
Beperkte herziening van de High Level Structure

Van High Level naar 
Harmonized Structure
De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een (beperkte) herziening van de High Level Structure (de HLS), de 

 gemeenschappelijke kerneisen en vocabulaire voor alle ISO-managementsysteemnormen. Het project is afgerond 

en het resultaat is vanaf mei 2021 onderdeel van de ISO Directives, de spelregels voor het ontwikkelen en opstel-

len van de mondiale ISO-normen. NEN heeft het secretariaat verzorgd van de werkgroep die deze herziening heeft 

voorbereid en mede daardoor een actieve inbreng gehad in de aanpassing van dit meest beknopte, maar waar-

schijnlijk ook  wereldwijd meest toegepaste managementhandboek. De HLS maakt deel uit van normen die door 

 miljoenen  organisaties over de gehele wereld worden gebruikt als referentiekader voor beheerste bedrijfsvoering 

en om aan te tonen dat ze goede  prestaties kunnen leveren op het gebied van kwaliteit, milieu, gezond & veilig 

werken, enzovoort. In dit artikel een korte terugblik op het ontwikkelproces, het bereikte resultaat en de toekomst 

van dit zakboek voor managers.

competente mensen en adequate middelen, 

monitoring, auditing en managementbeoorde-

lingen belangrijke elementen. 

De HLS is gepubliceerd in 2012 en in de jaren 

daarna gaandeweg onderdeel geworden van 

alle ISO-managementsysteemnormen, zoals 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, 

ISO 45001, enzovoort. Inmiddels is de familie 

uitgegroeid tot enkele tientallen normen, 

waarmee veel belangrijke managementaspec-

ten en sectoren (voedingsmiddelen, olie en gas, 

evenementen, toerisme) zijn afgedekt. 

Ook buiten ISO wordt de HLS toegepast; 

bekende voorbeelden zijn de IATF 16949 

 (kwaliteitsmanagement in de automotive 

sector) en GMP+ (borging van veevoeder-

veiligheid). De HLS is daarmee de standaard 

voor goede bedrijfsvoering geworden.

Herziening van de HLS
Alle ISO-normen worden periodiek beoordeeld 

op relevantie en actualiteit. Dit is in 2018 

gedaan voor de HLS. Uit die beoordeling kwam 

naar voren dat de HLS werd gewaardeerd door 

normontwikkelaars en normgebruikers en dat 

er geen behoefte was om hem ingrijpend te 
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De High Level Structure (HLS) is ontwikkeld 

in reactie op signalen van gebruikers van 

managementsysteemnormen. Zij gaven aan 

behoefte te hebben aan beter op elkaar afge-

stemde normen om de geïntegreerde toepas-

sing ervan in de eigen bedrijfsvoering te verge-

makkelijken. De HLS vormt de basis en kern van 

alle ISO-normen voor managementsystemen. 

De afzonderlijke normen vullen daarop aan 

wat specifiek en essentieel is voor het goed 

managen van bepaalde aspecten, zoals kwali-

teit, milieu, informatiebeveiliging of gezond 

en veilig werken. Deze managementsysteem-

normen pluggen als het ware in op de HLS. Een 

gebruiker kan vervolgens die normen inplug-

gen in zijn eigen managementsysteem. Verder 

kunnen ook sectoren voortborduren op de meer 

generieke managementsysteemnormen, door 

aanvullende eisen die specifiek zijn voor een 

industrietak (bijvoorbeeld de voedselindustrie, 

of de olie- en gasindustrie) in een norm vast 

te leggen. Kern van de HLS is het beheersen 

van risico’s en benutten van kansen (risicoma-

nagement) en het naleven van wettelijke en 

andere relevante stakeholdereisen (complian-

cemanagement). Daarvoor zijn inzicht in de 

context, goed leiderschap, procesmanagement, 

herzien. Er kwamen wel voldoende verbeter-

punten boven water die een update rechtvaar-

digden. Daarom werd eind 2018 een task force 

opgezet, die de opdracht kreeg een beperkte 

herziening van de HLS voor te bereiden. Die 

werkgroep bestond deels uit experts vanuit 

ISO-commissies voor managementsysteem-

normen en deels uit vertegenwoordigers van 

de bij ISO aangesloten landenorganisaties 

met Nigel Croft (Brazilië) als voorzitter en Dick 

Hortensius (NEN, Nederland) als secretaris. 

