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1.2 Werkgebied
OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Eisen’ is ontwikkeld door de OHSAS Project Group.
Deze Project Group is een internationaal consortium van certificatie-instellingen en normalisatieinstituten. In 2007 is de laatste versie van OHSAS 18001 gepubliceerd.
In 2013 is binnen ISO een voorstel aangenomen om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te
publiceren. De nieuwe ISO-norm moet aansluiten bij de High Level Structure (HLS) voor
managementsysteemnormen en gaat ISO 45001 'Occupational health and safety management
systems – Requirements' heten. De planning is dat ISO 45001 in het najaar van 2017/voorjaar 2018
wordt gepubliceerd. De normcommissie oefent actief invloed uit op de ontwikkeling van de nieuwe
norm.
1.3 Belang
1.3.1 Doelstelling
OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Eisen’ is een hulpmiddel waarmee arborisico’s kunnen
worden beheerst en arboprestaties verbeterd.
1.3.2 Motivatie
De norm is gebaseerd op de methodologie die bekend staat als ‘Plan-Do-Check-Act’ (PDCA) en bevat
eisen die objectief kunnen worden geaudit. Uit onderzoek blijkt dat de arboprestaties van bedrijven
met een OHSAS 18001-certificaat beter zijn.
1.3.3 Regelgeving
Er is geen zicht op wetgeving die het verplicht stelt om ISO 45001 te gaan gebruiken, maar er zal wel
sprake zijn van vrijwillige certificatie.
Bedrijven die beschikken over Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS) 18001certificaat voor hun arbozorgsysteem, zijn onder voorwaarden vrijgesteld van actief toezicht
(inspectieprojecten) van de Inspectie SZW.
Een voorwaarde voor vrijstelling van actief toezicht is dat er bij het bedrijf geen sprake is van grote
risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld omdat het bedrijf werkt met grote
hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
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2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

302

Beleidscommissie Arbeid

302 051

ISO 45001 OHS-managementsysteem

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

ISO/PC 283

Occupational health and safety
management systems

P-member

ISO/PC 283/WG 1

OH&S Requirements

Toelichting.
Voor CEN commissies geldt dat de normcommissie advies en stemrecht heeft op de genoemde Europese ontwikkelingen.
Voor ISO commissies geldt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen P-leden (participants) en O-leden (observers).
P-leden doen actief mee aan de ontwikkeling van normen en hebben stemplicht.
O-leden hebben toegang tot de documentenstroom en kunnen reageren, maar zij hebben geen stemplicht.

3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 01-01-2017
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Categorie
stakeholder

Edelijn, Frits-Jan

Shell

Shell

Lid

1a

Essen, Louis van

DEKRA

DEKRA

Lid

8

Groot de, Albert

Philips

Philips

Lid

1a

Janssen, Wilfred

Bouwend
Nederland

SSVV

Lid

2b

Krol, Roel

Stichting
voorbereiding
PALLAS
reactor’

Stichting
voorbereiding
PALLAS
reactor’

Lid

1a

Kwakernaak, Henk

KWA

MKBbedrijven

Voorzitter

3a

COMMISSIEPLAN 2017

302051 'ISO 45001 OHSmanagementsysteem'
DATUM

16-06-2017
PAGINA

4/10

Smink, Patrick

Det Norske
Veritas
Certification
B.V.

Det Norske
Veritas
Certification
B.V.

Lid

8

Stuyt, Frans

SCCM

SCCM

Lid

8

Klankbordgroep
De klankbordgroep ontvangt alle stukken van de normcommissie en wordt in de gelegenheid gesteld
om per e-mail commentaar in te dienen. Daarnaast kan de normcommissie de klankbordgroep voor
specifieke vragen consulteren. Het is uiteindelijk de beslissing van de normcommissie wat zij
vervolgens met het commentaar/advies doet.
Naam

Organisatie

Vertegenwoordiger

Functie

Stakeholders
Analyse1

Uyttenhove,
Thierry
Blom, Ed

Amelior vzw

Amelior vzw

Lid

3a

Aluchemie Rotterdam

Lid

1a

Meijer, Nick

Pontifex Certificatie B.V.

