


Hou er echter rekening mee dat elk bedrijf en elke opdracht 
hun eigen kenmerken en specifieke risico's hebben. Om 
goed van start te gaan moet je dus eerst en vooral je 
nieuwe werkomgeving leren kennen, alsook de na te 
leven veiligheidsregels. 

Dit boekje ontvang je om je te wijzen op het belang van 
de verplichte onthaalprocedure in het bedrijf waar je 
gaat werken. Tijdens dat onthaal ontvang je alle nodige 
informatie en instructies met betrekking tot je veiligheid, 
gezondheid en welzijn op het werk. Gebruik dit boekje om 
alle nuttige en belangrijke informatie te noteren die je hebt 
ontvangen gedurende elk van je opdrachten. 
 

Welkom in je nieuwe job!

Sta je in de startblokken 
om een nieuwe opdracht te 
aanvaarden? 



Naam en voornaam: 

Adres: 

Tel./GSM: 

E-mail: 

ICE (Persoon te verwittigen in geval van nood)

Naam en voornaam:

Adres: 

Tel./GSM: 

Mijn notitieboekje

Bloedgroep en 
rhesusfactor:  

Datum laatste 
inenting tetanus:

Allergie(ën):

Huisarts

Naam:

Adres:

Tel./GSM: 
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Als uitzendkracht 
dien je dit te weten…

Het uitzendbureau is je wettelijke werkgever. Het laat je 
jouw arbeidscontract ondertekenen, het verzekert je tegen 
arbeidsongevallen en betaalt jouw loon.

Het bedrijf waar je gaat werken is je "gebruiker". Deze 
gebruiker is verplicht om je veiligheid, gezondheid en welzijn 
op het werk te garanderen tijdens je opdracht in zijn bedrijf. 
Weet dat je als uitzendkracht dezelfde rechten en plichten 
hebt als de vaste werknemers bij de gebruiker!

Het onthaal van uitzendkrachten: 
een wettelijke verplichting!

Zijn de risico’s op het werk voor jou onduidelijk bij je 
gebruiker? Een nieuwe werkomgeving kan onbekende 
risico’s bevatten, zeker indien je geen correcte inlichtingen 
hebt ontvangen. Hiervoor dient het onthaal! Het bedrijf 
waar je wordt tewerkgesteld is verplicht om je alle nodige 
informatie te geven, zodat je veilig kan werken op jouw 
nieuwe werkpost. Er wordt je ook een ervaren collega 
toegewezen (peter of meter) om je te begeleiden tijdens je 
eerste dagen in je nieuwe job. 
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Welke inlichtingen?  

• Het bedrijf: de structuur, de activiteiten, het   
 organogram, de werkplekken, enz.

• De sociale voorzieningen: kleedkamers, toiletten,   
 eetzaal, enz.

• De gegevens van de preventieadviseur en de   
 vertrouwenspersoon.

• De uit te voeren werkinstructies en taken.

• De door de gebruiker geleverde werkkledij en   
 persoonlijke beschermingsmiddelen.

• De EHBO procedures.

• De mogelijke gevaren en de veiligheidsinstructies.

• De procedure bij ongevallen, evacuatie, brand,   
 agressie of pesten. 

Meer informatie op:

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

Zijn er gezondheidsrisico's op jouw werkplek, dan zal het 
bedrijf waar je gaat werken een werkpostfiche opstellen. 
Deze fiche wordt je overhandigd door jouw uitzendbureau 
en bevat de nodige inlichtingen om je voor te bereiden op 
je taken. 

Welke inlichtingen bevat ze?

•	 De	taken,	de	vereiste	beroepskwalificaties,	de		 	
 gebruikte arbeidsmiddelen, de nodige opleidingen en  
 de voorafgaande instructies.

• De te dragen werkkledij en persoonlijke    
 beschermingsmiddelen.

• Het al dan niet verplicht gezondheidstoezicht en/of   
 vaccinaties.

