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DEEL UITZENDKRACHT

Goed begonnen is half gewonnen! Dat geldt zeker wanneer men als uitzendkracht in een onderneming aan
de slag gaat. Wanneer een werkgever beslist om een uitzendkracht in zijn onderneming tewerk te stellen,
hopen ze allebei op een succesvolle samenwerking. Een goed onthaal is daarbij de eerste stap. Een heel
belangrijke stap, want als het onthaal niet ernstig wordt genomen, bestaat het risico dat één van beiden
afhaakt. Omdat de verwachtingen niet duidelijk waren, er geen duidelijke afspraken gemaakt werden, de
gemaakte afspraken niet nageleefd werden, …
Je gaat aan de slag in de onderneming als uitzendkracht, dan is het onthaaltraject er voor jou!
Constructiv heeft een onthaalmap opgesteld die info geeft over het onthaal. Deze onthaalmap beoogt dat je
vanaf je eerste werkdag met succes aan de slag kunt in het bouwbedrijf.
Deze onthaalmap is ook gratis downloadbaar via de website www.constructiv.be.
Veel succes!
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Jij bent de reden waarom het onthaaltraject werd opgestart. Je vindt hier tips over solliciteren en informatie
over een correcte afhandeling van het onthaal binnen de onderneming.

Deel Leerjongere

(leerling, stagiair en jobstudent)
Het deel voor de leerjongere bevat naast het onthaaltraject onder meer een kopie van het identificatie- en het
opvolgingsdocument.
De leerjongere beschikt over een eigen checklist om het
verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen. Van
de werkgever heeft hij een kopie ontvangen van het deel
bedrijfseigen informatie.

Deel Uitzendkracht
Het deel voor de uitzendkracht bevat naast het onthaaltraject onder meer een kopie van het identificatie- en het
opvolgingsdocument.
De uitzendkracht beschikt over een eigen checklist om het
verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen. Van
de werkgever gebruiker heeft hij een kopie ontvangen van
het deel bedrijfseigen informatie.

Deel Werkgever gebruiker
Deel Bouwvakarbeider
Het deel voor de bouwvakarbeider loopt grotendeels gelijk
met dat voor de werkgever.
Het bevat naast het onthaaltraject onder meer een kopie
van het identificatie- en het opvolgingsdocument.
De bouwvakarbeider beschikt over een eigen checklist om
het verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen.
Van de werkgever heeft hij een kopie ontvangen van het
deel bedrijfseigen informatie.

Het deel voor je werkgever bevat naast het onthaaltraject
onder meer het officiële identificatie- en het opvolgingsdocument, die je hem moet helpen invullen. Je kan een
kopie van deze twee documenten toevoegen aan uw eigen
deel.
Het document “verklaring inzake het verstrekken van
inlichtingen en instructies over welzijn op het werk”
ondertekent je werkgever om aan te geven dat hij je de
nodige informatie over welzijn op het werk heeft bezorgd.
Je werkgever beschikt over een eigen checklist om het
verloop van je onthaal precies te kunnen opvolgen. Hij
houdt ten slotte ook de bedrijfseigen informatie bij.

Onthaalkader
Het onthaalkader, dat je vindt op www.constructiv.be
of via je werkgever, geeft het onthaaltraject in detail weer
en verduidelijkt de checklisten waar nodig met de nodige
verwijzingen naar de wetgeving. Het staat ter beschikking
van alle betrokkenen die meer informatie of verduidelijking
wensen.

Deel Sociale overlegorganen
Het deel dat bestemd is voor de sociale overlegorganen
bevat naast het onthaaltraject onder meer een eigen
checklist om het verloop van je onthaal precies te kunnen
opvolgen en bij te sturen waar nodig. Ook zij kunnen een
kopie van de bedrijfseigen informatie bijhouden.