Lid

8

Merkus, Jeroen

VNCI

Aluchemie
Rotterdam
Pontifex Certificatie
B.V.
VNCI

Lid

4b

Ontbrekende belangrijke stakeholderscategorieën
Stakeholdercategorie

Reden van niet-deelname

Werkgeversvertegenwoordiging
Werknemersvertegenwoordiging

Geen deelname aan normalisatie activiteiten

Bovenstaande tabel kan verder worden ingevuld wanneer er opnieuw contact met partijen is
opgenomen om te vragen of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan de normcommissie.
Verklaring van de stakeholderscategorieën
Stakeholders

Omschrijving

1a

Directe gebruikers

Eindgebruiker van dienst, proces of product

1b

Brancheorganisaties directe gebruikers

Als groep, in de vorm van belangenorganisaties
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2a

Voorwaarde scheppende organisaties /
opdrachtgevers

2b

Brancheorganisaties van voorwaarde
scheppende partijen

3a

Adviserende organisaties

3b

Brancheorganisaties van adviserende
partijen

4a

Uitvoerende / toepassende /
dienstverlenende organisaties

4b

Brancheorganisaties van uitvoerende /
dienstverlenende / toepassende partijen

5a

Producenten / leveranciers van hoofdproduct

5b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van hoofdproduct

6a

Producenten / leveranciers van aanhangende
producten en diensten

6b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van aanhangende producten en
diensten

7

Onderzoek- en kennisinstellingen

Instellingen die zonder direct commercieel belang kennisleverancier
zijn of onderzoek verrichten. Bijv. onderwijsinstellingen, laboratoria,
onderzoeksinstellingen.

8

Controlerende instanties

Bijv. inspectiediensten, certificeringinstellingen

9

Wetgevende instanties

Overheden

10

Bestaande/nieuwe initiatiefnemers

Partijen die alternatieve initiatieven ondernemen vergelijkbaar met
NEN (normen, certificatieschema’s, richtlijnen etc.)

11

Contextbepalers groter geheel

Organisaties (bijv. stichtingen, platforms) die op generieke wijze
betrokken zijn.

Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan het product of
dienst moet voldoen. Bijv. opdrachtgevers.
Wetmatige voorwaarden worden door wetgevende instanties bepaald
(zie onder 9).

Organisaties die andere belanghebbenden inhoudelijk kunnen
adviseren (bijv. ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy)

Productnormalisatie: organisaties die het product gebruiken /
toepassen in hun dienstverlening naar de eindgebruiker toe (bijv.
aannemer, installateur).
Dienstennormalisatie: organisaties die een proces of dienst verlenen
aan de eindgebruiker (bijv. schuldhulpverlener).

Bij productnormalisatie is dit de hoofdproducent / hoofdleverancier.
Bij dienstennormalisatie wordt deze categorie niet gebruikt. De rol van
‘producent / leverancier’ wordt vervuld door de uitvoerende,
dienstverlenende organisatie.

Bij productnormalisatie betreft dit producenten / leveranciers van
producten die als grondstof, halffabricaat of rest-/afvalstof in de
productketen voorkomen.
Bij dienstennormalisatie betreft het de aanbieders van aanvullende
diensten.

Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2016
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2017
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4 Publicaties
4.1 Nationaal
Deze normcommissie publiceert geen nationale norm. De normcommissie oefent actief invloed uit op
de ontwikkeling van ISO 45001 (vervanging OHSAS 18001).
4.2 Europees
N.v.t.
4.3 Internationaal
ISO 45001 ' Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for
use'