• De mogelijke maatregelen moederschapsbescherming.
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Medisch gezondheidstoezicht

Indien jouw uitzendbureau je een werkpostfiche voorlegt, 
dan bestaat er een grote kans dat je voorafgaand een 
medisch onderzoek zal moeten ondergaan. 

Daarbij gaat de arbeidsarts na of je medisch geschikt 
bent voor de werkpost, m.a.w. of er geen medische 
tegenindicaties zijn met betrekking tot het uitoefenen van 
de functie. 

Je moet naar de arbeidsarts:

• Als je een veiligheidsfunctie uitvoert.

• Als je jonger bent dan 18 jaar en het jouw eerste job is.

• Als je ‘s nachts moet werken.

•	 Als	jouw	job	specifieke	risico’s	inhoudt	voor	je	gezond-	
 heid (bv. blootstelling aan lawaai, hanteren van   
 lasten, trillingen, chemische producten, enz.).

www.werkpostfiche.be

Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij jouw uitzendbureau of surfen naar:
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De persoonlijke 
beschermingsmiddelen

De gebruiker waarbij je terecht komt bepaalt welke 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) je nodig 
hebt om veilig te kunnen werken (bv. een helm, 
veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, een 
veiligheidsbril, gehoorbescherming, enz.). 

Deze info vind je terug op de werkpostfiche. Kom je ter 
plaatse en merk je een inbreuk, verwittig dan onmiddellijk je 
gebruiker en/of jouw uitzendbureau.

Indien het uitzendbureau zelf de PBM’s verstrekt, dan 
gebeurt dit in overleg met de gebruiker. Deze PBM’s moeten 
niettemin voldoen aan de door de gebruiker meegedeelde
eisen en specificaties.

Veiligheidssignalisatie

De veiligheidssignalisatie geeft informatie over de veiligheid 
en de gezondheid op het werk via een paneel, een kleur, een 
lichtsignaal, een akoestisch signaal, enz.
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Gelaatsbescherming
verplicht

Verplichte
oversteekplaats

Veiligheidshelm
verplicht

Veiligheidshand-
schoenen
verplicht

Gehoorbescherming
verplicht

Adembescherming
verplicht

Oogbescherming
verplicht

Individueel 
veiligheidsharnas

verplicht

Veiligheidsschoenen
verplicht

Verbodstekens

Verboden voor
transportvoertuigen

Geen toegang voor
onbevoegden

Vuur, open
vlam en roken

verboden

Verboden
te roken

Verboden
voor voetgangers

Niet aanraken

Gebodstekens

Brandbestrijding

Ladder Blusdeken

Weg naar
brandbestrijdings-

materiaal

Blusapparaat

Brandslang

Telefoon voor 
brandbestrijding
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Leer de meest voorkomende signalen herkennen:



Gevaarsymbolen 

Te volgen 
richting

Plaats van een
nooduitgang

Milieuschadelijk

Oxiderend

Houder onder druk

Plaats of richting 
van een uitgang

Eerste hulp

Giftig 

Ontvlambaar

Draagberrie

Telefoon voor 
redding en eerste 

hulp 

Corrosief 

Ontplofbaar

Automatische 
externe 

defibrilator

Lange termijn 
gevaarlijk 

Irriterend / 
schadelijk

Reddingstekens

Richting van een 
nooduitgang 

VerzamelpuntVeiligheidsdouche Ogen 
spoelen
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Waarschuwings-
tekens

Oxiderende
stoffen

Struikelgevaar

Ontvlambare 
stoffen

Lage temperatuur Giftige 
stoffen

Explosierisico

Niet-ioniserende	
straling

Automatisch 
startende machine

Transportvoertuigen

Radioactieve 
stoffen

Hoge 
temperatuur

Gevaar

Bijtende
stoffen

Laserstraal

Hangende
lasten

Explosieve
stoffen

Belangrijk 
magnetisch veld

Biologisch risico

Gevaar voor 
elektrische spanning

Valgevaar 
hoogteverschil
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Je bent het slachtoffer 
van een arbeidsongeval? 
Wat moet je doen? 

