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Departement Risicobeheersing 

Risicoanalyse: de Déparis-methode 

 

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een gestructureerd preventiebeleid op te zetten aan de hand van een 

dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS). Een DRBS is gebaseerd op:   

 

 de wetgeving: identificatie van relevante wetten en andere regels; 

 ongevallen: oorzaken van en maatregelen tegen ongevallen;  

 risico’s: opsporen, herkennen en inschatten van risico’s en preventieve maatregelen (risicoanalyse); 

 verandering: identificatie van mogelijke aanpassingen (bv. nieuwe werkmethodes). 

 

Voor uw risicoanalyse hoeft u geen ingewikkelde methodes te gebruiken. Het is vooral belangrijk om op een 

systematische manier de risico’s te bepalen en aangepaste maatregelen te nemen. Een risicoanalyse is geen 

eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces dat u toelaat de situatie in kaart te brengen, te verbeteren, blijvend 

te analyseren en continu bij te sturen.  

 

Uw risicoanalyse: hoe begint u eraan? 

 

Hoewel er verschillende methodes bestaan om uw risicoanalyse uit te voeren (bv. de Kinney-methode, de Ishikawa-

methode), focussen we hier op de Déparis-methode. Die aanpak, ontwikkeld door de overheid, is een eenvoudige 

en praktische manier om risico’s op te sporen en een planning op te stellen voor de nodige maatregelen.  

 

Voor u van start gaat, stelt u een team samen. Risicoanalyse uitvoeren is een samenwerkingsoefening tussen 

verschillende personen die de werksituatie goed kennen.  

 

Aan de hand van een leidraad, opgesteld om de verschillende aspecten van de arbeidssituatie te bekijken, voert uw 

team de analyse uit. Die leidraad omvat alle technische, organisatorische en relationele aspecten die ervoor zorgen 

dat de dagelijkse werkomstandigheden zo veilig, efficiënt en aangenaam mogelijk verlopen. Het einddoel is het 

opsporen van mogelijke optimalisaties op korte, middellange of lange termijn, om het werk nog veiliger te kunnen 

uitvoeren. De Déparis-methode behandelt 18 aspecten van de arbeidssituatie:  

 

1. Lokalen en werkzones 
2. Technische organisatie tussen werkposten 
3. Arbeidsongevallen 
4. Elektrische risico's en brandgevaar 
5. Bedieningsmiddelen en signalen 
6. Materiaal, handgereedschap, machines 
7. Werkhoudingen 
8. Krachtinspanningen en goederenbehandeling 
9. Verlichting 
10. Lawaai 
11. Luchthygiëne 
12. Thermische omgevingsfactoren 
13. Trillingen 
14. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden 
15. Inhoud van het werk 
16. Tijdsdruk 
17. Arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn 
18. Psychosociale omgeving 
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De Déparis-methode geeft bij elke rubriek een aantal aspecten waarop medewerkers moeten letten bij de 
risicoanalyse. Voor elk aspect is ook een korte beschrijving voorzien van de gewenste situatie. Idealiter formuleert u 
per rubriek concrete maatregelen om de situatie te verbeteren.  

 

1. Lokalen en werkzones 

Te bespreken Wie kan wat concreet doen en wanneer? 

De werkzones: 

 Werf, opslagruimtes, stockageruimtes, 

doorgangswegen 

 Voorzien bij de installatie van de werf 

 Voldoende groot 

 Zo weinig mogelijk belemmerd door materiaal, 

voorwerpen, … 

 Regelmatig onderhoud, opgeruimd, 

aangenaam 

 Afgesloten (binnendringen van buitenaf) 

 

Meer in detail te bestuderen aspecten:   

 

 
 
Een volgende stap is het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Dat doet 

het team op basis van drie criteria: de rechtstreekse kostprijs, de kwaliteit van het werk en de productiviteit. De 
volgende categorieën zijn mogelijk: 
 

 nihil (0): de maatregelen kunnen onmiddellijk worden genomen; 

 laag (€): met de huidige budgetten kunnen de maatregelen in een nabije toekomst worden ingevoerd; 

 matig duur (€€): er is een speciaal budget nodig om de maatregelen op middellange termijn toe te passen;  

 zeer duur (€€€): de maatregelen vragen investeringen die enkel op lange termijn mogelijk zijn. 
 
Het kan gebeuren dat uw team op aspecten stoot die om een verdere analyse vragen. Daarvoor moeten dan 

bijvoorbeeld metingen plaatsvinden.  
 
Ten slotte velt uw team een globaal oordeel (eindindicator) over de prioriteit van de nodige veranderingen. Die 

beoordeling gebeurt via een intuïtief en figuratief systeem van kleuren en smiley’s: 
 
 

 
rood: een onbevredigende situatie die om verbetering vraagt; 

 
oranje: een middelmatige en gewone situatie, die mogelijk kan worden verbeterd; 

 
groen: geheel bevredigende situatie. 
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De overheid heeft haar Déparis-methode aangepast aan verschillende sectoren of categorieën. Gebruik de link 

hieronder om de aangepaste documenten te gebruiken.  
http://www.sobane.be/sobane/default.aspx?id=22996 
 

 
 
 
Vindt u geen document terug voor uw sector, dan kan u het algemene document gebruiken.  Dit document is terug te 
vinden via volgende link: http://www.sobane.be/sobane/default.aspx?id=23150   
 

 
 
 
Wat kan Mensura voor u doen? 

 
Hulp nodig bij de uitvoering van uw risicoanalyse? Wenst u meer informatie over de Déparis-methode? Of is een 
specifieke risicoanalyse in uw bedrijf aangewezen? Mensura staat u graag bij.  
 
Neem gerust contact met ons op via 02 549 71 00.  

http://www.sobane.be/sobane/default.aspx?id=22996
http://www.sobane.be/sobane/default.aspx?id=23150

