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Veiligheidsberichten 

24-05-2022 | 2022/11 

 

 

Werkgroep communicatietools: Toolbox – Take 5 - LMRA  
 

Binnen de paritaire werkgroep communicatietools werd de inhoudelijke en praktische invulling van de 

Toolbox, Take 5 en LMRA bepaald. De werkgroep kwam tot onderstaand besluit.  

 

Toolbox, Take 5 en LMRA behoren tot de categorie van methodieken om “het veilig uitvoeren van de 

dagelijkse taken” te bespreken in functie van de aanwezige risico’s. Zij hebben niet tot doelstelling om 

de gevaren te identificeren zoals veiligheidsaudits, taakanalyses, RIE, … of om passief kennis over te 

dragen (zoals bv. S-mails, info-borden, …). Ook het aanleren van vaardigheden of het verwerven van 

kennis valt buiten het toepassingsgebied van deze communicatietools. 

 

De Welzijnswet geeft aan de werkgever de opdracht en bijhorende verantwoordelijkheid voor de 

organisatie van opleidingen, identificatie en communicatie van de aanwezige risico’s binnen zijn bedrijf. 

Het is de taak van de Hiërarchische Lijn (HL) om te controleren dat de werknemer de nodige 

vaardigheden heeft verworven om zijn taak veilig uit te kunnen voeren. Enkel de doelstelling wordt 

bepaald, de wetgever bepaalt niet hoe dit moet gebeuren of hoe kan aangetoond worden dat deze 

opdracht correct wordt ingevuld. Een vaak gebruikte en eenvoudige manier om dit aan te tonen is via 

het documenteren van de behandelde informatie en een aanwezigheidsregistratie.  

 

Toolbox, Take 5 en LMRA zijn drie instrumenten die hierop antwoord beiden en met hun specifieke 

doelstelling inwerken op verschillende niveaus.  

Elk instrument vraagt een goede voorbereiding en is ingebed in een structuur met terugkoppeling. Het 

zijn geen op zich staande instrumenten, ze vullen elkaar aan. 

De praktische en inhoudelijke invulling van deze instrumenten is binnen de werkgroep bepaald en is 

terug te vinden in Tabel 1. 

 

Het veiligheidsbericht 2020/37 ‘nieuw LMRA-kaartje’ beschrijft hoe dit kaartje binnen de technische 

dienst gebruikt kan worden tijdens het uitvoeren van een LMRA.  

 

 

Meer info 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de Gemeenschappelijke 

Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of via infoveiligheid@cepa.be. 
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Tabel 1: Inhoudelijke en praktische invulling van de communicatietools. 

 
 

Toolbox Take5 LMRA* 

Doel Sensibiliseren 
voor veiligheid, 
draagvlak en 
participatie 
ontwikkelen. 

Veilig organiseren van de 
geplande werkzaamheden. 

Bewust worden dat maatregelen 
zijn genomen en het werk veilig 
kan worden uitgevoerd. 

Thema’s Een bepaald 
veiligheidsaspect 
algemeen, een 
ongeval, … 

 Bespreking geplande 
werkzaamheden en bijhorende 
veiligheidsaspecten. 
Input: werkvoorbereiding  

Risicobeoordeling start werk  

Stijl Participatief Mededelend -  

Registratie  Deelnemers per 
naam 

Shift- & groepidentificatie & 
aantallen (bezetting gekend) 

Geen 
(Aantoonbaarheid via procedure 
bedrijf) 

Duur Kort – 30 min. 5 - 10 min. Een minuut 

Tijdstip Gepland  Bij aanvang shift en gewijzigde 
werkplanning of -omstandigheden 

Bij aanvang taak tijdens shift en bij 
gewijzigde werkplanning of  
-omstandigheden 

Frequentie Aantal i.f.v. 
doelstelling/ 
strategie bedrijf 

Bij aanvang shift en gewijzigde 
werkplanning of -omstandigheden 

Bij aanvang taak tijdens shift en bij 
gewijzigde werkplanning of  
-omstandigheden 

Locatie Niet op de 
werkvloer 

Op de werkvloer Plaats van uitvoering 

Leiderschap Lid HL/ 
Operations 
management 

Foreman (Ceelbaas)  - (indirect) 

Deelnemers Groep 
medewerkers 

Zijn/haar ploeg Persoon zelf  

Aantal 
deelnemers 

Een 10-tal 2 - 10 1 (of samenwerkende collega’s) 

             

         * LMRA = Last Minute Risk Analysis  

           of   Persoonlijke Start-Werk Analyse°                

          ° VCA vertaling  

 