Laat iedere wonde verzorgen. Is de verwonding miniem, 
dan is geen tussenkomst van een arts vereist. Leidt ze niet 
tot arbeidsongeschiktheid, laat ze dan verzorgen door de 
hulpverlener van de gebruiker. Deze laatste noteert jouw 
ongeval in een register.

Bij een ernstiger ongeval kent de hulpverlener de 
procedures om je te helpen en de hulpdiensten te 
verwittigen. Indien het ongeval medische kosten of 
arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, neem dan zo 
vlug mogelijk contact op met jouw uitzendbureau. Het 
uitzendbureau zal een arbeidsongevalaangifte naar zijn 
verzekeraar sturen. Een werkwegongeval tussen jouw 
woonplaats en jouw werkplek moet eveneens worden 
aangegeven.

Volgende gegevens dienen medegedeeld te worden:

• De plaats en tijdstip van het ongeval

• De beschrijving van het ongeval

• Opgelopen verwondingen

• Eventuele getuigen (namen en contactgegevens)

Laat het medisch attest dat het uitzendbureau je meegaf 
invullen door jouw behandelende arts. Dit attest vermeldt 
o.a. de duur van jouw arbeidsongeschiktheid. 
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Geweld, pesterijen, ongewenst 
seksueel gedrag? 

De gebruiker is wettelijk verplicht om zijn werknemers en 
ook de uitzendkrachten te beschermen tegen psychosociale 
risico’s tijdens de uitvoering van hun opdracht. Meer 
specifiek gaat het over geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk. De gebruiker moet een 
procedure hebben waardoor elke werknemer die 
geconfronteerd wordt met gewelddaden en pesterijen op 
het werk weet hoe te reageren en met wie contact op te 
nemen.

Deze procedure dient (informeel of formeel) deel uit te 
maken van de informatie die tijdens het onthaal wordt 
overgemaakt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je 
altijd contact opnemen met de preventieadviseur of de 
vertrouwenspersoon van het bedrijf. Zij kunnen je meer 
inlichtingen geven over de te volgen procedure.

Bij twijfel of nood aan steun kan jouw consulent(e) 
aandachtig naar je luisteren en je verder begeleiden. 
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Doorloop deze checklist alvorens te starten op je werk om 
zeker te zijn dat je alle nuttige inlichtingen hebt ontvangen:

Ik weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen ik 
moet dragen.

Ik ken de gevaarlijke situaties in het bedrijf en op mijn 
werkplek.

Ik ken de te respecteren veiligheids- en hygiëneregels.

Ik weet hoe ik toegang krijg tot de vestiaire, de refter, enz. 

Ik weet hoe ik de ter beschikking gestelde 
arbeidsmiddelen moet gebruiken.

Ik weet wat ik moet doen bij een ongeval, een evacuatie 
en een brand.

Ik heb een peter/meter tot wie ik me kan richten.

Ik weet hoe ik de preventieadviseur kan contacteren.

Ik weet tot wie ik me kan richten bij pesterijen of geweld.
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Laatste raadgevingen: 
jouw veiligheid boven alles!

Uiteraard is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid 
op jouw werkplek en het beschermen van je gezondheid. 
Maar veilig gedrag geldt voor iedereen. 
 

• Volg de veiligheidsinstructies.     
 Bij twijfel, win eerst inlichtingen in alvorens iets te ondernemen.

• Voer	geen	taken	uit	die	niet	op	de	werkpostfiche	 	
 vermeld staan.      
 Licht hierover éérst jouw uitzendbureau in.

• Draag jouw persoonlijke beschermingsmiddelen.  
 Deze ontvang je gratis van de gebruiker en worden gedragen en   
 opgeborgen volgens de richtlijnen van de gebruiker.

