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5 gouden tips voor een sterke 
directiebeoordeling 

(OHSAS 18001) 
 

 

 

 

Myriam Van der Steen is burgerlijk ingenieur (1991) en 
preventieadviseur niveau I (1992).  

Als adviseur in de bedrijfswereld coacht ze organisaties naar het 
opzetten of verbeteren van OHSAS 18001-, ISO 9001-, ISO 14001-
managementsystemen of onderdelen daarvan.  

Van haar hand verscheen in november 2014 het boek “Preventie. Hoe 
doe je dat? Klein handboek voor groots veiligheidsmanagement 
(geïnspireerd op OHSAS 18001). (INNI)”. 

Ze beheert en blogt voor “preventiekronkels” 
(http://www.preventiekronkels.wordpress.com en @prevkronkels). 
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Het belang van een goede 
directiebeoordeling 
Alle andere elementen in het veiligheidsmanagementsysteem hebben tot 
doel de mechanismen van borging en verbetering op gang te brengen. 
Tijdens de directiebeoordeling worden de resultaten daarvan beoordeeld 
en wordt nagegaan of er in de omgeving ontwikkelingen bezig zijn die 
maken dat het nodig is het beleid en/of de doelstellingen aan te passen.  

De wereld is voortdurend in verandering, en dus moet je als organisatie je 
veiligheidsbeleid en –strategieën telkens opnieuw kritisch toetsen in het 
licht van veranderingen die zich bijvoorbeeld voordoen in de wet- en 
regelgeving, de stand van wetenschap en techniek en de eisen die de 
omgeving stelt. Dat gebeurt tijdens de directiebeoordeling.  

Bij de directiebeoordeling komen de PDCA-cycli op het niveau van de 
elementen en die op het niveau van het systeem samen. Tijdens de 
directiebeoordeling kan dus zowel worden ingegaan op het functioneren 
van verschillende elementen van het veiligheidsmanagementsysteem zelf 
als op de prestaties die met het systeem worden behaald.  

Zo komt het systeem zelf uiteindelijk telkens een stapje hoger op de 
ladder.  
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Tip #1. Goed plannen 
De frequentie van de directiebeoordeling moet je zelf kiezen. Een 
frequentie van eens per jaar moet daarbij als minimum worden be-
schouwd. Dat sluit ook aan bij andere gebruikelijke rapportage- en 
planningstermijnen. Vaker kan ook, natuurlijk. 

Plan de directiebeoordeling verstandig. Houd rekening met bestaande 
gewoontes, …  

… rond budgettering… 

Als de budgetten voor het komende jaar al in september 
goedgekeurd worden, heeft een directiebeoordeling in december 
weinig nut. 

… rond jaaractieplan… 

Je jaaractieplan moet twee maanden voor de start van het nieuwe 
werkingsjaar aan het comité PBW voorgelegd worden. 

… vanuit je moederbedrijf… 

Als je moederbedrijf elk jaar met eigen verwachtingen en doelen 
komt, kan je de directiebeoordeling best daarna pas uitvoeren, 
zodat je die input nog kan verwerken.  

 

Besluit: doe de directiebeoordeling op een ogenblik dat je de input van je 
moederbedrijf nog kan meenemen, en dat je de resultaten ervan nog kan 
verwerken in je eigen budgettering en jaaractieplan. 
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Tip #2. De juiste agenda 
Deze paragraaf is in OHSAS 18001 mooi gestructureerd. De te behandelen 
thema’s zijn duidelijk opgelijst, en de verwachte resultaten ook. Zie dat 
als een cadeau dat je leven vergemakkelijkt en maak daar gebruik van. Je 
komt dan nooit meer in de problemen omdat de externe auditor ontdekt 
dat je bepaalde verplichte elementen niet behandelde. 

 

Je vaste agenda kan als volgt opgebouwd zijn: 

a) resultaten van 
- interne audits 
- beoordelingen van naleving van de van toepassing zijnde wettelijke 

eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft 

b) resultaten van participatie en overleg 

c) relevante communicatie van externe belanghebbenden, met inbegrip 
van klachten 

d) de arboprestatie van de organisatie 

e) de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd 

f) de status van onderzoek van incidenten, alsmede van corrigerende en 
preventieve maatregelen 

g) vervolgacties op grond van vorige directiebeoordelingen 

h) veranderende omstandigheden, met inbegrip van ontwikkelingen in 
wettelijke en andere eisen die betrekking hebben op de 
arbeidsomstandigheden 

i) aanbevelingen voor verbetering (zie ook tip #3) 
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Tip #3. Ruimte voor brainstorming 
Gebruik een vaste agenda, maar laat aan het eind van de vergadering 
voldoende ruimte voor brainstorming. De puzzelstukken kunnen dan op 
hun plaats vallen. 

 

Goede brainstormvragen om elke directiebeoordeling mee te laten 
eindigen en aanbevelingen tot verbetering te verzamelen…  

1. Is ons veiligheidsmanagementsysteem effectief voor het bereiken van:  

- de engagementen uit ons beleid?  
- onze doelstellingen?  

