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

Toolbox LMRA

Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling die u uitvoert vlak voordat u aan een klus
begint of een gebied betreedt. Dit is het moment waarop u controleert of er bij de voorbereiding rekening is
gehouden met alle risico’s en alle maatregelen die nodig zijn.
Wat is een LMRA?
Een LMRA is een korte beoordeling van risico’s uitgevoerd door de persoon die het werk gaat doen. Diegene hoeft geen
formulier in te vullen en te bewaren. De uitvoering van de analyse hoeft niet langer dan een minuut te duren. Het gaat erom
dat mensen vlak voordat ze aan een taak beginnen, nadenken over de risico’s en zorgen dat de juiste maatregelen worden
genomen om veilig te kunnen werken.
Wanneer voert u een LMRA uit?
Een LMRA voert u direct voor aanvang van de werkzaamheden en op de werkplek uit. Dat kan op ieder moment van de
werkdag zijn. Op een eerder moment kunnen risico’s over het hoofd gezien zijn, ook al zijn er Taak Risico Analyses,
procedures, werkinstructies en werkvergunningen gemaakt. De situatie kan ook op elk moment veranderen waardoor
nieuwe risico’s ontstaan. Deze risico’s kunnen voortkomen uit de werkzaamheden zelf, de werkplek, de werkomgeving en
de veranderende omstandigheden. Het is daarom belangrijk na een onderbreking van het werk of als een voorval heeft
plaatsgevonden, een LMRA te doen.
Hoe voert u een LMRA uit?
De LMRA bevat drie stappen:
1.

2.

3.

Risico’s beoordelen
Vraag uzelf af wat er tijdens het uitvoeren van de taak kan voorvallen.
Welke risico’s zijn ondanks alle voorzorgsmaatregelen nog altijd aanwezig?
Wat kan het effect zijn en hoe groot is de kans dat dit ook echt gebeurt?
Maatregelen bepalen
Meld de risico’s aan de opdrachtgever en bespreek ze met collega ‘s.
Overleg welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.
Maatregelen (laten) nemen
Neem de nodige maatregelen om het werk veilig uit te kunnen voeren.

Ga pas aan de slag als u zeker weet dat u het werk veilig kan doen.
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LMRA-kaart
Voor een LMRA hoeft u niets op te schrijven. Het is wel handig een checklist als geheugensteun te gebruiken. Vaak
gebruiken bedrijven een LMRA-kaart op klein formaat die u handig bij u kunt dragen. Er zijn ook LMRA-apps beschikbaar
voor op uw smartphone. Deze checklist is een hulpmiddel, blijf altijd ook alert op risico’s die niet op de kaart staan.
Naarmate u meer ervaren bent in het uitvoeren van een LMRA, kunt u deze ook uit uw hoofd doen.
Hieronder staat een voorbeeld van een LMRA-kaart.
LMRA Kaart
Check

Ja

Nee

Is duidelijk hoe het werk gedaan moet worden?
Zijn de juiste voorbereidingen gedaan voor noodgevallen?
Zijn de gevaren duidelijk en voldoende maatregelen genomen?
Struikelgevaar
Vallende voorwerpen
Elektrocutie
Blootstelling gevaarlijke stoffen
Knellen en/ of stoten
Milieuvervuiling
Zijn omstandigheden veilig?
Werkplek opgeruimd
Weersomstandigheden goed
Gereedschap in goede staat
Verlichting voldoende
Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

Bij de LMRA hebben we het over de risicobeoordeling voordat u start met de werkzaamheden. Het is ook belangrijk om voor
een onderbreking van het werk en aan het einde van de werkdag de werkplek veilig achter te laten!
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