
Basisrisicofactoren: 
 
Inleiding 
Hoe vaak horen we iemand niet zeggen: “Als ik dat van te voren had geweten dan, .… Maar 
in de praktijk staan we niet of nauwelijks stil bij wat er allemaal mis kan gaan: ongevallen 
horen er nou eenmaal gewoon bij. Iedere keer dat we in de auto of op de fiets stappen om 
naar het werk te rijden is er een kans dat het fout gaat. Het lijkt wel alsof we als persoon, 
door een bepaalde gewenning, niet meer in staat zijn risico’s goed in te schatten laat staan 
deze risico’s doelmatig beheersen. 
 
 
Het begrip Risico 
In ons dagelijks taalgebruik wordt risico vaak in verband gebracht met het woord gevaar. 
Hoe groter het gevaar, hoe groter het risico. Het risico van een situatie die tot een catastrofe 
kan leiden wordt hoger ingeschat dan situaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of 
schade. Zo lijkt vliegen gevaarlijker dan autorijden. Maar klopt dit wel? Op de weg gebeuren 
immers meer ongelukken dan in de lucht. Risico’s zijn afhankelijk van de aard van het werk, 
de werkplek, de werkplekomgeving, de condities waaronder het werk moet worden 
uitgevoerd en de complexiteit van het werk (de hoeveelheid onderaannemers die het werk 
uitvoeren). 
 
 
1. De kans dat een ongeval plaats zal vinden  
2. Het effect of omvang van het ongeval. 
 
De grote van een risico wordt bepaald door kans en effect. Dit betekent ondermeer dat we 
risico’s met een grote kans op een klein effect even serieus moeten nemen als de risico’s 
met een kleine kans op een groot effect. 
 
 
De relative ranking methode 
De relatieve ranking methode is een instrument dat gebruikt wordt om de ernst van 
verschillende risico’s te bepalen en te vergelijken. De relatieve ranking methode vindt plaats 
nadat er een opsomming is gemaakt van alle mogelijke scenario’s die tot een bepaald 
(ongewenst) effect zouden kunnen leiden. Vervolgens worden de scenario’s gewogen om de 
ernst ervan en de kans erop te bepalen. De risicoscore laat zich nu berekenen met de 
formule: 
 
Risico = Effect x Blootstellingfrequentie x Waarschijnlijkheid  
(R = E x B x W) 
Voor het beoordelen van de variabelen E, B en W maken we gebruik van de indeling zoals 
deze bedacht is door Kinney en Wiruth: 
 
Effect (E) 
E = 1 Gering: pleisterongeval: letsel zonder verzuim, EHBO of (ernstig) hinder 
E = 3 Belangrijk: letsel met verzuim 
E = 7 Ernstig: blijvend effect (invaliditeit) 



E = 15 Zeer ernstig: één dode (acuut of op termijn) 
E = 40 Ramp: enkele doden (acuut of op termijn) 
 
Blootstellingsfrequentie (B) 
B = 0,5 Zeer zelden (< 1 maal per jaar) 
B = 1 Zelden (jaarlijks) 
B = 2 Soms (maandelijks) 
B = 3 Af en toe (wekelijks) 
B = 6 Regelmatig (dagelijks) 
B = 10 Voortdurend 
 
Waarschijnlijkheid (W) 
W = 0,1 Bijna niet denkbaar  
W = 0,2 Praktisch onmogelijk  
W = 0,5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk  
W = 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in een grensgeval  
W = 3 Ongewoon  
W = 6 Zeer wel mogelijk  
W = 10 Te verwachten 
 
Deze methode is vooral bedoeld om verschillende risico’s te vergelijken. Het product van de 
formule (de risicoscore) is dan ook geen getalsmatige grootheid en heeft slechts relatieve 
waarde (vandaar ook de naam: de relatieve ranking methode). 
De relative ranking methode of de indeling van Kinney en Wiruth is echter slechts één 
manier om een risico te beoordelen. Vaak wordt in plaats van te rekenen gebruik gemaakt 
van een Kans/Effect matrices zoals hieronder is afgebeeld. Let wel er zijn verschillende 
matrices voorhanden.  
 