5 Ambitie, doelstellingen en diensten - Het Serviceprofiel
Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de normcommissieleden van NEN.
Hieruit blijkt dat NEN meer duidelijkheid moet geven over de toegevoegde waarde. Dit doen we door
middel van het Serviceprofiel.
In het Serviceprofiel wordt de dienstverlening van NEN aan de normcommissie vastgelegd. Het maakt
de behoefte van de normcommissie inzichtelijk, waardoor NEN zijn toegevoegde waarde voor de
normcommissie kan optimaliseren. Mensen en middelen kunnen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden ingezet.
Waar bestaat het Serviceprofiel uit?
Het Serviceprofiel is een afspraak op het niveau van de normcommissie. Het gaat om de toegevoegde
waarde van de dienstverlening van NEN voor normcommissies. Individuele afspraken met
commissieleden worden hierin niet meegenomen.
Het profiel bestaat uit vier aspecten:




Invloed: inhoud en toepasbaarheid van normen en andere afspraken beïnvloeden vanuit het
belang van de eigen organisatie, de sector en/of de maatschappij. Er wordt actief
deelgenomen aan de ontwikkeling van ISO 45001.
Draagvlak: het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor oplossingen die worden
vastgelegd in normen of andere afspraken. Via verschillende media uitingen worden andere
marktpartijen op de hoogte gehouden van de voortgang van de ontwikkeling van ISO 45001.
In het verleden zijn informatie bijeenkomsten georganiseerd. Ook in 2017 wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd, o.a. in relatie tot veiligheidsmanagement en de
Veiligheidsladder. Wanneer de norm definitief beschikbaar komt, dan zal er in ieder geval via
een evenement aandacht aan o.a. de norm worden besteed.
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Netwerk: toegang tot een Nederlands, Europees en/of internationaal netwerk van personen en
organisaties. De normcommissie vormt een netwerk van verschillende belanghebbenden.
Partijen die de norm straks gaan toepassen in hun eigen organisatie zijn betrokken, maar
daarnaast nemen bijvoorbeeld ook certificerende instellingen en adviserende organisaties
deel. Via het platform managementsystemen is er contact met andere managementsysteem
gebieden en kan ervaring en kennis worden uitgewisseld.
Kennis: kennis van normen, maar ook kennis van ontwikkelingen op het gebied van
technologie, regelgeving en toepassing van normen. Alle documenten worden via ISOlutions
verspreid. Leden van de normcommissie zijn als eerste op de hoogte van wat er in ISO 45001
komt te staan. Daarnaast is de commissie ook actief betrokken bij de discussie die binnen de
internationale groep worden gevoerd en de afwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Dit
helpt om te begrijpen welke keuzes uiteindelijk zijn gemaakt en verklaart de achtergrond. Door
actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de norm zijn zij in staat om de norm straks in de
praktijk te kunnen passen of er over te kunnen adviseren.

