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Waarom een risicoanalyse invullen?
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EEN KAPSALON 
GOED ONDERHOUDEN, 

VERMINDERT HET 
RISICO OP 

ONGEVALLEN
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De risicoanalyse vormt de basis van de wetgeving van 4 augustus 
1996 over het welzijn op het werk op gebied van de preventie 

van beroepsrisico’s in bedrijven. Elke werkgever is verplicht om de 
risico’s in zijn onderneming te beoordelen, rekening houdend met de 
aard van activiteiten in het kapsalon. Op basis van deze analyse kan 
hij dan de preventiemaatregelen bepalen.  

EEN RISICOANALYSE IS ESSENTIEEL OM EEN GEZONDE 
WERKPLEK TE CREËREN
Voor veel kapsalons kan het opstellen van een risicoanalyse vaak 
een uitdaging zijn. De werkgever doet dit omdat hij verplicht is, om-
dat het deel uitmaakt van het runnen van een kapsalon of omdat 
het volgens de stageovereenkomst moet. De organisatie binnen 
het kapsalon vergt zoveel energie dat er voor bepaalde aspecten 
die niet direct met de uitvoering van de diensten te maken hebben, 
weinig tijd rest om het efficiënt aan te pakken. Om die reden blijft 
het welzijn van de medewerkers of de veiligheid in het kapsalon 
vaak een bijzaak. De meeste kappersbedrijven zien veiligheid en ge-
zondheid vooral als een kost: de wetgeving eist enerzijds dat ze be-
paalde inspanningen en investeringen doen, terwijl de financiële ‘re-
turn’ ervan (te) klein lijkt. Niets is minder waar: De invulling van een 
risicoanalyse zet de kapper in de mogelijkheid een objectieve blik te 
werpen op de situatie binnen zijn bedrijf. Hij kan hierover reflecter-
en en ook iets ondernemen. Het kunnen kleine aanpassingen zijn 
die ingrijpend zijn voor het verbeteren van de arbeidssituatie zoals 
het aanbieden van verzorgende handcrèmes of handschoenen voor 
de uitvoering van bepaalde taken (kleuren, shampoo toepassen). De 
kapper hoeft de muren van zijn kapsalon niet onmiddellijk te slopen 
om een mengpost in te richten of aparte toiletten te installeren 

maar hij kan de voorstellen van de risicoanalyse  meenemen bij een 
eventuele vernieuwing van het materieel of van de infrastructuur. 
Hij kan er vooral rekening mee houden. De risicoanalyse is er om 
de kapper te helpen in de uitvoering van een goed welzijnsbeleid en 
betekent de eerste stap naar een dynamisch risicobeheersysteem 
binnen het kapsalon. 

Waarom een risicoanalyse invullen?OiRA

Waarom een risicoanalyse invullen?

Niet alleen uit wettelijke verplich-

ting, maar omdat
• je als kapper een betere zich

t  

krijgt op de situatie in je kapsalon

• zelfs kleine aanpassingen een 

 wereld van verschil kunnen beteke-

nen voor jezelf en je medewerkers
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Opstarten en inloggen
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Waar vind je OiRA? 

Je logt in voor de eerste 

keer. Hoe ga je te werk?
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1. Tik oira in de titelbalk van 
Google en druk enter

2. Klik op de titel

- OPSTARTEN EN INLOGGEN -
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1. selecteer de taal

2. Kies voor

3. In de middelste 
kolom verschijnt 
België met de risico-
analyse in de 2 talen – 
kies voor ‘kappers’

- OPSTARTEN EN INLOGGEN -
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Schrijf je in: 
klik op registreer

- OPSTARTEN EN INLOGGEN -
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Vul je gegevens in

DE TOEGANG IS GRATIS

- OPSTARTEN EN INLOGGEN -
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- OPSTARTEN EN INLOGGEN -

Klik op volgende
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Sleep de rechterbalk 
naar beneden

Neem deze tekst door vooraleer je begint

- OPSTARTEN EN INLOGGEN -

Lees de tekst 
aandachtig. 

