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WORKSHOP: Taak Risico Analyse (TRA)

“Risico ontstaat door niet te weten wat je doet.” (Warren Buffet)

‘De TRA Workshop’ kadert binnen het wettelijk verplichte risicomanagement in alle
bedrijven en organisaties waar werknemers tewerkgesteld zijn en werkgevers die met hun
‘Dynamisch Risicobeheer Systeem’(DRBS) aan de slag moeten.
Een Taak Risico Analyse wordt ook aangewend daar waar de globale Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RIE) te algemeen is en specifieker dient te worden uitgewerkt. Ook als men werkt met
asbest en andere gevaarlijke materialen of kankerverwekkende producten, dient er een specifieke
TRA te worden opgemaakt en geïmplementeerd.
Zo eist het veiligheidszorgsysteem VCA 2017/6.0 onder vraag 2.2 dat er minstens elk jaar 1 nieuwe
TRA wordt uitgewerkt binnen een VCA-gecertificeerd bedrijf.
Ook worden TRA’s vaak opgevraagd door klanten en opdrachtgevers. Klanten kunnen in hun VGMplan een TRA aanbrengen die moet worden nagekomen door de aannemer of uitvoerder.
Het spreekt voor zich dat een belangrijke doelststeling van deze workshop dan ook focust op het
kunnen interpreteren van een Taak Risico Analyse alsook zelfstandig of in kleine groepjes een Taak
Risico Analyse kunnen opstellen.
Termen zoals gevaar, risico, risicofactor, preventiemaatregelen, preventiehiërarchie in relatie met
het voorkomen van arbeidsongevallen, gevaarlijke situaties of handelingen maken deel uit van het
proces om tot een goede TRA te komen die vervolgens wordt geïmplementeerd , geëvalueerd en
bijgestuurd waar nodig.
Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij de verscheidene mogelijkheden die een TRA biedt:
• Tool bij het onthaal en geven van instructies;
• Toezicht op naleving van en aanpassingen aan de TRA door de leidinggevenden;
• TRA als bestudering van de subtaken, activiteiten en handelingen van werknemers;
• Als basis van het opstellen van werkinstructies;
• Inzicht geven en ontleding van het verband tussen handelingen en risico’s en te nemen
maatregelen;
• Een specifieke TRA uitwerken in groepjes vanuit praktijksituaties.
Bent u leidinggevende of bekleedt u een verantwoordelijke functie, dan bent u van wetswege
verplicht tot medewerking aan en toepassing van risicoanalyses in samenwerking met uw
preventiedienst. De TRA-workshop geeft een ideale praktische en concrete invulling van deze
opdracht. De inzichten die u zal oppikken en het opmaken van een concrete TRA binnen uw
vakgebied zal een meerwaarde zijn in het geven van leiding en opvolgen van hen waarover u
aangesteld bent.

Nederlands (Engels of andere taal op vraag)
Leidinggevenden, projectmanagers, teamleaders, veiligheidsfuncties, technici,
werkverantwoordelijken, preventieadviseurs, VCA-functionarissen,
geïnteresseerden
Zie opleiding kalender homepage
½ dag (4u)
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Hamme)
Nog plaatsen beschikbaar
Open opleiding 120 €/p euro /persoon
In-company-opleiding op maat: Op maat informeer vrijblijvend naar
mogelijkheden en voorwaarden
Deelnemersattest: ‘Workshop: Taak Risico Analyse’

NOTA: Andere vormen van participatieve methoden voor risicoanalyse kunnen eveneens in de
vorm van een workshop aangeboden worden. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden op
maat voor uw organisatie.

