewaken van veiligheid en gezondheid van de uitzendkrachten bij de gebruiker prioritair. 
Net zoals het team van PI ter beschikking blijft voor ondersteuning en adviezen rond vragen over preventie en bescherming 
van uitzendkrachten op de werkplek.

In deze editie van de PI-News van september 2020 worden de activiteiten, welke PI de laatste maanden heeft uitgewerkt, 
kort toegelicht. Op de website van PI is er onze “Covid-Tool” met daarin de laatste stand van zaken m.b.t. preventie 
van Covid-19 op de werkplek. Er werd gewerkt aan een nieuwe versie van de Centrale Gegevensbank PI-M. 
Maak kennis met onze nieuwe bewustmakingscampagne over het onthaal van uitzendkrachten en raadpleeg 
de data van onze opleidingen in het najaar van 2020 (ook via onze website www.p-i.be/nl/opleidingen).

Tot slot organiseert PI op 1 oktober een studiedag over Arbeidsongevallen bij Uitzendkrachten voor 
iedereen die te maken heeft met uitzendkrachten.

We wensen je veel leesplezier. 

Marijke Bruyninckx
Directeur Preventie en Interim

STUDIEDAG Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

Interview “Veilig op weg met Keolis”

Campagne “onthaal”:    
een checklist voor de gebruiker

Studiedag Arbeidsongevallen

PI-M News

Viermaandelijkse nieuwsbrief
Editoriaal
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De eerste sessie van de wedstrijd voor jobstudenten was 
een succes! Deze vond plaats in de maanden april en mei, in 
volle lockdown periode.

De winnaar was een student aan de Hoge School Gent en heeft 
de eerste Bongobon al mogen ontvangen.

Een tweede sessie zal plaats vinden vanaf 10 september tot en 
met 10 oktober.

Om kans te maken op de tweede Bongobon SENSATIE, 
moeten de jobstudenten-uitzendkrachten naar onze website 
www.ikbenjobstudent.be surfen en de banner op de start-
pagina aanklikken waarmee ze rechtstreeks toegang krijgen tot 
een (nieuwe) vragenlijst van 10 meerkeuzevragen.

We hopen dat elke lezer van deze PI-News september 2020 
de informatie met betrekking tot deze wedstrijd, deelt met alle 
jobstudenten-uitzendkrachten rondom zich. 

De bussen van Keolis zijn een vertrouwd beeld in 
ons verkeer. PI kon coranaveilig online spreken met 
preventieadviseur Dirk Van den Brempt over hun 
preventiebeleid.

Wat is Keolis?

Keolis Belgium is een busmaatschappij en maakt deel uit 
van een Frans-Canadese groep, die actief is in 16 landen 
verspreid over de hele wereld, behalve in Zuid-Amerika. In 
België hebben we 43 filialen en méér dan 3500 werknemers. 
In België heeft Keolis 4 activiteiten. Ongeveer de helft zijn de 
lijnbussen die rijden voor De Lijn en TEC. Daarnaast heeft 
Keolis een aanbod aan “bijzonder geregeld vervoer”, zeg 
maar het schoolvervoer. In het gevarieerd Keolis-aanbod 
zitten ook de toeristische busritten. Tot slot is er in Luik nog 
een taxi-tak.

Wat betekent veiligheid voor Keolis?

De veiligheid van onze passagiers en chauffeurs is voor ons 
de topprioriteit. Het is verankerd in het beleid van Keolis via 
een managementsysteem voor veiligheid van het wegverkeer 
(ISO39001). De klemtoon ligt op defensief rijden.

Om de oorzaken van verkeersongevallen te achterhalen 
hebben we o.a. veel diepte-interviews gedaan met onze 
chauffeurs. Een belangrijke conclusie was dat er een 
direct verband bleek te zijn tussen de drang om aan elke 
halte op tijd te willen zijn en het aantal ongevallen. Een 
belangrijke preventiemaatregel, die we op basis hiervan 
hebben genomen is, dat we onze chauffeurs vragen om op 
tijd aan hun eerste halte te zijn. Dat heb je zelf in de hand 
door tijdig te starten aan de stelplaats. Wat daarna gebeurt, 
heb je als chauffeur zelf niet onder controle: wegenwerken, 
omleidingen, files,… Zich daarover opwinden levert enkel 
stress op die kan leiden tot het nemen van risico’s en 
een vergrote kans op ongevallen. Sinds we in 2019 deze 
maatregel hebben uitgerold, merken we een significante 
daling van verkeersongevallen met ruim 10%.

Chauffeurs zijn voortdurend op de baan. Hoe bereik 
je hen als preventiedienst?

Al onze chauffeurs samen krijgen is niet mogelijk. Onze 
lijnchauffeurs vertrekken in verspreide slagorde op de 
stelplaats, bij schoolvervoer vertrekken onze mensen vaak 
van thuis met hun bus. Bij de loonbrief zit elke maand een 
veiligheidsboodschap in de vorm van een affiche. We werken 
zéér visueel, zonder veel tekst. In het Brusselse alleen al 
hebben we chauffeurs met 39 verschillende nationaliteiten. 

