
OIRA SIERTEELT, UW 
GRATIS ONLINE HULP 
BIJ RISICOANALYSE

OIRA SIERTEELT WERKT 
IN UW VOORDEEL

1. De bescherming van uw medewerkers en 
uzelf tegen ongevallen en beroepsziekten 
groeit. Op korte en op lange termijn. 

2. Minder afwezigheden zorgen voor meer 
productiviteit, voor het beter respecte-
ren van deadlines en voor lagere verzeke-
ringspremies. Kortom: voor een financieel 
gezondere onderneming.

3. Betrek uw medewerkers positief en con-
structief bij de risicoanalyse en de acties 
die hieruit volgen. Zo bouwt u een sterke 
reputatie op als werkgever en als bedrijf, 
en vergroot de collegialiteit.

4. Toch een ongeval? U vermijdt extra kosten 
zoals boetes of schadeclaims, en u hebt 
een sterker dossier bij de verzekering. 

5. U bent altijd voorbereid op een bezoek 
van de inspectie voor Toezicht op het 
Welzijn op het Werk. 

6. U gaat met kennis van zaken in dialoog 
met uw externe preventieadviseur. Daar-
naast geniet u maximaal van de verplichte 
aansluiting bij een externe preventiedienst. 

Als gedreven werkgever bent u begaan met het welzijn 
op het werk van uw collega’s. Zorgen dat ze veilig aan 
de slag zijn en gezond blijven hoort bij uw takenpakket. 
Een risicoanalyse uitvoeren en van daaruit de nodige 
acties ondernemen is bij wet verplicht. OiRA helpt u 
daar graag bij. Gratis.

MAAK EEN 
RISICOANALYSE MET 
OIRA SIERTEELT 
OiRA Sierteelt is de online hulp die u kunt inzetten 
voor het maken van een risicoanalyse. Handig en 
op maat van uw onderneming. De sector werkte 
mee aan de ontwikkeling van deze tool.  
En omdat welzijn op het werk een teamgebeuren 
is, pakt u dit best samen met uw medewerkers 
aan. 

OiRA, waarom 
en hoe?

Uw gegevens zijn safe. OiRA is er enkel 
om u te helpen. Alle data die u invoert zijn 
vertrouwelijk. Uw informatie is voor niemand 
anders toegankelijk.

INFOFICHE OIRA SIERTEELT – OIRA, WAAROM EN HOE? 

OiRA Sierteelt is uw win-win.  
Maak er werk van op: www.uwrisicoanalyse.be.



GA VAN START
Klik op www.uwrisicoanalyse.be op OiRA Sier-
teelt. Zo komt u terecht in de OiRA-tool waar u 
eenvoudig en snel een persoonlijke login kunt 
aanmaken.

ZO GAAT U VERDER
Na de eerste aanmelding kunt u zich op elk 
moment opnieuw aanmelden om verder te gaan 
met een eerdere analyse of om een nieuwe te 
beginnen. U beslist zelf wanneer en hoeveel tijd u 
hierin stopt. U kunt een aantal stappen invullen en 
vervolgens alles opslaan. De volgende keer doet u 
gewoon verder waar u gebleven was.

SAMEN VOORUIT IN  
VIER STAPPEN
1. Voorbereiding 

Benoem de persoon/personen die verantwoorde-
lijk is/zijn voor de uitvoering. Maak uw medewer-
kers warm om ook deel te nemen, in het algemeen 
belang. 

2. Identificatie en evaluatie

Maak een inschatting van de gezondheidsgevaren 
en veiligheidsproblemen door de stellingen en 
vragen met ja of nee te beantwoorden. Evalueer 
de bestaande risico’s volgens hun ernst: hoog, 
medium of laag. Rangschik ze in volgorde van 
belangrijkheid.

3. Plan van aanpak 

Stel passende maatregelen op om de potentiële 
risico’s uit te schakelen of te beheersen. Maak 
een concrete planning op om dat actieplan uit te 
voeren. 

4. Verslag en to-dolijst

Klaar? Laat het programma het verslag van uw risi-
coanalyse opmaken. Download deze samenvatting 
als bewijs van het gehele proces. Met inbegrip van 
het plan van aanpak, uw basis om de problemen 
en gevaren op te lossen in volgorde van belang-
rijkheid. Voer uw actieplan uit volgens planning.

 Zorg ervoor dat u altijd over een nauw-
keurige en bijgewerkte geprinte versie 
van uw risicoanalyse beschikt.

OiRA Sierteelt is een blijver

Risico’s in kaart brengen en beperken is een dyna-
misch proces. Uw OiRA-analyse herbekijken en 
bijsturen is aangeraden als de werksituatie wijzigt 
door nieuwe werknemers, materialen of machines, 
en na een incident of ongeval.

OiRA is …
… gratis en gebruiksvriendelijk
… aangepast aan uw sector
… begeleidings- en oplossingsgericht
… een slimme manier om in orde te zijn

INFOFICHE OIRA SIERTEELT: VEILIGHEID EERST

OiRA Sierteelt is uw win-win.  
Maak er werk van op: www.uwrisicoanalyse.be.


