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zodat je dan dringende emails 
en telefoons kan afhandelen

Docent – Jo Van Kerkhove

• +32 475 94 91 77
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www.cloudnine.bewww.cloudnine.be

◼ OHSAS 18001:1999 ➔ voor- & omschrijvend, heel concreet

◼ OHSAS 18001:2007 ➔ eerste revisie, gebaseerd op structuur van ISO 14001 

(procesbenadering, minder omschrijvend, minder concreet)

◼ ISO 45001:2018 ➔ HLS, resultaat/performance gericht, “risk-based

thinking”, vrij abstract, volledige eigen invulling!
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Voorgeschreven
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HLS 

of 

HIGH LEVEL STRUCTURE
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8



www.cloudnine.be

ISO 9001 / BASIS

ISO 

14001

SPECIFIEK
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MILIEU & 
DUURZAAMHEIDVEILIGHEID, 

GEZONDHEID & 
WELZIJN

KWALITEIT

BEVEILIGINGANDERE…

KERN VAN  
BASISEISEN,

IDENTIEKE 
TERMEN EN 
DEFINITIES, 

ZELFDE TEKST 
& STRUCTUUR
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MANAGEMENT PRINCIPES
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Organisaties voorzien van een systematiek om:

◼ een kader te bieden ➔ beheersing van veiligheid- & 

gezondheidsrisico’s.

◼ letsels en/of ziektes te voorkomen en een veilige & gezonde 

werkplek te bieden;

◼ de veiligheids- en gezondheidsrisico's te elimineren of te 

minimaliseren door effectieve, beschermende maatregelen 

te nemen.
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DOEL ve Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
16
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◼ Waarom implementeren ➔ in staat zijn om aantoonbaar: 

◼ de veiligheids- en gezondheidsprestaties te verbeteren;

◼ voldoen aan de compliance verplichtingen;

◼ bereiken van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen.

◼ Toepasbaarheid : de eisen zijn en blijven algemeen én zijn 

bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, 

ongeacht haar type, omvang, producten of diensten.

18

HOOFDSTUK 1 & 2
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Termen & Definities
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TERMEN & DEFINITIES

20

◼ BELANGHEBBENDEN (stakeholder):

Persoon of organisatie die een besluit of activiteit kan 

beïnvloeden, door een besluit of activiteit kan worden 

beïnvloed, of zichzelf beschouwt als beïnvloed door een 

besluit of activiteit.

◼ MEDEWERKER:

Persoon die werk of werkgerelateerde activiteiten onder 

het gezag van de organisatie verricht (eventueel ook 

externen).
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TERMEN & DEFINITIES

21

◼ WERKPLEK:

Plek onder het gezag van de organisatie waar een persoon 

in het kader van werk moet zijn of naartoe moet gaan.

◼ PARTICIPATIE:

Betrokkenheid bij besluitvorming

21
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GEVAAR & RISICO

GEVAAR = intrinsieke eigenschap aan de 

situatie, activiteit, materiaal, product …

RISICO = is de kans dat het gevaar realiteit 

wordt en dat we in meer of mindere mate 

gevolgen hebben (ernstige….)

22
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TERMEN & DEFINITIES

23

◼ RISICO:

Effect van onzekerheid.

◼ VEILIGHEIDSRISICO:

Effect van de kans dat een gevaar, inherent aan het werk, 
een mogelijk letsel en/of gezondheidsschade kan 
veroorzaken. 

◼ VEILIGHEIDSKANS:

Omstandigheid/heden die of dat tot verbetering van de 
veiligheidsprestaties kan leiden.

23
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TERMEN & DEFINITIES

24

◼ AFWIJKING:

Het niet voldoen aan een EIS (➔ moeten).

◼ INCIDENT (bijna ongeval – ongeval of accident):

Voorval dat voortvloeit uit, of tijdens, werk dat tot een 
letsel en/of gezondheidsschade leidt of zou kunnen leiden.

◼ COMPLIANCE VERPLICHTINGEN:

Wettelijke eisen waaraan de organisatie moet voldoen en 
andere eisen waaraan de organisatie moet of verkiest te 
voldoen.

24
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
25
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
TOEPASSINGSGEBIED V/H VMS

Gedocumenteerde informatie

➔ zoals vandaag in een handboek, procedure 

of andere gedocumenteerde informatie 

(en op het certificaat).

26
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Welke interne & externe factoren beïnvloeden de 

veiligheidsprestaties van uw productie en/of uw 

dienstverlening?

◼ interne factoren: bedrijfscultuur, waarden, kennis, 

prestaties van de organisatie.

◼ externe factoren: maatschappelijke-, economische-, 

juridische-, concurrentie- en markt omstandigheden.

27

4.1 INZICHT I/D ORGANISATIE & 

DE CONTEXT

27
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28

4.2 INZICHT BEHOEFTEN & 

VERWACHTINGEN 

van MEDEWERKERS & BELANGHEBBENDEN

De organisatie moet vaststellen:

◼ welke belanghebbenden, naast medewerkers, 

relevant zijn;

◼ de relevante behoeften en verwachtingen 

(eisen) van de medewerkers & belanghebbenden;

◼ welke van deze behoeften en verwachtingen 

compliance verplichtingen worden.

28
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WIE zijn onze belanghebbenden?

