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Ontwikkeling ISO 45001 op schema

 In zowel juli als september heeft de internationale ISO-werkgroep vergaderd

 over alle commentaren op de CD2-versie van ISO 45001. Daarbij heeft de

 ISO-werkgroep goede voortgang gemaakt. Wij verwachten de ISO/DIS

 45001 voor het einde van 2015.

Inventarisatie KvK-gegevens OHSAS 18001-certificaten

 OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties kunnen in aanmerking komen

 voor een lagere frequentie van inspecties door de Inspectie SZW. Een paar

 jaar geleden zijn daarvoor al de KvK-nummers geïnventariseerd. Voor

 Inspectie SZW is het van belang dat deze worden aangevuld met de

 vestigingsnummers uit de KvK-inschrijving.

Lees hier wat u als gecertificeerd bedrijf hiervoor moet doen >>

Vragen over de nieuwe ISO 14001?

 Heeft u vragen over de nieuwe ISO 14001? Bijvoorbeeld hoe je bepaalde

 eisen invult in de praktijk. Leg de vragen voor aan SCCM. Wanneer er

 voldoende vragen binnen zijn, organiseren wij een webinar om ze te

 beantwoorden.

Laat ons hier weten welke vragen u heeft >>

DEFINITIEF certificatieschema ISO 14001:2015 nu
 beschikbaar!

 SCCM heeft een nieuw certificatieschema ontwikkeld op basis van de

 herziene ISO 14001-norm, die op 15 september is verschenen. Eerder kon u

 het concept certificatieschema al downloaden, nu is ook de definitieve versie

 beschikbaar. Datzelfde geldt voor het Informatieblad overgang naar ISO

 14001:2015.

Download hier het definitieve certificatieschema en informatieblad >>

WEBINAR fysieke belasting

 Iedere werknemer heeft te maken met lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld

 het verplaatsen van producten. Spieren en gewrichten worden soms zo

 regelmatig gebruikt dat overbelasting op de loer ligt. Op 24 november

 organiseert SCCM voor mijn.sccm-gebruikers een webinar over fysieke

 belasting, waarin we ons specifiek richten op tillen, dragen, duwen en

 trekken.

Lees hier meer over dit webinar en hoe u zich kunt aanmelden >>

Mijn.sccm: Arbeidshygiënische strategie

 Onlangs hebben wij op mijn.sccm een samenvatting gepubliceerd over de

 arbeidshygiënische strategie. Bij het kiezen van maatregelen moet de

 arbeidshygiënische strategie gehanteerd worden om de

 arbeidsomstandigheden te verbeteren. De samenvatting bespreekt de

 wettelijke basis van deze strategie en wanneer de arbeidshygiënische

 strategie niet van toepassing is.

Lees hier of en hoe u deze samenvatting kunt downloaden >>

SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor

 certificatie-instellingen >>

Best practice: Hoe zet je
 een document-
beheersysteem op?

 Veel bedrijven zien op tegen

 het opzetten van een

 documentbeheersysteem. De

 normen ISO 9001, ISO 14001

 en OHSAS 18001/ISO 45001

 vragen een bedrijf hun

 documenten te beheersen.

 Deze best practice laat zien

 hoe dit heel praktisch kan.

Lees hier verder >>
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