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> OHSAS 18001 leidt tot betere arboprestaties!
> Mijn.sccm nu ook voor OHSAS 18001-gecertificeerden!
> OHSAS 18001 wordt ISO-norm
> Auditordagen 2013 ISO 14001 en OHSAS 18001
> ISO 14001 in de grafische sector
> Tijd voor een feestje!

OHSAS 18001 leidt tot betere arboprestaties!

Dat is de conclusie van het telefonische onderzoek onder OHSAS 18001-

gecertificeerde organisaties begin dit jaar. In totaal zijn 147 bedrijven en

organisaties ondervraagd. Zowel de antwoorden op de kwalitatieve als de

kwantitatieve vragen maken de toegevoegde waarde van een

arbomanagementsysteem goed zichtbaar.

Lees verder over de resultaten van het onderzoek >>

Mijn.sccm nu ook voor OHSAS 18001-gecertificeerden!

Op mijn.sccm hebben tot nu toe alleen samenvattingen van milieuwet- en

regelgeving gestaan. SCCM heeft mijn.sccm nu uitgebreid met

samenvattingen van arbowetgeving. Mijn.sccm is tegelijkertijd toegankelijk

gemaakt voor OHSAS 18001-auditors en OHSAS 18001-gecertificeerde en

bijna-gecertificeerde organisaties.

Lees verder over mijn.sccm en OHSAS 18001 >>

OHSAS 18001 wordt ISO-norm

De ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen start in

het najaar van 2013. Dit is het resultaat van een stemming onder ISO-leden

(waaronder NEN in Nederland). De nieuwe norm wordt niet eerder dan 2016

verwacht. In Nederland heeft NEN een normcommissie opgericht die inbreng

van Nederland levert. De OHSAS 18001-norm wordt tegen die tijd

ingetrokken. De nieuwe ISO-norm krijgt een ander nummer, omdat ISO het

nummer 18000 al gebruikt voor een geheel ander onderwerp. Via onze

nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Auditordagen 2013 ISO 14001 en OHSAS 18001

Elk jaar worden door SCCM ‘Harmonisatiedagen’ georganiseerd: de

Auditordagen. Tijdens deze dagen bespreken we met auditors situaties uit de

praktijk, vaak gaan deze over de interpretatie van eisen uit de normen. De

verslagen van de Auditordagen 2013 zijn recent gepubliceerd. Hierin vindt u

de besproken cases met antwoorden terug. Benieuwd waar de discussies

over gegaan zijn?

Lees verder over de onderwerpen >>

ISO 14001 in de grafische sector

Binnen de grafische sector worden ook ISO 14001-certificaten op niet

accrediteerde basis uitgegeven. Dit kan tot verwarring leiden over de status

van het certificaat. Een certificatie-instelling met de erg op SCCM gelijkende

naam SGCM geeft deze certificaten uit, maar is niet geaccrediteerd door de

Raad voor Accreditatie (RvA).

Lees verder over wat dit betekent >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Tijd voor een feestje!

Het 2000ste ISO 14001-certificaat is

bijna een feit! Het blijft nog even

spannend, welk bedrijf het 2000ste

ISO 14001-certificaat mag gaan

ontvangen. Wat in elk geval wel

duidelijk is, is dat we deze mijlpaal

niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

In september lanceren we een

campagne rond het 2000ste ISO

14001-certificaat waarmee we de

aandacht vestigen op de toegevoegde

waarde van het certificaat. In een

digitaal magazine dat we breed zullen

verspreiden, komen bedrijven,

overheden en certificatie-instellingen

aan het woord. Maar ook verschijnen

er artikelen in verschillende branche-

en vakbladen. U kunt de campagne

herkennen aan beeldmerk boven dit

artikel.

Nieuw op mijn.sccm!

In de Arbeidstijdenwet zijn eisen

vastgesteld aan werk- en rusttijden

waaronder werk op zondag,

nachtdienst en aanwezigheidsdienst.

De samenvatting is te downloaden via

mijn.sccm.
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