INTERN (organisatie) EXTERN

29
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WIE is relevant?

30

INTERN (organisatie) EXTERN
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WAT zijn hun (relevante) behoeften & verwachtingen?

STAKEHOLDERS RELEVANT? BEHOEFTE

VERWACHTING

31
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COMPLIANCE VERPLICHTINGEN ?

RELEVANTE

BEHOEFTE &

VERWACHTING

COMPLIANCE VERPLICHTING ? – Voldaan?

32
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CONTEXT VAN DE ORGANISATIE

BELANGHEBBENDEN

ORGANISATIE

OEFENING – WELKE ZIJN UW BELANGRIJKSTE 

BETROKKEN PARTIJEN?
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CONTEXT VAN DE ORGANISATIE

SOCIAAL

TECHNOLOGISCH

ECONOMISCH

WET- & REGELGEVING

CULTUURMARKT

CONCURRENTIE

BELANGHEBBENDEN

KLANTEN

EIND 

GEBRUIKERS

ORGANISATIE

WAARDEN CULTUUR

KENNIS PRESTATIES

4.1 INZICHT I/D ORGANISATIE & DE 

CONTEXT

MIDDELEN
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De grenzen en toepasselijkheid van het VMS bepalen 

rekening houden met :

◼ de I & E belangrijke punten (4.1);

◼ de eisen in 4.2 (belanghebbenden);

◼ de geplande of uitgevoerde werk gerelateerde activiteiten;

Moet als gedocumenteerde informatie beschikbaar zijn.

35

4.3 TOEPASSINGSGEBIED V/H VMS
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK

INZICHT IN DE ORGANISATIE EN HAAR CONTEXT

Gedocumenteerde informatie

“VAST TE STELLEN”

➔ Manieren om deze zaken tot uiting te brengen 

zijn visie, missie, strategie, marketinganalyses (7S, 

DESTEP, SWOT…), beleid, doelstellingen…

36
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
INZICHT BEHOEFTEN & VERWACHTINGEN 

BELANGHEBBENDEN

Gedocumenteerde informatie

“VAST TE STELLEN”

➔ maar, INFORMATIE m.b.t. het monitoren 

en beoordelen ervan WEL.

37
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
38
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5. LEIDERSCHAP & MEDEWERKERSPARTICIPATIE

5.1   Leiderschap & betrokkenheid

5.2   Veiligheidsbeleid

5.3   Rollen, verantwoordelijkheden & 

bevoegdheden binnen de organisatie

5.4   Consultatie & participatie

39

ISO 45001:2018 - eisen

39
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5.1 LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID 

De directie moet LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID tonen 

m.b.t. Het VMS door:

◼ verantwoordelijkheid m.b.t. 

het voorkomen van letsels & 

gezondheidsschade te voorkomen;

◼ voorzien van veilige 

en gezonde werkplek;

40
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5.1 LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID 

◼ opstellen beleid & 

doelstellingen;

◼ beschikbaar stellen van 

de nodige middelen;

41
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◼ communiceren van het                                           

belang van het VMS;

◼ de beoogde doelstellingen 

worden gehaald;

5.1 LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID 

42
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◼ aansturen en ondersteunen                                             

van de andere management-

functies en medewerkers;

◼ bevorderen van 

continue verbetering

5.1 LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID 

43



www.cloudnine.be44

◼ bevorderen van de veiligheids-

cultuur;

◼ medewerkers beschermen bij het 

◼ doen van meldingen van incidenten, 

ongevallen, …

5.1 LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID 

44
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◼ opstellen van processen voor

consultaties en participaties 

door de medewerkers;

5.1 LEIDERSCHAP & BETROKKENHEID 

45
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
LEIDERSCHAP EN BETROKKENHEID

Gedocumenteerde informatie

➔ de auditor gaat ZEKER de Directie

spreken om hun betrokkenheid 

na te gaan.

46
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De directie moet een beleid vaststellen, implementeren en 

onderhouden:

◼ verbintenis ➔ tot het voorzien in veilige en gezonde 

werkomstandigheden voor het voorkomen van letsels en 

gezondheidsschade;

◼ passend bij de organisatie (doel, context, aard & omvang, 

gevaren…);

◼ biedt een kader ➔ veiligheidsdoelstellingen;

◼ verbintenis ➔ voldoen aan de compliance verplichtingen en 

continu te verbeteren;

◼ en, een verbintenis ➔ tot consultatie en participatie van 

medewerkers en/of vertegenwoordigers.
47

5.2 VEILIGHEIDSBELEID
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Het beleid moet:

➔ als gedocumenteerde informatie beschikbaar zijn;

➔ worden gecommuniceerd binnen de organisatie;

➔ beschikbaar zijn voor relevante belanghebbenden.

(veiligheid)beleid = beleidsverklaring

➔ wanneer meerdere managementsystemen = samen!

48

5.2 VEILIGHEIDSBELEID
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
(VEILIGHEIDS)BELEID

Gedocumenteerde informatie

➔ communiceren en beschikbaar stellen via 

vergaderingen, op website, tijdens 

introductie…
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Verantwoordelijkheden & bevoegdheden toekennen voor 

relevante rollen m.b.t. het VMS:

◼ zodat het voldoet aan de eisen van de ISO 45001:2018

◼ het rapporteren over de prestaties van het VMS aan de 

directie.

