
Quiz : De werkpostfiche - Oplossingen

Een werkpostfiche ziet eruit als de onderstaande afbeelding. Ze geeft informatie aan uitzendkrachten voordat ze 
worden toegewezen aan hun nieuwe job. Maar onder welke omstandigheden wordt ze gebruikt en welke infor-
matie geeft ze precies? Kom meer te weten door deze quiz te doen.  

Voeg elk begin van de hieronder voorgestelde zin toe aan de reeks(en) waarvan je denkt dat 
die jou passen.

De werkpostfiche is een verplicht document ...
1.

bij het werken als student

wanneer er een risico op vallen op de werkplek 
is

wanneer er een gezondheidsrisico is op de 
werkplek

2.
Een gezondheidsrisico is bijvoorbeeld... het gebruik van een vleessnijmachine

het gebruik van een gevaarlijke chemische stof

het gebruik van een ladder

3.
Wanneer je een werkpostfiche ontvangt dat 
betekent ...

dat je sowieso naar de arbeidsarts moet

dat je naar de arbeidsarts moet als er op de 
fiche een gezondheidsrisico aangeduid is

dat het werk in principe niet toegelaten is voor 
een student maar men maakt een uitzondering

Het formulier is alleen verplicht bij gezondheidsri-
sico’s op de werkplek, maar wordt in alle gevallen 
aanbevolen.

Op het gebied van preventie van beroepsrisico’s 
wordt een gezondheidsrisico gedefinieerd als elk 
risico dat beroepsziekten op lange termijn kan 
veroorzaken.

Wanneer de werkpostfiche een gezondheidsrisico 
vermeldt, moet de arbeidsarts controleren of je 
medisch geschikt bent, dat wil zeggen of bloot-
stelling aan dit risico een reeds aanwezig gezond-
heidsprobleem niet verergert.



4.
Op de werkpostfiche staat ... de uitrusting die je gaat gebruiken

de persoonlijke beschermingsmiddelen die je 
moet dragen

de collega’s met wie je gaat werken

5.
De uitzendkracht ontvangt zijn werkpostfiche ... van het uitzendbureau

van zijn collega’s op de werkvloer

van de arbeidsarts

6.
Bij het werken als uitzendkracht is er... altijd een werkpostfiche

soms een werkpostfiche

een werkpostfiche, indien officieel aangevraagd

7.
De werkpostfiche is een belangrijk document ... omdat het informatie geeft over de taken en 

opleidingen die voorzien zijn

omdat het garandeert dat er geen risico’s op de 
werkplek zijn

omdat het je alle informatie geeft om veilig te 
werken

8.
Als een collega vraagt   om een   taak uit te voeren 
die niet op je werkpostfiche staat, moet je...

je verantwoordelijke op de hoogte brengen

checken bij het uitzendbureau of het toegelaten 
is voor studenten

eerst de collega vragen om de taak toe te voe-
gen op je werkpostfiche

Als het dragen van PBM’s noodzakelijk is, ontvang 
je deze bij het bedrijf waar je gaat werken en 
soms van het uitzendbureau. Dit type PBM staat 
aangegeven op de werkpostfiche.

De werkpostfiche is opgesteld door het bedrijf 
waar je gaat werken, maar je krijgt het van het 
uitzendbureau. Het bureau geeft je uitleg over de 
inhoud ervan.

De werkpostfiche is verplicht als de functie een 
risico voor de gezondheid met zich meebrengt. 
Maar sommige bedrijven geven het door aan alle 
uitzendkrachten die ze in dienst hebben.

De werkpostfiche geeft sommige inlichtingen met 
betrekking tot preventie op de werkplek. Maar 
het geeft niet alle informatie. Tijdens het onthaal 
in het bedrijf wordt je alles verteld wat je moet 
weten.

De taken worden op de werkpostfiche vermeld, 
maar niet noodzakelijk in detail, als het je lijkt dat 
je wordt gevraagd om iets te doen dat gevaarlijk 
lijkt, kan je dit beter melden om er zeker van te 
zijn dat deze activiteit is toegelaten.


