van gelder|bewust veilig
Aan de hand van vijf pijlers werkt een medewerker van Van Gelder bewust veilig:
BETROKKENHEID

■

VAKMANSCHAP

■

GRONDBEGINSELEN

■

INFORMEREN

■

UITSTRALING

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA)
De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is dé laatste controle voordat je met het werk begint.
Op basis van de analyse besluit je het werk wel of niet uit te voeren. In deze toolbox beschrijven
we het doel van de LMRA, hoe je een goede analyse uitvoert en wat je doet wanneer je het werk
niet veilig kunt uitvoeren.

Wat is het doel van een LMRA?

Hoe voer je een goede LMRA uit?

Het doel is (bijna) ongevallen, milieu- en gezondheids-

Samen zie je meer. Daarom is het wenselijk om een

schade te voorkomen. Denk hierbij ook aan de effecten

LMRA samen met een collega uit te voeren. Samen

op de langere termijn, zoals: 1) gehoorschade door het

overleg je of een situatie veilig is of niet.

niet dragen van gehoorbescherming, 2) stoflongen

De LMRA doe je niet alleen in de ochtend, maar heel de

door het niet dragen van een stofmasker, niet gebruiken

dag door, na pauzemomenten, wijzigingen in je werk-

van afzuiging en droogzagen en 3) diverse vormen

zaamheden, de omgeving en/of het weer zijn van in-

van kanker door onbeschermd te werken met gevaar

vloed op hoe jij je werk veilig maakt.

lijke stoffen.
Doorloop een LMRA in zeven stappen:
Faalkosten
Het uitvoeren van een LMRA behoort niet voor niets tot

1. Ken ik de relevante werkinstructies en houd ik
mij hieraan?

de pijler Grondbeginselen van Bewust Veilig-werken.

2. Ken ik de werkzaamheden en heb ik het begrepen?

Het zorgt er namelijk voor dat we veilig werken én in

3. Vind ik de afgesproken werkmethode veilig?

goede gezondheid oud worden. Naast het voorkomen

4. Is mijn werkplek goed opgeruimd?

van (bijna) ongevallen en gezondheidsschade, draagt

5. Beschik ik over de juiste PBM’s en ga ik die

een LMRA ook bij aan het verminderen van faalkosten.
Doordat je vooraf nadenkt over hoe je het werk gaat
uitvoeren en wat daarvoor nodig is.

gebruiken?
6. Beschik ik over het juiste en goedgekeurde
gereedschap?
7. Vind ik mijn werkplek veilig voor mijzelf,
de omgeving en voor derden?
Heb je één keer of vaker nee als antwoord?
Start dan niet met het werk, maar overleg met je
leidinggevende welke maatregelen je moet nemen.
Alle vragen met ja beantwoord? Dan kan je
beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden.
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Het dilemma na de LMRA

Voorkomen is beter dan genezen

Als uit de LMRA blijkt dat de werkzaamheden niet veilig

Veel gevaarlijke situaties kunnen al in de voorbereiding

uitgevoerd kunnen worden, dan is de enige juiste

voorkomen worden. Door al bij de calculatie, ontwerp

reactie: niet aan de slag gaan voordat het probleem

en voorbereiding na te denken over een veilige manier

verholpen is.

van werken, voorkom je dat collega’s buiten tegen
problemen aanlopen en onbewust in gevaarlijke situaties

Het creëren van een veilige werkplek kost soms moeite,

terechtkomen.

waardoor je snel geneigd bent om toch ‘even’ de on
veilige situatie te accepteren: “De klus moet af en we

Blijkt dat je na de LMRA niet veilig aan de slag kunt?

zitten al krap in de planning”, “Het kost nog maar vijf

Doe dan ook een KAM-melding, zodat jouw collega’s

minuutjes als ik het even zo doe en dan ben ik klaar”

ervan kunnen leren en bij het volgende project kunnen

of “Het gaat al jaren goed, dus nu vast ook” zijn dan

zorgen dat jij het werk veilig kunt uitvoeren.

veelvoorkomende reacties.
Ga het gesprek aan
Weet wel dat juist in die gevallen de meeste

Bespreek eens met elkaar de onderstaande vragen:

ongevallen gebeuren!

■ Wanneer ben jij toch aan de slag gegaan, terwijl je

tijdens de LMRA eigenlijk vond dat het niet helemaal
Zorg voor elkaars gezondheid
Bespreek tijdens de startwerkinstructie met elkaar de
risico’s van het werk en hoe je het werk veilig uitvoert.
Spreek elkaar ook aan als je ziet dat een collega een
onveilige handeling verricht of op een risicovolle plek
aan het werk is. Zorg ervoor dat jouw collega en jijzelf
na het werk weer gezond thuiskomen.
Als leidinggevende geef je uiteraard het goede voorbeeld door zelf elke keer de LMRA uit te voeren. Vraag
ook jouw medewerkers naar de LMRA die zij hebben
uitgevoerd en welke keuzes zij hebben gemaakt.
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veilig was? Kun je ook uitleggen waarom?
■ Wat doe jij al je een collega een onveilige handeling

ziet verrichten?
■ Doe je na een LMRA wel eens een KAM-melding?

