
Online interactive Risk Assessment 

 

 



Waarom OiRA? 

 

Kleine en zeer kleine bedrijven komen niet/onvoldoende tot 

risicoanalyse met preventiemaatregelen 

 

Vaak niet genoeg kennis van de wetgeving en van het proces 

van risicoanalyse 

 

Toch is dit verplicht vanaf 1 werknemer 

 

Preventie is goed voor de werknemers, het bedrijf én de 

samenleving 

 

 

 

 

 

 



Uitdaging: KMO’s bereiken en hen tot actie laten 

overgaan 

 

• Ondersteunen van RA activiteiten 

 

• Zich richten tot sectoren 

 

• Geschikt zijn: gebruiksvriendelijk, in de taal van de 
gebruiker en niet duur 

 

• Betrekken van sociale partners van de sector, experts, 
inspectie en mensen van het terrein 

 

 



Wat is OIRA? 

 

• OIRA is een online tool, die ontwikkeld is door EU-OSHA 

om KMO‘s bij te staan bij de RA + preventiemaatregelen 

(gebaseerd op RIE Nl.). 

• De software staat gratis ter beschikking om per sector 

uitgewerkt te worden 

• Eerdere OIRA‘s van andere landen of Europa staan ook 

ter beschikking om geheel of gedeeltelijk over te nemen 

(copy/paste in eigen tool) 

• EU-OSHA stelt ook enkele intermediaire modules 

(psychosociaal, bureauwerk, onderhoud,…) ter 

beschikking aan ontwikkelaars 

• Vrij gebruik van alle illustraties 



Visie FOD WASO 

• België (FOD WASO) heeft memorandum getekend 

• Focal point = country manager rechten 

• OIRA: “volwaardige” risicoanalyse: algemeen plaatje, moet 
volledig en juist zijn ingevuld, eigen toevoeging risico’s, 
maatregelen gepland en genomen 

• Opgesteld op sectorniveau, sector stelt mensen ter 
beschikking voor team ontwikkelaars, waar ook experts 
van de FOD WASO in zitten (AD HUA, AD TWW) 

• Voor bedrijven ZKO’s en KMO’s (geen PA niv1/2) 

• Advies EDPW 

• Voor complexe zaken/expertise: EDPB, EDTC,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Structuur van de tool 

 

 

Voorbereiding     Identificatie+ Evaluatie        Actieplan  Rapport 

Menu  Doorlopen van     Voor de items waar  

  van de modules     er aandacht nodig is

                        

  (JA/NEE)    

 



De structuur van de tool 

De tool is opgebouwd uit verschillende modules en 

submodules (men kan zelf kiezen wanneer men deze 

doorloopt) 

Iedere module bevat risicostatements: stellingen waarop men 

met ja of nee kan antwoorden 

Elke stelling is uitgelegd met een korte beschrijving, een 

verwijzing naar andere informatiebronnen en naar de 

relevante wetgeving 

Op het einde kan men zelf Bijkomende risico’s toevoegen 

indien nodig 



Evaluatie + actieplanning 

Stellingen waarop nee wordt geantwoord, worden automatisch 

geëvalueerd door de tool en krijgen een prioriteit toegewezen: 

hoog/medium/laag.  

Deze stellingen worden vervolgens behandeld in het deel 

actieplanning. De gebruiker krijgt deze stelling dan terug 

voorgeschoteld, onder een negatieve formulering, bijv: Er is geen 

interne preventieadviseur aangesteld. Dit betekend dus dat er 

een actie moet worden ondernomen om dit in orde te brengen. 

In het deel actieplanning kunnen dan één of meerdere maatregelen 

worden toegevoegd, samen met de termijn, de persoon die dit in 

orde moet maken en een eventuele kost. 

De gebruiker kan kiezen uit voorgeprogrammeerde maatregelen in 

de tool of zelf een maatregel invullen 

In dit deel kan de gebruiker indien gewenst en verdedigbaar 

wijzigingen in de prioriteit aanbrengen 

 

 

 



Rapporten 

Na het doorlopen van de actieplanning trekt de tool meerdere 

rapporten: 

- algemeen, uitgebreid rapport in Word 

- Rapport met te nemen acties: preventiemaatregelen + 

planning  Jaar Actieplan (JAP), Globaal Preventie Plan 

(GPP) 

- Rapport overzicht risico’s 

- Rapport te nemen maatregelen 

 



Modules podiumkunsten toerende productiegezelschappen 

Inleiding 

Organisatie van de preventie 

Noodsituaties 

Communicatie 

Op tournée 

Podiumomgeving 

Podium gerelateerde werkzaamheden 

Speciale elementen gebruikt op het podium 

Rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken 

Repeteren 

Artiesten 

Publiek en figuranten 

Omgaan met stress, intimidatie en geweld (psychosociale risico’s) 

Fysieke belasting 

Omgaan met gevaarlijke producten 

Bijkomende risico’s 

 



Stap voor stap aan de slag 



Kies Belgische tools en daarna gewenste sector 



Registreer, log in of start proefsessie 



Inloggen (aangeraden om sessie te bewaren) 







Identificatie en evaluatie 



Identificatie en evaluatie 



Identificatie en evaluatie 



Identificatie en evaluatie 



Actieplanning 



Actieplanning 



Actieplanning 



Rapportering 



Rapportering – enquête optioneel 



Rapportering 



Rapportering 



Rapportering 



Conclusie: troeven en pluspunten  

• Eenvoudig gebruik: de gebruiker wordt begeleid door 

het systeem 

• Flexibel: realisatie naargelang behoefte en 

beschikbare tijd 

• Aanpasbaar : updates, bewaren specifieke informatie 

• Snel : genereert automatisch de documenten 

• Leer- en sensibiliserende functie 

• Gratis 

 

• En dan nu: zo veel mogelijk promotie maken en aan de 

slag! 


