OHSAS 18001

ARBO-Management
volgens OHSAS 18001

OHSAS 18001 is een in Engeland
ontwikkelde norm in samenwerking met
diverse normalisatie instellingen uit
Europa en Australië. OHSAS staat voor
Occupational Health and Safety
Assessment Systems. OHSAS 18001 is nog
geen internationale norm zoals de EN of
ISO normen, maar is in veel landen
geaccepteerd als certificeerbare norm voor
arbomanagementsystemen.
OHSAS 18001 bevat eisen voor een
arbomanagementsysteem. Hiermee kan de
organisatie de arborisico’s die verband
houden haar activiteiten, beheersen en
verbeteren.
Arbeidsomstandigheden
De OHSAS richtlijn heeft betrekking op
arbeidsomstandigheden en niet op de
veiligheid van producten en diensten.
Er dient een arbomanagementsysteem te
worden ingericht. Dit systeem is in de OHSAS
18001 gebaseerd op vijf onderdelen, te weten:
- Arbobeleid.
- Planning.
- Implementatie en uitvoering.
- Controle en corrigerende maatregelen.
- Directiebeoordeling

Verbetercyclus
Een arbomanagementsysteem zoals
gebaseerd op de OHSAS 18001-norm zorgt
ervoor dat een organisatie structureel
aandacht besteedt aan
arbeidsomstandigheden. Het doel is om een
steeds betere werkomgeving te maken, zodat
de kans op ongevallen of op het ontstaan van
werkgerelateerde ziekten steeds kleiner wordt.
Om deze continue verbetering van de
arbeidsomstandigheden te realiseren, hanteert
OHSAS een verbetercyclus (zie figuur). Deze
cyclus wordt in OHSAS 18001 uitgebreid
beschreven. In onderstaande tekst is de
inhoud van de verbetercyclus samengevat.
De fase ‘arbobeleid’ vormt het startpunt van
de verbetercyclus. Het hoogste management
formuleert het algemene arbobeleid en
spreekt uit dat zij goede
arbeidsomstandigheden en het verbeteren
ervan van groot belang vindt. In de stap
“planning” maakt de organisatie een overzicht
van alle gevaren en risico’s die in de
organisatie aanwezig zijn. Op basis daarvan
worden specifieke arbodoelstellingen en
programma’s
geformuleerd en legt de organisatie vast hoe
de doelstellingen bereikt zullen worden.

Vervolgens voert de organisatie de plannen en
programma’s uit (“implementatie en
uitvoering”).
In de stap “controle en corrigerende
maatregelen” vindt de bewaking en meting
van programma’s plaats ten opzichte van het
geformuleerde arbobeleid, doelstellingen en
wettelijke en andere eisen.
Dit betekent dat onder andere wordt nagegaan
of de arbodoelstellingen zijn behaald. Tevens
worden in deze stap de resultaten
gerapporteerd.
In de laatste stap, “beoordeling door directie”,
worden de plannen zonodig bijgesteld en
worden nieuwe plannen gemaakt.
Door deze stappen steeds te herhalen worden
arborisico’s steeds verder verkleind, worden
nieuwe risico’s snel ontdekt en kunnen
arboprestaties continu worden verbeterd.
Het hart van het systeem wordt gevormd door
het overzicht van de gevaren en risico’s.
Alleen als bekend is welke gevaren er zijn in
een organisatie en hoe groot de risico’s zijn, is
het mogelijk om
plannen te maken die leiden tot het behalen
van doelstellingen. Binnen OHSAS wordt dit
overzicht gemaakt in de fase “planning” en
wordt “identificatie van gevaren,
risicobeoordelingen en risicobeheersing”
genoemd.

Certificatie
Het is mogelijk uw organisatie te certificeren
op de basis van de OHSAS 18001. Dit
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betekent dat Kiwa als onafhankelijke instelling
controleert of uw arbomanagementsysteem
voldoet aan de eisen van de norm. Voldoet uw
organisatie hieraan dan kan het Kiwa OHSAS
certificaat worden afgegeven.
Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar
en wordt jaarlijks door Kiwa gecontroleerd
door middel van audits. Na 3 jaar volgt dan
een herbeoordeling van het systeem.
Ook Kiwa wordt beoordeeld, namelijk door de
Raad van Accreditatie. De RvA houdt toezicht
op het certificatieproces dat Kiwa als
certificatie-instelling hanteert.
Het certificaat is een waardevol
communicatiemiddel naar diverse
doelgroepen, zoals personeel, klanten,
overheden en arbeidsinspectie etc.
One-Stop-Shop
Het OHSAS 18001 certificaat is een norm
welke op de zelfde continue-verbeter-principes
is gebaseerd als de ISO 9001 en de ISO
14001; als ook diverse productcertificatie
schema’s. Hierdoor is het mogelijk audits te
combineren, wat een reductie tot gevolg heeft
in audittijd en auditkosten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Fons Schaefers, productcoördinator
OHSAS
telefoon: 055-55 539 32 70 of
mobiel 06 - 53737965

