
Toolboxmeeting LMRA 
(laatste minuut risicoanalyse) 

 
 
 
 



 Algemeen :  
Het op het laatste moment inschatten van (potentiële) 
veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s  

  
 Concreet :  

Het beantwoorden van een aantal vragen op de werkplek 
juist voor aanvang van je job.  ‘Bezint eer ge begint’ 

 

Wat is een LMRA – Laatste Minuut Risicoanalyse 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Het belang van vooraf alles goed controleren wordt al veel langer bepleit. Wat er dan gebeurde is, dat veel mensen het wel van plan waren, maar het vervolgens niet deden. Om er zeker van te zijn, dat iedereen het gaat doen hebben we een manier bedacht die er voor zorgt dat gecontroleerd kan worden of men een LMRA gedaan heeft. Of een LMRA ook goed gedaan is, valt alleen te controleren door ter plekke met medewerkers de LMRA door te nemen. 



 
 
 
 
 

Waarom doen we LMRA? 

SAFETY BY EVERYONE, FOR EVERYONE 



Laatste minuut risicoanalyse 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Als we kijken naar de basisoorzaken die we terugvinden na het uitvoeren van feitenbomen (40 à 50 in totaal) dan komen we tot volgende grafiek. Onvoldoende werkvoorbereiding, niet bewust van risico’s en afwijken of niet volgen van procedures zijn de belangrijkste basisoorzaken.LMRA kan een impact hebben op 60% van deze basisoorzaken waardoor er een wezenlijke impact is op het aantal incidenten en deze gaan dalen.



 VERDER VERMINDEREN  
van het aantal ongevallen, verzorgingen, 
productvrijzettingen, milieu-incidenten.  
Door te werken aan basis van driehoek = verminderen 
van risicovolle handelingen VOOR HUN UITVOERING.  

 Al jaren common practice binnen de chemische 
industrie 

 Ervaringen bij collega bedrijven leren ons dat het werkt. 

 Opgelegd door directie en management om veiligheid te 
verbeteren.  

Waarom starten met LMRA? 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Resumé van de piramidesMisschien nog onderstrepen dat we veel van onze ongevallen te wijten zijn aan:routine, slechte communicatie, misbegrepen opdrachten en een slechte werkvoorbereiding (samen goed voor 50% van de basisoorzaken van onze ongevallen) Mss hierbij verwijzen naar de affiches aan de muur  EHBO-verzorgingen, veel letsels met product?Door de LMRA late we mensen nadenken waardoor we een aantal veel voorkomende oorzaken gaan uitschakelen



Laatste minuut risicoanalyse – piramide van BIRD/Heinrich 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

1 zeer ernstig/dodelijk ongeval 

30 ongevallen met verlet + EHBO 

300  incidenten zonder  letsel/schade 

3000 gevaarlijke handelingen 

600  bijna ongevallen 

Presenter
Presentation Notes
We kennen allemaal vanuit interne of externe opleidingen de piramide van Bird.1 ernstig ongeval heeft aan de basis een groot aantal incidenten en bijna-ongevallen (600).Onderzoeker Heinrich kwam ook tot een piramide.Hij komt nog tot een extra laag aan de basis namelijk van een nog groter aantal van risicovolle handelingen/situaties.Met LMRA trachten we het aantal gevaarlijke handelingen, kleine incidenten te verminderen waardoor we uiteindelijk minder ongevallen gaan hebben aan de top. Iedereen kan zich hierin vinden?



 11 vragen zijn beschreven op een LMRA kaartje  
(zie volgende sheets) 

 Elke deelnemer tekent ervoor dat hij zijn best heeft 
gedaan die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden 

 Teken niet zolang je je werkplek onveilig vind ! 

 Alle op de werkplek bij de uitvoering van de job 
betrokken personen nemen deel aan de LMRA 

 
 

 

Hoe doen we een LMRA 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 



Stop voor je start,  
want elk job is een nieuwe job. 

