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Een hoog niveau van arbeidsveiligheidvereist borging in een 'plan-do-check-act-cyclus'vaneen
managementsysteem.Een groeiend aantal bedrijven heeÍt ontdekt dat OHSAS 1800í daar de
perÍecte systematiek voor is. CertiÍicatie helpt vervolgens bij het verbeteren van het systeem,
zodat het maximalewaarde levert. Deze aanpak verdient zich terug door minder ongevallen en
verzuim.
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In Nederiandwordt de certificatievan arbomanage-

Door het veelvuldiggebruikvan standaardRl&E's

gecoórdineerddoor SCCM (Stichting
mentsystemen

bestaateen groot risicodat de bijzonderheden
van de

CoórdinatieCertiÍicatieMilieu-en arbomanagement-

organisatie
onvoldoendeaan het lichtkomen.

systemen).
Alle OHSAS 18001-certificaten
staanop de
internetsite
van SCCM. Dit aantalgroeitgestaag,het

Actua/isatie

zijner nu circa 140.Organisaties
hebbengoede redenen

Bijveelorganisaties
is een Rl&Eeen momentopname.

om de stap naarOHSAS 18001te zelten.Zijdoen dit

Omdat organisaties
steedsveranderen,
zijnook de

vrijwilligen op eigeninitiatieÍ.In de eersteplaatsomdat

arboaspectendie kunnenleidentot onveiligesituaties,

zij zien dat een systematischeaanpakeffect heeÍt op de

aanverandering
onderhevig.Nietvoor nietsis 'Manage-

arbeidsveiligheid.
Dit vertaaltzichweer in minderver-

mentoÍ Change'een belangrijkonderdeelbinnende

zuimkostenen hogereopbrengsten,omdat de motivatie

OHSAS 18001-norm.
Bijveranderingen
wordende

van het personeelwordt versterkt.Nietzeldenleidtde

inventarisatieen evaluatievan arboaspectensteeds

systematische
aandachttot het opnieuwdoordenken

bijgewerkten doelstellingen
en programma's
aangepast

van de (productie)processen.
Dit biedt nieuweinzichten

aan de actuelesituatie.Het managementsysteem
speelt

waarmeeprocessenkunnenwordenverbeterd.Het mes

in op een dynamischesituatie.

snijdtdan aan meerderekanten.
D o els te/lin g en g eric h t op p res ta tÍes
Wat voegt OHSAS 18001 toe aan Rl&E's en

Eenessentiêleeis in de OHSAS 18001-norm
is dat de

arbopÍogrogramma's?

organisatie
zichcommitteertaanverbetering.
Het gaat

Door hei opstellenvan Rl&E'shebbenorganisaties
al

dan om de verbetering
van de prestatiesin de zinvan

inzichtin de sterkeen zwakkepuntenop het gebiedvan

bijvoorbeeldincidentenof bijnaincidenten,ziektever-

arbeidsveiligheid.
De verbeteringpunten
zijnvastgelegd

zuim,etc. De plannenvan aanpakbij een Rl&Ezijnvaak

in het planvan aanpak.De vraagis:wat kan OHSAS

maatregelgericht.
Dit kunnentechnischeof organisato-

18001daar aan toevoegen?De ervaringbij OHSAS

rischemaatregelen
zijnom de kansop arbeidsonveilige

18001-gecertificeerde
organisaties
laatziendat door
de OHSAS 18001-benadering
het onderwerparbeids-

situatieste voorkomen.Bijveelmaatregelen
geldt dat
dezepas efÍect hebbenwanneerook veelaandachtis

veiligheidveelgrondigerwordt opgepakten meerin de

voor communicatie
en ondersteuning
richtingde betrok-

dagelijksebedrijfsvoeringwordt geïntegreerd.

kenen.Wanneerde uitvoeringvan maatregelen
centraal
staat, is het maar de vraag otfze op de gewenste

