Onthaal van uitzendkrachten:

doe het goed om niet slecht te eindigen!
In de uitzendsector is het bewaken van veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten uiterst belangrijk. Uitzendkrachten moeten hun job op een veilige
manier kunnen uitvoeren zonder risico te lopen op een arbeidsongeval of gezondheidsschade. Bovenstaande argumenten verdienen dus een stevig antwoord;
3 vragen aan Marijke Bruyninckx, directeur Preventie en Interim.

Moet ik als gebruiker van uitzendkrachten
een onthaal organiseren?
Ja, het onthalen van nieuwe werknemers is
verplicht in België. Onthalen betekent dat
elke nieuweling in het bedrijf, waaronder
ook een uitzendkracht, de nodige informatie
krijgt om zijn opdracht op de werkplek goed,
correct en veilig uit te voeren. En dit ongeacht
de duur van de opdracht en het type werkpost
of functie.
Het onthaal geeft de nieuwkomer de kans
om zijn opdracht op de werkplek met respect
voor veiligheid en gezondheid uit te voeren.
Danzij de informatie en ondersteuning van de
gebruiker zal de pas aangeworven werknemer
risicovolle situaties sneller herkennen en zo
voorkomen dat hij zichzelf of zijn naaste collega’s in gevaar brengt door onverwachte situaties.
De Welzijnswet werknemers eist ook dat de
werkgever het onthaal formeel kan bewijzen.
Voor gebruikers van uitzendkrachten is het
hierbij voldoende om luik C van de werkpostfiche in te vullen en te laten tekenen door een
lid van de hiërarchische lijn als bewijs van het
onthaal. De Welzijnswet vraagt ook aan de
gebruikers om de gezondheid van de uitzendkracht te bewaken tijdens zijn opdracht. Er is
bijvoorbeeld een verbod voor uitzendkrachten om asbest af te breken net zoals het voor
jobstudent-uitzendkrachten verboden is om
met bepaalde gevaarlijke producten te werken.

Wat is het belang voor de werkgever,
vooral als de opdracht van de nieuwkomer zeer kort is ?
Een arbeidsongeval bij een nieuwe werknemer is vaak te wijten aan een verkeerd
begrepen werkinstructie, gebrek aan
informatie over correct gebruik van machines, beperkte kennis bij het identificeren van specifieke risico’s, geen weet
hebben van afspraken en instructies om
ruimten te betreden enz.
Zodra de uitzendkracht zijn opdracht
aanvangt bij de gebruiker zal deze laatste als een goede huisvader moeten waken over de uitzendkracht dat hij zonder
arbeidsongeval en gezondheidsschade
blijft tijdens de duur van zijn opdracht.
De gebruiker moet dit al doen voor zijn
eigen vast personeel en uiteraard is hij
verplicht om deze lijn door te trekken
naar de uitzendkrachten die hij op zijn
werkplek binnenhaalt, hoe kort de duur
van diens opdracht ook is.
Was er in de uitzendsector een serieuze
daling van arbeidsongevallencijfers in
de laatste twee decennia dan blijkt vandaag dat de cijfers, die PI jaarlijks verzamelt, stagneren. Een arbeidsongeval op
het werk betekent voor de gebruiker ook
een kost: stilstand bij productie, onderzoek van het ongeval, materiële schade,
het opnieuw inzetten van een nieuwe
werknemer, impact op de motivatie van
de teams, het imago van het bedrijf ...
Dit is niet onbelangrijk.
Ook bij kortdurende opdrachten is het
dus heel belangrijk dat de uitzendkracht
correct wordt onthaald. Want door de
korte duur is de uitzendkracht erbij gebaat om zo snel en accuraat mogelijk op
de hoogte te worden gebracht van risico’s en te volgen instructies verbonden
aan zijn werkpost.

Meer info:

www.p-i.be
www.werkpostfiche.be

Welke informatie moet ik als gebruiker
verstrekken?
De gebruikers hebben een aantal belangrijke
sleutels in hun handen, zoals een grondige
kennis van hun werkposten en de organisatie
van hun werkplek. Het is aan de werkgever
om de werknemer in te passen in zijn beleid.
Voor de uitzendkracht is het belangrijkste een
gepast onthaal waardoor hij snel de werkplek
leert kennen, weet hoe een arbeidsongeval
kan worden voorkomen, en hoe hij geen gezondheidsschade ondervindt.
Voor werkposten waaraan een gezondheidsrisico is verbonden vult de gebruiker eerst
een werkpostfiche in en bezorgt hij deze aan
het uitzendkantoor. Pas daarna kan er een uitzendkracht worden ingehuurd. Die werkpostfiche wordt ingevuld in samenspraak met de
arbeidsarts en de interne preventieadviseur
van de gebruiker.
Een werkpostfiche is het resultaat van een risicoanalyse van de werkpost. Is de fiche correct ingevuld dan beschikt de ontvanger al
over noodzakelijke informatie zoals instructies om de job uit te voeren, welke kennis en
ervaring nodig is, welke beschermingsmiddelen worden voorzien enz.
Met betrekking tot het bewaken van de gezondheid van de uitzendkracht organiseert
het uitzendkantoor verplicht een voorafgaand gezondheidsonderzoek van haar uitzendkracht. De wetgever beoogt daarmee de
bescherming van de gezondheid van de uitzendkrachten te versterken. De bedoeling is
te voorkomen dat uitzendkrachten medische
contra-indicaties hebben als een job risico’s
bevat die hun gezondheid zouden verslechteren. De gebruiker moet voor de uitzendkracht
hetzelfde niveau van veiligheid en gezondheid voorzien als voor het vaste personeel
van zijn bedrijf.
Sommige gebruikers laten de uitzendkracht
tijdens zijn eerste dagen in het bedrijf altijd
meelopen met een ervaren werknemer. Dit
peter/meterschap is bijzonder efficiënt om de
uitzendkracht te onthalen en te integreren in
het bedrijf!