2. Beschikt ons veiligheidsmanagementsysteem voor zijn werking over 
aangepaste:  

- middelen op personeelsvlak?  
- middelen op systeemvlak?  
- expertise?  

3. Zijn onze doelstellingen aangepast, rekening houdend met:  

- gebeurde ongevallen/(beroeps)ziekten?  
- huidige en toekomstige wetgeving?  
- bedrijfsambities, technologische mogelijkheden?  
- interne organisatorische proceswijzigingen?  

4. Is het nodig om het beleid aan te passen?  

5. Is het nodig om nog andere doelstellingen en KPI te definiëren? 
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Tip #4. Een vlotte verslaggeving 
Vooraf moeten een aantal gegevens verzameld worden. Let wel, het gaat 
hier niet om de details, wel om de grote lijnen van het verhaal. Op basis 
van deze gegevens kan het management de directiebeoordeling vlotter 
uitvoeren. Managers zijn ook maar mensen: als je teveel details aanbiedt, 
zal er teveel in detail gediscussieerd worden. 

Als je de gegevens uit je voorbereiding al in je standaardagenda giet, kan 
je er daarna ook meteen de conclusies aan toevoegen. Et voilà, je verslag 
is klaar. 

 

Maak je als 
voorbereiding een 
powerpoint? 

 

Noteer dan de 
commentaren in de 
comments-sectie, en 
druk de pagina’s 
daarna af als 
handouts.  

Je hebt zo op 1 
pagina de 
voorbereiding 
(bovenaan) en de 
conclusies en 
besluiten 
(onderaan). 
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Samenvatting … 
 

Tip #1: plan je directiebeoordeling in lijn met andere belangrijke 
timings binnen je bedrijf 

 

Tip #2: gebruik de verplichte elementen uit OHSAS 18001 als agenda 

 

Tip #3: structureer de brainstorming op het einde van de meeting 
aan de hand van de juiste vragen 

 

Tip #4: bouw je verslag verder op je voorbereiding 
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€5 korting op “Preventie. Hoe doe je dat?” 

 
Vermeld bij je bestelling via de Konsilo-
webshop de voordeelcode DIR717 en krijg 
€5 euro zomerkorting op de aankoop van 
het boek “Preventie. Hoe doe je dat?” 

 

 

 

Voorwaarden: 

- bestelling via de Konsilo-webshop 
- korting geldig tot 31 augustus 2017 

 

 

 

 

http://www.chezkonsilo.org/preventie-hoe-doe-je-dat 
 

In het boek “Preventie. Hoe doe je dat? Klein handboek voor groots 
veiligheidsmanagement” gidst ir. Myriam Van der Steen je naar een 
werkbaar veiligheidsmanagementsysteem. Een traject dat vaak als "moeilijk" 
of "duur" wordt voorgesteld, wordt zo voor ieder haalbaar. En neen, je hoeft 
écht niet te wachten op de definitieve omzetting van OHSAS 18001 naar ISO 
45001 (voorzien voor 2018) om te beginnen. Nu is het goede moment. 

Bovenal neemt dit boek je op een verfrissende manier mee naar de opbouw of 
hernieuwing van je eigen systeem. Want het preventiebeleid van jouw bedrijf 
moet uniek zijn en blijven. 
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20 werkfiches volgen de PDCA-cirkel van beleid tot directiebeoordeling. 
Leidraad is de OHSAS-18001-norm, al 15 jaar wereldwijd de basis van 
veiligheidsmanagement. Elke fiche volgt een duidelijk stramien: 

- Waarom - Waarom bestaat dit element, en wat is de plaats ervan binnen mijn 
systeem? 

- Hoe - Hoe kom ik tot een aangepaste en goed werkende invulling? 

- De norm - Wat staat er letterlijk? 

- Bewijs - Wat kan ik een auditor of inspecteur tonen om hem te overtuigen 
van onze goede werking? 

Als extraatje krijg je tal van voorbeelden van documenten, werkwijzen en 
formulieren. Stuk voor stuk voorbeelden afkomstig uit echte systemen, in 
gebruik bij echte organisaties. Vooraf krijg je nog een overzicht van essentiële 
achtergrondinformatie, algemene filosofie, tips en valkuilen. Je eindigt met een 
blik op de toekomst van managementsystemen. 

Dit boek is een must voor al wie van een ad hoc-werking naar een echt 
preventiebeleid wil. Want een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem is 
als een motor. Het heeft vele kleine onderdeeltjes die perfect op elkaar 
ingrijpen en samen een pak (preventie)energie leveren. 

 

 

Vermeld bij je bestelling via de Konsilo-webshop de voordeelcode DIR717 en 
krijg tot 31 augustus 2017 (middernacht) €5 euro zomerkorting op de aankoop 

van het boek “Preventie. Hoe doe je dat?” 
 

http://www.chezkonsilo.org/preventie-hoe-doe-je-dat 
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