Diepgang inventarisatie

manierwordentoegepast.Om die redenkrijgtook het

De kernvan een arbomanagementsysteem
is de inven-

onderwerpcommunicatie
veelaandachtin de OHSAS

tarisatieen evaluatievan arboaspecten.
Dit onderdeel

18001-norm.
Zondercommunicatie
is het maarde vraag

is cruciaalomdat dezestap bepaaltof allepunten,

of de technischeen organisatorische
maatregelen
wor-

die voor de arbeidsveiligheid
relevantzijn,ook daad-

den opgevolgden voldoendeeffecthebben.Door een

werkelijkzichtbaarzijn.Wanneereen organisatieeen

combinatievan aandachtvoor communicatie,
follow-up

Rl&EheeÍtdie helemaalnaarde'geest'vande wet is

door interneauditsen het sturenop prestatiedoelstel-

uitgevoerd,voldoetdit meestalook aan de eisendie de

lingen,is de kansop daadwerkelijke
verbeteringsterk

OHSAS 18001-norm
aan dit onderdeelstelt.De praktijk

TOegenomen.

van OHSAS 18001-certiÍicatie
laatziendat de Rl&E's
meestaltekort schietenen moetenworden verbeterd

Jaarl4kse cyclus

voordatdezeals basisvoor het arbomanagementsys-

De essentievan een managementsysteem
is dat een
cyclischprocesvan'plan-do-check-act'
wordt door-

teem kunnenwordengebruikt.Aandachtspunten
zijn:

Iopen.'Plan-do-check-act'
is: het plannen.uitvoeren,
- Niet alleactiviteiten
of delenvan de organisatie
zijn
volledigafgedekt;
- De werkwijzeis onvoldoendevastgelegdwaardoor
het niet mogelijkis de beoordelingte'reproduceren'

controlerenop uitvoeringen het nemenvan verbetermaatregelen.
In de regelwordt een cyclusvan een
jaar aangehouden
om voor de organisatieals geheel
doelstellingen
te Íormulerenen de realisatie
daarvante

(onduidelijk
is hoe de wegingvan risico'sheeÍt

beoordelen.Uiteraardkunnener onderdelenzijnwaar

p Iaatsgevond en);

de cycluskorteris. Dit geldt in het bijzondervoor activi-

- Er is geen onderscheidgemaakttussenkansen effect;

teiten waarvande risico'shet grootst zijn.Daar zal vaker

- Verdiependeinventarisaties
ontbreken.

de'vingeraan de pols'wordengehouden.Jaarlijksdient
de directieeen uitspraakte doen over het functioneren
van het systeem.Het systeemfunctioneertwanneer
de geplandedoelstellingen
wordengerealiseerd
en
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de nalevingvan wet- en regelgevingop arbogebiedis
geoorgo.

- OHSAS 18001is gebaseerdop de managements y s t e e m b e n a d e r i ndgi e o o k i n d e I S O 9 0 0 1 -e n ISO
14001-normen
wordt gehanteerd.Eris een logische

Wat betekent de arbocatalogus?

opbouw waarbijop basisvan de zelfgekozen

Eennieuweontwikkeling
is de introductievan het

uitgangspunten
keuzeswordengemaakt.Volgenseen

instrument'arbocatalogus'.
Arbocatalogizijnsector-

cyclischproceswordendezestappenopnieuwdoor-

speciÍieken komenin de plaatsvan de beleidsregels

lopen.ln de VOA-eisenzijnwel onderdelenvan een

waaringeneriekemaatregelgerichte
voorschrif
ten zijn

managementsysteem
terugte vinden(zoalsaudits).

van de arbocatalogiis
opgenomen.Het bijzondere

Omdat al veelis ingevuld,is er geen sprakevan een

meervrijheidhebben.Zo kunnenzij
dat organisaties

managemenïsysreem.

nemendie zijntoegesnedenop de eigen
maatregelen
situatieen daarbijhuneigenprioriteiten
stellen.Deze

