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Aantal certificaten blijft groeien
Het aantal ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaten blijft ook de eerste helft

SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

van 2012 sterk toenemen. Het aantal ISO 14001- en OHSAS 18001certificaten is met respectievelijk 8% en 10% toegenomen.
Lees verder >>

Best practice:
Gedragsverandering
chauffeurs bij PostNL

Jaarverslag 2011 SCCM beschikbaar
Het jaarverslag van SCCM over 2011 is klaar. In het verslag leest u onder
andere hoeveel ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten er in
2011 zijn afgegeven en welke resultaten we hebben geboekt. We hebben het
jaarverslag deze keer in een mooi, nieuw jasje gestoken. Benieuwd?
Lees verder >>

Engelse vertaling certificatieschema’s
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de certificatieschema’s zijn

In deze best practice vertellen

geactualiseerd. Inmiddels is ook het schema voor ISO 14001 vertaald in het

Theun Lourens en Margriet van

Engels.

der Burg van PostNL hoe een

Lees verder >>

forse vermindering van de
CO2-uitstoot en

Nieuwe documenten mijn.sccm
In de afgelopen tijd zijn er weer veel nieuwe documenten toegevoegd aan

brandstofverbruik kon worden
gerealiseerd.

mijn.sccm. Klik hier voor een overzicht.
Lees verder >>

Binnenkort op mijn.sccm: relevante wetgeving per branche
Binnenkort breiden we mijn.sccm uit met overzichten van relevante
wetgeving per branche. We beginnen met overzichten voor drukkerijen en
bouwbedrijven. Andere branches volgen daarna.
Om toegang te krijgen tot deze documenten moet u geregistreerd zijn voor
mijn.sccm. Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u hier lezen hoe

Lees verder >>

registratie in zijn werk gaat en wat de voorwaarden zijn.
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Uw praktijkvoorbeeld
ook in een best
practice?
Wij zijn altijd op zoek naar
aansprekende
praktijkvoorbeelden waar we
een mooie best practice van
kunnen maken. Heeft u binnen
uw bedrijf zo'n voorbeeld waar
u andere bedrijven mee kunt
inspireren? Neem dan contact
op met SCCM.
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