Rijndelta

Taakrisicoanalyse
Aan de werkzaamheden binnen uw bedrijf zijn risico’s verbonden die beheerst moeten
worden. Een praktische benaderingswijze om risico’s van dagelijkse en/of incidentele
werkzaamheden te bepalen is om deze per taak uit te splitsen. Door vervolgens aan de
risico’s maatregelen te verbinden, draagt u bij aan de structurele aanpak van een
veiliger en gezonder werkomgeving.

Wat is een TRA?
In een taakrisicoanalyse worden alle (risicovolle) werkzaamheden de risico’s en getroffen
maatregelen in kaart gebracht. Of deze maatregelen voldoende zijn, komt naar voren in een
risicoberekening. Deze risicoberekening geeft duidelijk aan voor welke taken nog aanvullende
maatregelen moeten worden getroffen en welke prioriteit deze hebben.

Wanneer een TRA?
In de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) worden alle risicogebieden
in een bedrijf omschreven. Wanneer hier specifieke risicovolle taken naar voren komen, wordt
aangeraden een verdiepende analyse, oftewel een taakrisicoanalyse, uit te voeren.
Vanuit de normen OHSAS 18001 en NTA 8620 is het verplicht een werkvergunningprocedure te
hebben bij risicovolle werkzaamheden. Een taakrisicoanalyse vormt vaak een onderdeel van de
procedure. Wanneer uw bedrijf zich wil laten certificeren voor VCA, dan is het uitvoeren van
taakrisicoanalyses verplicht.

Werkwijze van BMD Advies Rijndelta
De taakrisicoanalyse begint met het verzamelen van informatie door interviews met
taakuitvoerenden en een inventarisatie van de taken. Voor de berekening van de risicoscore
gebruiken wij doorgaans de Fine & Kinney-methode. U ontvangt vervolgens een rapport met
daarin de taakrisicoanalyse en een conclusie. Onze adviseur kan u indien gewenst
ondersteunen bij het opstellen van een eventueel plan van aanpak.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
BMD Advies Rijndelta heeft gecertificeerde vakmensen in dienst, die u kunnen ondersteunen op
gebied van veiligheid en gezondheid. BMD kiest voor een langdurige relatie met haar klanten.
Zodoende kent de adviseur uw bedrijf en is hij of zij in staat om in korte tijd advies te geven
toegespitst op uw specifieke situatie.

