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Werk jij wel veilig?
Doe de
Last Minute Risico Analyse
Checklist!

Veiligheid heeft de waterbouwsector hoog in

Om de top 5 veiligheidsrisco’s tot een minimum te

het vaandel staan. Met als basis de Risico-

beperken is het belangrijk om voordat je aan het

Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) doen we er

werk gaat onderstaande checklist door te nemen.

via diverse procedures en systemen alles aan
om het werken in de waterbouw veiliger te
maken. Toch blijken sommige risico’s maar

Last Minute Risico Analyse Checklist
1. Weet ik wat er van mij wordt verwacht?

lastig uit te bannen.

2.	Zijn de risico’s van het werk bekend en begrepen?

De grootste risico’s in de Waterbouw

4.	Heb ik het juiste gereedschap en apparatuur om

1. Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen
2. Snijden

3.	Heb ik de juiste training, vaardigheden en autorisatie?
het werk veilig te kunnen uitvoeren en zijn deze in
goede staat en indien nodig gecertificeerd?
5.	Is de werkplek schoon en opgeruimd?

3. Bekneld raken
4.	Geraakt worden door vallend, draaiend of
zwiepend object
5. Geraakt worden in de ogen

6.	Draag ik de juiste persoonlijke beschermings
middelen (PBM’s) en weet ik hoe ik ze moet
gebruiken?
7.	Zijn de risico’s van/voor anderen die in de buurt
werken afgedekt?
8.	Is het duidelijk hoe men met elkaar gaat
communiceren (middelen en methode)?

DOE ALTIJD DE STANDAARD
LAST MINUTE RISICO ANALYSE (LMRA)
CHECKLIST

9.	Weet ik wat te doen wanneer er zich een
noodsituatie ontstaat en zijn toegangs- en
ontsnappingsroutes bekend?
Specifieke omstandigheden
•	Zijn de risico’s van weersomstandigheden afgedekt?
•	Zijn de risico’s van mogelijke lekkages van
gevaarlijke producten afgedekt?

Werk Veilig!

•	Zijn de risico’s van ondergrondse kabels en
leidingen afgedekt?
•	Zijn de risico’s van zware machines die in de buurt
werken afgedekt?
Als je op één van de genoemde vragen nee moet
antwoorden, begin dan niet aan het werk maar
neem eerst contact op met je direct leidinggevende!
Stop ook met waar je mee bezig bent wanneer er
zich plotseling veranderingen voordoen en
beoordeel de risico’s opnieuw.

Omschrijving
risico

Bronmaatregelen

Collectieve maatregelen

Individuele maatregelen

PBM’s

Uitglijden,
struikelen,
vallen* en
verstappen

Zorg bij het ontwerp:
• dat er geen of in
ieder geval zo weinig
mogelijk obstakels of
oneffenheden in het
vloeroppervlak zitten
• dat op risicovolle
plekken relingen zijn
aangebracht
• Zorg voor goede
verlichting.

Leid medewerkers om
risicovolle plekken heen.
Breng de nodige signale
ringen aan en informeer
medewerkers over moge
lijke risico’s op bepaalde
plaatsen.
Houd werkplekken schoon
en opgeruimd.

Vermijd waar mogelijk risicovolle
plekken.
Houd werkplekken schoon en opge
ruimd. Gebruik alleen goedgekeurde
ladders, trappen, loopplanken etc.
Draag bij overstappen geen bagage
en zorg dat beide handen vrij zijn.

Draag de juiste
PBM’s (veiligheids
schoeisel, bij
overstappen
reddingsvest etc.).

Snijden

Vermijd in construc
ties scherpe kanten
waaraan men zich kan
snijden.

Zorg dat stroppen en
draden op tijd worden
vervangen.

Gebruik alleen goede stroppen en
draden. Bij gebruik van messen deze
alleen gebruiken als ze geschikt zijn
voor het beoogde doel.

Gebruik de juiste
veiligheidshand
schoenen als er
sprake kan zijn van
snijgevaar.

Bekneld raken

Zorg voor de juiste
afscherming en de
benodigde veilige
bedieningssystemen
inclusief noodvoor
zieningen (stopzetten
van installaties etc.).

Leid medewerkers om
risicovolle plekken heen.
Breng de nodige signale
ringen aan en informeer
medewerkers over moge
lijke risico’s op bepaalde
plaatsen. Houd werkplek
ken schoon en opgeruimd.
Indien van toepassing zorg
voor de juiste en indien
nodig gecertificeerde
gereedschappen.

Gebruik apparatuur/ installaties
alleen als deze veilig is gesteld en
de benodigde afschermingen zijn
aangebracht. Draag geen loszittende
kleding die ergens tussen kan komen.
Vermijd alle plaatsen waar beknelling
mogelijk is. Denk bij het laatste ook
aan mobiele werktuigen.

Gebruik de juiste
PBM’s.

Geraakt
worden door
(vallend/ draai
end/ zwiepend)
object

Zorg voor de juiste
afscherming.

Breng tijdelijke
afscherming aan.

Zorg dat bij het werken met bijvoor
beeld draden en hijswerkzaamheden
dat je op de juiste plaats staat waar je
niet kan worden geraakt.

Gebruik de juiste
PBM’s.

Geraakt
worden door
objecten en/of
straling in de
ogen

Zorg voor de juiste
afscherming.

Zorg voor de juiste (hand)
gereedschappen.

Gebruik de (hand)gereedschappen op
de voorgeschreven wijze en met de
voorgeschreven beveiligingen.

Gebruik de juiste
oog-bescherming.

*De risico’s m.b.t. vallen hebben hier betrekking op een gering
hoogteverschil. De risico’s en maatregelen bij grotere valhoogtes
behoren tot een andere groep risico’s.

1
2
3
4
5

Meer gedetailleerde informatie over deze onderwerpen is te vinden in
de Veiligheidsinstructies en in het Handboek VGM uit de Arbocatalogus:
www.arbocataloguswaterbouw.nl

Dit is een uitgave van
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