INTERVIEW

CAMPAGNE “ONTHAAL”:    
EEN CHECKLIST VOOR DE GEBRUIKER

PI-M NEWS

De organisatie van een goed onthaal door de gebruiker is een belangrijke 
manier om arbeidsongevallen bij uitzendkrachten te voorkomen. Wens je de 
aandacht van jouw klant te vestigen op zijn/haar verplichtingen? Gebruik het 
sensibiliseringsmateriaal (affiche, boekje, checklist,...) dat door PI gratis ter 
beschikking wordt gesteld! 

Bestel de affiche, het notaboekje en de checklist via www.p-i.be. Je vindt op 
www.werkpostfiche.be  ook een “Onthaal”-checklist die je kan downloaden 
om het aan je klant te geven: een uitstekend praktisch hulpmiddel opdat 
hij/zij geen informatie vergeet die nuttig kan zijn voor het behoud van de 
gezondheid en de veiligheid van jouw uitzendkracht in zijn/haar nieuwe job.

Bestel het via 
www.p-i.be

Preventie en Interim werkt momenteel aan de modernisering 
van zijn gecentraliseerde PI-M-gegevensbank. Deze “update” 
zal gebaseerd zijn op de aanbevelingen en de feedback van 
verschillende actoren uit de sector, waarbij de geldende 
regels inzake de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
nauwgezet in acht worden genomen.

Het belangrijkste doel van deze modernisering is om het 
platform “gebruiksvriendelijker” te maken om zo dicht mogelijk 
bij de realiteit van het vakgebied te staan, zoals die door veel 
consulenten wordt ervaren.

Een modernere, méér toegankelijke, méér intuïtieve en méér 
praktische indeling wordt momenteel door de betrokken 
IT-afdelingen ontwikkeld. 

Het secundaire doel van deze update is om tijd te besparen en 
onnodige procedures te vermijden. Om dit te doen, zal PI zijn 
zoekmodule in twee delen opsplitsen. 

Een eerste deel gewijd aan het zoeken naar uitzendkrachten 
die namens het uitzendbureau naar een medische controle 
zijn gestuurd. En een tweede deel, betreffende de externe 
zoekopdracht - vergelijkbaar met de bestaande - die het mogelijk 
maakt om een zoekopdracht uit te voeren in de hele database.

Binnenkort zal een testfase worden opgezet om de laatste 
feedback van de gebruiker te verzamelen. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat een nieuwe 
gebruikershandleiding voor deze database in voorbereiding is. 
Deze handleiding zal de nieuwe functionaliteiten van de tool op 
een duidelijkere en preciezere manier presenteren. 

Wie is Dirk Van den Brempt?
Dirk is preventieadviseur niveau 1. Sinds begin 
2017 is hij het hoofd van de interne preventiedienst 
van Keolis. Daarvoor was hij preventieadviseur 
bij GOCA (groepering van de Belgische erkende 
ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs). 

Op de studiedag over arbeidsongevallen die 
PI op 1 oktober 2020 organiseert, brengt Dirk 
een praktijkgetuigenis over het voorkomen van 
arbeidsongevallen.

Op de bus-stelplaatsen zijn de veiligheidstips te zien op tv-schermen. 
Een derde communicatiemiddel zijn “e-toolboxen”, waarvoor we 
filmpjes hebben gemaakt. Elk filmpje begint met een rood deel 
over hoe het niet moet (bijv. zich opjagen in verkeerssituaties waar 
je zelf geen invloed op hebt) en een groen, vrolijker, deel over wat 
je zelf kan doen (bijv. op tijd vertrekken aan de stelplaats).

Het verspreiden van veiligheidstips is een eerste stap.  
Hoe pakken jullie de daarop volgende cruciale stap van 
feedback van en naar de medewerkers aan?

Na ieder ongeval is er een gesprek tussen de chauffeur en zijn 
directe verantwoordelijke, met als centrale vraag wat je aan de 
collega’s kan meegeven als tip om een gelijkaardig ongeval te 
voorkomen in de toekomst. De preventiedienst krijgt de registraties 
van deze gesprekken en heeft zo zicht op het volledige plaatje.

Daarnaast is er meer informele feedback. Vooral in kleinere filialen 
waar de exploitatieverantwoordelijke de chauffeurs persoonlijk 
kent, lukt dit goed.

Werken er uitzendkrachten bij Keolis?

Bij het schoolvervoer zetten we regelmatig uitzendkrachten in. Dit 
is voornamelijk een vaste pool van gepensioneerde chauffeurs die 
inspringen als een vaste chauffeur afwezig is. Deze uitzendkrachten 
moeten net als onze vaste krachten ook steeds onze normen 
kennen en goed opgeleid zijn.

Hoe organiseren jullie het onthaal van nieuwe 
chauffeurs?