50

5.3 ROLLEN, 

VERANTWOORDELIJKHEDEN & 

BEVOEGDHEDEN BINNEN DE ORGANISATIE

50
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Vaststellen van een proces voor consultatie en participatie 

(in alle onderdelen van de organisatie, van bij de planning, 

tot de prestaties/resultaten en het nemen van 

maatregelen naar verbetering) door:

◼ te voorzien in tijd, training, mechanismen en middelen;

◼ tijdig toegang bieden tot duidelijke, begrijpbare en relevante 

informatie over het VMS;

◼ vaststellen en wegnemen (minimaliseren) van obstakels en/of 

barrières;

◼ het benadrukken van consultaties van niet-leidinggevenden.

51

5.4 CONSULTATIE & PARTICIPATIE
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN & BEVOEGHEDEN

CONSULTATIE & PARTICIPATIE

Gedocumenteerde informatie

➔ functieomschrijvingen, toegangsrechten in 

applicaties, aankoop, specifieke omschrijvingen 

/ verantwoordelijkheidsmatrix in procedures of 

andere gedocumenteerde informatie, 

veiligheidscomités, ondernemingsraden, …
52
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
53
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6. PLANNING

6.1 Acties om risico’s & kansen aan te pakken

6.2 Veiligheidsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

54

ISO 45001:2018 - eisen
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6.1.1 Algemeen:

Bij het plannen van het VMS moeten de risico’s & kansen 

worden vastgesteld zodat

◼ het VMS de beoogde resultaten kan behalen;

◼ ongewenste gevolgen te voorkomen of te verminderen;

◼ continue verbetering te bereiken.

55

6.1 ACTIE OM RISICO’S & KANSEN 

AAN TE PAKKEN

55
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Rekening houdend met:

◼ de gevaren;

◼ veiligheids- en andere risico’s;

◼ kansen op veiligheids- en/of andere gebieden;

◼ compliance verplichtingen.

56

6.1 ACTIE OM RISICO’S & KANSEN 

AAN TE PAKKEN

56
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IDENTIFICATIE VAN GEVAREN:

De organisatie MOET:

◼ continue en proactieve processen vaststellen, invoeren 

en onderhouden voor het identificeren van gevaren, 

rekening houden met o.a.:

o organisatie van het werk (planning);

o sociale factoren (werkdruk, tijd, …);

o leiderschap en cultuur;

o routine, abnormale en noodsituaties;

57

6.1.2 IDENTIFICATIE VAN GEVAREN EN 

BEOORDELING VAN RISICO’S & KANSEN

57
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o infrastructuur, uitrusting, materialen en 

gereedschappen;

o fysieke omstandigheden (temperatuur, vochtigheid, 

werkplek, …);

o menselijke factoren;

o relevante incidenten, noodsituaties uit het verleden…;

o routine, abnormale en noodsituaties;

o feitelijke of geplande veranderingen (infra, werkplek,...);

o veranderingen in kennis van en informatie over gevaren

58

6.1.2 IDENTIFICATIE VAN GEVAREN EN 

BEOORDELING VAN RISICO’S & KANSEN

58
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BEOORDELEN VAN RISICO’S:

De organisatie MOET:

◼ continue en proactieve processen vaststellen, invoeren 

en onderhouden voor :

o het beoordelen van de veiligheidsrisico’s als gevolg 

van de gevaren;

o het beoordelen van andere risico’s m.b.t. het 

inrichten, invoeren en onderhouden van het VMS.

59

6.1.2 IDENTIFICATIE VAN GEVAREN EN 

BEOORDELING VAN RISICO’S & KANSEN

59
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BEOORDELEN VAN KANSEN:

De organisatie MOET:

◼ continue en proactieve processen vaststellen, invoeren 

en onderhouden voor het beoordelen van:

o kansen op veiligheidsgebied om de veiligheids-

prestaties te verbeteren;

o andere kansen voor het verbeteren van het VMS.

60

6.1.2 IDENTIFICATIE VAN GEVAREN EN 

BEOORDELING VAN RISICO’S & KANSEN

60
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
IDENTIFICATIE VAN GEVAREN EN 

BEOORDELEN VAN RISICO’S & KANSEN

Gedocumenteerde informatie

➔ VEILIGHEIDSRISICOANALYSE, incl. 

effecten, criteria (methodiek) en de 

belangrijke aspecten (voor communicatie)…

61
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Risicobeheersystemen

Proces methodieken:

▪ FMEA: Failure Mode & Effect Analysis

▪ HAZOP: Hazard & Operability Study / Storingsanalyse

Strategie

▪ SWOT: Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats

Algemeen

▪ MORT: Management Oversight & Risk Tree

▪ RISMAN: RISicoMANagement

▪ SARIER: System Analytical Risk Inventarisation, Evaluation & 

Registration of Risks

63
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Risicobeheersystemen - vlg

Veiligheid, Gezondheid & Milieu (GVM):

▪ Fine & Kinney methode: Risico = Blootstelling x Kans x Ernst

ICT

▪ CRAMM: CCTA Risk analysis & Management Method 
(Central Computing & Telecommunications Agency)

▪ FIRM: Risk scorecard

▪ SPRINT: Simplified Process for Risk identification

HRM

▪ HRA: Human Reliability Analysis

64
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De organisatie moet:

◼ Actuele compliance verplichtingen bepalen m.b.t. de 

gevaren, veiligheidsrisico’s en daar toegang tot hebben;

◼ bepalen hoe deze toe te passen op de organisatie en te 

communiceren;

◼ er rekening mee houden bij het opzetten, inrichten, 

invoeren en onderhouden van het VMS.