Twee jaar en zes vergaderingen later is de klus 

geklaard en is niet alleen de HLS zelf up-to-

date gebracht, maar is ook een hele nieuwe 

toelichting geschreven en zijn de spelregels 

voor de toepassing van de HLS door normont-

wikkelaars – beperkt – aangepast. Wat zijn de 

belangrijkste veranderingen?

SCOPE – KOPPELING MET BEOOGD 

 RESULTAAT

Voortaan moet in de scope van een manage-

mentsysteemnorm worden aangegeven wat 

het beoogde resultaat van het in de norm 

beschreven managementsysteem is. Zo staat 

bijvoorbeeld in ISO 14001:2015 dat het gaat 

om het verbeteren van de milieuprestaties, 
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het voldoen aan compliance-verplichtingen 

en het bereiken van milieudoelstellingen. Die 

beoogde resultaten zijn een belangrijk referen-

tiepunt voor het bepalen van relevante risico’s: 

wat zijn de risico’s en kansen die de organisatie 

moet beheersen, c.q. benutten om de doelen 

van het (milieu)managementsysteem te reali-

seren of te overtreffen? 

TERMEN EN DEFINITIES – ALTIJD IN DE 

NORM OPNEMEN

Voortaan moeten de termen en definities uit 

de HLS worden overgenomen in een manage-

mentsysteemnorm, desgewenst aangevuld 

met de voor die norm specifiek geldende 

termen en definities. Dat is een verandering 

voor bijvoorbeeld ISO 9001, waarin tot nog toe 

geen definities zijn opgenomen, maar wordt 

verwezen naar de verklarende woordenlijst 

in ISO 9000. Voor de gebruikers van normen is 

dit belangrijk, want telkens blijkt weer dat een 

goed begrip van de terminologie essentieel is 

voor een goed begrip van de norm als geheel.

VAN UITBESTEDEN NAAR EXTERN 

 GELEVERDE PROCESSEN, PRODUCTEN EN 

DIENSTEN

De begrippen uitbesteden en beheersing van 

uitbestede processen worden niet meer toege-

past in de HLS. In de praktijk is er vaak discussie 

over wat nu precies uitbestede processen 

zijn en wat het verschil is met (de beheersing 

van) inkoop en het werken met contractors. 

Daarom is in hoofdstuk 8 nu gekozen om eisen 

te stellen aan de extern geleverde processen, 

producten en diensten die relevant zijn voor 

het managementsysteem. Hiermee is dan gelijk 

de beheersing van inkoopprocessen benoemd, 

iets wat tot nog toe niet het geval was.

DE ORGANISATIE BEPAALT AAN WELKE 

STAKEHOLDEREISEN WORDT VOLDAAN

In de HLS is de term ‘eis’ gedefinieerd als 

‘behoefte of verwachting (need or expectation) 

die kenbaar is gemaakt, vanzelfsprekend is of 

dwingend is voorgeschreven’. In paragraaf 4.2 

wordt vereist dat een organisatie de relevante 

eisen van relevante belanghebbenden iden-

tificeert. Omdat de definitie van eis aangeeft 

dat dat meer omvat dan wat een organisatie 

moet doen, blijft een beetje onduidelijk hoe 

een organisatie moet omgaan met wensen en 

verwachtingen van stakeholders. In normen als 

ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 45001 

(gezond en veilig werken) was dat al verdui-

delijkt en iets vergelijkbaars is nu toegevoegd 

in paragraaf 4.2. De organisatie moet nu 

vaststellen welke van de geïdentificeerde eisen 

van stakeholders in het managementsysteem 

worden geadresseerd. Het is logisch dat dat dan 

de ‘van toepassing zijnde eisen’ worden, waar-

voor in het beleid conform pragraaf 5.2 het 

commitment wordt uitgesproken dat daaraan 

zal worden voldaan. Een verheldering dus van 

het compliancemanagementdeel van de HLS. 

