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ISO 14001

> Mijlpaal in aantocht!
> Stand van zaken herziening ISO 14001-norm
> Onderzoek 'Toegevoegde waarde ISO 14001'

OHSAS 18001

> Stand van zaken herziening OHSAS 18001-norm
> Onderzoek ‘Toegevoegde waarde OHSAS 18001’
> Mijn.sccm binnenkort uitgebreid met OHSAS 18001

Mijn.sccm

> Nieuwe/geactualiseerde documenten

Mijlpaal in aantocht!

Binnenkort wordt het 2000e ISO 14001-certificaat in Nederland uitgereikt!

Welk bedrijf het gaat worden? Wij weten het nog niet, in elk geval wordt dat

bedrijf op een speciale manier in het zonnetje gezet!

Stand van zaken herziening ISO 14001-norm

De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft recent de

zogenaamde committee draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze CD-

versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor

milieumanagement. SCCM heeft de belangrijkste verschillen tussen de CD-

versie en de huidige ISO 14001-norm voor u op een rijtje gezet.

Lees over de verschillen >>

Onderzoek 'Toegevoegde waarde ISO 14001'

SCCM is gestart met het een digitaal onderzoek naar de toegevoegde

waarde van ISO 14001-certificatie. Alle bij SCCM geregistreerde organisaties

met een ISO 14001-certificaat krijgen per e-mail of schriftelijk een

uitnodiging om de digitale enquête in te vullen. De resultaten worden in

september verwacht.

Stand van zaken herziening OHSAS 18001-norm

Het Engelse normalisatie-instituut heeft voorgesteld om een ISO-norm voor

arbomanagementsystemen te ontwikkelen. Binnen ISO loopt hierover op dit

moment een stemming. Begin juli 2013 is de uitslag bekend. Wat gebeurt er

als de uitslag bekend is?

Lees verder over het vervolgtraject >>

Onderzoek ‘Toegevoegde waarde OHSAS 18001’

Begin 2013 is SCCM gestart met een onderzoek naar de toevoegde waarde

van OHSAS 18001-certificatie. Daarvoor zijn 148 telefonische interviews

gehouden met KAM-managers van OHSAS 18001-gecertificeerde

organisaties. De interviews zijn nu afgesloten. De planning is dat de

resultaten van het onderzoek voor de zomer bekend gemaakt kunnen

worden.

Mijn.sccm binnenkort uitgebreid met OHSAS 18001

In het najaar van 2012 heeft SCCM een onderzoek gedaan naar de

tevredenheid over mijn.sccm. Een van de verbeterpunten die naar voren

kwam, was de behoefte aan meer informatie over OHSAS 18001. Daarom

breidt SCCM mijn.sccm binnenkort uit met meer informatie over OHSAS

18001.

Lees meer over de uitbreiding van mijn.sccm

Nieuwe/geactualiseerde documenten mijn.sccm

In de afgelopen twee maanden zijn er zes documenten op mijn.sccm herzien

en geactualiseerd.

Klik hier voor het overzicht >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Energiebesparing in de
papiersector met ISO
50001

“Ons energiemanagement-

systeem draagt bij aan

energiebesparing”, Berry

Beulen, energiecoördinator bij

Sappi Nijmegen vertelt

waarom.

Lees hier waarom >>

Jaarverslag 2012

Het aantal organisaties met

een ISO 14001- en/of OHSAS

18001-certificaat is in 2012

wederom aanzienlijk gestegen.

Geïnteresseerd in meer

resultaten en ontwikkelingen

over het afgelopen jaar?

Lees hier ons jaarverslag

over 2012 >>
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