Het nut van de LMRA 

Stop 

Controleer 

Start 

Presenter
Presentation Notes
Het kaartje is geen controle op de uitvoerder.Enkel een hulpmiddel om een aanwezige situatie te beoordelen. 



ALTIJD 
 Voor aanvang van iedere activiteit of handeling 

IEDEREEN 
 Zowel productie, onderhoud, derden 

 Zowel uitvoerders als leidinggevenden 

 Steeds LMRA-kaartje op zak hebben 
 

 

 

Wanneer doen we een LMRA 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Hoeft niet steeds een LMRA-kaartje te zijn dat men moet bijhebben. Nieuwe kaartje met de 10 veiligheidsrichtlijnen volstaat.Productie dient voor de niet standaardtaken (maw taken die ze niet heel vaak doen en niet opgenomen zijn in een instructie of TRA) eveneens een werkvergunning te maken. De koppeling tussen werkvergunning en LMRA is er dus ook voor productie. 



 Altijd kaartje bijhebben 

 Wanneer effectief KAARTJE invullen: 

 

 

 

Wanneer doen we een LMRA 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Wie  Invullen  
op LMRA kaart 

Elke taak Iedereen Niet verplicht 

PR 
meldingsvergunning 

Alle uitvoerders Niet verplicht 

WVG normaal risico Alle uitvoerders Ja 
WVG hoog risico waarbij operator overdracht 
werkplek doet 

Alle uitvoerders en 
operator 

Ja 

WVG Besloten ruimte, graafvergunning Alle uitvoerders Ja 

Presenter
Presentation Notes
Hoeft niet steeds een LMRA-kaartje te zijn dat men moet bijhebben. Nieuwe kaartje met de 10 veiligheidsrichtlijnen volstaat.Het INVULLEN van LMRA kaart is verplicht volgens tabel op deze slide. 



LMRA kaart 



Als 1 van de 11 vragen met NEE beantwoord wordt,  
MAG het werk NIET begonnen worden.  

Een van de vragen NEEN 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Wat bij NEE?:Betekent niet dat het werk niet kan doorgaanMaar betekent wel dat er meer informatie of overleg nodig is om de uitvoerder van zijn eigen veiligheid te overtuigenUitvoerders nemen: zelf actie om de situatie veilig te krijgen collega’s betrekkencontacteren van leidinggevende om tot besluit te komen



 Het werk mag niet begonnen worden 

 

 Neem zelf bijkomende maatregelen binnen je bevoegdheid 
om het werk veilig uit te voeren 

 Overleg met collega’s,  aanwezige werknemers VYNOVA om 
bijkomende maatregelen te nemen om het werk veilig uit te voeren.  

 Overleg met verantwoordelijke leidinggevende (contractor als 
VYNOVA) . 

 

 

 

 

Een van de vragen NEEN 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Wat bij NEE?:Betekent niet dat het werk niet kan doorgaanMaar betekent wel dat er meer informatie of overleg nodig is om de uitvoerder van zijn eigen veiligheid te overtuigenUitvoerders nemen: zelf actie om de situatie veilig te krijgen collega’s betrekkencontacteren van leidinggevende om tot besluit te komenIndien een neen kan worden bijgestuurd door bijkomende maatregelen, en dan uiteindelijk ja wordt:  Motiveer kort op LMRA kaart welke bijkomende maatregelen genomen zijn.  De leidinggevende die bijstuurt, zal ook mee de LMRA kaart ondertekenen. 



Dit invullen voordat je  
met het werk begint. 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Onderhoud vermeldt hier de werkvergunning nummer en geeft een beschrijving van de taak. Voor de taken uitgevoerd door productie is een apart vak voorzien: productietaak. 



