Subscribe

Share

Past Issues

Translate

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

SCCM nieuws
12 december 2013
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SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

> NIEUW: Informatieblad Uitvoeren van interne audits
> Interview Maarten de Hoog, hoofd Haven en Industrie,

SCCM voor

> DCMR Milieudienst Rijnmond

certificatie-instellingen >>

Wordt lid van de groep SCCM_NL op Linkedin en neem deel aan de discussie
op: Adviseren/suggesties doen, waar ligt de grens voor een auditor?

Nieuw concept voor ISO 14001

Best practice: Succesvol

Eind oktober heeft de ISO-organisatie een tweede committee draft (CD2)

vertalen van beleid naar

van de ISO 14001-norm uitgebracht. De ISO-leden (waaronder NEN in

mede- werkers

Nederland) kunnen tot 23 januari 2014 commentaar geven. Op die datum
wordt ook gestemd over de vraag of deze CD-versie als basis kan worden
gebruikt voor een zogenaamde DIS-versie (Draft International Standard).
Lees verder over de DIS-versie >>

Hoe vertaal je beleid op
bijvoorbeeld arbogebied naar je
medewerkers? Van
Gansewinkel, een grote
afvalverwerker, legt in deze

Nieuwe OHSAS-norm wordt ISO 45001
Zoals deze zomer al gemeld wordt er een ISO-norm voor
arbomanagementsystemen ontwikkeld. Nu is het nummer bekend: ISO

best practice uit hoe zij dat
doen en hoe zij daar een flinke
besparing mee realiseren.

45001. >> Lees verder over ISO 45001
Lees verder over ISO 45001 >>

Veiligheidsmanagementsystemen bij BRZO-bedrijven
Het CCvD (Centraal College van Deskundigen) van SCCM voor ISO 14001
heeft besloten om een bijlage op te stellen bij het ISO 14001certificatieschema over de toepassing van het schema bij BRZO-plichtige

Energiemanagement

bedrijven. Op deze manier wordt duidelijkheid gegeven over bijvoorbeeld de

invoeren?

kwalificatie van auditors en de werkwijze van de certificatie-instelling bij
deze bedrijven.
Lees verder over veiligheidsmanagementsystemen >>

Denkt u erover om
energiemanagement binnen uw
organisatie in te voeren? Bekijk
dan bovenstaand filmpje van

Vervolgacties onderzoeken naar toegevoegde waarde ISO
14001 en OHSAS 18001
In 2013 is voor zowel ISO 14001 als OHSAS 18001 een onderzoek gedaan
naar de toegevoegde waarde die gecertificeerde organisaties ervaren. De
resultaten zijn aanleiding om extra aandacht te besteden aan een aantal
onderwerpen.
Lees verder over de vervolgacties >>

Artikelen in vakbladen naar aanleiding van het 2000e ISO
14001-certificaat
In verschillende tijdschriften is aandacht besteed aan het 2000e ISO 14001certificaat:
Milieu Magazine: ‘Mijlpaal voor borgingstool ISO 14001’
Metaalunie Magazine: 'Stafier Holland behaalt 2000e ISO 14001certificaat'
Chemie Magazine:´Klanten vragen ernaar´
Magazine FME-CWM: 'Elke dag minder verspillen met ISO 14001'
Kwaliteit in Bedrijf: 'Scherp blijven door certificatie'
Alle artikelen zijn hier te downloaden >>

NIEUW: Informatieblad Uitvoeren van interne audits
Interne audits zijn een belangrijk middel om het managementsysteem en de
prestaties te verbeteren. Ten onrechte worden interne audits soms als een
formaliteit binnen het managementsysteem gezien. SCCM heeft daarom het
informatieblad over het uitvoeren van interne audits vernieuwd.
Lees verder >>

Lees het interview met Maarten de Hoog, hoofd Haven en
Industrie bij DCMR Milieudienst Rijnmond, waarin hij pleit
voor een goede informatie-uitwisseling tussen bedrijf, ci en
overheid.
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Agentschap NL. In het filmpje
vertellen drie bedrijven
waarom zij
energiemanagement hebben
ingevoerd. Daarnaast komt aan
bod hoe Agentschap NL hierbij
kan ondersteunen.
Bekijk hier het filmpje >>
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