
Online Interactive
Risk Assessment

INTERACTIEVE ONLINETOOL VOOR RISICOBEOORDELING VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

Vereenvoudigen van de gezondheids en veiligheidsrisicobeoordeling van product ie
Er bestaan veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk net als gemakkelijke en gratis oplossingen om deze te evalueren en te voorkomen



Wie kan het  gebruiken?
De online interactieve risicobeoordeling of ‘Online Interactive Risk Assessment (OiRA)’ kan worden gebruikt door 
iedereen die de gezondheids- en veiligheidsrisico’s wil beoordelen omtrent audiovisuele producties, zoals speel-
films, korte films, documentaires, televisieseries, commercials, videoclips, videokunst, virtual reality, enz. 

De OiRA voor audiovisuele producties is een tool die in de eerste plaats is ontworpen voor micro- (minder dan 10 werkne-
mers) of kleine (minder dan 50 werknemers) ondernemingen, maar het kan ook zijn nut bewijzen voor grotere bedrijven.

Hoe werkt  het?
De tool begeleidt de gebruiker stap voor stap om de risico’s met betrekking tot de productieactiviteiten te identifi-
ceren en biedt een reeks voorgestelde maatregelen om uit te kiezen. Het biedt ook de mogelijkheid om gepersona-
liseerde productie-specifieke maatregelen toe te voegen. Aan het einde van het proces genereert de tool een risico-
beoordelingsrapport en een actieplan die kunnen worden gedownload en afgedrukt als gedocumenteerd verslag. 

De interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA) voor audiovisuele producties is ont-
wikkeld met de steun van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het 
werk (EU-OSHA) (https://osha.europa.eu) en in samenwerking met en onder het toezicht 
van de volgende sociale partners: de media, entertainment- en kunstafdeling van UNI Global 
Union (UNI MEI), Internationale Federatie van Acteurs (‘International Federation of Actors’ of 
FIA), de Europese Vereniging voor Audiovisuele Productie (‘European Audiovisual Production 
association’ of CEPI), de Internationale Federatie van de Verenigingen van Filmproducenten 
(‘International Federation of Film Producers’ Associations’ of FIAPF) en de Internationale 
Federatie van Muzikanten (‘International Federation of Musicians’ of FIM).

Wat is een risicobeoordeling?
Een risicobeoordeling is simpelweg een zorgvuldig onderzoek van de elementen of factoren op de 
werkplek die letsel kunnen toebrengen aan mensen en aan de hand waarvan men kan nagaan of 
alle vereiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen of dat er meer moet worden gedaan om letsel 
te voorkomen.

DIT ZI JN  DE B ELANGR I JKSTE STAPPEN:

Identificatie van de gevaren

Identificatie van wie risico loopt en hoe

Evaluatie van de risico’s en toereikendheid van de huidige beheersingsmaatregelen

Besluit over welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen

 Vastleggen van belangrijke bevindingen en implementatie van de voorzorgsmaatregelen

Toezicht en evaluatie

Wat is OiRA voor de audiovisuele sector? 
OiRA staat voor ‘Online Interactive Risk Assessment’ of online interactieve risicobeoordeling en is een tool die werd 
ontworpen om iedereen te helpen die gezondheids- en veiligheidsrisico’s in het audiovisuele productieproces wil 
inschatten. Het biedt een stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van de risicobeoordeling. De tool identifi-
ceert de risico’s en stelt beheersmaatregelen voor om deze te minimaliseren of te elimineren.
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Dit project wordt gefinancierd door de 
Europese Unie. Referentie VS 2019/0012.
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Danish Actors’ Association
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Europese toollink  
(alleen in het Engels - Nationale aanpassing in verschillende talen kan in de toekomst beschikbaar zijn) 

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-product ions
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