Volledige onthaalmap
Dankzij de documenten die we
ter beschikking stellen, kunnen
alle betrokkenen het onthaaltraject
opvolgen.
Alle documenten om de
volledige onthaalmap samen
te stellen, kan je terugvinden
op www.constructiv.be

ONTHAALKADER

ONTHAALTRAJECT - INHOUD VAN DE ONTHAALMAP

I. Identificatiedocument
II. Opvolgingsdocument
III. Verklaring verstrekking Welzijnsinfo
IV. Checklist Werkgever
V. Bedrijfseigen info:
I. Checklist Overlegorganen
- Kopie (arbeids)overeenkomst
II. Bedrijfseigen info:
- Kopie arbeidsreglement
I. Kopie Identificatiedocument
- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving
II. Kopie Opvolgingsdocument
- Functiebeschrijving
- Preventiefiches
- Preventiefiches
III. Checklist Bouwvakarbeider
-…
-…
IV. Bedrijfseigen info:
- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving
- Preventiefiches
-…
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I. IDENTIFICATIE		
1.

Kopie

Gegevens werkgever gebruiker

Naam bedrijf:
Adres:
Tel./Fax:
E-mail:
Naam werkgever of afgevaardigde:
Begeleider in het kader van het onthaal (mentor):
Preventieadviseur:
Syndicaal afgevaardigde:

2.

Gegevens uitzendkracht

Naam:
Adres:
Tel./gsm:
Rijbewijs:
Gegevens contactpersoon uitzendbureau:
2.1.

E-mail:

Statuut uitzendkracht

Uitzendkracht

2.2.

Opleiding

Huidig opleidingsniveau:

Technisch
Beroeps
Andere: (vul aan)
Gevolgde welzijns-, veiligheids- en gezondheidsopleidingen:

Basisopleiding veiligheid VCA
EHBO
Veilig werken op hoogte
Attesten bouwplaatsmachines
Veiligheidsopleiding uitzendkrachten
Andere: (vul aan)
2.3.

Gezondheidstoezicht (vul altijd de laatste datum in)

Algemeen medisch onderzoek _____/_____/__________
Inentingen:

Tetanus _____/_____/__________
Hepatitis B _____/_____/__________
Tuberculose _____/_____/__________
Andere: (vul aan)		
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_____/_____/__________
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II. OPVOLGING		
1.

Kopie

Opleiding
Kopies van eventueel behaalde attesten

2.

Mentor in het kader van het onthaal

Naam:
Functie:
Omschrijving begeleiding:
Begeleiding loopt van _____/_____/__________ tot _____/_____/__________

3.

Gezondheidstoezicht
Gezondheidstoezicht

Specificeer

Voorafgaande
gezondheidsbeoordeling

Veiligheidsfunctie
Functie met verhoogde waakzaamheid
Activiteit met welbepaald risico:

		
			

Blootstelling aan chemisch, fysisch of biologisch agens

			

Manueel hanteren van lasten

			

Psychosociale belasting (nachtarbeid/ploegenarbeid)

Periodieke
gezondheidsbeoordeling

Veiligheidsfunctie
Functie met verhoogde waakzaamheid
Activiteit met welbepaald risico:

		
			

Blootstelling aan chemisch, fysisch of biologisch agens

			

Manueel hanteren van lasten

			

Psychosociale belasting (nachtarbeid/ploegenarbeid)

4.

Datum

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Soort

Specificeer

Opvolging

Werkkledij
Veiligheidsschoenen
Handschoenen
Helm
Veiligheidsbril
Ademhalingsbescherming
Gehoorbescherming
Veiligheidsharnas
Andere
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Kopie
5. Onthaaltraject: De 4 fases
		

Afgehandeld op datum:

Fase 1. Aanwerving		
Beslissing aanwerving en onthaalmoment

Fase 2. De eerste dag		
Informatie over taakinhoud en praktische informatie
Informatie over veiligheid en gezondheid op de werkplaats
Treffen van bijzondere maatregelen		
Informatie over overlegorganen (OR en Comité PBW*) en vakbondsafvaardiging

Fase 3. Begeleiding en opvolging		

_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________
_____/_____/__________

Opvolging in bedrijf (eventueel met externe bijstand)

Fase 4. Afronding van het onthaal		

Naam & voornaam

_____/_____/__________
_____/_____/__________

_____/_____/__________

Datum

Handtekening

Uitzendkracht

Werkgever gebruiker

Mentor

*

OR = Ondernemingsraad, Comité PBW = Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
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III. Checklist uitzendkracht
Het onthaaltraject geeft visueel weer
hoe het onthaal het best kan verlopen

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat alle stappen van het
onthaaltraject doorlopen worden.