Ook hier is veiligheid aandachtspunt nummer één. Uiteraard moet 
iedere chauffeur een geldig rijbewijs hebben. Maar een rijbewijs 
bewijst niet dat je een goede en veilige chauffeur bent. Bij het 
onthaal horen bij Keolis dan ook altijd testritten met evaluaties 
en feedback. Voor onze lijnchauffeurs alléén mogen uitrijden zijn 
gedetailleerde lijnverkenningen vaste prik: hoe ziet de route er uit? 
Waar kan ik parkeren?... Als je goed weet wat je te wachten staat, 
is er minder stress en daardoor een kleinere kans op ongevallen.

Nieuwe medewerkers krijgen een peter of meter bij wie ze terecht 
kunnen met hun vragen. Het onthaal van onze vaste werknemers 
en uitzendkrachten is hetzelfde.

Wat zijn, los van verkeersongevallen, de belangrijkste 
oorzaken van abeidsongevallen bij Keolis?

Met stip op 1 staat vallen en uitglijden. Bijvoorbeeld op een 
nog natte vloer, na het kuisen van de bus. Of door het verkeerd  
op- en afstappen. Net zoals op ladders, is het belangrijk om 
steeds 3 contactpunten te houden bij het bustrapje. Agressie 
door passagiers is nummer 2. Communicatie met de klanten om 
agressief gedrag te voorkomen is een belangrijk onderdeel van 
onze chauffeursopleiding.

VEILIG OP WEG MET KEOLIS
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De Franstalige basisopleiding die op 18 februari 2020 
van start ging, diende in maart 2020 voor onbepaalde tijd 
opgeschort te worden, gezien de opgelegde maatregelen 
voor COVID-19.

Bijgevolg konden de 19 cursisten de opleiding niet 
volledig volgen, maar PI neemt de draad weer op en de 
opleiding zal hervat worden, rekening houdende met de 
Coronamaatregelen, in het najaar 2020. De 3 resterende 
opleidingsdagen zullen doorgaan op 15, 22 en 29 oktober. 
Het examen zal afgelegd worden in de loop van de maand 
december 2020 zodoende dat elke geslaagde deelnemer 
zijn/haar certificaat kan in ontvangst nemen.

Zoals gewoonlijk gaat de Nederlandstalige basisopleiding 
van start in het najaar van 2020. Deze zesdaagse opleiding, 
gericht tot de verbindingspersonen en alle medewerkers van 
uitzendbureaus, is uitgegroeid tot een vaste waarde in het 
opleidingsaanbod van Preventie en Interim. 

BASISOPLEIDING Preventie en bescherming op het werk

Het doel van deze opleiding bestaat vooral uit:

• inzicht verwerven in de rol van het uitzendbureau en 
de gebruiker om uitzendkrachten veilig aan het werk te  
zetten;

• hoe arbeidsongevallen van uitzendkrachten voor komen 
en hun gezondheid beschermen;

• basiskennis verwerven over de taken van een 
preventieadviseur.

De opleiding wordt gegeven door preventieadviseurs, 
ergonomen, artsen en vertegenwoordigers van de FOD 
WASO die elk hun eigen praktische ervaring en kennis 
hebben van de uitzendsector.

De inhoud van het programma is afgestemd op de eigenheid 
van de uitzendsector en stemt overeen met de vereisten 
van de Welzijnswetgeving. Je kan het volledige programma 
raadplegen via onze website www.p-i.be.

Op 6 oktober 2020 start deze Nederlandstalige sessie in de kantoren van Preventie en Interim  
(Gebouw Tour & Taxis) in Brussel. Inschrijven kan via info@p-i.be met vermelding van het aantal personen.

Vanaf het begin van de COVID-19 gezondheidscrisis heeft PI op zijn website een hele pagina gewijd aan informatie over de 
nieuwe en complexe situatie voor de uitzendwereld in tijden van een pandemie - de “COVID-19 Tool”.

INFO-PAGINA IN TIJDEN NA COVID-19

In slechts enkele dagen tijd is deze virtuele pagina uitgegroeid 
tot een plaats van nuttige kennis, die voortdurend wordt 
bijgewerkt over de nieuwste onderwerpen en vragen met 
betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen 
om de verspreiding van het virus tegen te gaan of om 
werknemers te beschermen. 

Via deze tool hebben we niet alleen bronnen buiten PI op een 
snelle manier kunnen delen (maatregelen genomen door de 
Nationale Veiligheidsraad, teksten uitgegeven door de 
FOD WASO of door de FOD Volksgezondheid), maar ook onze 
eigen adviezen en onze eigen instrumenten kunnen aan- 
bieden om het werk van de hele sector te vergemakkelijken. 

Deze COVID-19 Tool zal ook na deze crisistijd op de PI-site 
beschikbaar blijven, omdat veel van de informatie en 
adviezen die erin staan nu algemeen bekend zijn en er 
geen twijfel over bestaat dat er een vóór en een na deze 
coronacrisis zal zijn. 

Al was het maar door bewuster en krachtiger rekening te 
houden met bijvoorbeeld de basis hygiënemaatregelen 
op de werkplek om niet alleen de uitzendkrachten te 
beschermen, maar ook, in grote lijnen, alle werknemers en 
de gehele bevolking.