65

6.1.3 COMPLIANCE VERPLICHTINGEN
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
COMPLIANCE VERPLICHTINGEN

Gedocumenteerde informatie

➔ aantonen dat de compliance verplichtingen 

zijn gekend, bekend en worden onderhouden.

66
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VEILIGHEID & WETGEVING

Welzijnswet :

Structuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

▪ Werkgever (WG)

▪ Hiërarchische lijn (HL)

▪ Werknemer (WN)

▪ Interne Dienst Preventie en Bescherming – comité 

(IDPBW - CPBW)

▪ Preventieadviseur (PA)

▪ Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPBW)

▪ Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC)
67
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In het kort, de WG is verantwoordelijk voor:

▪ een structurele en planmatige aanpak van preventie;

▪ in overleg met de HL en IDPB het GPP en een JAP opstellen;

▪ betrekken v/d HL en IDPB bij uitwerking, uitvoering en 

evaluatie v/d dynamische risicoanalyse, het GPP en de JAP;

▪ nemen van gepaste acties m.b.t. het onthaal van WN;

▪ zorgen dat WN een vorming ontvangt die gericht is op de 

functie; (bij indiensttreding, overplaatsing, bij nieuwe 

arbeidsmiddelen/machines…).

▪ organiseren van een intern noodplan ingevolge de risicoanalyse.

Verantwoordelijkheden WG

68



www.cloudnine.be

De HL voert, elk binnen hun bevoegdheid en elk op hun 
niveau, het beleid uit v/d WG:

volgende taken:

◼ voorstellen en adviezen van de WG i.f.v. de dynamische 
risicoanalyse;

◼ onderzoeken van arbeidsongevallen/incidenten;

◼ voorstellen van maatregelen om ongevallen en 
incidenten te voorkomen;

◼ uitoefenen v/e effectieve controle op de arbeidsplaats, 
de C/PBM en de gebruikte gevaarlijke stoffen en 
preparaten;

Verantwoordelijkheden HL
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◼ onregelmatigheden vaststellen en maatregelen nemen;

◼ tijdig het advies inwinnen van de IDPB (PA);

◼ controleren of de verdeling van de taken volgens de 
bekwaamheden geschiedt;

◼ controleren of de vereiste opleiding en instructies zijn 
ontvangen;

◼ waken over de naleving van instructies inzake het 
welzijn van de WN bij de uitvoering van hun werk;

Verantwoordelijkheden HL
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◼ ervoor zorgen dat de WN de inlichtingen/instructies 
die zij gekregen hebben, in praktijk brengen;

◼ het organiseren van het onthaal voor elke beginnende 
WN en een ervaren WN aanduiden die ermee belast 
is deze te begeleiden (peter - & meterschap).

Verantwoordelijkheden HL
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Iedere WN moet naar zijn beste vermogen 

zorg dragen voor:

◼ zijn eigen veiligheid en gezondheid, en;

◼ deze van de andere betrokken 

personen!

Verantwoordelijkheden WN

72
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De WN moet:

op de juiste wijze

gebruik maken van 

machines, toestellen, 

gereedschappen, 

gevaarlijke stoffen, 

vervoermiddelen en 

andere middelen;

Verantwoordelijkheden WN
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De WN moet:

op de juiste wijze gebruik 

maken v/d PBM die hun 

ter beschikking zijn 

gesteld en die na gebruik 

weer opbergen;

Verantwoordelijkheden WN

74
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◼ de veiligheidsvoorzieningen van machines, 
installaties, gereedschappen, … niet 
willekeurig uitschakelen, veranderen of 
verplaatsen en deze op de juiste manier 
gebruiken;

◼ de WG/IDPB onmiddellijk op de hoogte 
brengen van iedere werksituatie waarvan 
zij vermoeden dat deze een ernstige en 
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en 
gezondheid met zich brengt (ook elk 
gebrek in de beschermsystemen);

Verantwoordelijkheden WN
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◼ op een positieve manier bijdragen tot het preventiebeleid 
in het kader van de bescherming van de WN tegen 
geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk;

EN,

zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen

of ongewenst gedrag op het werk;

Verantwoordelijkheden WN
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Een PA staat de WG bij inzake de toepassing v/d maatregelen 

bedoeld in de welzijnswet:

◼ heeft een adviserende functie ten opzichte v/d WG én de 

WNs;

◼ vervullen van hun opdracht in volledige onafhankelijkheid 

ten opzichte v/d WG en WNs;

◼ een PA wordt aangesteld aan de hand van:

- grootte (aantal medewerkers)

- de soort activiteit (A, B, C of D bedrijf)

➔ Niveau 1 of 2 ( 3 = basisopleiding)

Verantwoordelijkheden PA
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De organisatie moet acties plannen om:

◼ risico’s en kansen aan te pakken;

◼ compliance verplichtingen aan te pakken;

◼ zich voor te bereiden op en reageren op noodsituaties;

Plannen op een manier:

◼ dat de acties worden geïntegreerd en geïmplementeerd in 

de bedrijfsprocessen;

◼ dat de doeltreffendheid van de acties worden geëvalueerd.