Klik dan hierop om 
verder te gaan
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- OPSTARTEN EN INLOGGEN -

Na het inloggen kan je een naam geven 
aan de analyse die je opmaakt

1. Kies voor:

3. Klik op volgende

2. Geef een naam 
aan de analyse. 
(vb. Risicoanalyse 2014)
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Stap-voor-stap handleiding
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EEN GOED 
EVENWICHT TUSSEN 

ARBEID EN 
GEZONDHEID IS 

BELANGRIJK VOOR 
DE KAPPER
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HOE GA JE TE WERK?
Via een kliksysteem overloop je de 7 modules en de 59 items in functie 
van de huidige situatie in het kapsalon. Je kan voor jezelf opmerkingen 
inbrengen, de input indien gewenst onderbreken en de draad later op-
nemen. Na de invulling kan je het rapport uitprinten en downloaden. 
Voer je renovatiewerken uit, werk je met nieuwe toestellen, … geen pro-
bleem! Pas je geregistreerde account met deze nieuwe elementen aan 
en zo beschik je nog steeds over een gepersonaliseerde risicoanalyse 
die overeenstemt met de werkelijke situatie in je kapsalon. We raden je 
aan altijd een actuele geprinte versie van de risicoanalyse beschikbaar 
te hebben in het kapsalon!

ONTDEK DE OIRA IN VERSCHILLENDE STAPPEN
De handleiding loodst je op een eenvoudige manier door het ganse ver-
loop. Screenshots tonen je aan hoe je de verschillende stappen aanpakt: 
de voorbereiding, identificatie, evaluatie, actieplan en het rapport. 

We wensen je alvast een interessante kennismaking!
Aanvraag (zolang de voorraad strekt) bij UBK/UCB:
T +32 (0)9 233 71 24
Downloaden: www.coiffure.org 

Stap-voor-stap handleidingOiRA

De verschillende stappen 
van de risicoanalyse:
• voorbereiding
• identificatie
• (evaluatie)
• actieplan
• rapport
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DE WERKGEVER 
HOUDT DE 

WERKOMGEVING VAN 
ZIJN MEDEWERKERS 

GEZOND
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Stap 1:
De voorbereiding
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Je bevindt je nu 
in STAP 1: 
de voorbereiding

- STAP 1: VOORBEREIDING -

Scrol naar omlaag  
voor meer info en 
start STAP 2
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Onderaan het blad klik je op ‘Start’ voor STAP 2

- STAP 1: VOORBEREIDING -
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JUIST HANDELEN 
BIJ EEN ONGEVAL 
KAN VEEL ERGS 

VOORKOMEN
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Stap 2: De identificatie

In dit hoofdstuk ga 
je na in hoeverre een 
beschrijving overeenkomt 
met de huidige situatie 
van het kapsalon
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Klik hier om de analyse te starten

- STAP 2: IDENTIFICATIE -

STAP 2



29

Er zijn 7 modules en 
59 items. De invulling 
kan in verschillende
keren ingevuld 
worden. De gegevens 
worden automatisch 
bijgehouden.

Er zijn 4 opties voor 
de invulling

- STAP 2: IDENTIFICATIE -

! Dit hoef je niet in één keer te doen. 
Neem hiervoor de nodige tijd.

Je bevindt je in STAP 2: 
vul de gegevens in volgens 
de huidige situatie in het 
kapsalon
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Klik op volgende en 
start de vragenreeks

- STAP 2: IDENTIFICATIE -
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Je hebt hier nee 
op geantwoord: 
het wordt een 
aandachtspunt

Je hebt hier ja op 
geantwoord. Het 
is in orde, je hoeft 
geen actie 
te ondernemen

Je hebt het ant-
woord uitgesteld, 
je kan hier later 
op terug komen

Hier heb je nog 
niet op geant-
woord, neem er 
even de tijd voor

In deze stap worden de 
risico’s in kaart gebracht

- STAP 2: IDENTIFICATIE -

Voor het volledige rapport moet 
je de 7 modules doornemen. 
Een gedeeltelijke invulling bezorgt
je een tussentijds rapport.



