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Inhoud abstract: Inleiding In 2018 is de ISO 45001-norm voor gezond en veilig werken 

(G&VW) gepubliceerd. Deze vervangt de OHSAS 18001-norm voor 

arbomanagementsystemen.  

Een managementsysteem is bedoeld om te zorgen voor een gezonde en veilige 

werkomgeving. Daarbij is het voldoen aan wettelijke en andere eisen het minimum, de 

organisatie committeert zich vanuit dit minumum continue te verbeteren. Op basis van 

wet- en regelgeving zijn organisaties verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie 

(RI&E) op te stellen en Plan van Aanpak (PvA) om verbeteringen te realiseren. Een 

organisatie die werkt met ISO 45001 die zet daar nog een extra stap in: zij zet de PDCA-

cyclus centraal voor alle aspecten van gezond en veilig werken.  

Vraagstelling: Biedt een managementsysteem kansen voor een arbeidshygiënist om tot 

een gezondere werksituatie te komen of is het een aanpak die alleen geschikt is voor 

echt grote organisaties en/of weinig toevoegt ten opzichte van de RI&E met een plan van 

aanpak.  

Inhoud presentatie De ISO 45001-norm is opgezet volgens de zogenaamde ‘High Level 

Structure’ (HLS) van ISO. Omdat deze HLS de basis van alle 

managementsysteemnormen (zoals ISO 14001 voor milieu en ISO 9001 voor kwaliteit) 

wordt het voor organisaties makkelijker deze te integreren.  

Het managementsysteem is opgebouwd uit een zestal hoofdstukken die samen de plan-

do-check-cyclus vormen. Met de toepassing van de HLS is er ook voor gezorgd dat een 

organisatie zowel naar de risico’s en kansen op strategisch niveau (op middellange-lange 

termijn) als de risico’s en kansen op operationeel niveau moet kijken. Ingegaan wordt op 

de samenhang van de verschillende eisen in de ISO 45001-norm en ook de extra eisen 

ten opzichte van de wettelijk verplichte RI&E.  

ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001. Naast de toepassing van de HLS zijn er 

behoorlijke verschillen. Zware eisen worden bijvoorbeeld gesteld aan de betrokkenheid 

van de directie van de organisatie bij het functioneren van het managementsysteem. Ook 

nieuw is dat de directie er voor verantwoordelijk is dat de organisatie een ‘cultuur’ heeft 

die het bepalen van de G&VW-prestaties ondersteunt. De aandacht voor cultuur is nieuw 

in een managementsysteem norm. De belangrijkste verschillen met OHSAS 18001 

worden belicht.  



In Nederland is een groot aantal organisaties VCA-gecertificeerd. Daarnaast is de 

Veiligheidsladder in opkomst. Er zijn belangrijke verschillen tussen VCA, de 

Veiligheidsladder en ISO 45001. De VCA-eisen bevatten elementen van een 

managementsysteem er zijn echter ook essentiële elementen die ontbreken waardoor het 

geen volledig managementsysteem is. Daarnaast wordt in de VCA-eisen vastgelegd ‘hoe’ 

bepaalde onderdelen van een managementsysteem moeten worden ingevuld. Bij ISO 

45001 worden zware eisen aan het ‘wat’ gesteld. De organisatie bepaalt vervolgens zelf 

‘hoe’ dit worden gedaan. De verschillen worden toegelicht.  

In de presentatie worden voorbeelden gegeven die aansluiten bij de gevaren en risico’s 

waarmee een arbeidshygiënist te maken heeft.  

Conclusie ISO 45001 biedt een organisatie een structuur om de gevaren en risico’s van 

alle fysieke en psychosociale factoren zowel vanuit strategisch als operationeel 

perspectief systematisch aan te pakken. Elke arbeidshygiënist die binnen zijn/haar 

organisatie een extra stap wil zetten in gezond en veilig werken, heeft met ISO 45001 

een goede aanpak in handen.  

 