Door de grafische weergave van het Serviceprofiel wordt het belang van de vier aspecten voor de
normcommissie inzichtelijk. NEN kan hier in overleg met de normcommissie zijn dienstverlening op
aanpassen.
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6 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
6.1 Nationaal werk
In 2017 zal de normcommissie commentaar opstellen voor het tweede normontwerp van ISO 45001.
Dit document is in mei 2017 gepubliceerd.
Daarnaast zal de normcommissie aandacht besteden aan de implementatie van ISO 45001,
voornamelijk voor de Nederlandse markt. Een vertaling van de norm wordt vanuit NEN voorbereid,
maar de normcommissie zal deze vertaling uiteindelijk beoordelen.
De verwachting is dat de definitieve versie van ISO 45001 half 2018 wordt gepubliceerd. Via
verschillende publiciteitsmogelijkheden, zoals persberichten, artikelen, een bijeenkomst en/of een
evenement worden marktpartijen geïnformeerd en hebben commissieleden de mogelijkheid om hun
kennis te delen en te laten zien dat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van ISO 45001. Er zal ook
worden gekeken of er vanuit de norm voor arbomanagement aangesloten kan worden bij activiteiten
en additionele tools die zijn georganiseerd en ontwikkeld voor andere managementsysteem normen,
zoals ISO 14001.
Het voorzitterschap van de normcommissie werd door Henk Kwakernaak en Ron Waumans
afwisselend ingevuld. Gezien de pensionering van Ron Waumans blijft er nu één voorzitter over.
Samen met de leden wordt gekeken hoe de vrijgekomen plaats kan worden ingevuld.
Een belangrijk agendapunt voor 2017 is de samenstelling van de normcommissie. Samen met de
huidige leden zal er worden geïnventariseerd wie er benaderd kunnen worden om lid te worden van
de normcommissie. Het werk van de normcommissie richt zich voor een deel op de ontwikkeling van
ISO 45001, maar nu de definitieve publicatie van de norm in zicht komt wordt ook de implementatie
belangrijker. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van de norm in de praktijk, certificering,
maar bijvoorbeeld ook de samenhang met andere managementsysteemnormen, de Veiligheidsladder
en VCA. De verwachting is dat er vanuit de internationale projectgroep nog andere work items worden
opgestart die een relatie hebben met ISO 45001.
Het idee is dat ISO 45001 op termijn OHSAS 18001 vervangt. Bedrijven die beschikken over een
OHSAS 18001-certificaat voor hun arbozorgsysteem, zijn onder voorwaarden vrijgesteld van actief
toezicht (inspectieprojecten) van de Inspectie SZW. Het is nog de vraag of dit ook gaat gelden voor
ISO 45001, maar hier zal overleg over worden gevoerd.
De projectgroep die OHSAS 18001 heeft ontwikkeld, heeft al een voorzet gedaan voor een
transitiedocument voor de overgang naar ISO 45001. Hier zal naar verwachting in 2017 meer over
bekend worden. Dit zal helpen bij de implementatie van ISO 45001.
6.2 CEN/CENELEC werk
N.v.t.
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6.3 ISO/IEC werk
De normcommissie neemt actief deel aan de ontwikkeling van ISO 45001. 2017 zal voor een groot
deel in het teken staan van het verwerken van het commentaar op het tweede normontwerp.

7 Lidmaatschappen van werkgroepen
7.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

N.v.t.

7.2 Lidmaatschappen van internationale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

ISO/PC 283/WG 1

OH&S Requirements

Patrick Smink (Det Norske Veritas
Certification B.V.)

8 Evaluatie en voortgangsrapportage
In 2016 is er vanuit de normcommissie commentaar ingediend op het eerste normontwerp van ISO
45001. Als Nederland hebben wij wel positief gestemd op de norm. Uiteindelijk is er heel veel
commentaar ingestuurd wat er toe heeft geleid dat het lang heeft geduurd voordat al het commentaar
is verwerkt. Er is in juni 2016 een vergadering geweest van ISO/PC 283 en in oktober van ISO/PC
283/WG 1. In februari 2017 was de volgende vergadering van beide groepen in Wenen. Daar is het
laatste commentaar besproken voordat ISO/DIS 45001.2 is gepubliceerd.
De voorzitters Henk Kwakernaak en Ron Waumans hebben eind 2016 een gesprek gehad met Harold
Pauwels (NEN) en Stephanie Jansen over de begroting van 2016 en de rol en ambitie van de
normcommissie. Tijdens de eerstvolgende vergadering is Harold Pauwels ook aanwezig geweest om
hier een toelichting op te geven. Aan de aanwezige leden is toen gevraagd wat hun belang is om deel
te nemen aan de normcommissie. Er is afgesproken om de individuele financiële bijdrage in 2017
gelijk te houden aan 2016.
De Nederlandse normcommissie heeft zich vanaf het begin af aan ingezet om Performance Indicators
op de internationale agenda te krijgen. Diverse keren is dit ook aan bod gekomen en de Nederlandse
delegatie heeft tijdens de ISO/PC 283-vergaderingen hierover ook gepresenteerd. Zweden heeft een
nationaal document ontwikkeld op het gebied van Performance Indicators. De normcommissie
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onderhoudt contacten met Zweden om mogelijk op termijn een New Work Item Proposal in te dienen
voor dit onderwerp. Het heeft nog steeds de interesse, ook in andere landen.
Tijdens een bijeenkomst van het platform managementsystem in het voorjaar van 2016 is er een
toelichting gegeven op ISO/DIS 45001. Naar aanleiding van de publicatie van het normontwerp zijn er
ook verschillende persberichten en artikelen gepubliceerd.