- OHSAS 18001is gerichtop het verbeterenvan de

vrijheidbetekentook dat meerverantwoordelijkheden

arboprestaties.
Het voldoenaanwettelijkeeisenis

bij de werkgeverwordenneergelegd.Dezemoet
namelijkzelfde juistemaatregelen
selecteren.
Wanneer

daarbijhet minimum.De organisatiebepaaltmet

een organisatiebeschiktovereen arbomanagementsys-

technologische
optieshet prestatieniveau.

inbrengvan de werknemersvertegenwoordiging
en

teem kan makkelijk
invullingwordengegevenaan deze
verantwoordelijkheid.
Eris namelijkeen compleetbeeld
van de onderwerpenwaargevarenaan de orde zijn.Ver-

- Binnende VCA-systematiek
zijnverschillende
niveaus
(*, ** en Petrochemie).
Organisatieshebbendaarbin-

volgenskunnenmet behulpvan de arbocatalogus
ook

nenvrijheidom onderdelenwel/nietaandachtte

de meestgeschiktemaatregelen
wordengeselecteerd.

geven.VoorOHSAS 18001geldt dat alleeisenvoor

De geselecteerde
maatregelen
kunnenvervolgensin

iedereehhetzelfdezijn.

het arbomanagementsysteem
wordenopgenomenals
verbetermaatregel.

- VCA stelteisenaan de opleidingvan medewerkers
(dezemoetenin het bezitzijnvan VCA-kwaliÍicaties).

Relatie VCA-certiÍicatie

OHSAS 18001steltdat de opleidingvan medewerkers

De VGM ChecklistAannemers(VCA)is een populair

zo moetenzijningevulddat de takenook leidentot

instrumentdat wordt toegepastdoor bedrijvendie

het realiseren
van de doelstellingen.
Het is aan de

actiefzijnin de bouw of daaraangerelateerde
sectoren.

organisatie
om te beoordelenop welkemanierdeze

Het instrumentis ontwikkelddoor bedrijvenin de

opleidingwordt ingevuld.

chemischeen petrochemische
industrie.Zij wildenhet
aantalongevallenvan aannemersdie op hunterreinen

De bekendheidvan OHSAS 18001is bij opdrachtge-

werkzaamwaren,verminderen.
Dezeaannemers
werden

vers nog relatieÍlaag.Het gevolgis dat slechtseen

verplichthet zogenoemdeVCA-certificaat
te behalen.

beperktdeel van de opdrachtgevers
een OHSAS

Dit is opgebouwduit enerzijdseen certiÍicaatvoor

18001-certificaat
accepteeÍtals een alternatiefvoor een

de organisatie
en anderzijdsuit opleidingscertificaten

VCA-certificaat.
Dit zal bij een groeiendaantalOHSAS

voor individuele
werknemers.
De aanwezigheid
van het

18001-certificatenongetwijfeldgaanveranderen.

VCA-certificaat
is een voorwaardevoor aannemersom
in dezesectorin aanmerking
te komenvoor opdrachten.

Aandachtspunten SCCM

Het VCA-certificaat
wordt nu ook buitende chemische

SCCM heeÍteen CentraalCollegevan Deskundigen

industrievereistvan aannemers.

(CCvD)dat ondermeervragenover de interpretatie
van de OHSAS 18001-norm
beantwoordt.Dezezijn

Erzijnveelvragenoverde overeenkomsten
en verschil-

te vindenin het zogenoemdeOHSAS 18001-certi-

lentusseneen VCA- en een OHSAS 18001-certificaat.

(te downloadenvia www.sccm.nl).
f icatiesysteem

Vooralde wat grotereorganisaties
oriënterenzichop

Daarinstaanook richtlijnen
voor het certificatieproces.

