
Achtergrondinformatie LMRA
Last Minute Risico Analyse
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  Wat is LMRA?

Last Minute Risico Analyse

 ●  Is een korte algemene risicobeoordeling, die uitgevoerd wordt door de 
persoon die de taak zal uitvoeren. 

 ● Duurt niet langer dan een minuut en vereist geen invullen van 
documenten. 
Het is een mentaal proces dat zich tussen de oren afspeelt. Het moet een 
automatisme zijn vóór men aan de werken begint.

 ● Werkt pro-actief en wordt uitgevoerd … 

- voor de start van een nieuw werk of een nieuwe taak,
- na een onderbreking van het werk,
- bij verandering van de werkomstandigheden,
- bij routinematige werkzaamheden.
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Antwoorden en informatie bij het draaiboek LMRA

1. Voorbereiding
2. Opwarmer

Waarom is het belangrijk om zelf de risico’s op een werf te 
beoordelen?

 ● De risico’s worden beoordeeld VOOR men met de werken start 
om ongelukken te vermijden.

 ● Voor aanvang van een nieuwe taak, na onderbreking van 
het werk, bij verandering van werkomstandigheden en bij 
routinematige werkzaamheden worden op het laatste moment 
de risico’s afgewogen en eventueel maatregelen genomen om 
de taken veilig uit te voeren.

 ● Deze LMRA duurt niet langer dan één minuut en kan dus 
steeds uitgevoerd worden.

Hoe gebeurt dit nu?

Open vraag

Waarom dient ook de omgeving geëvalueerd te worden voor de 
werken starten? (zie ook kaartje LMRA)

A Kennis/informatie:

- STAP 1: Welke kennis en informatie heb ik nodig om de opdracht of 
taak veilig uit te voeren?

- STAP 2: Evalueer de nood aan kennis en informatie waarover je moet 
beschikken. Vraag indien nodig hulp.

B Voorwaarden om veilig te werken

- STAP 1: Bepaal de noodzakelijke voorwaarden om de opdracht of taak 
veilig uit te voeren.

- STAP 2: Zorg er voor dat de noodzakelijke voorwaarden voldaan zijn. 
Corrigeer waar nodig. En evalueer opnieuw!  
Vraag indien nodig hulp.

C  Risico’s

- STAP 1: Welke risico’s zijn (blijven) aanwezig tijdens de 
werkzaamheden?

- STAP 2: Indien er nog restrisico’s aanwezig zijn, bepaal dan de gepaste 
maatregelen om die te vermijden of te beperken. Voer de nodige 
maatregelen uit. Vraag indien nodig hulp.

Bij twijfel: stoppen en leidinggevende raadplegen

Wat zijn de meest voorkomende gevaren en wat zijn de 
oplossingen die je zelf kan bieden?

 ● Indien er onvoldoende informatie over taken aanwezig is  
→ raadpleeg dan je leidinggevende.

 ● Als er nog gevaar is voor vallende voorwerpen na de toepassing van CPM’s 
→ draag dan een helm

 ● Indien er kans is op elektrocutie/elektrisering  
→ zet de spanning af in het werkgebied (zie ook Gouden 8)

 ● Controleer je gereedschappen of PBM’s vooraf. Zijn ze niet in goede 
conditie  
→ vervang ze tijdig en zorg steeds voor extra PBM’s.

 ● …

3. Inleiding
Eigen inbreng

4. Beeldmateriaal
Activiteit
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5. Bespreking
Welke gevaarlijke situaties heb je gezien in het kortfilmpje?

- Vallen van hoogte door incorrect gebruik van ladder,
- Brandgevaar,
- Struikelgevaar,
- Vastgrijpen draaiende delen,
- Rommel,
- Valgevaar door niet afbakenen van de put,
- Elektrocutie / elektrisering

Hoe kan je deze situaties vermijden?

Zorg voor een verhoogd bewustzijn rond veiligheid. Stel een procedure 
op voor het uitvoeren van een degelijke risicoanalyse. Gebruik het juiste 
arbeidsmiddel op de correcte manier. (Zie ook de opleiding ‘Werken op 
hoogte’.)

Moet men altijd een LMRA toepassen?

Het uitvoeren van een LMRA is geen verplichting. Het is eerder een 
veiligheidsreflex bij het starten van de werken.

Hoe zou je als klant reageren als er een ongeluk gebeurt?

Open vraag

Hoe zou de werkgever reageren

Open vraag

Hoe zou je zelf reageren?

Open vraag

6. Opdracht 
Welke onveilige situaties vind je terug op de getoonde situaties?

Denk aan een recente of toekomstige taak en gebruik het kaartje om de 
LMRA toe te passen.
Activiteit

7. Afsluiter
Wat ga je veranderen na het volgen van deze mini-vorming?

Open vraag

Wat was je vergeten? Wat heb je bijgeleerd? 

Open vraag

Waar ga je extra op letten?

Open vraag

Waar moeten we als team extra op letten? Checklist? 

Open vraag
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Extra informatie

Volta heeft een algemene lijst opgemaakt om LMRA toe te 
passen onder de vorm van het Voorbeeldkaartje LMRA

Deze lijst is niet bindend of wettelijk vastgelegd en kan uiteraard ook door 
jou worden aangepast / aangevuld / vereenvoudigd.

Is mijn opdracht duidelijk?

STOP!

1. Start het werk niet!

 

2.  Overleg met je 
leidinggevende 
op de werkplek.

3. Neem de nodige 
maatregelen.

Heb ik de juiste middelen
(gereedschap en/of

beveiligingsmiddelen)?

Draag ik de juiste PBM’s?

Is de werklocatie bekend 
en veilig of afgeschermd?

Start/hervat werk!

NEEN
JA

NEEN
JA

NEEN
JA

NEEN
JA

Zorg voor je eigen veiligheid!  
Pas LMRA toe

Ander voorbeeld


