Management of change (MOC)

MANAGEMENTSYSTEMEN
Milieu, Arbo

Bedrijven zijn dynamisch en voeren voortdurend veranderingen door om zo hun
marktpositie en bedrijfsprocessen te verbeteren. Met het doorvoeren van
veranderingen loopt een bedrijf het risico niet meer te voldoen aan wet- en
regelgeving en het (gecertificeerde) managementsysteem. Ook kan door
veranderingen de veiligheid in het geding komen. Het is dus van belang dat de
geplande veranderingen/wijzigingen in dit kader een toetsing doorlopen.
Management of change (MOC of beheersing van wijzigingen) zal daarom goed
georganiseerd moeten worden.
Zijn er meer redenen voor MOC?
Bedrijven die gevaarlijke stoffen hebben, kunnen te maken krijgen met het Besluit risico’s zware
ongevallen (Brzo) 2015 en/of artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wetgeving verplicht
bedrijven om een veiligheidsmanagementsysteem te onderhouden. Een vast onderdeel van zo’n
managementsysteem is “management of change”. De beheersing van wijzigingen is ook een
belangrijk onderwerp dat terugkomt in de normen OHSAS 18001, ISO 14001 en NTA 8620.
De Inspectie SZW en de Omgevingsdiensten controleren of bedrijven de arbo- en milieuwetgeving
naleven. Compliance management is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Er wordt steeds meer verwacht dat bedrijven het voldoen aan de wet- en
regelgeving en andere afspraken organiseren.

De werkwijze
Indien er bij uw bedrijf nog geen of een onvolledige MOC-procedure aanwezig is, dan wordt deze in
samenspraak met u opgezet. Het is namelijk van belang dat voor iedereen duidelijk is welke
veranderingen meer aandacht behoeven en hoe de veranderingen worden gerealiseerd. Daarbij
wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de aanwezige managementprocessen. De MOCprocedure kan bijvoorbeeld samenvallen met de benodigde (financiële) goedkeuring van de directie
voor projecten en investeringen.
Afhankelijk van de interne capaciteit van de organisatie kan de ondersteuning bij MOC bestaan uit de
totale begeleiding van veranderingen of de uitvoering van een deel van de procedure. Dit kan
betekenen dat BMD Advies Rijndelta de toetsing aan arbo- en milieuwetgeving, omgevingsvergunning en normen zoals PGS 15, PGS 30, NRB en NeR uitvoert of de arbeidsrisico’s analyseert.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
BMD Advies Rijndelta heeft ervaren adviseurs in dienst en gecertificeerde HVK’ers. Wij kiezen voor
een langdurige relatie met onze klanten. Dit betekent dat onze adviseur uw bedrijf kent en bij een
vraag in staat is om snel en gedegen een advies te geven dat toegespitst is op uw specifieke situatie.
Deze werkwijze past bij ondersteuning van management of change in organisaties.
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