
 
 

Vacature  
 

Vertegenwoordiger BA&O  in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) 
van Arbo OHSAS 18001 

 

In verband met de pensionering van Henny Martens zijn wij op zoek naar een opvolger voor 
vertegenwoordiging van de BA&O in het Centraal College van Deskundigen van Arbo OHSAS 18001 
 
Momenteel houdt dit college zich bezig met de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbo-
managementsystemen die de OHSAS 18001 gaat vervangen. Er moet een nieuw certificatieschema 
opgesteld worden waarin onder andere een interpretatie van de ISO 45001-norm is opgenomen. 
 
Voor de BA&O is het natuurlijk zeer interessant om bij dit proces betrokken te zijn en de invalshoek 
van de A&O deskundigen in te brengen. Een mooie uitdaging voor onze vertegenwoordiger dus! 
 
Daarnaast biedt deze functie de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom 
arbomanagementsystemen. Uiteraard is uitbreiding van het netwerk een leuke en zinvolle 
bijkomstigheid.   
  

Praktische informatie 
 Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van gecertificeerde organisaties en 

belanghebbende organisaties (op www.sccm.nl zijn de namen van de leden te vinden). 
 Er wordt tweemaal per jaar een dagdeel in Utrecht vergaderd. De vergadering bestaat uit 

twee delen: eerst wordt vergaderd met aanwezigheid van de certificatie-instellingen die het 
certificatieschema gebruiken. Aansluitend vergadert alleen het CCvD. 

 De CCvD-leden geven hun inbreng op basis van hun persoonlijke deskundigheid. Er wordt 
geen standpunt verwacht namens de organisatie die wordt vertegenwoordigd. 

 

Waar houdt de CCvD zich nog meer mee bezig? 
Naast het opstellen en beheren van het certificatieschema heeft SCCM een groot aantal activiteiten 
die ondersteunend zijn aan het doel om te zorgen dat gecertificeerde managementsystemen voor de 
betreffende organisatie een toegevoegde waarde hebben. Het betreft bijvoorbeeld: 

 Informatiebladen over de invoering van onderdelen van het managementsysteem. 
 Samenvattingen van de belangrijkste wet- en regelgeving. 
 Harmonisatiedagen voor auditors van certificatie-instellingen. 
 Webinars over nieuwe ontwikkelingen en inhoudelijke thema’s. 

  
CCvD-leden kunnen ook hun inbreng leveren bij deze activiteiten. 
  
Heb je interesse in deze leuke en uitdagende functie of heb je nog vragen naar aanleiding van deze 
vacature? Neem dan (vanaf 21 augustus) contact op met Yolanda Kuis, voorzitter van de BA&O, via 
voorzitter@baeno.nl of 06-23892518. Zij hoort graag van jou!  

http://www.sccm.nl/arbo-ohsas-18001
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