MANAGEMENT OF CHANGE – NIEUW 

 ONDERDEEL VAN DE HLS

In hoofdstuk 6 is een nieuwe paragraaf 6.3 

opgenomen, waarin wordt aangegeven dat 

wijzigingen aan het managementsysteem (om 

welke reden dan ook) op een (vooraf) geplande 

manier moeten worden uitgevoerd. In hoofd-

stuk 8 wordt daar met de bestaande tekst op 

voortgeborduurd door te eisen dat de (nu in 

6.3) geplande wijzigingen beheerst worden 

uitgevoerd. Hiermee is de basis van manage-

ment of change expliciet onderdeel geworden 

van de HLS.

GEDOCUMENTEERDE INFORMATIE – NOG 

MEER RUIMTE VOOR EIGEN INVULLING

Een opvallende vernieuwing in de HLS van 2012 

was het afscheid van de bekende begrippen 

documenten, procedure en registraties en de 

introductie van het concept gedocumenteerde 

informatie. De bedoeling hiervan was om het 

accent te leggen op ‘informatie’: welke infor-

matie is belangrijk voor het goed functioneren 

van het managementsysteem en eigenlijk 

van de organisatie als geheel, en moet daarom 

worden vastgelegd (in welke vorm en mate dan 

ook)? Sowieso is de HLS erg terughoudend in 

het vragen om gedocumenteerde informatie; 

de beruchte ‘papieren tijger’ is sinds 2012 echt 

een keuze die een organisatie zelf maakt en niet 

‘omdat het moet van ISO’. Door het gebruik van 

verschillende werkwoorden als ‘onderhouden’ 

(voor documenten) en ‘bijhouden’ (voor registra-

ties) van gedocumenteerde informatie kwamen 

via een omweg toch de oude begrippen weer 

terug. Dat leidt tot eindeloze discussie over 

wanneer nu precies sprake is van een document 

of registratie en welke specifieke eisen voor het 

beheren daarvan gelden. Terwijl in de moderne 

praktijk sprake is van allerlei hybride vormen. 

De HLS probeert daarom nu een volgende stap 

te zetten en spreekt van het ‘beschikbaar zijn’ 

(be available) van gedocumenteerde informatie.

VERBETERING 

Er was veel commentaar dat in hoofdstuk 10 

‘Verbetering’ van de HLS het accent te veel ligt 

op ‘leren van gemaakte fouten’ door het treffen 

van corrigerende maatregelen op geconsta-

teerde afwijkingen. Moet er niet uitgebreider 

worden ingegaan op verbetering überhaupt 

omdat ‘stilstand achteruitgang is’, zeker in het 

huidige tijdsgewricht? Met dat commentaar is 

uiteindelijk weinig gedaan; alleen de volgorde 

van de paragrafen in hoofdstuk 10 is omgewis-

seld zodat nu wordt begonnen met de korte 

paragraaf over ‘continue verbetering’ in het alge-

meen. Of dat nu veel impact heeft, is de vraag; 

maar het sluit wel aan bij normen zoals ISO 9001 

en ISO 14001 waarin al een aparte ‘algemene’ 

paragraaf over verbetering was ingevoegd.

RISICO’S EN KANSEN – GEEN VERANDERING

Over dit onderdeel van de HLS is de afgelopen 

twee jaar veel gesproken, maar uiteindelijk zijn 

noch de definitie van risico, noch de tekst hoe 

met risico’s en kansen om te gaan in paragraaf 

6.1 aangepast. Daarmee blijft een belangrijke 

verworvenheid in de HLS van 2012 en alle 

daarop gebaseerde managementsysteem-

normen behouden, namelijk het expliciteren 

van het concept risico’s en kansen als kern van 

het managementsysteem van een organisatie. 

Op basis van inzicht in de context waarin de 

organisatie opereert (ontwikkelingen, stake-

holders) worden risico’s en kansen bepaald die 

de organisatie moet beheersen en benutten 

om haar doelen te realiseren en stakeholders 

tevreden te stellen. 