• Respecteer altijd de veiligheidstekens op de werkplek. 
 Leer de betekenis van de pictogrammen. 

• Respecteer de verkeersregels in het bedrijf.  
 De zebrapaden, de rijstroken bestemd voor gemotoriseerde   
 voertuigen, de verboden toegangen, enz.

• Zorg voor orde en netheid op de werkplek.   
 Op jouw werkpost, de toiletten, in de refter, enz.

• Meld de onveilige situaties.    
 Aan de preventieadviseur of aan jouw peter/meter. Zij zijn jouw   
 “veiligheidsbondgenoten”. Gebruik de hierna volgende bladzijden.
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Meld de onveilige situaties

Datum:                                          Plaats: 

Observatie:

Dringend:                 ja                      neen

Voorstel tot verbetering:          

Overhandig dit blad aan jouw peter/meter of aan de preventieadviseur 

van de gebruiker.

Meld de onveilige situaties

Datum:                                          Plaats: 

Observatie:

Dringend:                 ja                     neen

Voorstel tot verbetering:          

Overhandig dit blad aan jouw peter/meter of aan de preventieadviseur 

van de gebruiker.



Gebruik of kopieer deze bijsluiter om onveilige 
situaties op jouw werkplek te melden. Stuur het naar 
uw meter/peter of preventieadviseur in het bedrijf.

Gebruik of kopieer deze bijsluiter om onveilige 
situaties op jouw werkplek te melden. Stuur het naar 
uw meter/peter of preventieadviseur in het bedrijf.



Vakantiegeld

Als arbeider-uitzendkracht wordt je vakantiegeld 
berekend op basis van alle prestaties en lonen van het 
jaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar. Je ontvangt het 
vakantiegeld in mei of juni van het jaar volgend op de 
prestatie via een overschrijving van de Rijksdienst voor 
Jaarlijkse Vakantie. 

Als bediende-uitzendkracht krijg je het vakantiegeld 
uitbetaald op basis van de prestaties tijdens 
de uitzendovereenkomst. De betaling gebeurt 
gelijktijdig en bovenop het loon op het einde van elke 
uitzendovereenkomst. 

Eindejaarspremie

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet je als 
uitzendkracht minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben 
gewerkt tijdens de referteperiode. De referteperiode voor 
de eindejaarspremie vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni 
van het volgende jaar. 

Wie in een zesdaagse werkweek werkt, moet minstens 78 
dagen (of 494 uren) hebben gepresteerd. 

Tel.: 02/203.60.95

Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij jouw uitzendbureau of bij het Sociaal 

Fonds voor de Uitzendkrachten (SFU): 

Als uitzendkracht moet je ook 
nog weten…



      

Als student-werknemer kan je het hele jaar door een 
job uitoefenen of je slechts beperken tot de (zomer) 
vakantieperiode. Dankzij de 475-uren regeling is het 
mogelijk om jouw « work-study » balans beter te regelen. 
Veel sectoren werven studenten aan: de horeca, de 
zorgsector, jeugdwerk, de detailhandel, administratie, enz.
Via een uitzendbureau kan je snel aan de slag. Als student-
uitzendkracht onderteken je een studentencontract van 
bepaalde duur dat je zekerheid geeft over je rechten en 
plichten.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

• Minstens 15 jaar oud zijn.
• Een voltijdse of deeltijdse dagopleiding volgen (geen  
 avondonderwijs).    
• Een contract ondertekenen van maximaal 12   
 maanden bij dezelfde werkgever.
• Werken met een schriftelijk studentencontract.
•	 Niet	werken	tijdens	de	les-	en	stage-uren	(en	geduren-	
 de de tijd die nodig is om te studeren).
•	 Het	maximum	van	475	werkuren	per	jaar	niet	over-	 	
 schrijden om te kunnen genieten van verminderde   
 sociale bijdragen.

Ben je jobstudent?
Dan moet je weten…

Op de site www.studentatwork.be kan je zelf uitrekenen 
hoeveel uren je al gewerkt hebt. 

