
Knip risico's
weg met OiRA

OiRA is een webplatform dat is 
opgezet om u te helpen bij het 
uitvoeren van risicobeoordelingen 
op het gebied van gezondheid en 
veiligheid, en bij het nemen van 
passende preventieve maatregelen.

TOOL VOOR KAPPERS

Inleiding

Organiseer en coördineer 
de risicobeoordeling in uw 
kapsalon en zorg dat uw 
werknemers meedoen.

Stel gevaren en problemen in uw 
dagelijkse werk en werkomgeving vast 
door de risicostellingen in elke module te 
beantwoorden.

1. Voorbereiding

2. Identi�catie + evaluatie

3. Actieplan

Enkele voorbeelden van eenvoudige tips om uw werkplek 
veiliger en gezonder te maken:

Zie hieronder enkele voorbeelden:

Gratis en 
gebruiks-
vriendelijk 

Oplossings-
gericht

Geactualiseerd in 
geval van 

wetswijzigingen

Maak een gepersonaliseerd preventieplan op 
basis van uw collectieve risicobeoordeling.

4. Verslag
Met OiRA is uw risicobeoordeling:

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2018
Overname met bronvermelding is toegestaan. Veilig en gezond aan ’t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.

www.oiraproject.eu/oira-tools

Blijf op de hoogte van de #OiRAtools
www.oiraproject.eu/nl 

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY
AND HEALTH AT WORK

@EU_OSHA EUOSHA EU-OSHA

Download uw verslag 
met een overzicht van 
risico's en maatregelen, 
zodat u het bij de hand 
heeft en u daarmee  
voldoet aan de 
wettelijke eis.

Gebruik in hoogte 
verstelbare rolkrukken.

Zorg voor geschikte 
beschermende handschoenen en 
leer uw personeel hoe ze die op de 
juiste manier kunnen gebruiken.

Koop uitsluitend 
stofvrije cosmetische 

haarproducten.

Zorg dat scharen en andere 
benodigdheden regelmatig 
worden schoongemaakt en 

ontsmet.

Leer uw personeel hoe ze op de 
juiste manier met cosmetische 

producten en chemische sto�en 
kunnen omgaan.

Verwijder na elke 
knipbeurt het haar 

van de vloer.

Zorg dat uw personeel 
voldoende pauzes 

kan nemen.

Vertrouwelijk Altijd 
toegankelijk

Op ieder 
moment bij 
te werken

Is er de mogelijkheid om 
pauzes te nemen na 

langdurige perioden van 
ononderbroken arbeid?

Geestelijke 
gezondheid en welzijn

Wordt bij de organisatie 
van het werk rekening 

gehouden met de 
behoeften van zwangere 

vrouwen?

Personeel en 
preventie

Wilt u nog 
andere risico's 

toevoegen?

Overige risico's 
(door u aangevuld)

Zijn de scharen 
ergonomisch en 

nikkelvrij?

Kappersbenodigdhe-
den en -kleding

Worden alle cosmetische 
producten op geschikte 
en veilige wijze gebruikt 

en bewaard?

Cosmetische producten 
voor kapsalons

Draagt het personeel 
geschikte 

handschoenen 
wanneer dit nodig is?

Bescherming 
van de huid

Heeft het kapsalon 
een antislipvloer?

Indeling en 
onderhoud van het 

kapsalon Zijn de 
kappersstoelen in 

hoogte verstelbaar?

Meubilair en 
werkhouding