Nieuwe benaming
Inmiddels is de afkorting HLS in ieder geval in 

Nederland aardig ingeburgerd. Het begrip ‘High 

Level Structure’ stamt echter uit 2008 toen het 

plan ontstond om één gemeenschappelijke 

hoofdstuk- en paragrafenstructuur voor de 

managementsysteemnormen te ontwikkelen, 
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zonder verdere inhoud. Een algemeen geldende 

structuur op hoofdlijnen dus. Gaandeweg is 

die structuur ingevuld met de kerneisen en 

dekte de term HLS de lading niet meer. Nu is 

gekozen tot omdoping tot ‘Harmonized Struc-

ture’ (HS); zeker niet ideaal, maar ‘harmonized’ 

geeft in ieder de bedoeling van de structuur 

(en de inhoud daarvan) aan, namelijk goed 

afgestemde en geharmoniseerde management-

systeemnormen.

De nieuwe ‘Harmonized Structure’ is onderdeel 

van Annex SL van deel 1 van de ISO  Directives. 

Deze Annex heeft als titel ‘Harmonized 

approach to management system standards’ en 

bevat de spelregels die ervoor moeten zorgen 

dat de HS zo wordt toegepast door alle ISO- 

commissies dat het beoogde doel wordt bereikt. 

Dat blijft een precaire balans tussen top-down 

uniformiteit afdwingen en bottom-up ruimte 

laten voor discipline- en sectorspecifieke 

invulling. Onderdeel van Annex SL is ook een 

format in de vorm van een uitgebreide lijst van 

aandachtspunten om nieuwe voorstellen voor 

managementsysteemnormen goed te onder-

bouwen. Dit moet ervoor zorgen dat alleen 

normen worden ontwikkeld die aantoonbaar 

in een behoefte voorzien en niet overlappen 

met bestaande normen en moet een rem zetten 

op wildgroei. Ook hier uit zich een spanning 

tussen top-down portfoliomanagement en 

bottom-up ruimte voor inspelen op nieuwe 

maatschappelijke initiatieven.

Transitie naar de nieuwe HS
De nieuwe kerneisen zijn van toepassing vanaf 

1 mei 2021. Dat betekent dat vanaf dat moment 

alle nieuwe managementsysteemnormen en 

herzieningen van bestaande normen op de 

nieuwe versie van de HS moeten zijn gebaseerd. 

Een enkele norm loopt daar nu al op vooruit 

zoals ISO 37301 (compliance management). 

Er is geen verplichting voor gepubliceerde 

managementsysteemnormen om binnen een 

bepaalde periode over te stappen op de nieuwe 

HS. Vanuit Nederland is wel geopperd om de 

ISO-commissie te stimuleren om via zoge-

noemde ‘amendementen’ bestaande normen 

aan te passen, door louter de HLS-kern door de 

nieuwe HS-kern te vervangen. Het is nu nog 

niet duidelijk of daar ook gehoor aan wordt 

gegeven. Voorlopig moeten we er rekening 

mee houden dat HLS:2012 en HS:2021 enige 

tijd naast elkaar zullen bestaan. Omdat er geen 

fundamentele verschillen tussen beide zitten, is 

dat echter geen onoverkomelijk probleem. 

De basis voor goede en maatschap-
pelijk verantwoorde bedrijfsvoering
Met de HS:2021 geeft ISO aan dat de in 

2012 ingeslagen weg onomkeerbaar is 

en de miljoenen gebruikers van manage-

mentsysteemnormen mogen verwachten 

dat de komende jaren verdere stappen zullen 

worden gezet om integraal management 

te ondersteunen. Dat is hard nodig want de 

maatschappelijke uitdagingen zijn groot: 

bedrijfscontinuïteit en crisismanagement in 

tijden van corona, adaptatie aan klimaatver-

andering, circulaire economie en grondstof-

fenschaarste, duurzaamheid en de SDG’s, 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers, 

digitale transformatie, enzovoorts. Al die 

risico’s en kansen en de eisen, wensen en 

verwachtingen van stakeholders vereisen een 

robuust bedrijfsvoeringsmodel. De nieuwe HS 

biedt daarvoor de basiselementen. In aanvul-

ling daarop kan elke organisatie die normen 

toepassen die het beste passen bij haar ambi-

tie en strategie, kernprocessen en producten 

en diensten en de context waarin ze opereert 

(zie de figuur). Zo is de HS de mondiale 

referentie voor goede en maatschappelijk 

verantwoorde bedrijfs voering en biedt het 

organisaties met ambitie een fundament om 

uit te bouwen. Q

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/hs
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De HS als basis voor het 

managen van alle risico’s, 

kansen en stakeholdereisen.
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