Meer informatie: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
tel.: 02/509.59.59
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Totaal

Totaal

Totaal

Noteer hier jouw prestaties

januari

maart

februari



Noteer hier jouw prestaties

april

juni

mei

Totaal

Totaal

Totaal



Noteer hier jouw prestaties

juli

september

augustus

Totaal

Totaal

Totaal



Noteer hier jouw prestaties

oktober

december

november

Totaal

Totaal

Totaal



Mag je als jobstudent alle jobs 
aanvaarden? 

Als jobstudent mag je niet overal werken. Om 
veiligheidsredenen zijn bepaalde jobs wettelijk verboden 
voor jobstudenten, bv. bij het gebruik van giftige of 
kankerverwekkende producten, het gebruik van machines 
of bij gevaarlijke werkprocedures. In de wetgeving bestaat 
er een niet-limitatieve lijst van de verboden werken. 
Enkele voorbeelden van verboden werken: werken in 
een slachthuis, bomen op hoogte snoeien, werken in 
silo’s, werken met gevaarlijke machines (bv. cirkelzagen, 
hydraulische persen, enz.).

Verboden werk kan enkel worden toegestaan onder 
zéér strikte voorwaarden, zoals ten minste 18 jaar zijn, 
studies volgen waarvan de oriëntatie overeenkomt met de 
betrokken functie, de functie uitvoeren in de aanwezigheid 
van een ervaren werknemer, enz. 
 
Houd er rekening mee dat het besturen van vorkheftrucks 
in alle gevallen verboden is voor jobstudenten, zonder 
uitzondering en zelfs na een opleiding.

www.ikbenjobstudent.be

Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij jouw uitzendbureau of surfen naar:
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Wat met het recht op kinderbijslag?

De kinderbijslag werd geregionaliseerd. Met andere 
woorden; de regels zijn verschillend afhankelijk van je 
woonplaats.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op volgende websites:

Wallonië: www.aviq.be
Brussel: www.iriscare.brussels
Vlaanderen: www.groeipakket.be
Duitstalige Gemeenschap: www.ostbelgienlive.be

Wat met het vakantiegeld?  

Je hebt géén recht op vakantiegeld noch op vakantiedagen 
als jobstudent, enkel op feestdagen. Vakantiegeld is 
voorbehouden voor uitzendkrachten die de normale sociale 
bijdragen betalen.  

Pas afgestudeerd? 

Als je in juni afgestudeerd bent, dan kan je tijdens de 
zomer van datzelfde jaar nog tot 30 september aan de slag 
als jobstudent en zo genieten van verminderde sociale 
bijdragen.

www.mysocialsecurity.be/student

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij jouw 
uitzendbureau of bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid:
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Noodnummers

Mijn nuttige telefoonnummers:

Brandweer, 
ambulance, 
politie

Politie

Niet-dringende 
interventies van 
de brandweer
Indien geactiveerd

Securail

Antigifcentrum

Veiligheid in het 
station en de trein

112

101

1722

070/245 245

0800.30.230
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Preventie en Interim (PI) is de Centrale Preventiedienst voor 
de Uitzendsector. De opdracht van PI is het verminderen 
van het aantal arbeidsongevallen van uitzendkrachten en 
het beschermen van hun gezondheid. 

PI onderzoekt ook de oorzaken van de arbeidsongevallen en 
de ontbrekende preventiemaatregelen.

PI zorgt voor jouw veiligheid, het PI-team geeft je raad en 
beantwoordt al je vragen over preventie en bescherming op 
de werkplek. 

Mijn uitzendbureau:

Contactgegevens van 
je uitzendbureau



Havenlaan 86 C 

bus 302

1000 Brussel

0800 23 999 

(gratis)

info@p-i.be

E-mail

Adres

Tel.

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

www.ikbenjobstudent.be

V. U. : Marijke Bruyninckx   Preventie en Interim