32

- STAP 2: IDENTIFICATIE -

Je vult de modules in op je eigen tempo. Vragen die je overslaat blijven onbeantwoord. Je kan ze later invullen
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DOOR TE LETTEN OP 
EEN GOEDE HOUDING,

WERKT DE KAPPER 
AAN EEN GOEDE 

GEZONDHEID



34

Stap 3: Het actieplan
Het resultaat van je antwoorden wordt in een actieplan beschreven. Dit gaat enkel over de items die je met een x hebt ingevuld. Dit zijn de aandachtspunten.Er is 1 actieplan per module.
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Klik hier om je actieplan op te maken

Na de invulling van de modules maak je 
een actieplan op - sla ‘Evaluatie ‘over

- STAP 3: ACTIEPLAN -

Deze stap mag je overslaan: 
alle aandachtspunten zijn 
even belangrijk. Dit zal je later 
in het actieplan zien.

STAP 3
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Voorbeeld: 4 kruisjes = 
4 aandachtspunten. Hiervoor 
moet je het onderdeel ‘hand-
schoenen” ingevuld hebben

Ga naar het actieplan van 
het volgende aandachtspunt

- STAP 3: ACTIEPLAN -

Voorbeeld : bij ‘Handschoenen’
Algemene informatie over het onderwerp
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Wat kan je 
hieraan doen?

Welk type 
handschoenen 
gebruik je best?

- STAP 3: ACTIEPLAN -

Scrol naar omlaag 

Huidige situatie 
in het kapsalon:
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Nu maak je een actieplan 
op voor het aandachtspunt 
(vb. handschoenen)
Het is een maatregel.

√  Vul de 7 vakjes in 

√  kies eventueel 
 voor een stan-

daardoplossing

√  Je kan opmerkin-
gen noteren i.v.m. 
het actieplan

- STAP 3: ACTIEPLAN -

Klik op de i voor meer info

Ga naar de volgende maatregel

Wil je meer weten 
over deze maatregel? 
Klik hierop
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- STAP 3: ACTIEPLAN -
Voorbeeld van een standaardoplossing: klik op het 
pijltje, maak je keuze en klik op ‘toevoegen’

Ga naar de volgende 
maatregel

Informatie over deze maatregel kan 
je vinden in volgende documenten: 
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PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

IS VAN ESSENTIEEL 
BELANG
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Stap 4: Het rapport 
Stel een rapport op met 
alle maatregelen.
Je kan het rapport 
downloaden en printen.
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Na de invulling van het actieplan kan je 
het rapport downloaden en printen in STAP 4

- STAP 4: HET RAPPORT -

STAP 4

Je kan het resultaat van de 
analyse opslaan en afdrukken
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- STAP 4: HET RAPPORT -

Een optie:

Scrol naar omlaag 
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- STAP 4: HET RAPPORT -

Na de invulling van 
het formulier

Indien je het formulier 
niet invult klik je hierop
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 Lees dit met aandacht

2 mogelijkheden: 

1 2

- STAP 4: HET RAPPORT -
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Je kan een tussentijds rapport altijd downloaden en uitprinten. 
Dit hangt af van wat je ingevuld hebt. Het volledige rapport krijg 
je pas als de 7 modules van de analyse behandeld en ingevuld zijn.

- STAP 4: HET RAPPORT -

1 HET RAPPORT 

Voorbeeld van het rapport voor ‘Handschoenen’:
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Al je opmerkingen 
i.v.m. de acties vind je 
terug in een Excel-file.