78

6.1.4 ACTIES PLANNEN
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
ACTIES PLANNEN

Gedocumenteerde informatie

➔ aantonen dat acties doeltreffend zijn 

opgelost, integreren in VMS via 

“afwijkingen en correctieve maatregelen”.
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Vaststellen van veiligheidsdoelstellingen voor relevante 

functies en niveaus, rekening houdend met de 

milieuaspecten, de compliance verplichtingen en risico’s en 

kansen.

◼ consistent zijn met het (veiligheids-)beleid;

◼ meetbaar zijn;

◼ worden gemonitord;

◼ worden gecommuniceerd;

◼ geactualiseerd wanneer nodig;

80

6.2 DOELSTELLINGEN 

& PLANNING OM DEZE TE BEREIKEN

80



www.cloudnine.be

PLANNEN betekent:

◼ WAT te doen

◼ WELKE middelen

◼ WIE verantwoordelijk

◼ WANNEER voltooid

◼ HOE resultaten geëvalueerd

81

6.2 DOELSTELLINGEN 

& PLANNING OM DEZE TE BEREIKEN

81
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6.2 DOELSTELLINGEN 

& PLANNING OM DEZE TE BEREIKEN
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
VEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN EN DE PLANNING 

OM ZE TE BEREIKEN

Gedocumenteerde informatie

➔ aantonen dat doelstellingen zijn vastgelegd, 

worden opgevolgd en aangepast wanneer 

nodig. 

SMART, via GPP en JAP
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
84
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7. ONDERSTEUNING

7.1 Middelen

7.2 Competenties

7.3 Bewustzijn

7.4 Communicatie

7.5 Gedocumenteerde informatie

85

ISO 45001:2018 - eisen

85
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De organisatie moet de middelen:

◼ vaststellen; 

◼ beschikbaar stellen.

die nodig zijn voor het :

◼ inrichten;

◼ invoeren;

◼ onderhouden;

◼ en, continue verbeteren.

van het VMS.

86

7.1 MIDDELEN
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◼ vaststellen van de benodigde competenties van de 

personen die haar veiligheidsprestaties beïnvloed of kan 

beïnvloeden;

◼ ervoor zorgen dat medewerkers competent zijn (op basis 

van opleiding, training en/of ervaring);

◼ wanneer nodig, acties nemen om de benodigde competentie 

te verwerven;

◼ geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van 

competentie te bewaren.

87

7.2 COMPETENTIES
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
COMPETENTIES

Gedocumenteerde informatie

➔ aantoonbaar bewijs via competentiematrix, 

werknemersfiches, tools & applicaties, …
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Personen moeten zich bewust zijn van (lees: bewust worden 

gemaakt van…)

◼ het (veiligheids)beleid & - doelstellingen;

◼ hun bijdrage aan de doeltreffendheid van het VMS incl. de 

voordelen van verbeterde veiligheidsprestaties;

◼ de gevolgen en mogelijke consequenties van het niet 

voldoen aan de eisen van het VMS;

◼ voor hen relevante incidenten en de resultaten van 

onderzoeken;

89

7.3 BEWUSTZIJN
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Personen moeten zich bewust zijn van (lees: bewust gemaakt 

worden van…)

◼ voor hen relevante vastgestelde gevaren, 

veiligheidsrisico’s en maatregelen;

◼ en, het vermogen zich te onttrekken aan werksituaties  

die een dreigend en ernstig gevaar vormen voor hun leven of 

gezondheid, en van de regelingen om ze te beschermen tegen 

de ongewenste gevolgen daarvan.

90

7.3 BEWUSTZIJN
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➔ CULTUURUITINGEN zijn gewoonten van:

◼ een land: kleding, feesten, eetgewoontes,...

◼ groepen mensen: normen, waarden, rituelen, 

helden, symbolen, …

◼ BEDRIJVEN: basisopvattingen, waarden…

BEWUSTZIJN ➔ BEWUSTWORDING

91
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BEDRIJFSCULTUUR:

Betreft de algemene gewoonten 

en waarden binnen een 

bedrijfsgemeenschap i.f.v. de 

relaties, omgang tussen de 

functies, medewerkers

92

BEWUSTZIJN ➔ BEWUSTWORDING
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DEFINITIE:

Een geïntegreerd patroon van individueel en 

organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde

waarden en overtuigingen, waarbij voortdurend

getracht wordt om risico’s te beheersen, 

eventuele schade voor medewerkers en derden 

te beperken en te leren van (on)veilige 

handelingen.

BEDRIJFS(VEILIGHEID)CULTUUR
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▪ VEILIGHEIDSCULTUUR is :

➔ het creëren van een algemeen veiligheidsbewustzijn 

➔ het stimuleren en bevorderen van het algemeen  

veiligheidbewustzijn;

➔ is de ‘zachte’ kant van 

veiligheid(managementsysteem);

➔ delen van waarden en overtuigingen.

BEDRIJFSCULTUUR
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BEWUSTZIJN

Ladder van Parker & Hudson
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BEDRIJFSCULTUUR
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GEDRAG = wat men doet & zegt, eigen 

overtuigingen, attitudes, intenties… 

ons eigen karakter.

