
Welkom! We gaan samen OiRA Bouw, de onlinetool voor 
risicobeoordeling, verkennen!
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Voer allereerst de url « https://oiraproject.eu »

Klik op “OiRA & Tools” en kies “OiRA Tools”.
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In het kadertje links selecteert u bij Country “Belgium”, bij Language “NL –
Nederlands” en bij Sector “Bouw”. Klik vervolgens op “Access the tool”.
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Op dit scherm kunt u zich registreren of een eerder begonnen sessie 
hervatten door het invullen van ‘E-mailadres’ en ‘Wachtwoord’. U kunt een 
proefsessie starten en ook meer informatie krijgen door op ‘Leer meer 
over OiRA' te klikken. 
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Als u in het vorige scherm op 'registreer' geklikt heeft, kunt u hier een e-
mailadres en een wachtwoord invullen. 
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Klik op ‘Sessie starten’ dan voer nu een titel in voor uw risicoanalyse, 
bijvoorbeeld 'Analyse onderneming AAA' en ga door naar het volgende 
scherm door op ‘Start’ te klikken rechts onderaan het scherm. Lees 
vervolgens ‘Laat je collega’s participeren" en klik op ‘Volgende’.
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Als u in het scherm 'Welkom' op ‘Login’' geklikt heeft, kunt u hier toegang 
krijgen tot een van uw vorige sessies of een nieuwe sessie starten en ze 
een titel geven. Al uw sessies zullen bewaard worden en later opnieuw 
gebruikt kunnen worden, tenzij u beslist om ze te verwijderen. U kunt een 
nieuwe sessie beginnen
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Dit scherm is opgesplitst in meerdere delen:

• Links boven heeft u op ieder ogenblik toegang tot alle sessies die u 
geopend heeft.

• Aan de linkerkant, ziet u:

• een menu waarmee u door de verschillende stadia van OIRA 
kunt navigeren (Voorbereiding, Participatie, Identificatie + 
Evaluatie, Actieplan, Rapport, Bekijk uw voortgang)

• de thema's die aan bod moeten komen bij de identificatie van de 
risico's.

• Rechts bevindt zich een tekstzone.
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OiRA Bouw is onderverdeeld in 13 modules die de belangrijkste risico's 
vertegenwoordigen. Sommige modules zijn nog onderverdeeld in 
submodules.

In de laatste module kan het bouwbedrijf ‘Aangepaste risico's’ toevoegen 
die specifiek zijn voor zijn activiteiten en die niet opgenomen zijn in de 
andere modules.
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Elke module en submodule bevatten risicozinnen.

We nemen het voorbeeld van de submodule 'Randbeveiligingen'. Deze 
bevat vier risicozinnen.
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We nemen het voorbeeld van risicozin 1.3.1.: 'Bij de keuze van het type 
randbeveiliging is rekening gehouden met de aard van de 
werkzaamheden'.

Als de situatie in orde is in uw onderneming, duidt u 'ja' aan, anders 'nee'.

Om u te helpen uw antwoord te bepalen, ziet u een korte beschrijving van 
het risico. Als u op 'Meer weten?' klikt, krijgt u meer uitleg te zien.

U kunt ook klikken op ‘Middelen' om de reglementering te zien.

BELANGRIJK Klik vervolgens op 'Opslaan en verdergaan'.
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Telkens wanneer u antwoordt op een vraag, verschijnt voor de zin een 
indicator die aangeeft of u een positief (groen vinkje) of negatief (rood 
kruisje) antwoord gegeven heeft of beslist heeft om de vraag later te 
beantwoorden (geel vraagtekentje).
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Als u op 'Bekijk uw vooruitgang' klikt, ziet u de vooruitgang van uw 
identificatie van de risico's.
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Nadat u de risico's in uw onderneming geïdentificeerd heeft, is het tijd 
voor het actieplan. Als we opnieuw het voorbeeld van de 
randbeveiligingen nemen, zien we dat de twee zinnen die risico's 
inhielden, hier opgenomen zijn.
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In deze stap beslist u welke maatregelen u kunt implementeren om de 
geïdentificeerde risico's uit te schakelen of te verminderen.

U kunt het geïdentificeerde risico evalueren door aan te duiden of het 
laag, gemiddeld of hoog is.

Klik daarna op ‘Selecteer standaardmaatregelen’.

21-1-2022

19



Voor elk geïdentificeerd risico kunt u:

- aanduiden wie verantwoordelijk is voor deze maatregelen

- een budget aanduiden voor deze maatregelen

- een timing voorzien voor de implementatie 

U kunt andere maatregelen toevoegen die vooringevuld zijn of die u zelf 
invult.
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Zodra u klaar bent met het invullen van uw actieplan, kunt u overgaan 
naar de volgende stap: het rapport.

Het systeem biedt u de mogelijkheid om 3 soorten documenten te 
genereren in functie van uw behoeften: 

- Het volledige rapport in Word (bewerkbaar) 

- Het actieplan in Excel (ook bewerkbaar)

- Het overzicht van de risico's in pdf
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Hier ziet u een uittreksel uit het actieplan in Excel, dat alle elementen 
bevat die u in het systeem aangeduid heeft. Het staat u vrij om dit 
document te wijzigen en aan te passen.
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Hier ziet u een uittreksel uit het rapport in Word, dat ook alle elementen 
bevat die u in het systeem aangeduid heeft. Het staat u vrij om dit 
document te wijzigen en aan te passen.
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Nu is het aan u. Veel succes!
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