Er staat telkens IK  
en niet ´vinden wij´ 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Iedereen moet een laatste risicoinschatting doen, met zijn of haar ervaring en kennis. Allemaal samen zien we meer. Ik heb ook verantwoordelijkheid in veilig werken. Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 



Bij twijfel er altijd 
iemand van productie 
bijhalen! 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Iemand nog problemen met de vragen?LMRA is hulpmiddel en gaat niet voorbij aan gezond verstand en ervaring



Buitenzijde LMRA kaartje 

 Iedere uitvoerder neemt deel aan LMRA 

 Iedere uitvoerder tekent LMRA af 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Iedereen die betrokken is met het werk, tekent de LMRA kaart af. 



 Bij werken met 1 stielgroep  1 LMRA 

 Bij meerdere stielgroepen, elk een aparte LMRA (verschillende 
taken) 

 Indien werken logisch samen horen dan kunnen ook andere 
partijen mee aftekenen (bijv. kraanman, veiligheidswacht) 

 Komen er later nog anderen bij, ook samen LMRA doornemen en 
aftekenen.  

 LMRA vervalt bij wijziging van omstandigheden 

 LMRA vervalt bij verzamelalarm (net als vergunning) 

 

Wanneer doen we een LMRA? 

Presenter
Presentation Notes
Veiligheidswacht, brandwacht gaan mee tekenen op de LMRA



 Kaartjes verkrijgbaar op je afdeling 

 Ook op uitreikplaatsen van vergunning 

 De ingevulde LMRA-kaart blijft tijdens de job altijd op de werkplek. 

 Na einde werken, ingevuld mee afgeven met de vergunning 

  Het lijnmanagement zal coachend controleren dat LMRA’s worden 
gehouden 

 

LMRA 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Sommige derden gebruiken een eigen systeem dat onze goedkeuring wegdraagt. Andere derden die het gaan moeten invullen zullen onze kaartjes gaan gebruiken als ze er zelf geen hebbenZij zullen dezelfde toolbox moeten geven aan hun mensen voor 1/05/2013Zij worden ingelicht per brief en tevens via de eerstkomende contractormeeting begin maart.  



 Contractoren met eigen LMRA-systeem kunnen dit 
gebruiken na toelating door veiligheidsdienst VYNOVA.  

 Kaartjes van eigen systemen moeten niet met 
vergunning ingeleverd worden 

 Indien nodig tekenen onze operatoren mee jullie LMRA-
kaartje 

 Gelieve te zorgen voor interne controle op uitvoering 

 Steeds controle door VYNOVA mogelijk 
 

Gebruik van eigen LRMA-systeem 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Sommige derden gebruiken een eigen systeem dat onze goedkeuring wegdraagt. Andere derden die het gaan moeten invullen zullen onze kaartjes gaan gebruiken als ze er zelf geen hebbenZij zullen dezelfde toolbox moeten geven aan hun mensen voor 1/05/2013Zij worden ingelicht per brief en tevens via de eerstkomende contractormeeting begin maart.  



 LMRA, Waarom doet de uitvoerder het? 
 Hulpmiddel om de situatie ter plaatse ter beoordelen 

 Omgeving van het werk 

 Impact van andere werken 

 Vergunning, taak 

 Middelen 

 Beoordelen van situatie op basis van eigen kennis, gezond 
verstand 

 Routine en vaste patronen te doorbreken  

 DOEL: VERMINDEREN AANTAL GEVAARLIJKE 
HANDELINGEN EN DE INCIDENTEN DIE DAARUIT VOLGEN 

Laatste minuut risicoanalyse 

Veiligheid voor iedereen, door iedereen. 

Presenter
Presentation Notes
Het kaartje is geen controle op de uitvoerder.Enkel een hulpmiddel om een aanwezige situatie te beoordelen. 



LMRA? 

Zorg voor je veiligheid en die van je collega’s,  
doe LMRA. Help risico’s te voorkomen! 

JA ! 

Veiligheid voor iedereen, DOOR iedereen 
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