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2e DIS-versie ISO 45001 gepubliceerd!

Eindelijk is het zover, de 2e DIS-versie van de ISO 45001 is gepubliceerd!

ISO 45001 gaat de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen

vervangen. Ten opzichte van de 1e DIS-versie van februari 2016 zijn er geen

fundamentele veranderingen. SCCM heeft het informatieblad over de

invoering van ISO 45001 en de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001

aangepast aan de 2e DIS-versie.

Download hier het infoblad en lees meer over de planning >>

NU AANMELDEN: webinar 2e DIS-versie ISO 45001

Op 15 juni 2017 organiseert SCCM een GRATIS webinar over de 2e DIS-versie

van ISO 45001. Tijdens het webinar presenteren we de belangrijkste

wijzigingen in de ISO/DIS 45001.2 en wat u het beste kunt doen als u het

OHSAS 18001-certificaat tijdens de transitie nog wilt behouden. 

Lees meer over het webinar en meld u nu aan >>

De positie van ISO-normen bij MVO

ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, CO2-Prestatieladder, GRI, FSC,

Milieukeur, Ecolabel… zomaar wat voorbeelden van certificaten en

keurmerken die worden gebruikt om (onderdelen van) MVO-beleid

aantoonbaar te maken. Vaak worden bij de inkoop van producten en diensten

certificaten gevraagd om de kwaliteit van onderdelen van het MVO-beleid aan

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Wat vindt u van onze
nieuwsbrief?

Wij willen graag uw mening

weten over onze nieuwsbrief en

wat wij kunnen verbeteren om

u beter te informeren. Daarom

ontvangt u volgende week een

korte vragenlijst van ons. U

helpt ons enorm met uw

antwoorden en suggesties!

Wilt u de vragen nu vast

beantwoorden, klik dan hier

»
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te tonen. Maar het is niet altijd duidelijk hoe de verschillende certificaten (of

keurmerken) zich tot elkaar verhouden en waar u op moet letten bij een

certificaat.

SCCM maakt u wegwijs >>

MVI en ISO 14001: hoe beoordeel je als inkoper een ISO
14001-certificaat?

Een ISO 14001-certificaat toont aan dat een organisatie zijn

milieumanagementsysteem op orde heeft. Als inkoper is het belangrijk het

ISO 14001-certificaat van een potentiële leverancier goed te kunnen

beoordelen. SCCM heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Het

stappenplan laat zien waar je op moet letten bij de beoordeling van het

certificaat.

Download hier het informatieblad en het stappenplan >>

ISO 20400-norm voor MVI gelanceerd

Op 18 mei is de internationaal vastgestelde norm ISO 20400 voor

maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) gelanceerd. De nieuwe richtlijn

biedt praktische handvatten bij het inrichten van een maatschappelijk

verantwoord inkoopproces. De richtlijn is afgestemd met de eisen uit de ISO

26000 – de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke

Verantwoordelijkheid van Organisaties) en de ISO 14001.

Lees verder over ISO 20400 >>
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Het gecombineerde

informatieblad naleving arbo en

milieu wet- en regelgeving is

aangepast. We hebben twee

aparte informatiebladen

gemaakt, één voor milieu en

één voor arbo. Op deze manier

kunnen we relevante

voorbeelden geven van milieu-

en arbowet- en regelgeving.
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