
Periodiek wordt door de inspectie-instelling getoetst of uw onderneming aan de eisen  

van het SNA-Keurmerk voldoet. Nu vindt er een herziening van de norm NEN 4400-1 plaats. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze nieuwe norm in per 1 februari 2023. 

De doelstelling van deze herziening is dat niet standaard alle normelementen met dezelfde  

aandacht worden getoetst. Er is behoefte aan maatwerk.

Wat verandert er voor u?
Inhoudelijk gezien verandert er weinig. 
Als u momenteel aan de huidige normeisen 
voldoet, zal u dit op basis van de herziene 
norm naar verwachting ook doen. 
De opbouw van de inspectie wijzigt wel. 

Zo wordt met de herziening de norm in 
modules ingedeeld. Daarnaast wordt de 
verkorte inspectie vervangen door een 
vervolginspectie. Voortaan volgt er dus 
na een volledige inspectie een vervolg-
inspectie.

STICHTING NORMERING ARBEID

Herziening
SNA norm NEN 4400-1

De norm wordt in modules ingedeeld
• Module Algemeen 
• Module Ter beschikking stellen van arbeid 
• Module Aanneming van werk   

De volledige inspectie als nulmeting
•  Jaarlijks vindt er een volledige inspectie  

plaats: de “nul-meting”. 
•  Hierna volgt een vervolginspectie. Dit is  

maatwerk.

Vervolginspectie is maatwerk
De inhoud van de vervolginspectie is  
afhankelijk van onderstaande zaken tezamen: 
• Procedures
• Risico’s 
• Non-conformiteiten

“De herziene norm is meer risicogericht ingestoken.”



Altijd getoetst op de Module Algemeen
Elke onderneming wordt bij de volledige inspectie getoetst op de Module Algemeen. 
Afhankelijk van de activiteiten van de onderneming wordt daarnaast getoetst op de Module 
Ter beschikking stellen van arbeid en/ of op de Module Aanneming van werk.  

Welke procedures worden beoordeeld
• Procedure personeelsadministratie
• Procedure loonadministratie
•	 Procedure	financiële	administratie
• Procedure werk derden

Per categorie wordt gekeken of de procedure in opzet en bestaan aanwezig is. Tijdens het 
uitvoeren van een volledige inspectie wordt vastgesteld of deze procedure ook werkt.

Wat voor vervolginspecties zijn er?
• Toetsing Module Algemeen na 6 maanden *
•  Toetsing Module Algemeen & toetsing herstel non-conformiteiten en/of de van toepassing  

zijnde risico’s na 6 maanden
•  Toetsing op herstel non-conformiteiten en/of de van toepassing zijnde risico’s na 3 maanden  

& toetsing Module Algemeen na 6 maanden

Wat te doen om in aanmerking
te komen voor de minst  
intensieve vervolginspectie?
•  Zorg dat alle relevante procedures op  

schrift aanwezig zijn en dat deze werken.
• Zorg dat er geen non-conformiteiten zijn. 

Hoe wordt herstel aangetoond?
Als er dan toch afwijkingen zijn vastgesteld, is het 
van belang deze zo snel mogelijk te herstellen. 
Herstel van non-conformiteiten, die zijn vast-
gesteld middels een steekproef, worden met de 
4-O systematiek opgelost. Deze wijze van herstel 
is al op 1 januari 2022 ingevoerd.

Meer informatie is te vinden op:

www.normeringarbeid.nl
* Een verlaagde inspectie-frequentie blijft ook bij de herziening mogelijk.
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