
Wat is OiRA?
OiRA is een internetplatform waar ondernemingen gratis 
interactieve onlinetools kunnen vinden voor beheersing 
van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek. 
Er zijn tools voor tal van sectoren en EU-landen. Hiermee 
kunnen ondernemingen cruciale stappen nemen om 
werkgerelateerde ongevallen en ziekten te voorkomen.

De OiRA-tools zijn beschikbaar in verschillende talen en 
geschikt voor tal van sectoren. Er worden steeds nieuwe tools 
toegevoegd. Gebruikers worden stap voor stap begeleid in 
de beoordeling van de risico’s van hun specifieke situatie, en 
de tool presenteert een actieplan met oplossingen voor de 
vastgestelde problemen.

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s op 
het werk bestaan, maar hetzelfde geldt 
voor eenvoudige en kosteloze oplossingen 
om deze risico’s in kaart te brengen en te voorkomen!

OiRA:
online interactieve 
risicobeoordeling
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Voor wie is OiRA geschikt?
Voor iedereen die graag meer wil weten over de beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de 
werkplek. OiRA is echter vooral geschikt voor micro- en kleine ondernemingen; eigenaars en directeurs van 
micro- en kleine ondernemingen zijn vaak van mening dat zij niet geconfronteerd worden met deze risico’s of 
dat zij niet de middelen of expertise hebben voor het uitvoeren van risicobeoordelingen. OiRA brengt echter 
risicobeoordeling binnen handbereik van zelfs de kleinste ondernemingen. Voor een goede risicobeoordeling is 
het van essentieel belang dat de werknemers bij het proces worden betrokken.

Hoe werkt OiRA?
U gaat gewoon naar oiraproject.eu en selecteert „OiRA Tools”. U kunt zoeken naar tools per land, taal of sector. 
U kunt een testsessie uitvoeren om te zien hoe het allemaal werkt. Vervolgens registreert u zich en kunt 
u beginnen met een risicobeoordeling. U kunt een beoordeling opslaan om er later mee verder te gaan. Dit 
betekent dat u de beoordeling stap voor stap kunt invullen wanneer het u uitkomt.

Praktische ondersteuning voor micro- en kleine 
ondernemingen voor het beheersen van risico’s op 
de werkplek — ontwikkeld door de EU, ingevoerd 
door de lidstaten, te gebruiken door iedereen.

Waarom kiezen voor OiRA?
Deze tools helpen ondernemingen de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen en de 
kosten van werkgerelateerde ziekten en ongevallen te voorkomen. Vanzelfsprekend zijn werkgevers wettelijk 
verplicht hun werknemers te beschermen en risicobeoordelingen uit te voeren. Dat is ook in het belang van hun 
onderneming. Een veilige en gezonde werkplek komt de bedrijfsvoering ten goede.

www.oiraproject.eu 
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