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ISO 45001
implementatie
ISO 45001 is de nieuwe internationale norm
voor gezond en veilig werken. De standaard zal
OHSAS 18001 vervangen als nieuwe standaard
in 2021. Organisaties met een OHSAS 18001
certificaat hebben nog twee jaar de tijd voor
de overgang naar ISO 45001.
Wij geloven dat ISO 45001 verschillende nieuwe elementen bevat
die uw organisatie kunnen helpen:
• Focus op veiligheidsleiderschap: ISO 45001 eist betrokkenheid
van het topmanagement;
• Duidelijke blik op risico’s én kansen gericht op de resultaten
van uw managementsysteem;
• Beter inzicht in risico’s door participatie van uw medewerkers
en hun behoeften en verwachtingen.
Onze aanpak
1. GAP-analyse
Onze ondersteuning begint met een GAP-analyse. Door het uitvoeren
van een GAP-analyse wordt een overzicht gegenereerd van uw huidige
managementsysteem (indien aanwezig) ten opzichte van de vereisten van
een ISO 45001 managementsysteem.
2. Contextanalyse
Het ISO 45001 managementsysteem dient afgestemd te zijn op uw eigen
bedrijfsstrategie. Uw bedrijfsstrategie is dus het uitgangspunt voor het
definiëren van de ISO 45001 doelstellingen. Op basis van uw doelen en
het resultaat verzorgen wij een contextanalyse.
3. Risicobeoordeling
Vervolgens beoordelen wij uw risico’s op twee vlakken:
• Het compliance risico;
• De gezondheids- en veiligheidsrisico’s.
›››

Direct contact

Pieter Rooyakkers
pieter.rooyakkers@philips.com
06 22 97 64 38

Wat onze partners waarderen:

We vonden de
auditoren van Philips
Innovation Services
goed opgeleid en zeer
ervaren op het gebied
van Health & Safety.
Het aanwijzen van
blinde vlekken had een
echte toegevoegde
waarde en maakte de
tijd goed besteed.
Peter Brokaar
HSE Manager
Philips Drachten

4. Uitwerken procedures
Om risico’s te beheersen stellen wij procedures op
met daarin de nieuwe, juiste manier van werken.
Doelstellingen van deze procedures zijn bijvoorbeeld
het beheer van de operatie, bewustzijn te creëren en
Management Of Change.

5. Opstellen prestatie indicatoren
Om de basis voor continue verbetering te leggen is
het belangrijk dat de prestaties worden geëvalueerd.
Door het genereren van proactieve kritieke prestatieindicatoren wordt uw organisatie uitgedaagd om te
verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de juiste stappen
worden genomen is het belangrijk om de prestaties te
auditen en te evalueren.

Onze diensten
Met een ISO 45001 certificaat toont u aan
dat u een betrouwbaar bedrijf bent voor uw
klanten, medewerkers, lokale overheid en
verzekeringsmaatschappijen. Wij zorgen dat ISO
45001 werkt voor uw organisatie door:
het gestructureerd opzetten
van een gezondheids-en
veiligheidsmanagementsysteem in
overeenstemming met de ISO 45001 standaard;
het definiëren van doelen en resultaten van
het ISO 45001 managementsysteem, inclusief
methoden om de voortgang te bewaken;
het uitvoeren van een interne en externe
context- en stakeholder analyse;
het vormgeven van de participatie van
werknemers en leiderschap;
speciale webinars ter ondersteuning van
wereldwijde implementatie;
(pre) audits van het ISO 45001
managementsysteem;
de upgrade van het huidige
managementsysteem (bijvoorbeeld OSHAS
18001) naar ISO 45001.
Afspraak maken
Wij bespreken graag uw ambities of vragen rondom ISO 45001.
Neem vrijblijvend contact op met: pieter.rooyakkers@philips.com, 06 22 97 64 38

Wij zijn de arbo- en milieu adviseurs van Philips Innovation Services
Ons team van 30 adviseurs draagt al 20 jaar zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn
van werknemers. Wij zien een gezond personeelsbestand als het hart van een gezond bedrijf.
Lees ons verhaal op: www.innovationservices.philips.com/environment
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