Certificeringstraject
krijgt vorm
Op 1 juli 2015 ging de nieuwe certificeringsregeling voor arbeidsdeskundigen in. Een belangrijke mijlpaal voor de beroepsgroep, die tot stand kwam
na zorgvuldige voorbereiding en uitvoerige raadpleging van de leden. Wat
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omzetting een feit is krijgen certificaathouders toegang tot hun eigen certificeringsdossier op het ledendeel van www.arbeidsdeskundigen.nl.
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“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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Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen

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.

Nederlandse Vereniging

NEN is Schemabeheerder voor het certificatieschema voor Arbeids-
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deze ‘spelregels’ voor certificatie tegen een bepaalde norm vastge-
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Evenals NEN-normen, komen ook de eisen die zijn vastgelegd in
Deze spelregels gaan onder andere over de eisen die worden

certificatieschema’s volgens vastgelegde procedures tot stand. NEN

gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (in dit geval de
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auditors van Hobéon SKO en DNV GL), over de methode van beoor-

Deskundigen’), met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van

Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen

de stakeholders. Het College van Deskundigen ‘Arbeidsdeskundigen’ bestaat onder andere uit NVvA, DNV GL, Hobéon SKO en
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arbeidsdeskundigen met specifieke kennis op dit gebied. De spelregels die worden vastgelegd in het certificatieschema worden op
basis van consensus tussen de betrokken belanghebbenden vastgesteld. NEN borgt dat voldaan wordt aan deze en andere eisen uit
(inter)nationale NEN- en ISO-normen ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud van de certificatieschema’s.

DNV GL: nieuwe CI voor de
arbeidsdeskundigen
Als certificerende instelling speelt DNV GL een toonaangevende internationale rol. DNV GL helpt bedrijven in alle sectoren 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-

WWW.ARBEIDSDESKUNDIGEN.NL

lio persoonscertificatie van DNV GL. Naast arbeidsdeskundigen certificeert DNV GL onder andere ook loopbaanprofessio-
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nals, beroepscoaches en veiligheidskundigen. Wilt u zich
aanmelden voor certificatie? Stuur een e-mail naar arbeidsdeskundigen@dnvgl.com of kijk op www.dnv.nl -> certificatie
-> persoonscertificatie.
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