Instructie LMRA Werkgevers

LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse .
Dit wordt ook wel de start‐werk analyse genoemd.
Inleiding
In oktober van 2008 is de nieuwe VCA‐norm 2008/05 uitgebracht. Nieuw is de
zogenaamde LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) die vóór aanvang van het werk door
de medewerkers moet worden uitgevoerd. De LMRA regel geldt zowel voor VCA* als
VCA** gecertificeerde bedrijven.
De VCA norm verlangt dat alle medewerkers alle op de werkplek aanwezige risico’s
herkennen en de juiste maatregelen kunnen treffen om risico’s te beperken of uit te sluiten.
LQA heeft hiervoor een gemakkelijk pasje ontwikkeld waarmee aan de norm kan worden voldaan en die de
veiligheid op de werkplek bevorderd.
Werkwijze
Voor u als werkgever is het van belang dat u aantoonbaar kan maken dat uw medewerkers een instructie
hebben gehad aangaande de LMRA. LQA heeft voor u een instructie opgesteld die u aan uw medewerkers kunt
geven bij de overhandiging van het LMRA pasje.
Tevens hebben wij een aftekenlijst bijgesloten die bij ontvangst ingevuld dient te worden (hiermee maakt u
het aantoonbaar). Zorg dat bij ontvangst de lijst getekend wordt en bewaar de afgetekende lijst in uw
personeelsdossier.
Controleer regelmatig of de LMRA pasjes op de werkplek aanwezig zijn en of uw medewerkers de check ook
daadwerkelijk uitvoeren. Van de LMRA uitvoering hoeft geen registratie te worden bijgehouden. Het gebruik
van het kaartje is voldoende. Zorg dan ook dat deze te allen tijde beschikbaar is op de werkplek.
Werkt u met onderaannemers en of ingehuurd personeel? Zorg dat ook zij op de hoogte zijn van de LMRA en
verstrek eventueel LMRA pasjes (met instructie).

LET OP!
Maak ook melding van de LMRA in uw VCA Handboek!
LQA kan deze wijziging (en de overige wijzigingen die de nieuwe VCA
norm met zich meebrengt) voor u in uw VCA handboek aanpassen,
zodat u volgens de nieuwe versie gecertificeerd kunt worden.

ÍU kunt (extra) LMRA pasjes bestellen door contact op te nemen met LQA!
(pasjes zijn verkrijgbaar voor €5 per stuk)
Ook kan LQA een Toolbox meeting voor u en uw medewerkers verzorgen aangaande de LMRA.

