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ISO 14001 en OHSAS 18001 bij beursgenoteerde bedrijven

SCCM heeft op basis van de jaarverslagen over 2011 het gebruik van ISO

14001 en OHSAS 18001 bij beursgenoteerde bedrijven geanalyseerd. 

Lees verder >>

Inventarisatie KvK-nummers bij OHSAS 18001-organisaties

Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat ontvangen binnenkort een

brief  van hun certificatie-instelling of SCCM met de vraag of zij hun KvK-

nummer willen doorgeven via de website van SCCM.  Dan kan de Inspectie

SZW makkelijker bepalen welke bedrijven in aanmerking komen voor de

‘inspectievakantie’.

Lees verder >>

De voordelen van ISO 14001 en OHSAS 18001 op een rijtje

Wat zijn de zijn de voordelen van een ISO 14001- en/of een OHSAS 18001-

certificaat? Wat komt er kijken bij certificering? SCCM heeft de essentie en

de voordelen van ISO 14001 en OHSAS 18001 op een rijtje gezet in twee

compacte essentiebrochures. 

Lees verder >>

Herziening ISO 14001 van start

In maart van dit jaar is de ISO-werkgroep gestart met de herziening van de

ISO 14001-norm. De ISO 14001-norm krijgt een nieuwe opbouw volgens de

zogenaamde ‘High Level Structure’.

Lees verder >>

Nieuwe documenten mijn.sccm

In de afgelopen tijd zijn er twee nieuwe documenten toegevoegd aan

mijn.sccm. Klik hier voor een overzicht.

Lees verder >>

 

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Best practice: bewust
veiliger weken bij
GiesbersWijchen

In deze best practice vertelt

Wilfred Janssen, KAM-

coördinator bij GiesbersWijchen

hoe de ‘Veiligheidsman van de

week’ medewerkers op de

bouwplaats bewuster heeft

gemaakt van het belang van

veilig werken.

Lees verder >>

Uw praktijkvoorbeeld
ook in een best
practice?

Wij zoeken 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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