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Vakblad Arbo:
"Certificatie houdt

Herziening ISO 14001 gaat naar volgende fase

scherp"

De stemming onder de ISO-leden in januari 2014 heeft als resultaat dat de

Dat is de titel van een artikel

volgende versie in het proces van de herziening een zogenaamde Draft

dat in de laatste editie van het

Standard wordt. De in oktober 2013 gepubliceerde versie was een

Vakblad Arbo verscheen. In dit

zogenaamde Committee Draft.

artikel komen drie hele

Lees verder over de ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001-norm >>

verschillende bedrijven aan het
woord die alle een OHSAS

SCCM webinar over verschillen tussen oude en nieuwe ISO
14001-norm

18001-gecertificeerd
arbomanagementsysteem
hebben. Zij vertellen waarom

Om de gecertificeerde organisaties tijdig te informeren over de gevolgen van

zij aan OHSAS 18001 zijn

de herziening van ISO 14001 gaat SCCM webinars organiseren. Het eerste

begonnen en vooral ook wat

webinar staat gepland voor dinsdag 25 maart van 15.00 - 16.00. Dan wordt

het hen meer oplevert dan

de opbouw van de nieuwe ISO 14001 uitgelegd en vergeleken met de

bijvoorbeeld VCA.

huidige ISO 14001.

Lees hier het volledige

Nu inschrijven >>

artikel >>

Eerste working draft ISO 45001 (opvolger OHSAS 18001)
De ontwikkeling van een ISO-opvolger van OHSAS 18001 is van start
gegaan. Eind december 2013 is een eerste ruwe versie van de norm in de
vorm van een working draft verspreid onder de Ieden van de ISOwerkgroep. De NEN normcommissie voor arbomanagementsystemen levert
de Nederlandse inbreng.
Lees verder over de ontwikkeling van ISO 45001 >>

Transparantiebenchmark: managementsystemen als basis
voor MVO
Bedrijven die hoger scoren op de Transparantiebenchmark van het Ministerie
van EZ maken vaker gebruik van ISO 14001 en/of OHSAS 18001.
Lees verder over managementsystemen en MVO >>

Informatieblad Milieuaspecten vernieuwd

“ISO 14001 is de
hoeksteen van MVO”
Zegt Gerard van Harten,

SCCM heeft het Informatieblad Milieuaspecten vernieuwd. Het informatieblad

voormalig president-directeur

is een handig hulpmiddel bij het identificeren van milieuaspecten en het

van chemiebedrijf Dow

bepalen welke aspecten een belangrijk effect kunnen hebben.

Benelux. Hij voorziet dat het

Lees verder over de belangrijkste wijzigingen >>

aantal ISO 14001-certificaten
zal blijven groeien, omdat het

Nieuwe publicaties mijn.sccm

een onderdeel is geworden van

Op mijn.sccm.nl publiceert SCCM onder andere informatie over (gewijzigde)

Lees meer over de visie van

wet- en regelgeving. Sinds begin van dit jaar hebben we twee nieuwe

Gerard van Harten »

documenten gepubliceerd:
• Samenvatting van de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit;
• Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving periode 1 juli t/m 31 december
2013.
Lees hier hoe u deze documenten kunt downloaden >>
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