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De LMRA is gericht op het verder beperken van de risico’s bij de uitvoering van werkzaamheden door direct 
voor de start van de werkzaamheden nogmaals aandacht te besteden aan de risico’s en maatregelen. De 
volgende elementen zijn essentieel: 
• Je wilt geen ongeval en je wilt na je werk weer veilig naar huis! Je bent getraind, hebt voldoende 

ervaring en je voorman of leidinggevende is aanwezig. Het werk, de instructies, de eventuele taak risico 
analyse (TRA) en de werkvergunning zijn met je doorgesproken en je hebt alles begrepen. 
Je hebt de beschikking over de juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
Je weet waar de noodvoorzieningen te vinden zijn, hoe de windrichting is, waar de vluchtwegen zich 
bevinden en waar de verzamelplaatsen zijn.  

• Alles lijkt OK! Wat kan jou nog overkomen? Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin je toch 
geconfronteerd wordt met gevaren die in de voorbereiding over het hoofd zijn gezien. Soms zijn de 
gevaren alleen zichtbaar op de werkplek of in de naaste omgeving. Daarom doen we een beroep op 
jouw eigen kennis, ervaring en vakmanschap. 

• Voer zélf een “Laatste Minuut Risico Analyse” (LMRA) uit! Wanneer? Op ieder moment van elke dag, 
op jouw werkplek en direct vóór aanvang van alle werkzaamheden. Niet alleen nadat de standaard 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen, maar óók bij verandering van werkomstandigheden en óók bij 
routinewerkzaamheden. 

• Hoe? Door het stellen van drie vragen! 
 
 

 
 
• Bij twijfel overleg je met je collega’s en leidinggevende over extra te nemen maatregelen. Leerzame 

lessen neem je mee voor een volgend karwei en bespreek je met je collega’s en in het werkoverleg. 
• Ben je leidinggevende? Natuurlijk geef je als leidinggevende het goede voorbeeld door zelf elke keer 

een LMRA uit te voeren. Ook draag je het LMRA-principe uit bij collega’s en zie je toe op de naleving 
ervan. Je zorgt voor een effectieve communicatie met je medewerkers over de bevindingen. 

 
 
 

 Om de drie stappen in het LMRA-proces goed te kunnen doorlopen, stel jezelf dan de volgende 
vragen: 
• Weet ik wat mij kan overkomen en hoe dat uit te sluiten? 
• Weet ik precies wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik die kan voorkomen? 
• Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen? 
• Heb ik de Taak Risico Analyse en de werkvergunning gelezen? 
• Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar 

(bijvoorbeeld gereedschap en beschermingsmiddelen)? 
• Heb ik gecontroleerd of de omstandigheden onveranderd zijn? 
• Het is mij dus echt duidelijk wat ik moet doen om incidenten te voorkomen. 

 
 

 
Beoordeel het risico! 

1. Wat kan er volgens jou nog fout gaan? Welke gevaren zie je zelf? 
 

Denk na! 
2. Wat is hier de oorzaak van? 

 
Neem actie! 

3. Wat ga je er aan doen om de gevaren te vermijden? 


