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1. Doel
Een laatste inspectie direct voor aanvang of na hervatten van werkzaamheden, wat borgt dat alle
maatregelen zijn genomen om een veilige start en verloop te garanderen.

2. Toepassingsgebied
Alle vergunningplichtige werkzaamheden.

3. Definities
LMRA

Last Minute Risk Assessment

4. Werkinstructie
4.1 Algemeen
De LMRA dient gezien te worden als een laatste controle of alle veiligheids-, gezondheids- en
milieumaatregelen zijn getroffen, direct (‘last minute’) voor aanvang van de werkzaamheden.
Het LMRA kaartje is onlosmakelijk verbonden met de betreffende uitgegeven veiligwerkvergunning.
Indien een contractor of vendor een eigen LMRA systeem heeft dan dient deze ook de AES Elsta B.V.
LMRA te gebruiken
4.2 Uitgifte
Het LMRA kaartje wordt, tezamen met de veiligwerkvergunning, uitgegeven door de afdeling
Operations. Indien nodig, verschaft de afdeling Operations en/of de Uitvoeringsverantwoordelijke
uitleg over de te volgen werkinstructie aan de vergunninghouder.
4.3 Gebruik
De vergunninghouder en indien van toepassing een teamlid (bij voorkeur de Voorman wanneer het
een groep uitvoerenden betreft) vullen samen het LMRA kaartje in op de werkplek en direct voor
aanvang van de werkzaamheden.
Indien de omschrijving van de werkzaamheden significant verandert (b.v. intrekking en her-uitgifte van
de veiligwerkvergunning bij een calamiteit, andere werklocatie e.d.), dan dient een nieuw LMRA
kaartje te worden ingevuld.
Het kaartje heeft drie invulmogelijkheden, ‘in orde’ (
), ‘niet in orde’ (
) of ‘niet van toepassing’
(N.V.T.). Zodra een risico / beheersmaatregel ‘niet in orde’ wordt bevonden dient er overleg plaats te
vinden met de contactpersoon (Uitvoeringsverantwoordelijke) of afdelingsmanager van AES Elsta
B.V..
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4.4 Inname en analyse
Tezamen met de veiligwerkvergunning wordt het LMRA kaartje ingeleverd bij de afdeling Operations.
Vervolgens worden alle LMRA kaartjes ingeleverd bij de BSC die het verder analyseert op trends.
Trends zullen worden gecommuniceerd naar de organisatie.
De goede uitvoering van een LMRA kan steekproefsgewijs tijdens een SHE Walk ronde worden
gecontroleerd.

5. Verantwoordelijkheden
Operations

Verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van het LMRA
kaartje, en voor de uitleg van de te volgen LMRA werkinstructie.

BSC

Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze
werkinstructie en voor de analyse van de kaartjes en van het
LMRA proces

Vergunninghouder
Verantwoordelijk voor het invullen van het LMRA kaartje.
Uitvoeringsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor het opvolgen van ‘niet in orde’ items die op
het LMRA kaartje zijn aangekruist.

6. Bijlage
6.1 LMRA kaartje – Nederlandse versie –

(voorkant)

(achterkant)

pagina 2 van 3

Print datum: 28-7-2016

Integrated Management System
Doc.nr. 7.1.2.26

Werkinstructie

LMRA

6.2 LMRA kaartje – Engelse versie –

(voorkant)

(achterkant)
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