Je kan de file down-
loaden en printen

Voorbeeld van het actieplan ‘Handschoenen’

- STAP 4: HET RAPPORT -

2 HET ACTIEPLAN 

Hier zie je dat alle maatregelen ‘hoog’ 
geëvalueerd zijn: ze zijn allemaal even 
belangrijk
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BIJ DE AANKOOP
VAN NIEUW 
MATERIAAL 

KIEST DE KAPPER 
VOOR

ERGONOMISCHE 
MODELLEN
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Opnieuw inloggen:
Herhaal dezelfde stappen 
met je persoonlijke 
login en paswoord.
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- OPNIEUW INLOGGEN -

Je hebt reeds een account, je kan bijgevolg onmiddellijk 
inloggen met je E-mailadres en wachtwoord.

Log in: 
Vul e-mailadres & wachtwoord in

Klik op login
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- OPNIEUW INLOGGEN -

Je neemt de draad 
terug op in het docu-
ment dat je voordien 
ingevuld hebt.

Je wilt een nieuwe 
analyse maken: 
Vul een nieuwe 
naam in.

Je kan de vorige sessie een nieuwe 
naam geven of verwijderen 

Klik op volgende om 
de sessie te starten
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Overzicht OiRA
Structuur & inhoud van de 7 modules
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DE KAPPER 
HOUDT REKENING 

MET DE 
AANDACHTSPUNTEN 

VAN DE 
RISICOANALYSE
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1 KAPPERSCOSMETICA 
1.1. Alle cosmeticaproducten worden in geschikte en veilige omstandigheden bewaard
1.2. Er worden enkel zuurvrije permanentvloeistoffen gebruikt
1.3. Er worden enkel niet-stuivende blondeermiddelen gebruikt
1.4. Er wordt zoveel mogelijk met pompverstuivers gewerkt
1.5. Er is een aparte mengpost die grotendeels is afgescheiden van het kapsalon
1.6. Geconcentreerde producten, zoals shampoos en kleuringen, worden op de juiste wijze verdund 

2. HUIDBESCHERMING 
2.1. Handschoenen 
 2.1.1. Er worden wegwerphandschoenen (nitril of vinyl, met lange manchet) gedragen bij 
   het kleuren, ontkleuren, ontkrullen en permanenten
 2.1.2. Er worden wegwerphandschoenen (nitril of vinyl, met lange manchet) gedragen bij 
   het toepassen van een shampoo
 2.1.3. Er worden handschoenen gedragen bij het schoonmaken en het ontsmetten
 2.1.4. De medewerkers doen handsieraden af om te werken

2.2. Huidverzorging
 2.2.1. Er is een aparte ruimte voorzien voor het wassen en het verzorgen van de handen
 2.2.2. De handen worden gewassen met een pH-neutrale handzeep
 2.2.3. De handen worden na het wassen afgedroogd met handdoeken voor eenmalig gebruik
 2.2.4. De handen worden regelmatig ingesmeerd met een neutrale, hydraterende handcrème

3. INRICHTING EN ONDERHOUD VAN HET SALON
3.1. Er is een pauzeruimte, die is afgescheiden van de werkruimte
3.2. Er zijn aparte toiletten en kleedruimtes voor mannen en vrouwen
3.3. Alle ruimtes en vloeren worden goed onderhouden
3.4. Het kapsalon is voorzien van een antislipvloer
3.5. De verlichting is in alle werkruimtes voldoende om het werk goed te kunnen uitvoeren

OVERZICHT OIRA
Structuur & inhoud van de 7 modulesOiRA
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3.6. Het kapsalon is uitgerust met een aangepaste ventilatie
3.7. De elektrische installatie, de gasinstallatie en de waterinstallatie worden periodiek gecontroleerd
3.8. Er geldt een algemeen rookverbod in het kapsalon en de pauzeruimte
3.9. Er zijn voldoende brandblussers aanwezig
3.10. Er is een goed zichtbare en duidelijk aangegeven nooduitgang

4. MEUBILAIR EN WERKHOUDING
4.1. Er is voldoende ruimte rond de wasbakken en de kappersstoelen om comfortabel en veilig te werken
4.2. Er kan comfortabel en veilig gewerkt worden aan de wasbak(ken)
4.3. Er zijn voldoende in hoogte verstelbare kappersstoelen
4.4. Er zijn voldoende kappersfietsen in het kapsalon
4.5. De medewerkers zijn zich voldoende bewust van een goede werkhouding en nemen die ook aan
 tijdens het werk

