
 

Ontvangt u deze e-mail van SCCM in vreemde opmaak of
zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie

SCCM nieuws
11 oktober 2013

> 2000ste ISO 14001-certificaat
> Voortgang herziening ISO 14001- en OHSAS 18001-norm
> Onderzoek ISO 14001 levert interessante inzichten
> Vervolg op onderzoeken ISO 14001 en OHSAS 18001
> Overzicht wijzigingen wet- en regelgeving op mijn.sccm
> Auditordagen databases aangevuld

2000ste ISO 14001-certificaat

Op 10 september was het zover,  de

bekendmaking van het bedrijf dat het 2000ste

ISO 14001-certificaat in Nederland in ontvangst

heeft genomen. Het was een mooie mijlpaal die

ook aan de vakbladen niet onopgemerkt voorbij

is gegaan. In MilieuMagazine, Kwaliteit in

Bedrijf, Chemie Magazine en het magazine van

Vereniging FME-CWM hebben interessante

artikelen gestaan over ISO 14001-certificatie.

Heeft u de artikelen gemist, dan kunt u ze hier

downloaden en op uw gemak nog eens nalezen.

Download hier de artikelen in de vakbladen >>

Voortgang herziening ISO 14001- en OHSAS 18001-norm

- Herziening ISO 14001-norm vertraagd.

- Werkprogramma in de maak voor OHSAS 18001.

Lees meer over de voortgang>>

Onderzoek ‘Toegevoegde waarde ISO 14001’ levert
interessante inzichten

551 ISO 14001-gecertificeerde organisaties

hebben in de periode mei-juli 2013 de digitale

vragenlijst ingevuld voor het onderzoek naar de

toegevoegde waarde van ISO 14001. De

resultaten geven zowel het belang van ISO

14001-certificatie als ook mogelijke

verbeteringen duidelijk weer. De resultaten in

één oogopslag, klik hier.

Lees meer over de resultaten >>

Vervolg op onderzoeken toegevoegde waarde ISO 14001 en
OHSAS 18001

Dit jaar heeft SCCM voor ISO 14001 en OHSAS 18001 onderzoeken

uitgevoerd naar de toegevoegde waarde. Beide onderzoeken hebben veel

nieuwe inzichten opgeleverd. De onderzoeksresultaten worden dit jaar met

de certificatie-instellingen en met de Colleges van Deskundigen voor ISO

14001 en OHSAS 18001 besproken. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de

hoogte van concrete acties die hieruit volgen.

Overzicht wijzigingen wet- en regelgeving op mijn.sccm

Er is weer een nieuw overzicht met de wijzigingen in wet- en regelgeving

beschikbaar. Het betreft wijzigingen in milieu- en arbowetgeving over de

periode januari tot en met juni 2013.

Lees verder >>

Auditordagen databases aangevuld

Jaarlijks organiseert SCCM voor auditors die werken voor de aangesloten

certificatie-instellingen zogenaamde auditordagen voor zowel ISO 14001 als

OHSAS 18001. Gedurende één dag worden cases besproken, ontwikkelingen

op wet- en regelgeving gepresenteerd en actuele thema’s uitgediept.

Lees verder over wat besproken is op de auditordagen >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Lees nu het ISO 14001-
magazine

Met onder andere:

Maarten de Hoog, DCMR

over toezicht 'nieuwe

stijl'

Inkopers aan het woord:

ISO 14001 wordt harde

inkoopeis

2000ste bedrijf met ISO

14001: Klantvraag leidt

tot breed

milieubewustzijn

Klik hier om het magazine te

downloaden in pdf-formaat.

Trotse medewerkers
2000ste bedrijf met ISO
14001

Stafier Holland bv heeft het

2000ste ISO 14001-certificaat

in Nederland ontvangen.

Natuurlijk zijn we bij Stafier op

bezoek geweest om te met

eigen ogen te zien hoe het er

bij het bedrijf aan toe gaat.

Directeur Adriaan Hartkoorn

vertelt waarom Stafier voor

ISO 14001 heeft gekozen. Klik

hieronder om het filmpje te

bekijken.
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