BEWUSTZIJN = GEDRAG
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
BEWUSTZIJN

Gedocumenteerde informatie

➔ zal/kan worden nagegaan via interview van 

de medewerkers tijdens de audit.
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7.4.1 Algemeen:

◼ vaststellen communicatieprocessen ➔ interne & 

externe communicatie die relevant zijn voor het VMS;

◼ daarbij ook het waarover, wanneer, met wie* en hoe te 

communiceren;

• * intern tussen verschillende niveaus en functies;

• * met onderaannemers en bezoekers;

• * met overige belanghebbenden;

99

7.4 COMMUNICATIE

99



www.cloudnine.be

7.4.1 Algemeen:

Bij het vaststellen van de communicatieprocessen houdt men 

rekening met:

◼ de diversiteitsaspecten binnen de organisatie;

◼ met de visies van externe belanghebbenden;

◼ met de compliance verplichtingen;

◼ dat de veiligheidsinformatie betrouwbaar en actueel is.

Op passende wijze gedocumenteerde informatie bijhouden als 

bewijs van de communicatie.

100

7.4 COMMUNICATIE
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7.4.2 INTERN: op passende wijze communiceren over:

◼ informatie relevant voor het VMS, waaronder wijzigingen;

◼ ervoor zorgen dat de communicatieprocessen de 

medewerkers helpen bij te dragen aan de continue 

verbetering.

7.4.3 EXTERN:

◼ informatie die relevant is voor het VMS, zoals bepaald in de 

communicatieprocessen en de compliance verplichtingen.

101

7.4 COMMUNICATIE
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
COMMUNICATIE

Gedocumenteerde informatie

➔ aantoonbaar bewijs van de

communicaties zoals verslagen, rapporten, 

actieplannen, infosessies, onderzoeken, …

102
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7.5.1 Algemeen:

◼ “gedocumenteerde informatie” waar vereist door de 

norm, en;

◼ deze die de organisatie nodig acht, voor de doeltreffendheid

van het VMS

Is afhankelijk van:

o de omvang, type activiteiten, processen, producten en diensten;

o de complexiteit van de processen, activiteiten en de aantoonbaarheid 

m.b.t. de wet- en regelgeving;

o de competentie van de medewerkers.

103

7.5 GEDOCUMENTEERDE 

INFORMATIE

103



www.cloudnine.be

7.5.2 Creatie & actualiseren:

◼ identificatie & omschrijving (titel, ID, datum, auteur, ref-nr,…)

◼ formaat (bv.: taal, digitaal, afbeeldingen,…)

7.5.3 Beheersing van gedocumenteerde informatie om:

◼ de informatie beschikbaar te maken, te kunnen gebruiken;

◼ voldoende te beveiligen.

◼ distributie, toegang, het terugvinden & het gebruik;

◼ opslag, behoud (van o.a. leesbaarheid);

◼ beheersing van wijzigingen;

◼ het bewaren & vernietigen.

104

7.5 GEDOCUMENTEERDE 

INFORMATIE

104
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
GEDOCUMENTEERDE INFORMATIE

Gedocumenteerde informatie

➔ zoals vereist in de norm en deze bepaald 

door de organisatie, ook relevante 

gedocumenteerde informatie 

van externe oorsprong!
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
106
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8. UITVOERING

8.1   Operationele planning & beheersing

8.2   Voorbereid zijn & reageren op noodsituaties

107

ISO 45001:2018 - eisen

107



www.cloudnine.be108

8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.1 Algemeen:

◼ vaststellen van de operationele processen ➔ criteria;

◼ implementeren van procesbeheersing

◼ nodige gedocumenteerde informatie onderhouden & 

bewaren om vertrouwen te hebben in de planning en 

uitvoering van de processen;

◼ het werk aan de medewerkers aan te passen.
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8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.2 Gevaren wegnemen en veiligheidsrisico’s verminderen:

◼ vaststellen van de processen voor het wegnemen van 

gevaren en verminderen van veiligheidsrisico’s, rekening 

houden met hiërarchie van beheersmaatregelen:

109
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8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.3 Beheren van wijzigingen:

◼ vaststellen van de processen voor het beheren van 

geplande, tijdelijke en blijvende wijzigingen (met een impact 

op het VMS) m.b.t.:

o nieuwe of veranderde producten, diensten en processen;

o nieuwe of veranderde compliance verplichtingen;

o nieuwe of veranderde kennis of informatie over gevaren 

en/of veiligheidsrisico’s;

o ontwikkelingen op het gebied van kennis en technologie.
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8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.3 Beheren van wijzigingen:

◼ de consequenties van onbedoelde wijzigingen beoordelen 

en de nodige maatregelen treffen om nadelige effecten 

tegen te gaan;

◼ Wijzigingen kunnen zelf leiden tot risico’s of kansen! 

111
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8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.4 Inkoop:

◼ vaststellen van de processen voor het beheren van de 

inkopen van producten en diensten ( = voldoen aan de 

eisen van het VMS):

◼ waar van toepassing, inkoopproces afstemmen met de 

onderaannemer om gevaren te identificeren en 

veiligheidsrisico’s te beoordelen en te beheersen:

◼ uit activiteiten en handelingen van onderaannemers met 

een impact op de organisatie;
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8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.4 Inkoop:

◼ uit activiteiten en handelingen van de organisatie met een 

impact op de medewerkers van de onderaannemer;

◼ uit activiteiten en handelingen van onderaannemers die 

een impact hebben op andere belanghebbenden op de 

werkplek.