5. KAPPERSMATERIEEL EN KLEDIJ 
5.1. De medewerkers werken met ergonomisch, nikkelvrij en goed onderhouden materieel (bv. scharen)
5.2. Het materieel wordt stelselmatig schoongemaakt en ontsmet
5.3. De haardrogers zijn zo licht en stil mogelijk
5.4. Het elektrisch materieel (haardrogers, tondeuses) is in goede staat
5.5. Er zijn voldoende rolwagens binnen handbereik
5.6. De medewerkers dragen comfortabele en aangepaste schoenen
5.7. De werkgever staat in voor de reiniging en het onderhoud van de werk- en beschermingskledij

6. ORGANISATIE VAN HET WERK 
6.1. De wettelijke bepalingen inzake arbeidstijd worden gerespecteerd
6.2. Na ongeveer 2 uur werk kan men 10 minuten pauzeren
6.3. De medewerkers hebben afwisseling in hun werk
6.4. De medewerkers kunnen opleiding in hun vakgebied volgen
6.5. De werkdruk in het kapsalon is bespreekbaar
6.6. De werkgever betrekt de medewerkers bij de organisatie van het werk
6.7. De medewerkers krijgen voldoende waardering van de werkgever
6.8. Onderlinge wrijvingen worden zo snel mogelijk uitgepraat en opgelost
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7. PERSONEEL & PREVENTIE 
7.1. Er is een ‘salonreglement’ met schriftelijke afspraken rond gezond, veilig en hygiënisch  werken
7.2. De afgelopen 12 maanden hebben de medewerkers opleiding gekregen rond gezond, 
 veilig en hygiënisch werken
7.3. De medewerkers in opleiding (stagiairs, kappers in opleiding) worden goed  geïnformeerd 
 over de risico’s en de afspraken die hierrond gemaakt zijn
7.4. De werkgever en/of salonverantwoordelijke heeft/hebben een opleiding gevolgd rond veiligheid, 
 gezondheid en hygiëne in het kapsalon
7.5. De medewerkers worden aangesproken wanneer zij ongezond of onveilig werken en spreken 
 ook collega’s aan op een verkeerd gedrag
7.6. Er is een EHBO-kit aanwezig in het kapsalon
7.7. Er is een EHBO-verantwoordelijke aangeduid
7.8. Er is een arbeidsongevallenverzekering afgesloten
7.9. Het kapsalon is aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming
7.10. De medewerkers ondergaan bij aanwerving en vervolgens met bepaalde tussenpozen 
 een medisch onderzoek
7.11. De medewerksters weten dat ze de werkgever meteen op de hoogte moeten stellen in  geval van  
 zwangerschap. De werkgever treft de nodige maatregelen
7.12. In geval van werkgerelateerde gezondheidsklachten raadplegen medewerkers zo snel mogelijk 
 een arts
7.13. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt rond relationele problemen op het werk
7.14. Er zijn duidelijke regels vastgelegd om functioneringsproblemen als gevolg van 
 alcohol- en druggebruik te vermijden
7.15. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen op vlak van criminele feiten zoals diefstal of overval
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Notities:

Notities:



Colofon
Het is aangewezen ervoor te zorgen dat er altijd 
een actuele geprinte versie van de  risicoanalyse 
beschikbaar is in het kapsalon! 

De handleiding is verwezenlijkt dankzij de 
financiële subsidiëring van het ESF-Agentschap 
Vlaanderen en de Vlaamse Overheid binnen het 
Europees project ESF oproep Werkbaarheid 
- oproep 255, prioriteit 3 ondernemings- en organ-
isatiecultuur, focus op mens en maatschappij. 
Project ‘Permanent’ - Projectnummer 4534. 

De promotor en de verantwoordelijke uitgever is
UBK/UCB vzw-asbl 

De financiële partner is
Het Europees Sociaal Fonds

Lay-out: Mangrove Productions




