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Op	1	juli	2015	ging	de	nieuwe	certificeringsregeling	voor	arbeidsdeskundi-
gen	in.	Een	belangrijke	mijlpaal	voor	de	beroepsgroep,	die	tot	stand	kwam	
na	zorgvuldige	voorbereiding	en	uitvoerige	raadpleging	van	de	leden.	Wat	
is	sindsdien	gebeurd?	De	stand	van	zaken.

Het tot stand komen van een nieuwe regeling 

als deze was een meerjarenklus, waarvan de 

afronding in zicht komt nu begonnen is met 

het omzetten van de bestaande certificaten 

naar de nieuwe regeling. Een omvangrijk 

karwei, vertelt Jos de Gooijer van Hobéon 

SKO: “Want het gaat niet om een verlenging 

of reguliere hercertificering, maar om 

toekenning van een nieuw type certificaat 

met andere eisen en een andere looptijd.” 

Voor Hobéon SKO betekent het dat er veel 

voorbereidend werk is verricht, bijvoorbeeld 

omdat het automatiseringssysteem moest 

worden aangepast. “Bovendien komt er een 

enorme papierstroom op gang omdat het 

gaat om ongeveer 1500 certificaten die 

vernieuwd moeten worden.” 

Dit gebeurt in de periode juli tot en met 

december van dit jaar. De eerste vier batches 

van telkens zo’n 250 arbeidsdeskundigen zijn 

achter de rug. 

Drempelloos

NVvA heeft met de leden afgesproken dat de 

tot 1 juli 2015 geldige certificaten drempel-

loos worden omgezet. Dat betekent dat de 

gecertificeerden er betrekkelijk weinig 

omkijken naar hebben. “Ze moeten een 

aanvraagformulier en een certificatieover-

eenkomst tekenen en uploaden in ons 

systeem. Zodra dat is gebeurd, pakken wij 

het op en gaan ermee aan de slag.” Als de 

omzetting een feit is krijgen certificaathou-

ders toegang tot hun eigen certificeringsdos-

sier op het ledendeel van www.arbeidsdes-

kundigen.nl. 

Nieuw is ook dat er nu een keuze gemaakt 

kan worden uit meerdere partijen als 

certificerende instantie (CI): Hobéon SKO en 

DNV GL (zie kader). Wilt u zich certificeren? 

Dan dient u zich eerst aan te melden bij een 

van deze twee certificerende instanties. Na 

het certificatieproces informeert de CI de 

NVvA over het certificaatnummer en de 

ingangsdatum van het certificaat. De NVvA 

zorgt er dan voor dat uw dossier vanaf de 

ingangsdatum van het certificaat op 0 wordt 

gezet. We hebben uw dossier vast gedeelte-

lijk gevuld met reeds bekende gegevens om 

u vast een beeld te geven hoe uw dossier 

eruit ziet op de vernieuwde NVvA site. U 

hebt vervolgens vier jaar de tijd om uw 

dossier te vullen voor de eerstvolgende 

hercertificering. U kunt zelf uw PE bijhou-

den en OT-verslagen en overige documen-

ten uploaden. Na ruim drie jaar kunt u uw 

dossier, mits volledig, indienen bij de CI. Na 

akkoord van de CI ontvangt u een nieuw 

certificaat voor de volgende vier jaar. 

Momenteel zijn we ook met opleiders en 

organisatoren in overleg om activiteiten (zie 

hieronder) van nieuwe punten te voorzien.

Het is voor iedereen mogelijk om PE aan te 

vragen voor bij- en nascholing die hij of zij 

organiseert. Dit kan gaan om cursussen en 

opleiding, maar ook om interessante bijeen-

komsten of congressen. Voor het aanvragen 

van PE-punten kunnen formulieren via www.

arbeidsdeskundigen.nl worden gedownload. 

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar 

nvva@arbeidsdeskundigen.nl. Na ontvangst 

krijgt u binnen vijf werkdagen terugkoppeling 

op uw aanvraag.

Let op: niet alle activiteiten worden in de 

evenementenkalender op de website ver-

meld, maar alle geaccrediteerde activiteiten 

komen wel in een overzicht. Het aantal 

punten dat wordt toegekend is gebaseerd op 

werkelijk te besteden uren voor die activiteit. 

Dit wordt ingevuld op het aanvraagformulier. 

Ook hier staat 1 punt voor 2 uur.

Wanneer u als lid vindt dat aan een nog niet 

geaccrediteerde activiteit ook PE-punten 

verbonden zouden moeten worden, dan kunt 

u deze activiteit zelf toevoegen in uw certifi-

ceringsdossier, onder het tabje ‘mijn PE 

dossier’ via ‘eigen activiteit toevoegen’.

