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Op basis van de toenemende vraag uit de markt is er een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven
norm voor veiligheidsmanagement: de OHSAS 18001 (OHAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment
Series).
De OHSAS 18001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De norm is
qua opzet gelijk aan de ISO 9001 (versie 2015, kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).
De OHSAS 18001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten
systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

Voordelen van OHSAS 18001 certificering
Voordelen van de OHSAS 18001 zijn:
de norm is internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die
wetgeving is wel een eis;
de norm is voor elk soort organisatie van toepassing;
de norm biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke
situatie;
een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheidsmanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw
inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;
door goede toepassing van de norm kunt u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem
beheersen.

Transitie naar ISO 45001
Na maart 2021 zijn certificaten op basis van de oude OHSAS18001 niet meer geldig. Dit betekent dat organisaties met
een OHSAS certificaat nog drie jaar de tijd hebben om hun kwaliteitsmanagementsysteem om te zetten naar de eisen
van ISO45001.
Bedrijven die van plan zijn een nieuw arbomanagementsysteem te certificeren, moeten zich direct op de nieuwe ISO
45001 norm richten.
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€

Wij bieden u complete begeleiding volgens bovenstaand stappenplan. Na een oriënterend gesprek (op uw bedrijf of
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telefonisch) zenden wij u graag een offerte op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie via 0541-661024
of info@nieuwhuisconsult.nl.
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