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Een nieuwe website om uitzendkrachten beter te beschermen 
De volledig vernieuwde website www.werkpostfiche.be van Preventie en Interim (PI) helpt 
bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten om een “werkpostfiche uitzendarbeid” correct 
en volledig in te vullen. Die werkpostfiche is wettelijk verplicht wanneer een voorafgaand 
gezondheidstoezicht van de uitzendkracht vereist is. 

 
De gebruikers sensibiliseren 
Door het lanceren van een volledig vernieuwe website over de werkpostfiche wil Preventie en Interim (PI) 
zoveel mogelijk bedrijven die beroep doen op uitzendkrachten, ondersteunen bij het goed invullen van hun 
werkpostfiches. De website www.werkpostfiche.be is hiervoro een didactisch en praktisch hulpmiddel. 
Deze website bevat niet alleen informatie over de verplichtingen van de diverse betrokken partijen en 
praktische tips om de fiche in te vullen, maar ook modelformulieren van werkpostfiches in 11 talen en een 
tool om de werkpostfiche online in te vullen. 
 
Geoptimaliseerde modellen van werkpostfiches 
PI heeft de modelwerkpostfiches geoptimaliseerd. Ze zijn nu beschikbaar als invulbare pdf en in word. De 
fiches bevatten  dialoogboxen die de gebruiker tijdens het invullen begeleiden. Daarnaast biedt de website 
een handige online tool waarmee de gebruiker vlot een ingevulde pdf kan genereren. De site bevat ook een 
uitgebreide handleiding voor het invullen van een werkpostfiche, een uitgebreide reeks FAQ en tal van 
praktische tips. 

 
Codes gezondheidsrisico’s 

De codes van de vaakst aangeduide gezondheidsrisico’s bij uitzendarbeid zijn vanf nu al vermeld op de 
modelwerkpostfiches en kunnen met een eenvoudige muisklik worden aangevinkt. De volledige lijst met 
gezondheidsrisicocodes kan bovendien rechtstreeks vanuit het modelformulier worden geraadpleegd. In de 
online-tool kunnen de toepasselijke codes via een keuzemenu vlot worden geselecteerd. 

Deze codes zijn een onmisbaar onderdeel van het werkpostfiche-identificatienummer. Dit 
identificatienummer is van groot belang voor een goede communicatie tussen alle betrokken partijen: de 
gebruiker, het uitzendbureau, de arbeidsarts en de uitzendkracht. Het bestaat uit 4 elementen: het KBO-
nummer van de gebruiker, de interne referentie van de betrokken werkpost bij de gebruiker, de 
uitgiftedatum van de fiche en de codes van de gezondheidsrisico’s.  

Het identificatienummer, en in het bijzonder de codes van de gezondheidsrisico’s, zijn belangrijke 
informatie voor de arbeidsarts om een correct voorafgaand gezondheidstoezicht van de uitzendkracht uit 
te voeren.   
De codes die op de fiche worden gebruikt zijn die uit het een ministerieel besluit van 9 juni 2010 over het 
model van jaarverslag van de EDPBW. 
 
 
 
 
 

http://www.werkpostfiche.be/
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Medische geschiktheid  
Dankzij het identificatienummer kunnen de uitzendbureaus in de  Centrale Gegevensbank PI-M ook nagaan 
of de uitzendkracht al medisch geschikt werd verklaard voor de gezondheidsrisico’s die in het 
identificatienummer van de werkpostfiche staan vermeld. Het is dus van essentieel belang dat die codes 
correct worden genoteerd door de gebruiker. 
 
Samenwerking met de externe dienst 
De arbeidsarts (van de gebruiker) moet advies uitbrengen over de werkpostfiche en over de relevante 
gezondheidsrisico’s op die werkpost. Een goede risicoanalyse is de opstap naar een goede werkpostfiche.  
De EDPBW spelen hierbij een belangrijke rol door de gebruikers hierin goed te begeleiden. 
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