
DEKRA werkt al bijna 100 jaar aan veiligheid. In Nederland zijn we marktleider op het 
gebied van arbeidsveiligheid in de industrie. Onze diensten zijn een essentieel 
onderdeel van DEKRA’s missie om de wereldwijde partner in veiligheid te worden. In de 
arbeidsveiligheid zijn wij onder andere actief in de petrochemie, chemie, olie en gas, 
energie, bouw & infra en farma & voedselindustrie. We ontzorgen onze klanten met een 
uitgebreid dienstenaanbod bestaand uit: 

CONSULTANCY - PROJECT SUPPORT - TRAININGEN 

Taak Risico Analyse (TRA) 
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Inleiding  
In uw procedures en werkinstructies moeten de veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen voor alle reguliere 

werkzaamheden. Het kan voorkomen dat risicovolle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die (nog) niet 

zijn beschreven in bestaande procedures en instructies. Bijvoorbeeld tijdens onderhouds- of nieuwbouw 

projecten of bij voor het eerst uitvoeren van werkzaamheden. In die gevallen moet een Taak Risico Analyse 

(TRA) worden opgesteld, om te bepalen welke (aanvullende en specifieke) veiligheidsmaatregelen noodzakelijk 

zijn. 

 
Doel 
De training Taak Risico Analyse wordt in afstemming met u op maat gemaakt voor uw specifieke 

bedrijfssituatie. Na afloop van deze training is de deelnemer in staat om zelfstandig een Taak Risico Analyse uit 

te voeren. 

 

Bestemd voor 
De training kan op maat worden gemaakt voor bijvoorbeeld: 

• Werknemers die als werkvoorbereider, leidinggevende of toezichthouder betrokken zijn of worden bij het 

opstellen van TRA  

• Werknemers die hoog risico werkzaamheden moeten uitvoeren en op basis van een TRA 

veiligheidsmaatregelen moeten nemen 

 

Inhoud van de training 
Hieronder volgt een overzicht van mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen. De precieze invulling 

wordt met u afgestemd: 

• De TRA als methode om risico's te beheersen en ongevallen te voorkomen 

• Het begrip risico (denken in risicoscenario's, risico-evaluatie) 

• Wanneer een TRA uit te voeren (herkennen van hoog risico taken) 

• Hoe een TRA uit te voeren: benoemen van taakstappen en inventariseren en evalueren van risico's per 

taakstap 

• Opstellen van een TRA 

• Bepalen van te nemen veiligheidsmaatregelen op basis van de TRA 

Na het behandelen van de theorie worden in groepen meerdere praktijkopdrachten uitgewerkt om zodoende 

ervaring op te doen in het opstellen van een goede TRA. 

 

Resultaat 
Na afloop van de training wordt een bewijs van deelname verstrekt 

 