Elke nieuwe sollicitatie vergt een gepaste voorbereiding, zowel van de werkgever
als van de arbeider. De onderstaande vragenlijst helpt u als arbeider om een sollicitatie en een eerste contact met uw nieuwe werkgever voor te bereiden. U krijgt
ook een overzicht van welke informatie u tijdens het onthaalgesprek kan krijgen.
Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt.
Het zal u helpen door deze fase van het onthaal.

Doorloop de checklist met je werkgever-gebruiker en probeer zo veel
mogelijk stappen af te handelen en aan te vinken. De checklist is zo
opgesteld dat deze stappen elkaar chronologisch opvolgen, maar je
Goed voorbereid via passend cv en eventuele motivatiebrief
Voorbereid op een eventuele praktische proef
hoeft niet te wachten tot een stap is afgehandeld om te beginnen met
Voorbereid op het gesprek:
functie-inhoud en -beschrijving gekend en gelinkt aan opleiding en ervaring (vorige job, stage)
de volgende stap.
kennis van verloning en arbeidsovereenkomst in Paritair Comité 124: Bouw





kennis van veiligheidsprincipes en welzijn op het werk en gevraagd naar opleidingsbeleid
in het bedrijf ter zake

verloop en timing van het onthaal

Door deze checklist correct op te volgen, kan je op elk moment nagaan
hoe ver het onthaal gevorderd is.

Sollicitatie: werkgever heeft gereageerd op uw sollicitatie (indien u geen antwoord krijgt,
kan u zelf contact opnemen)
Afspraak: datum van sollicitatie en indiensttreding is vrij
Voorbereid zijn op praktische proef
Relevante ervaring voor het beroep/de functie meegedeeld

Positieve attitude en stiptheid aangetoond
Vink zo veel mogelijk
stappen aan in de checklist.
Als er niet over gepraat wordt: naar einde toe gevraagd welke loonvoorwaarden en welk loonbarema
(Paritair Comité 124 Bouw) toegepast zullen worden. Gepolst naar verdere verloop: aanvang overeenkomst,
onthaal en opleidingsmogelijkheden.
Beslissing: indien onmiddellijk en positief: een nieuwe afspraak gemaakt voor de ondertekening van de
arbeidsovereenkomst en onthaalgesprek (mogelijk samenvallend met eerste werkdag).
Beslissing: indien onmiddellijk en negatief antwoord: sportief aanvaard en nagegaan wat er fout gelopen
kan zijn (begin met uzelf te verbeteren en leer uit de ervaring). U kan op een correcte manier vragen waarom
uw kandidatuur niet voldoet.
Beslissing: indien later meegedeeld, gevraagd wanneer een beslissing verwacht kan worden. Als deze
datum verstreken is, zelf contact opgenomen om te horen wat het resultaat is.
Informatie gekregen tijdens onthaalgesprek:
Onthaaltraject overlopen: overlopen wat verwacht kan worden
ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST
Overeenkomst overlopen:
arbeidsvoorwaarden
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De onderstaande vragenlijst helpt je als uitzendkracht om het onthaal met de
werkgever gebruiker voor te bereiden. Je krijgt ook een overzicht van welke informatie je tijdens het onthaalgesprek kan krijgen.
Vink aan welke stappen je afgewerkt hebt.
Het zal je helpen door deze fase van het onthaal.

Deze informatie krijg je tijdens het onthaalgesprek:
overlopen wat van je verwacht wordt
voorstelling van de mentor (persoon die je zal begeleiden)
Afspraak aanmelding voor eerste werkdag (waar, wanneer, bij wie)
uurrooster
de verplaatsingsmogelijkheden
info over weerverlet, bouwbadge,…
verzekeringen
Welzijn op het werk:
gezondheidstoezicht
preventiemaatregelen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen
overzicht risico’s, activiteiten en werkposten
Opleiding op de werkpost: door wie? duur?
Arbeidsreglement ontvangen
Vergeet niet:
je arbeidsovereenkomst te tekenen met het uitzendbureau

Volgen
de
fase

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST
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Proficiat, je kan starten! Heb je al kennisgemaakt met je mentor (persoon die je zal
begeleiden) en de collega’s?
Gebruik je vragenlijst om na te gaan of je de nodige info hebt gekregen over
taakinhoud, veiligheid en gezondheid op de werf en of er eventueel bijzondere
maatregelen nodig zijn. Veilig werken en welzijn zijn belangrijk voor iedereen in
de bouw.
Vink aan welke stappen je afgewerkt hebt.
Het zal je helpen door deze fase van het onthaal.