◼ onderaannemers moeten voldoen aan de eisen van het VMS 

van de organisatie ➔ criteria voor het selecteren en 

beoordelen van onderaannemers.
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8.1 OPERATIONELE PLANNING & 

CONTROLE

8.1.4 Inkoop:

◼ beheersen van uitbestede functies en processen;

◼ in overeenstemming met de compliance verplichtingen;

◼ de soort en mate van beheersing (criteria) moeten 

gedefinieerd zijn in het VMS.

114
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
ALGEMEEN OPERATIONELE PLANNING & BEHEER

Gedocumenteerde Informatie

➔ onderhouden om het vertrouwen te 

hebben dat de processen 

volgens planning zijn/worden uitgevoerd!
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◼ vaststellen van een proces om zich voor te bereiden en te 

reageren op mogelijke noodsituaties, waaronder:

116

8.2 VOORBEREID ZIJN & 

REAGEREN OP NOODSITUATIES

o vaststellen van geplande respons 

op noodsituaties, incl. verlenen 

van eerste hulp;

o voorzien in training m.b.t. de 

geplande respons;

o periodiek testen van de 

geplande respons;
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◼ resultaten beoordelen en 

herzien (na een feitelijke 

noodsituatie of test);

◼ communiceren en informeren 

van alle medewerkers over 

hun taken & verantw.;

◼ ook naar onderaannemers en 

bezoekers (hulpdiensten, 

overheidsinstanties, lokale 

gemeenschap);

117

8.2 VOORBEREID ZIJN & 

REAGEREN OP NOODSITUATIES

117
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
VOORBEREID ZIJN & REAGEREN OP NOODSITUATIES

Gedocumenteerde informatie

➔ onderhouden en bewaren om het 

vertrouwen te hebben dat de processen 

volgens planning zijn uitgevoerd!

118



www.cloudnine.be

HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
119
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9. EVALUATIE VAN DE PRESTATIES

9.1   Monitoren, meten , analyseren & evalueren

9.2   Interne audit

9.3   Directiebeoordeling

120

ISO 45001:2018 - eisen
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9.1.1 Algemeen

◼ vaststellen van een proces voor het monitoren, meten, 

analyseren en evalueren van de prestaties:

◼ WAT➔ i.f.v. Compliance verplichtingen, gevaren, 

veiligheids-risico’s, kansen, doelstellingen, 

beheersmaatregelen…;

◼ Welke METHODEN;

◼ Welke CRITERIA;

◼ WANNEER te monitoren en meten;

◼ WANNEER te analyseren en evalueren (en kenbaar maken).

121

9.1 MONITOREN, METEN, 

ANALYSEREN & EVALUEREN

121
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9.1.1 Algemeen

◼ evalueren van veiligheidsprestaties ➔ doeltreffendheid VMS

◼ monitoring en meetuitrusting moet in goede werking zijn 

➔ kalibratie, verificatie, onderhoud (i.f.v. gebruik en eisen 

van de apparatuur)

◼ Geschikte gedocumenteerde info:

◼ Bewaren als bewijs van monitoring, meting, analyse en 

evaluatie van de prestaties, en over het onderhouden, 

kalibraties en/of verificaties van monitoring- en 

meetuitrusting.

122

9.1 MONITOREN, METEN, 

ANALYSEREN & EVALUEREN

122
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9.1.2 Beoordeling van de naleving:

◼ vaststellen van een proces voor het beoordelen van de 

naleving van de compliance verplichtingen:

o vaststellen van frequentie en methoden;

o evalueren van compliance en maatregelen nemen waar 

nodig;

o kennis van én inzicht in haar compliance status;

◼ gedoc.info. bewaren van het resultaat van de compliance-

evaluaties.

123

9.1 MONITOREN, METEN, 

ANALYSEREN & EVALUEREN

123
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
MONITOREN, METEN, ANALYSEREN 

EN EVALUEREN VAN DE PRESTATIES

Gedocumenteerde informatie

➔ onderhouden en bewaren om het 

vertrouwen te hebben dat de 

processen zijn uitgevoerd!
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9.2.1 Algemeen:

◼ vaststellen van een proces voor het plannen en uitvoeren 

van interne audits om informatie te verkrijgen over:

o het voldoen aan de eisen van de organisatie, de eisen in 

het VMS, haar beleid en doelstellingen;

o de eisen van de deze NORM (ISO 45001:2018);

o en, dat deze eisen doeltreffend zijn ingevoerd en 

onderhouden worden.

125

9.2 INTERN AUDITEREN
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9.2.2 Intern auditprogramma:

◼ vaststellen van een auditprogramma ➔ frequentie, 

methoden, verantwoordelijkheden, consultaties, 

planningseisen en rapportage;

◼ definiëren van auditcriteria & reikwijdte voor elke audit;

◼ selecteren van auditoren ➔ objectiviteit & 

onpartijdigheid van het auditproces behouden;

126

9.2 INTERN AUDITEREN
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9.2.2 Intern auditprogramma:

◼ rapporteren van de auditresultaten aan de relevante 

belanghebbenden (managers, medewerkers,….);

◼ treffen van maatregelen i.f.v. de afwijkingen;

◼ Gedocumenteerde informatie bewaren als bewijs van 

de planning en uitvoering van het auditprogramma.

