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Dankzij OiRA kunnen tuinaannemers op een eenvoudige manier de
meest voorkomende risico’s op hun werven detecteren.
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Wat is OiRA?
OiRA staat voor “Online interactive Risk
Assessment”. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het
Europees Agentschap voor de veiligheid
en de gezondheid op het werk (EU-OSHA)
om bedrijven, en in het bijzonder kmo’s
de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico’s
inzake welzijn op het werk te analyseren.
OiRA kan dus helpen bij het nemen van
beslissingen rond preventieve acties en
het opstellen van een “op maat gemaakt”
actieplan.
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‘OiRA Parken en Tuinen’ is een digitale
tool die momenteel volop in ontwikkeling
is en waarmee tuinaannemers in de
toekomst een risicoanalyse
arbeidsveiligheid voor hun bedrijf
kunnen opstellen. De eerste OiRA-tool in
België werd in 2013 ontwikkeld voor de
kappersbranche. Vervolgens werd in
2014 ‘OiRA Hout’ gelanceerd en in 2015
‘OiRA bouw’. Na de horeca worden ook
OiRA’s voorzien voor de
schoonmaaksector, de bakkers, de
tuinaanleg en de podiumkunsten.
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Europa stimuleert arbeidsveiligheid
voor KMO’s
Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EUOSHA) stimuleert beroepsverenigingen
om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften
van hun land. Zo wil het Agentschap de
risicoanalyse promoten bij bedrijven, en
in het bijzonder bij kmo’s. Kmo’s hebben
doorgaans immers beperktere middelen
voor risicopreventie. Met deze gratis tool
kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger
maken. Naast de Belgische tools werden
de voorbije jaren overal in Europa al heel
wat OiRA’s ontwikkeld, telkens in nauwe
samenwerking met de betreffende sectoren.
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“De tool stelt een document op
met concrete actiepunten op om
de risico’s binnen je bedrijf uit te
schakelen of te verminderen.”

Verantwoordelijkheid steeds meer bij
werkgever
De nieuwe tendens in de wetgeving toont,
onder invloed van de Europese richtlijnen, duidelijk aan dat we ook in de toekomst zullen blijven evolueren naar een
doelstellingenreglementering. Dit houdt
in dat de verantwoordelijkheid voor het
bepalen van concrete preventiemaatre-
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gelen meer en meer bij de werkgever
wordt gelegd. Op zich is dit een tweesnijdend zwaard. Enerzijds krijgt men
als werkgever meer vrijheid, maar anderzijds heeft men ook minder houvast.
Het uitvoeren van risicoanalyses lijkt het
toverwoord. Nog steeds blijkt dat, zeker
voor kleine ondernemingen, geen sinecure te zijn.
OiRA voor de tuinaanleg
Sinds begin dit jaar ontwikkelt de tuinaanlegsector in België en dit samen met
PreventAgri en het Europees Agentschap
voor veiligheid en gezondheid op het
werk (EU-OSHA) en de FOD WASO een
instrument dat begin volgend jaar ter beschikking zal zijn voor alle tuinaanlegbedrijven. Dit instrument noemt ‘OiRA Parken Tuinen’ en het laat bedrijven toe om
op een correcte manier een risicoanalyse

uit te voeren. Voor elk type van activiteit
zijn in OiRA adviezen, aanvullende informatie, referenties naar de reglementering en voorstellen voor oplossingen
beschikbaar.
Na het doorlopen van de activiteiten van
het bedrijf en de hieraan verbonden risico’s, stelt OiRA een document op met
concrete actiepunten die je als werkgever kunt aanwenden als preventiemaatregelen om de risico’s binnen je bedrijf
uit te schakelen of te reduceren. Dit hulpmiddel zal in de toekomst gratis online
beschikbaar zijn. Aan de hand van een
handleiding zal je stap voor stap kunnen
leren hoe deze tool werkt. l

Voor meer informatie, contacteer
AVBS-consulent Jan Vancayzeele via
jan.vancayzeele@avbs.be
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