ISO 39001 Management Veiligheid Wegverkeer

De internationale standaard ISO 39001:2012 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor
verkeersveiligheid (Road Traffic Safety (RTS)). Elke publieke en private organisatie waarin verkeersveiligheid een rol
speelt - van bouw tot toerisme en onderwijs – kan met ISO 39001-certificering door Kiwa aantonen dat er alles aan
gedaan wordt om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
Wereldwijd overlijdt er elke 25 seconden iemand als gevolg van een verkeersongeval. Jaarlijks eist het verkeer over de hele wereld
1,35 miljoen dodelijke slachtoffers. Als uw organisatie verkeer ‘genereert’ – van goederenvervoer tot verkeer rondom een
bouwplaats – heeft u ook impact op de verkeersveiligheid. Met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 39001 en het
bijbehorende certificaat toont u aan dat uw organisatie zich inzet om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.
ISO 39001 stimuleert risicogebaseerd denken. Door in de gehele organisatie draagvlak te creëren en verkeersveiligheid te
verankeren in de bedrijfsstrategie zorgt u voor een veiligheidscultuur in uw organisatie. Dit zorgt niet alleen voor betere
verkeersveiligheid, maar help ook uw reputatie te verbeteren en vergroot het vertrouwen onder uw stakeholders.

Basis voor verkeersveiligheid in en rondom uw organisatie
In de norm ISO 39001 zijn de vereisten en richtlijnen beschreven voor een managementsysteem voor verkeersveiligheid. Aan de
orde komen onder meer:
Het ontwikkelen en implementeren van een passend beleid rondom verkeersveiligheid;
De ontwikkeling van doelstellingen en actieplannen rondom verkeersveiligheid;
Aspecten van verkeersveiligheid die de organisatie kan controleren of beïnvloeden.
De standaard ISO 39001 is zó opgebouwd dat de norm eenvoudig gebruikt kan worden naast andere normen voor
kwaliteitsmanagement, zoals ISO 9001 en ISO 14001.
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Waarom ISO 39001-certificering?
Verminder het risico op ongevallen: Door uw verkeersveiligheidsbeheer te beheren met ISO 39001, kunt u uw impact op
ongevallen en verwondingen verkleinen;
Toon maatschappelijke verantwoordelijkheid: Met ISO 39001 kunt u met stakeholders samenwerken en zo ongevallen
verminderen;
Kosten verlagen: Met een gecertificeerd ISO 39001-systeem kunt u de kosten van reparaties, verzekeringen en onderzoeken
verlagen;
Verminder het verzuim van medewerkers: Door het risico op ongevallen te verminderen, helpt ISO 39001 u om incidenten
waarbij werknemers betrokken zijn te verminderen;
Verbeter het vertrouwen van de klant: ISO 39001-certificering laat klanten zien dat u hun veiligheid serieus neem;
Verminder het risico op vervolging: Door het risico op ongevallen te verminderen, helpt ISO 39001 u de bijbehorende
juridische risico's te beperken;
Verbeter uw veiligheidscultuur: Door te werken volgens de ISO 39001 creëert u een netwerk van stakeholders en is het
eenvoudiger om gezamenlijk een veiligheidsaanpak op te zetten;
Verbeter uw processen: Met ISO 39001 kunt u het risico op bedrijfsonderbrekingen verminderen en het risico op klantenverlies
minimaliseren.

ISO 39001-certificering door Kiwa
Met ISO 39001-certificering laat u stakeholders zien dat u zich inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door hierbij samen te
werken met Kiwa kunt u uw verkeersveiligheidssystemen verbeteren, uw impact op ongevallen verminderen en uw reputatie
verbeteren. Een breed scala aan organisaties kan profiteren van ISO 39001, waaronder organisaties die mensen en goederen
vervoeren (zoals taxidiensten, busvervoer over de weg en verkooporganisaties), verkeer genereren (scholen, supermarkten,
bioscopen, openbare kantoren) of wegen ontwerpen en onderhouden.
Wilt u weten wat de toegevoegde waarde van ISO 39001-certificering is voor úw organisatie? Weet u niet zeker of u hiervan kunt
profiteren? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over!
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