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Tijdens de Leidinggevendendag in mei gaf psycholoog  
Juni Daalmans van Brain Based Safety een presentatie over 
hoe ons brein werkt in relatie tot het gedrag dat we laten 
zien. Een interessante presentatie waarin opmerkingen aan 
bod kwamen zoals: we overschatten onze kans op succes 
(Staatsloterij) en we onderschatten risico’s (autorijden). 
En: risico’s nemen hoort bij de mens, anders was hij/zij al 
vroeg uitgestorven. Maar ook: een zekere mate van angst 
zorgt voor verhoogde alertheid, waardoor de kans op 
uitvoering van activiteiten zonder het maken van brokken 
groter wordt. Kortom ‘voer van een psycholoog voor ons’, 
in plaats van andersom. Met bovenstaande in het achter
hoofd laat Juni Daalmans zijn licht schijnen over LMRA …

Het heet officieel een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), maar 
in de praktijk mondt het vaak uit in het gedachteloos vinkjes zetten 
en een kaartje afgeven. Dat is zonde van zo’n mooi instrument dat 
als doel heeft om ieders veiligheid te bevorderen. Waarom doen we 
een LMRA en wat kunnen we doen om die activiteit weer zinvol te 
maken?

De winst van een risico
We hebben een bijzondere relatie met veiligheid. Als het ons op de 
man (of vrouw) af gevraagd wordt, dan zeggen we allemaal dat we 
veiligheid belangrijk vinden. Natuurlijk willen we gezond thuiskomen. 
Maar als we in de praktijk gaan kijken, dan lijkt het er niet op. Dan 
nemen we soms onverantwoorde risico’s die ons uiteindelijk een paar 
seconden of minuten winst kunnen opleveren. 

Voor wie doe ik het?
Het gekke is dat je die winst niet eens in eigen zak kunt steken. Je mag 
niet eerder naar huis als je veel risico’s hebt genomen en je leven in 
de waagschaal hebt gesteld. En als je twijfelt en je vraagt jouw baas: 
“Zal ik het veilig doen of snel, maar wel met meer risico’s?”, dan weet 
je het antwoord al. “Doe maar veilig.”

Zelfoverschatting
Een groot probleem met veilig gedrag is dat we leiden aan zelfover-
schatting. Van een ander kunnen we best goed inschatten of die zich 
veilig gedraagt. We weten dus waar het fout kan gaan. Alleen, we 
vertalen die kennis niet naar onszelf. We vinden dat we het best goed 
doen. Als er op de weg een gevaarlijke situatie ontstaat, dan heeft die 
ander het altijd gedaan.

De LMRA
Daar komt de LMRA om de hoek kijken. Die biedt veel mogelijkheden 
om ons veiliger te gedragen. Bedenk dat de vragen op het kaartje niet 
meer zijn dan een hulpmiddel om je te laten nadenken. De clou van 
de LMRA is de klus nog even samen te bespreken en vooral aandacht 
te besteden aan de risico’s. Omdat iedereen een stukje van de puzzel 
kent, kunnen we binnen een paar minuten oplepelen welke risico’s er 
zijn en wat we kunnen doen om die te vermijden. Daar is het om te 
doen.

Samenwerken
Een groot voordeel is dat je zo weet wat de ander gaat doen en hoe 
jouw werk daar invloed op kan hebben. Vaak ben je zo met je eigen 
werk bezig, dat je vergeet wat de gevolgen voor anderen zijn. Zo 
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ontstaan ongelukken zonder dat we er erg in hebben. In de meeste 
gevallen hadden die makkelijk voorkomen kunnen worden door een 
paar minuten overleg.

Bezint eer ge begint
Onderzoek van de hersenen leert ons dat we veel meer voorbereiden 
dan we denken. Zo worden al onze plannen door ons brein steevast 
onderzocht op mogelijke risico’s. Ook worden alvast de nodige gege-
vens uit ons geheugen naar boven gehaald. Het brein helpt ons dus 
om beter voorbereid aan de start te verschijnen. Een paar minuten 
stilstaan bij wat je gaat doen – en daar over praten – zet die voor-
bereiding al aan. Je hoeft er daarna geen moeite meer voor te doen. 
Dat is een van de goede effecten van de LMRA.

Associaties
Een ander voordeel ligt in de kracht van associaties. Als we in de 
bioscoop net voor de pauze een korte reclame zien, al duurt die maar 
een halve seconde, dan zullen we eerder geneigd zijn dat product te 
kopen. Ons gedrag wordt dus mede bepaald door recente associaties. 
Het gesprek rondom de LMRA associëren we met veiligheid. Bij het 
kiezen van het beste gedrag zullen we daarna eerder voor de veilige 
variant kiezen zonder dat we daar erg in hebben. Een goede LMRA 
werkt dus echt, al weten we dat niet.

Waarom ik?
Mogelijk denk je dat je die LMRA helemaal niet nodig hebt. Je weet 
immers best wel hoe je veilig moet werken. Bovendien kun je die 
vragen op dat kaartje dromen. Onthoud dan twee dingen. Het eerste 
is dat je, net als iedereen, lijdt aan zelfoverschatting. Elk ongeval 

gebeurt onverwacht, het kan jou dus ook 
overkomen. Met een goede voorbereiding ver-
klein je wel de kans hierop. Het tweede is dat je op 
deze manier niet alleen jezelf, maar ook jouw collega helpt 
om zich veilig voor te bereiden. Doe het dus ook voor die ander.

Garantie
Op het gebied van veiligheid zijn er geen garanties. Het beste wat 
je kunt tonen, is de bereidheid om elkaar scherp te houden op dit 
thema. Dat begint tijdens de LMRA, maar houdt daar niet op. En als 
je twijfelt of je een opmerking kunt maken over het gedrag van een 
ander, dan volgen hier tot slot nog twee vragen. Een, stel jij het op 
prijs als jouw collega bezorgd is over jouw veiligheid? En twee, wat 
zou het thuisfront van die ander jou adviseren? Je kent het antwoord 
al: doe het veilig of doe het niet!
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