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Over SCCM 

• Certificatieschema, gebruikt door CI’s bij certificering 

• Centrale database gecertificeerde organisaties 

• Voorlichting 

• Informatiebladen / hulpmiddelen  
over de inhoud en interpretatie van de norm 

 

SCCM is een stichting met als doel: een eenduidig certificaat 

Zie www.sccm.nl 



Wat is OHSAS 18001? 

OHSAS 18001 wordt in 2016 ISO 45001 

Managementsysteem volgens 



• Systematisch arbobeleid ontwikkelen en uitvoeren 

• Scope: veiligheid (ongevallen) en gezondheid 

• Doel:  

• Continue verbeteren arbo- en veiligheidsprestaties 

• Voldoen aan wet- en regelgeving 

• Organisatie bepaalt zelf prioriteiten (op basis van risico’s) 

• Belangrijke pijler onder duurzaam ondernemen 

Wat is OHSAS 18001? 



Waarom OHSAS 18001? 

• Betere arboprestaties (minder ziekte, incidenten en verzuim)  
in combinatie met: 

• Hogere tevredenheid personeel 

• Lagere kosten 

• Betere prestaties van de organisatie als geheel 

• Beter imago 

 

• Voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. arbocatalogus) 

 



Wat is OHSAS 18001? 



Beleid 



Beleid 

• Wordt kenbaar gemaakt aan iedereen die onder gezag van de 
organisatie werken.  

• Doel is het bewustmaken van individuele arboverplichtingen 

• Is beschikbaar voor belanghebbenden 

 

Communicatie over beleid 



Planning 



Planning 

• Geïdentificeerde gevaren en risico’s en verbetermaatregelen  
(zie ook presentatie Jeanine Frunt) 

• Relevante informatie over wettelijke en andere eisen  
(zie ook presentatie Tamara Onos) 

• Doelstellingen 

 

Communicatie over planning 



Implementatie en uitvoering 



Implementatie en  
uitvoering 

• Directielid met verantwoordelijkheid voor arbomanagementsysteem 

• Medewerkers en derden op de werkvloer moeten de 
arbeidsomstandigheden kennen die zij kunnen beïnvloeden en hun 
taken en verantwoordelijkheden voor het naleven van het systeem 
(zie ook presentatie Fred de Bruijn) 

• Trainingsbehoeften moeten worden geïdentificeerd  
(zie ook presentatie Judith Dijkers) 

 

Communicatie over implementatie en uitvoering 



Controle en directiebeoordeling 



Controle en  
directiebeoordeling 

• Wijzigingen n.a.v. corrigerende en preventieve maatregelen  

• Het resultaat van de directiebeoordeling moet beschikbaar zijn voor 
communicatie en overleg 

 

Communicatie over controle en directiebeoordeling 



Dit betekent communicatie met… 

• Interne belanghebbenden  
(medewerkers, leidinggevenden, MT etc.) 

• Mensen die voor of namens de organisatie werken  
(beleid, gevaarlijke situaties.…) 

• Klanten en relaties  
(gevaarlijke situaties, …) 

• Bevoegd gezag  
(over wettelijke eisen) 

• Omgeving  
(afhankelijk van informatie behoeften maar zeker over hinder, gevaar en klachten) 



Wie is geïnteresseerd in OHSAS 18001? 

• Inspectie SZW  
→ Verminderde inspecties 

 

• Opdrachtgevers met hoge eisen aan veiligheid  
→ Shell, Eneco, Essent etc. 

 

• Afnemers die duurzaamheid waarderen  
→ OHSAS 18001 pijler onder duurzaamheid 

 



Tot slot 

• Communicatie is essentieel voor werking van een 
managementsysteem 

• Zwaardere eisen aan externe communicatie in de ISO 45001.  

Stelling: 

Een Arbomanagementsysteem is noodzakelijk om 

communicatie richting en inhoud te geven  

Meer info? Stem op voor onze verdiepende presentatie! 