Verwelkoming en kennismaking met je mentor, collega’s en chef
Bijkomende informatie gekregen over:
takenpakket: zie werkpostfiche
opleidingstraject
ploeg
Nieuwe informatie gekregen over:
praktische afspraken (pauzes, drankvoorzieningen, maaltijden, …)
plaats van de sociale voorzieningen (kleedkamer, sanitair, refter, parking, opbergruimte, …)
Nodige materiaal en klein gereedschap gekregen (PBM’s, werkkledij, badge, …)
Bouwplaats en onmiddellijke omgeving ervan bezocht

Informatie gekregen over: 1
Mogelijke risico’s en preventiemaatregelen:
medisch onderzoek		

rookverbod in sociale voorzieningen

taakspecifieke veiligheid 		

gezonde leefgewoonten

gevaarlijke of chemische producten

alcohol en drugs op het werk

orde en netheid
Aanpak van preventie:
algemeen veiligheidsbeleid
maatregelen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen
brandpreventie – noodprocedures bij brand
organisatie van EHBO
collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
procedure bij arbeidsongevallen en incidenten (wie doet wat)
Betrokken personen bij preventiebeleid: wie is wie?
interne dienst			

leden van de vakbondsafvaardiging

externe dienst			

hiërarchische lijn

preventieadviseurs		

vertrouwenspersoon

Beschermingsmiddelen en werkkledij gekregen?
Specifieke veiligheidsinstructies (toolbox, preventiefiches, …) en
concrete demonstraties aan de werkpost gekregen?

Gecontroleerd of indien nodig bijzondere maatregelen genomen zijn rond:
Taal: voldoende kennis of bereid taalopleiding te volgen
Positieve acties werkgever/collega’s tot vlotte integratie
Medisch onderzoek is ingepland
Communicatie rond preventiemaatregelen, beschermingsmiddelen, opleiding, werkpostfiche, …
Specifieke attesten, certificaten, opleidingen, … nodig?

Volgen
de
fase
1
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 oor meer informatie over veiligheid en welzijn op het werk kunt u contact opnemen
V
met regionale Constructiv (welzijns)adviseur, zie www.constructiv.be
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Hebt je al samengewerkt met je mentor en collega’s?
Is er regelmatig overleg met hen?
Vink aan welke stappen je afgewerkt hebt.
Het zal je helpen door deze fase van het onthaal.

Voorgesteld aan de bedrijfsleider en personeelsverantwoordelijke?
In een eerste periode samengewerkt met mentor?
Feedback over:
samenwerking met de ploeg, ploegbaas, werfleiding, zaakvoerder, …
eventuele bijsturing door werkgever of mentor op vlak van kwaliteit van het werk, attitude, samenwerking collega’s, luisterbereidheid,…
Overleg met uitzendbureau

Volgen
de
fase

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST
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De onthaalperiode wordt afgesloten met een gesprek met de werkgever of
de mentor.
Vink aan welke stappen je afgewerkt hebt.

Met de werkgever of de mentor de onthaalperiode bespreken en onthaaltraject overlopen
Met de werkgever en mentor kwaliteit van het werk bespreken en evalueren.
Eventuele bijsturing oppikken en realiseren.
Evolutie van:
het technische aspect
veiligheidsaspect
sociale vaardigheden
Opvolgingsdocument ondertekend, met als bijlage een verklaring dat ik de nodige informatie en
instructies over onthaal en welzijn gekregen heb.

Het onthaal is afgewerkt.
Werkgever en uitzendkracht hebben nu een goede basis om
de verworven stabiliteit, het vertrouwen, het werkplezier
en hun samenwerking te versterken.

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST
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IV. Bedrijfseigen informatie
Het deel bedrijfseigen informatie is erg belangrijk voor jou als uitzendkracht.
Bewaar hier een kopie van:
• het arbeidsreglement van de werkgever gebruiker;
• de werkpostfiche eraan toevoegen
• de functiebeschrijving
• de preventiefiches
• je cv
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De onthaalmap op de website
Je kan op onze website alle informatie en de verschillende formulieren vinden om het onthaal vlot te laten verlopen.

www.constructiv.be
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