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ISO 45001 certificatieaudit 
 
 
DEKRA heeft uw organisatie gecertificeerd volgens ISO 45001. Bij de voorbereiding en 

uitvoering van de audits zijn wij gehouden aan diverse normen en regelgeving, waaronder het 

SCCM-certificatieschema en de IAF MD 22:2019. Hierin zijn eisen gesteld die ook consequenties 

hebben voor uw organisatie. 

 

Ter verduidelijking zetten wij in dit document de consequenties voor u op een rij.  

 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

 

Aanvraagformulier 

Voor de berekening van het aantal auditdagen bij uw organisatie schalen we uw organisatie in op 

een risiconiveau. Deze niveaus zijn gestandaardiseerd naar de verschillende branches. Om het 

niveau goed in te kunnen schatten, gebruiken we een aanvraagformulier bij uw eerste aanvraag 

voor certificatie volgens ISO 45001. U ontvangt dit formulier van ons wanneer wij dit nodig 

hebben. 

 

Personeelsvertegenwoordiging 

Het is van belang om uw personeelsvertegenwoordiging op de hoogte te stellen van het feit dat 

er binnen uw organisatie een certificatieaudit voor ISO 45001 gaat plaatsvinden. De 

personeelsvertegenwoordiging dient de mogelijkheid geboden te worden schriftelijk haar 

aandachtspunten aan ons kenbaar te maken. Dit kan tot 10 werkdagen vóór het uitvoeren van de 

audit via audit.nl@dekra.com. 

 

TIJDENS DE AUDIT 

 

Te interviewen functionarissen 

Wij zijn verplicht om vertegenwoordigers van bepaalde functies te interviewen tijdens de audit. 

Het gaat hierbij om een vertegenwoordiger van:  

• Het management dat verantwoordelijk is voor veiligheid en gezondheid;  

• De personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad;  

• Een medewerker verantwoordelijk voor het monitoren van de gezondheid van de 

medewerkers. Bijvoorbeeld een bedrijfsarts, verpleegkundige of iemand binnen het bedrijf die 

deze taak verricht;  

• Managers en (tijdelijke) medewerkers.  

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat deze vertegenwoordigers beschikbaar zijn tijdens de audit. 

Het exacte tijdstip van interviewen vermelden wij in de auditagenda.  
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Bij elke audit staan wet- en regelgeving en het voldoen hieraan op de agenda. Bij buitenlandse 

vestigingen zetten we minimaal één keer per certificatieperiode een technisch expert in die 

kennis heeft van lokale wet- en regelgeving. 

 

Afsluiting 

We verzoeken u tenminste de volgende personen uit te nodigen voor de afsluitende bijeenkomst:  

• Een lid van de directie, (juridisch) verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid;  

• De persoon/personen verantwoordelijk voor het monitoren van de gezondheid van 

medewerkers; 

• Een personeelsvertegenwoordiger of OR-lid met Gezondheid en Veiligheid (OH&S) 

verantwoordelijkheid. 

 

Indien deze medewerkers niet aanwezig zijn, zullen wij een reden voor de afwezigheid in het 

auditrapport vastleggen. 

 

Shifts 

Als uw personeel in shifts (ploegendiensten) werkt, zal de auditor vragen naar de arbo- en 

veiligheidsrisico’s tijdens de verschillende shifts. Afhankelijk hiervan auditen we met een 

bepaalde frequentie ook buiten de dagdienst. We zijn verplicht minimaal één keer per 

certificatieperiode een shift buiten de dagdienst te auditen. 

 

Ernstige overtredingen of gevaarlijke situaties 

In geval onze auditoren tijdens de audit ernstige overtredingen of gevaarlijke situaties met 

levensbedreigende gevolgen constateren, informeren wij rechtstreeks de directie en uw 

personeelsvertegenwoordiging, zoals voorgeschreven in het SCCM certificatieschema.  

 

GEDURENDE DE CERTIFICATIEPERIODE 

 

Het melden van ongevallen 

Uw bedrijf dient ongevallen die meldingsplichtig zijn aan de Inspectie SZW of de ANVS, direct bij 

ons melden. Het melden van bovengenoemde onderwerpen kan via audit.nl@dekra.com. Wij 

stellen een onderzoek in om te bezien of falen van het arbomanagementsysteem ten grondslag 

ligt aan het ongeval. 

 

Niet voldoen aan arbowet- en regelgeving 

Indien een toezichthouder van de overheid, bijvoorbeeld de inspectie SZW, een overtreding 

constateert bij uw bedrijf, bent u als ISO 45001 certificaathouder ook verplicht dit aan ons te 

melden via audit.nl@dekra.com. 
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Wijzigingen in de organisatie 

Indien er wijzigingen zijn in uw organisatie, vragen wij u deze aan ons te melden conform onze 

algemene voorwaarden. Ook het hierboven genoemde aanvraagformulier zal hierop worden 

aangepast. Wijzigingen in uw organisatie kunnen consequenties hebben voor het aantal 

auditdagen. 


