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OPROEP: Hoe borgen bouwbedrijven de veiligheid bij
onderaannemers?

SCCM zoekt OHSAS 18001-gecertificeerde bouwbedrijven die met ons een

best practice willen maken over hoe zij de veiligheid bij onderaannemers

en/of ZZP’ers borgen. Interessant is daarbij hoe wordt omgegaan met

onderaannemers die op de bouwplaats onder eigen leiding activiteiten

uitvoeren. Maar ook met onderaannemers die onder de leiding van het

bouwbedrijf zelf vallen. Wilt u meewerken aan deze best practice, stuurt u

dan een e-mail naar esther.vannispen@sccm.nl.

Webinar herziening ISO 14001 succesvol!

De grote belangstelling voor de herziening van de ISO 14001-norm bleek uit

het grote aantal deelnemers dat zich heeft aangemeld voor een webinar dat

wij op 25 maart organiseerden. In de eerste uren na de aankondiging van

het webinar meldden zich al ruim 70 personen aan, dit aantal groeide later

tot bijna 200.

Lees verder over de inhoud van het webinar >>

Ontwikkeling ISO 45001 (opvolger OHSAS 18001)

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de ISO-werkgroep een eerste working

draft (WD) voor de opvolger van OHSAS 18001 heeft voorgelegd aan de

nationale normcommissies. Het gaat om een eerste ruwe opzet die nog niet

compleet is ingevuld.

Lees verder over de working draft >>

OHSAS 18001-auditors bespreken tijdens de auditordagen
het binnenklimaat en gevaarlijke stoffen op de werkplek

Het binnenklimaat en gevaarlijke stoffen op de werkplek waren de

onderwerpen van de jaarlijkse auditordagen voor OHSAS 18001, die SCCM in

februari organiseerde. 48 auditors van certificatie-instellingen zijn tijdens

twee dagen aanwezig geweest.

Lees verder over de besproken cases en het verslag >>

Webinar over PSA (Psycho Sociale Arbeidsomstandigheden)

Na het succesvolle eerste webinar over de herziening van ISO 14001 is het

voornemen om op 17 juni a.s. een webinar te houden over een inhoudelijk

arbo-onderwerp. PSA is een arbothema dat bij veel organisaties speelt maar

het is voor veel organisaties moeilijk hier een goede invulling aan te geven.

Tijdens het webinar gaan we in op onder meer de wettelijke eisen en de

praktische aanpak. Het webinar staat gepland voor dinsdag 17 juni om 15.00

uur. Het onderwerp is nog onder voorbehoud, maar reserveer de datum vast

in uw agenda. Binnenkort ontvangt u van ons een e-mail met daarin de link

voor aanmelding.

Nieuwe documenten op mijn.sccm

De afgelopen weken zijn er drie nieuwe documenten op mijn.sccm geplaatst.

Lees hier om welke documenten het gaat >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Informatieblad interne
audits nu ook in het
Engels

Het informatieblad interne

audits is vertaald en nu ook

beschikbaar in het Engels:

Information about performing

internal audits. In het

informatieblad wordt het

interne auditproces stapsgewijs

toegelicht. Leest u liever de

Nederlandse versie, klik dan

hier.
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