 
 
 



 
 
Een risico analyse maken 
Om een goede risico analyse te kunnen maken moet worden geleerd om in risico’s te 
denken. Een Risicoanalist is als het ware een professionele doemdenker. Hij probeert zich 
continu een voorstelling te maken van wat mis zou kunnen gaan. Omdat het van belang is 
alle risico’s te onderscheiden moet hier de nodige tijd voor uitgetrokken worden. Ter 
illustratie: neem het volgende doemscenario voor ogen: 
‘Iemand raakt ernstig bekneld door een heftruck.’ 
De eerste vraag die een risico analist moet stellen is: hoe kan een dergelijk ongeval 
ontstaan? 
Er zijn dan tal van mogelijkheden:  
      • Iemand staat op een pallet op de vork  
      • Iemand rijdt mee naast de bestuurders stoel  
      • De heftruck valt van een laadperron  
      • De heftruck kantelt door verkeerde last  
      • Uitzicht wordt belemmerd door vracht  
      • Plotseling achteruitrijden  
      • Rijden tussen stellingen door  
      • In- en uitgangen benaderen  
      • Rem weigert, etc. etc. 
 
Het zal nu duidelijk zijn waarom het uitvoeren van een goede risico analyse zo tijdrovend is. 
Immers om een volledig beeld te krijgen moeten tal van scenario’s de revue passeren. Er 
moet een voorstelling worden gemaakt van een reeks van gebeurtenissen die bij kunnen 
dragen tot een onveilige situatie. Ook de risicobeperkende maatregelen en het falen hiervan 
moet in de analyse worden meegenomen. 
 
 
Basisrisicofactoren 
Het is noodzakelijk om de onderliggende oorzaken van mogelijke ongevallen in een vroeg 
stadium te ontdekken en risicoreducerende maatregelen daarop af te stemmen. Om inzicht 
te krijgen in deze onderliggende oorzaken wordt vaak gebruik gemaakt van het Tripod 
concept en de zogenaamde “Basic Risico Factoren” van Jop Groeneweg, psycholoog aan de 
Universiteit Leiden. De universiteit werd eind jaren tachtig door Shell benaderd omdat, 
ondanks veel inspanningen, er nog veel te veel ongelukken gebeurden bij Shell. Samen met 
de universiteit van Manchester begon men “eindeloos” ongevallen te analyseren. Hier 
kwamen uiteindelijk de elf Basis Risico Factoren uitrollen. “Ongevallen blijken verwant: 
Rampen gebeuren als het met een of meer factoren niet goed zit binnen een bedrijf. 
Bijvoorbeeld tegengestelde doelen. Als een bedrijf officieel hoogdravende doelstellingen 
heeft, maar in werkelijkheid alleen maar naar de winst kijkt, gaat het mis. Met Basic Risico 
Factoren wordt de nadruk gelegd op de onderliggende oorzaken die aan de basis liggen van 
soms onschuldig lijkende begin-gebeurtenissen, maar grote gevolgen kunnen hebben. 
 
11 basis risico factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden:  
      1. Ontwerp van de installatie, apparatuur en gereedschap.  
      2. De kwaliteit van de apparatuur en gereedschap.  



      3. De begrijpelijkheid, correctheid en aanwezigheid van instructies en procedures.  
      4. De fysieke werkomstandigheden zoals temperatuur en lawaai.  
      5. Dagelijks onderhoud (orde en netheid) van de werkplek.  
      6. Geoefendheid en ervaring medewerkers.  
      7. Tegenstrijdige doelen (veiligheid versus productie).  
      8. Communicatie.  
      9. De structuur van de organisatie.  
      10. Het management van onderhoud.  
      11. De aanwezigheid en werking van beheersmaatregelen en beveiligingen. 
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