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Certificeren via HLS 
 
Zoals u inmiddels al heeft begrepen, is er binnen het ‘ISO-land’ iets nieuws ontwikkeld: de High 
Level Stucture (kortweg: HLS). De HLS is het uitgangspunt voor alle ISO-normen die vanaf 
september 2015 zijn of worden uitgegeven. In concreto hebben we het over de ISO 9001:2015 
(kwaliteitsmanagement) en ISO 14001:2015 (milieumanagement), die recentelijk zijn 
uitgegeven. ISO 27001-norm is al vanaf 2013 gepubliceerd conform de HLS-structuur. 
Binnenkort komt de ISO 45001:2016 (arbomanagement) uit, als vervanger van de OHSAS 
18001. En uiteraard volgen hierop nog meer vernieuwde ISO-normen (zoals de ISO 50001, 
energiemanagement). 
 
De HLS bestaat uit een vaste hoofdstukindeling die voor alle ISO-managementsystemen geldt. 
Elk nieuw ISO-systeem wordt dan als het ware “ingeplugd” in de HLS, wat veel dubbelingen en 
onduidelijkheden zal voorkomen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt 
om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren in één 
systeem (de HLS). 
Om u gericht te informeren hebben we in de bijlage een sectorspecifieke leeswijzer 
meegestuurd. Door het lezen van dit document zal u het een en ander duidelijk worden. 
Daarnaast willen wij u vragen om ook bij de NEN alvast de officiële vernieuwde normen op te vragen (www.nen.nl). Hieraan zijn wel kosten verbonden.  
 
Ieder bedrijf dat ISO-gecertificeerd is moet uiteindelijk werken conform de nieuwe HLS-
normen. Dat hoeft echter niet per direct te gebeuren, maar wel voor uiterlijk september 2018 
voor wat betreft de ISO 9001 en 14001. Velen van u hebben al bij ons aangeven snel te willen 
overschakelen op het HLS-systeem, omdat dit het bedrijf veel voordeel oplevert. Andere 
hebben hier nog geen keuze in gemaakt. Om u zo goed mogelijk te helpen bij uw keuze, zal 
Brigitta Koppenol u binnenkort bellen om een afspraak te maken met Peter Tegel voor een 
oriënterend gesprek (duur: ongeveer 1 uur). Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. Hij 
zal een korte toelichting geven op de werking van het nieuwe HLS-systeem en met u bekijken 
welke overgangsperiode voor uw bedrijf het beste is. 
 
Mocht deze mail u hebben overtuigd om nu al aan de slag te gaan, laat ons dit dan even 
weten. Dan zullen wij u met voorrang inplannen voor een oriënterend gesprek. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Brigitta (020 – 543 56 85) of deze mail reply-en. 
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