
Als het goed is heb je een aanwijzing of werk je samen met iemand die een aanwijzing heeft. Als het goed 
is weten we allemaal wat de LMRA is. Deze wordt namelijk uitgelegd wanneer je de aanwijzing krijgt. Maar 
helaas zien we dat de LMRA vaak toch niet wordt gedaan.

Hoe komt dat?
Uit onderzoek blijkt dat je je niet altijd bewust 
bent van de risico’s op het werk. Dit komt door 
de automatische piloot: door al jouw kennis en 
ervaring ga je het werk als gewoon zien. Je bent je 
daardoor niet meer bewust van de risico’s. 
En wanneer je een leerling-monteur bij je hebt, 
kan het zijn dat hij jouw onveilige handelingen 
(onbewust) overneemt. 

Hoe kunnen we dat veranderen?
Door jezelf eens af te vragen hoe belangrijk jouw 
veiligheid en die van anderen om jou heen is. 
Als je deze vraag hebt beantwoord, kijk dan eens 
met een andere blik om je heen. Zo word je je 
echt bewust van de risico’s en voer je ook bewust 
de LMRA uit.

Wat zijn valkuilen bij veilig werken?
• Invloeden van buitenaf
 Wij werken vaak in het vrije domein. Eigenaren  
 vinden dat zij een onder spanning staande ruimte  
 in mogen. Of denk aan installateur die even naar  
 binnen moet. Dit kan grote risico’s met zich  
 meebrengen. Blijf scherp en leg aan iedereen uit  
 waarom het niet zomaar kan. Zo worden anderen  
 zich ook bewust van de gevaren. 
• Werkdruk
 Dit is een bekend probleem: het werk moet af.  
 Maar wat doe je als een onveilige situatie het  
 werkproces vertraagt? Ga je toch voor die  
 onveilige keuze of zeg je nee. Van Gelder wil dat  
 je het laatste doet. Stoppen met het werk. Jouw  
 veiligheid en die van anderen staat altijd voorop!  
 Ook al vertraagt dan het werk.

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE BEWUST UITVOEREN

De risico’s van ons vak zijn niet altijd meteen zichtbaar. Daarom doe je een Laatste Minuut Risico 
Analyse (LMRA) voordat je aan het werk gaat. Je bekijkt dan de risico’s en je neemt maatregelen 
tegen die risico’s, zodat jij en de mensen om je heen veilig aan het werk kunnen. 

TOOLBOX

Samen zijn we verantwoordelijk
Niet alleen bij de start van het werk, ook 
tijdens of na afloop van de werkzaam- 
heden moeten we ons bewust blijven van 
de risico’s. We hebben daarin samen een 
verantwoordelijkheid. Je kunt ook een 
verantwoordelijke op een project hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan een voorman of 
een ploegleider. Deze kan (en mag)  
anderen aanspreken op zijn gedrag.  
Maar spreek ook anderen aan wanneer 
je een onveilige situatie ziet. 

Hoe blijven we ons bewust van de risico’s?
• Door bewust stil te staan bij het 
 uitvoeren van de LMRA.
• Scherp te blijven op de risico’s in het  
 vrije domein en werken onder tijdsdruk.
• In gesprek blijven met collega’s over  
 veiligheid en elkaar aanspreken op  
 onveilig gedrag.

Geef bewust veilig werken de aandacht 
die het verdient en wordt samen bewust 
van de risico’s van ons vak. Samen gaan 
we voor de veiligste optie. 

Van het opbouwen van een steiger tot 
elektrisch gevaar, van een open kruipluik 
tot het optreden van onverwachte  
risico’s, blijf je bewust van de risico’s  
en neem de juiste beslissing.
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