Hier dient u een aantal gegevens in te vullen 

inclusief het aantal besteedde uren. Ook hier 

wordt weer 1 punt voor 2 uur tijdsbesteding 

toegekend.

Certificeringstraject 
krijgt vorm 

HOBéON SKO, VERTROUWDE NAAM

Hobéon SKO is een vertrouwde naam als het gaat om persoonscertificering, zoals de 

certificering van arbeidsdeskundigen. We luisteren naar onze klanten, en hebben naar 

aanleiding daarvan met succes een verbeteringstraject ingezet”, vertelt Jos de Gooijer. 

“Dat werd onderstreept door de enquête die we ruim een jaar geleden hielden: we 

kregen een hoge respons en een positieve waardering van onze dienstverlening. Een 

opsteker die bevestigt dat we op de goede weg zitten. Bovendien verloopt de omzetting 

naar nieuwe certificaten nu goed, snel en probleemloos.”
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Inspiratie vanuit de wetenschap op het terrein van  

preventie, arbo en re-integratie. De uitdagingen  

van de komende 10 jaar. 

Met medewerking van de vrije Universiteit Amsterdam,  

Erasmus Universtiteit Rotterdam, UMCG Groningen,  

AMC Amsterdam/Coronel, Universiteit van Tilburg  

en andere hoogleraren. 

WWW.ARBEIDSDESKUNDIGEN.NL
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De rol van NEN bij certificeren
De	keuze	voor	NEN	is	belangrijk.	Op	het	nieuwe	certificaat	staat	het	NEN	stempel,	wat	kwaliteit	van	het	
certificeringssysteem	borgt.	

NEN is Schemabeheerder voor het certificatieschema voor Arbeids-

deskundigen. In opdracht van NVvA beheert NEN het schema en 

samen met het College van Deskundigen worden afspraken 

gemaakt over de certificering en de geldende regels. Om te borgen 

dat de certificatie-onderzoeken op gestructureerde, uniforme wijze 

worden uitgevoerd, is het van belang om afspraken over de uitvoe-

ring te maken en deze vast te leggen. In een certificatieschema zijn 

deze ‘spelregels’ voor certificatie tegen een bepaalde norm vastge-

legd. 

Deze spelregels gaan onder andere over de eisen die worden 

gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (in dit geval de 

auditors van Hobéon SKO en DNV GL), over de methode van beoor-

DNV GL: NIEUWE CI VOOR DE 
ARBEIDSDESKUNDIGEN

Als certificerende instelling speelt DNV GL een toonaange-

vende internationale rol. DNV GL helpt bedrijven in alle secto-

ren overal ter wereld om de veiligheid, duurzaamheid en 

prestaties van hun organisatie te optimaliseren door middel 

van certificering, verificatie, assessment en training. DNV GL is 

actief in meer dan 100 landen er werken ruim 18.000 mensen.

De certificatie van arbeidsdeskundigen past binnen het portfo-

lio persoonscertificatie van DNV GL. Naast arbeidsdeskundi-

gen certificeert DNV GL onder andere ook loopbaanprofessio-

nals, beroepscoaches en veiligheidskundigen. Wilt u zich 

aanmelden voor certificatie? Stuur een e-mail naar arbeids-

deskundigen@dnvgl.com of kijk op www.dnv.nl -> certificatie 

-> persoonscertificatie.

deling, de frequentie waarmee dit gebeurt en over bruikbare 

hulpmiddelen, zoals rekenmodellen.

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema’s en draagt 

zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast 

in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-onderzoeken. NEN 

certificeert dus zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform 

om certificatieschema’s op te zetten en te beheren.

Breed vertegenwoordigd
Evenals NEN-normen, komen ook de eisen die zijn vastgelegd in 

certificatieschema’s volgens vastgelegde procedures tot stand. NEN 

draagt zorg voor het samenstellen van de commissie (‘College van 

Deskundigen’), met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van 

de stakeholders. Het College van Deskundigen ‘Arbeidsdeskundi-

gen’ bestaat onder andere uit NVvA, DNV GL, Hobéon SKO en 

arbeidsdeskundigen met specifieke kennis op dit gebied. De spelre-

gels die worden vastgelegd in het certificatieschema worden op 

basis van consensus tussen de betrokken belanghebbenden vastge-

steld. NEN borgt dat voldaan wordt aan deze en andere eisen uit 

(inter)nationale NEN- en ISO-normen ten aanzien van de totstand-

koming en de inhoud van de certificatieschema’s.
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