
374 miljoen niet-dodelijke 
werkgerelateerde verwondingen 
en ziektes per jaar

HOE KUNT U UW WERKNEMERS BESCHERMEN?
VERBETER GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK MET IS0 45001

BE THE BENCHMARK



ISO 45001 VERBETERT DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID DOOR:
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VERBETER GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK MET ISO 45001

ISO 45001 
INTERNATIONAAL 
MANAGEMENT- 
SYSTEEM VOOR 
GEZOND EN VEILIG 
WERKEN
ISO 45001 is de eerste internationale norm voor gezondheid en 
veiligheid op het werk. De norm biedt organisaties een raamwerk 
waarmee zij in staat zijn hun gezondheid- en veiligheidsrisico’s te 
identificeren en te verminderen. Met als doel het creëren van een 
veilige en gezonde werkomgeving binnen uw organisatie en hiermee 
het potentieel voor arbeidsongevallen en ziektes te verminderen. 
Alsook de naleving van wet- en regelgeving te verbeteren. 

Ontwikkeling en uitvoeren van een gezondheid- en 
veiligheidsbeleid.

Implementeren van beheersprocessen ten aanzien van risico’s, 
kansen en naleving van wettelijke en andere vereisten.

Identificeren, beheersen en indien mogelijk verminderen van 
operationele gevaren 

Verhoging van het algemene risicobewustzijn 

Continue verbetering van de processen door middel van het 
vaststellen van procedures voor het monitoren en meten.

WAAROM KIEZEN VOOR ISO 45001? 
In statistieken over gezondheids- en 
veiligheidsincidenten werd duidelijk dat 
er behoefte was aan harmonisatie van 
een gezondheids- en veiligheids- 
managementsysteem volgens een 
internationale norm. De ISO 45001-
norm geeft hier invulling aan. 
Voorheen konden organisaties kiezen 
voor OHSAS 18001 (OH&S:  
Occupational Health and safety  
management systems) naast hun 
bestaande ISO-normen. Doordat de  
ISO 45001-norm opgesteld is in lijn 
met de Annex SL is de norm goed 
te integreren met andere populaire 
managementsystemen zoals ISO 9001 
en ISO 14001.

FEITEN OVER GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

127 
LANDEN

OHSAS 18001 is 
geïmplementeerd in 
127 landen.

2.78 
MILJOEN 

SLACHTOFFERS

2,78 miljoen 
slachtoffers per jaar 
gerelateerd aan  
OH&S.

 374
MILJOEN  
LETSELS

374 miljoen 
niet-dodelijke 
werkgerelateerde 
verwondingen per 
jaar.

3.94 
GLOBAAL 

BBP

OH&S-incidenten 
worden geschat 
op 3,94 van het 
wereldwijde BBP 
per jaar.



HET BELANG VAN LEIDERSCHAP

Het management moet een wezenlijke betrokkenheid bij het gezondheid- en veiligheidmanagementsysteem aantonen. Dit zorgt voor 
een effectieve implementatie van de ISO 45001-norm. De organisatie kan dit bereiken door:

VERBETER GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK MET ISO 45001
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De G&V-prestaties op te 
nemen in de strategische 
planning.

De medewerkers te 
motiveren om bij te dragen  
aan de effectiviteit van het 
managementsysteem.

DE VOORDELEN VAN ISO 45001

Zekerheid en geruststelling 
voor de supply chain dat 
uw organisatie werkt 
volgens een goedgekeurd 
internationaal kader.

Verbeterde implementatie, 
integratie en 
onderhoud van uw 
managementsysteem voor 
gezond en veilig werken.

Meer betrokkenheid 
van alle niveaus van uw 
organisatie.

Het belang van effectief 
welzijnsmanagement en 
compliance regelmatig te 
communiceren.

Het management 
verantwoordelijk te houden 
bij de naleving van het G&V-
managementsysteem.

IMPACT UW ORGANISATIE

ISO 45001 biedt organisaties de mogelijkheid een managementsysteem in te 
voeren, waarmee zij hun gezondheid- en veiligheidsprestaties kunnen beheren en 
de prestaties kunnen verbeteren door effectieve beleidslijnen en doelstellingen te 
ontwikkelen en implementeren.

Vermindering van incidentkosten.

Vermindering van uitvaltijd en verstoringskosten.

Verlaging van verzekeringspremies.

Minder ziekteverlof en personeelsverloop.

CREËER BEWUSTWORDING

Om het proces van ISO 45001-certificering te beginnen, kunt u onze ISO 45001 
readiness checklist gebruiken. Het levert waardevolle inzichten op en stelt u in staat 
de volgende stappen voor uw organisatie te bepalen. 

U kunt er ook voor kiezen om kennis op te doen tijdens een van onze trainingen. 
De SGS Academy biedt een verscheidenheid aan trainingen over bewustzijn en 

implementatie van ISO 45001. 

t +32 (0) 3 545 4864 
t +31 (0) 88 214 3762 

www.sgs.com/linkedinbe.ssc.sales@sgs.com 
nl.certificatie@sgs.com

www.sgs.be/iso45001 
www.sgs.nl/iso45001

WILT U MEER WETEN? 
Wij lichten graag toe welke voordelen uw organisatie kan behalen met implementatie.

https://www.sgs.com/-/media/global/documents/brochures/sgs-cbe-iso-45001-readiness-checklist-en.pdf
https://www.sgs.com/-/media/global/documents/brochures/sgs-cbe-iso-45001-readiness-checklist-en.pdf
http://www.sgs.nl/academy


WWW.SGS.COM
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