OHSAS 18001.ln essentiekomt het erop neerdat

Certificatie-instellingen
die zijnaangeslotenbij SCCM

OHSAS 18001een compleetmanagementsysteem

volgendezerichtlijnen.
De Raadvoor Accreditatiehoudt

VCA
is met een'gesloten'plan-do-check-act-cyclus.

daartoezichtop. Het CCvD heeftzichbijvoorbeeldover

beperktzichtot een aantaldelenvan een management-

de volgendeonderwerpenuitgesproken:

systeem('open'plan-do-check-act-cyclus)
en legt ze
vast in de checklist.OHSAS 18001geeft organisaties
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Person eelsvertegenwoo rdigin g

meervrijheidom een invullingte kiezendie aansluitbij

Belangrijk
in OHSAS 18001is de beirokkenheid
van

de gevarenen risico'sdie aan de orde zijn.Vooralvoor

de personeelsvertegenwoordiging
bij het ontwikkelen

grotereorganisaties
is dit interessant.
De belangrijkste

en uitvoerenvan het arbobeleid.ln de norm staatdit

verschillen
zijn:

vermeld.In Nederlandgeldt dat veel
ook nadrukkelijk
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organisaties
wettelijkverplichtzijneen ondernemings-

en motivatievan personeel,betere prestatiesen lagere

raad in te stellen.Wanneereen organisatienietaan deze

kosten(doorondermeerminderverzuim).Daarnaast

verplichtingheeftvoldaan,is het onmogelijkom een

is er een aantalexternefactorendat een stimulanszal

OHSAS 18001-certificaat
te behalen.In de Arbowetligt

vormen:

de relatiemet de ondernemingsraad
vast.Om te kunnen
voldoenaan de wet- en regelgevingis het daaromeen
plichtom hierinvullingaan te geven.

- Hogerebekendheiden waarderingvan opdrachtgevers,waardoorOHSAS 18001ook als alternatief
voor
VCA-certiÍicaiiewordt geaccepteerd.

Psych os o cia le a rb et ds b ela s tin g (PSA)
Bijde inventarisatie
van arboaspectendientnadrukkelijk

- Aandachtvoor duurzaamondernemen.Duurzaam

ook de psychosociale
arbeidsbelasting
te wordenmeegenomen.Ook tijdenshet certificatieproces
wordt aan-

ondernemenwordt nu vaakin de eersteplaatsgekop-

dacht besteedaan dit onderwerp.Het blijktdat dit veel

in lagelonenlanden.
Ook de arboprestaties
in het

gerichtzijnop de'harde'arboaspecten.
organisaties

algemeenzulleneen plaatskrijgenbij de beoordeling

De invloedvan PSAop de veiligheidssituatie
blijftdan

van de duurzaamheid
van een oroanisatie.

peld aan milieuprestaties
en arbeidsomstandigheden

onderbelicht.In een aoart inÍormatieblad
is door SCCM
uitgewerktop welkemanierPSAdoor een organisatiein
het managementsysteem
kanwordenverwerkt.

- Verzekeraars
hebben interessein het effect van een
arbomanagementsysteem
op de arbeidsveiligheid
en
onderzoeken
de mogelijkheid
tot premiedifferentiatie.

Wat zijn de verwachtingen?
OHSAS 18001heeÍttoegevoegdewaardevoor een
breedspectrumvan organisaties.
Eind2009staancirca

- In nieuwevormenvan overheidstoezichtwordt gebruik
gemaaktvan zogenaamd'horizontaal
toezicht'.Dat

150organisaties
met een OHSAS 18001-certiÍicaat

wil zeggendat ook gebruikwordt gemaaktvan andere

geregistreerd
in de databasevan SCCM. In vergelijking

instrumenten
waarmeede nalevingvan wet- en

met het aantalISO 14001-certiÍicaten
voor milieuma-

regelgevingaantoonbaar
wordt gemaakt.

(circa1.350)is dit aantalklein.De
nagementsystemen
verwachtingis dan ook dat het aantalde komendejaren

Samengevatis het onzeovertuigingdat de arbeidsver-

fors toeneemt.In de eersteplaatsomdat organisaties

ligheiddoor een systematische'plan-do-check-act-

zullenziendat zij daar zelfveel rendementvan hebben.

aanpak'opeen hogerplan kanwordengebracht.Een

Dit wordt zichtbaarin de vormvan hogeretevredenheid

investering
die zichzelfsnelterugverdient.
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