
GOED GEDAAN
Deze stappen zijn ontwikkeld 

om kmo's te helpen hun risico's 
op de werkvloer te beheren.

Begin het plan van aanpak uit te 
voeren en herhaal de  

risicoanalyse regelmatig!

Online interactive
Risk Assessment (OiRA)

Hoe pak je het aan?

OiRA (Online interactive Risk 
Assessment) is een webplatform voor 
kleine- en micro-  ondernemingen 
(kmo's) om ze te helpen de risico's 
voor veiligheid en gezondheid op het 
werk te beoordelen en te beheren in 
diverse sectoren.

Wie is verantwoordelijk?

Werkgevers zijn 
wettelijk verplicht 
een  risicoanalyse 
uit te voeren.

Veilig en gezond aan 't werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.© Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, 2019
Overname met bronvermelding is toegestaan.

Waarom is het belangrijk?
Bedrijven zouden een stapsgewijze  
risicoanalyse moeten uitvoeren om de 
veiligheid en gezondheid van hun  
werknemers te garanderen.

• is de basis voor geslaagd veiligheids- en gezondheidsbeheer;
• is de sleutel om arbeidsgerelateerde ongevallen en 

beroepsziekten te verminderen;
• kan veiligheid en gezondheid op het werk en 

bedrijfsresultaten verbeteren.

Wat is  risicoanalyse?

RISICOANALYSE 
MET OiRA

IN 4 STAPPEN

1 VOORBEREIDING

2

Organiseer en coördineer de analyse

Benoem de persoon of personen die 
verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering

Zorg dat de werk-
nemers deelne-

men aan het 
proces
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EN EVALUATIE

Identificeer de gevaren en problemen

Evalueer de 
bestaande risico's 
(ernst en 
waarschijnlijkheid 
van mogelijke schade)

Rangschik de 
risico's in 
volgorde van 
belangrijkheid

3 EEN PLAN VAN 
AANPAK OPSTELLEN

Stel de passende maatregelen  op 
om de potentiële risico's  uit te 

schakelen of te beheersen 

Schrijf een 
verslag over de 
resultaten van 

de risicoanalyse

Download het als 
bewijs van het 
gehele proces, 

met inbegrip van 
het plan van 

aanpak

Gratis en 
gebruiksvriendelijk

wettelijke 
naleving

Begeleidings- en 
Oplossingsgericht 

VIER BELANGRIJKE REDENEN 
OM OiRA TE GEBRUIKEN

VERSLAG4

Sectorspecifieke aanpak

Ga voor meer informatie naar: https://oiraproject.eu/nlBlijf op de hoogte van de #OiRAtools