Check ISO 190011:2011

127

9.2 INTERN AUDITEREN
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
INTERNE AUDITS

Gedocumenteerde informatie

➔ zoals in de vorige versie wordt gedoc. 

informatie als aantoonbaar bewijs dat interne 

audits worden uitgevoerd 

(planning, rapport, ACM…)
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9.3 DIRECTIEBEOORDELING

De DIRECTIE moet met geplande tussenpozen het VMS van de 

organisatie beoordelen op continue geschiktheid, 

toereikbaarheid en doeltreffendheid:
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9.3 DIRECTIEBEOORDELING

Rekening houdend met:

◼ de status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande 

directiebeoordelingen; 

◼ wijzigingen in ➔ externe en interne punten (4.1), behoeften 

en verwachtingen van belanghebbenden (4.2), compliance-

verplichtingen, risico’s & kansen;

◼ de mate waarin het beleid en de doelstellingen zijn voldaan;
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9.3 DIRECTIEBEOORDELING

Rekening houdend met:

◼ informatie over prestaties ➔ incidenten, afwijkingen, 

corrigerende maatregelen en continue verbetering, 

resultaten van monitoren en meten, resultaten van 

compliance, auditresultaten, consultatie & participatie van 

medewerkers, risico’s en kansen;

◼ toereikendheid van middelen;

◼ relevante communicatie met belanghebbenden;

◼ kansen voor continue verbetering;
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9.3 DIRECTIEBEOORDELING

De resultaten van de directiebeoordeling moeten beslissingen 

bevatten over o.a.:

◼ de blijvende geschiktheid van het VMS en het behalen van de 

doelstellingen;

◼ kansen voor continue verbetering;

◼ noodzaak m.b.t. wijzigingen in het VMS;

◼ de benodigde middelen;

◼ nodige maatregelen;
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9.3 DIRECTIEBEOORDELING

◼ kansen voor integratie van het VMS met andere 

bedrijfsprocessen te verbeteren;

◼ eventuele gevolgen voor de strategische richting van de 

organisatie

◼ de DIRECTIE moet relevante outputs van de 

directiebeoordeling delen met medewerkers of hun 

vertegenwoordigers;

◼ gedocumenteerde informatie: Bewaren als bewijs van de 

uitvoering van de directiebeoordeling.
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
DIRECTIEBEOORDELING

Gedocumenteerde informatie

➔ zoals in de vorige versie wordt gedoc. 

informatie gevraagd m.b.t. de uitvoering van 

de directiebeoordeling (verslag, …)

134
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HOOFDSTUKKEN 

ISO 45001:2018

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen

3. Termen en definities

4. Context van de organisatie

5. Leiderschap

6. Planning

7. Ondersteuning

8. Uitvoering

9. Evaluatie van de prestaties

10. Verbetering
135
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10. VERBETERING

10.1  Algemeen

10.2  Incidenten, afwijkingen & corrigerende 

maatregelen

10.3  Continue verbetering

136

ISO 45001:2018 - eisen
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10.1 Algemeen

Kansen voor verbetering bepalen en maatregelen 

treffen om met het VMS de beoogde resultaten te 

behalen.

137
137
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10 VERBETERING

10.2 Incidenten, afwijkingen & corrigerende acties:

Vaststellen van een proces voor het vaststellen en beheren van 

incidenten en afwijkingen, door:

◼ het tijdig reageren op afwijkingen en incidenten 

(correctie & gevolgen aanpakken);

◼ via participatie de oorzaak te onderzoeken en te 

elimineren, nemen van corrigerende maatregelen ter 

voorkoming van herhaling;

◼ beoordelen van veiligheidsrisico’s;
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10 VERBETERING

◼ beoordelen van veranderingen en/of nieuwe 

gevaren;

◼ doeltreffendheid maatregelen evalueren;

◼ indien nodig, VMS aanpassen, wijzigingen.

Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de 

(mogelijke) effecten van de incidenten of afwijkingen

Gedocumenteerde info moet worden bijgehouden als bewijs
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10.3 Continue verbetering:

Continue de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid 

van het VM verbeteren door:

◼ de veiligheidsprestatie te verbeteren;

◼ een veiligheidscultuur te bevorderen;

◼ de participatie van medewerkers te bevorderen;

◼ de relevante resultaten kenbaar te maken aan 

medewerkers/vertegenwoordigers;

◼ gedoc.info. te bewaren als bewijs van de continue 

verbetering.
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UITVOEREN IN DE PRAKTIJK
INCIDENTEN, AFWIJKINGEN & 

CORRIGERENDE MAATREGELEN

Gedocumenteerde informatie

➔ zoals in de vorige versie wordt gedoc. 

informatie gevraagd m.b.t. de correctieve 

maatregelen en mogelijke verbeteringen 

binnen het VMS.
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Vragen?

ISO 45001

ISO 45001 142



Thank you! 
Jo Van Kerkhove

0475 94 91 77 Flexio@gmx.com
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