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Ontwikkeling nieuwe ISO 14001-norm weer fase verder
In de nieuwsbrief van februari hebben we al gemeld, dat de volgende versie

Nieuwe publicatie
mijn.sccm

in de ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001-norm de status van ‘Draft
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Veel interesse voor OHSAS 18001 op beurs
Safety&Health@work)

aanmelden

Begin april 2014 heeft SCCM een workshop over OHSAS 18001 verzorgd op
de beurs Safety&Health@work. Het eerste deel van de workshop ging over
de essentie van OHSAS 18001, in het tweede deel werden de
praktijkervaringen van een OHSAS 18001-gecertificeerd bedrijf
gepresenteerd.
Bekijk hier de video’s van de workshop >>

Hoe gaan auditors om met gevaarlijke stoffen en PGS 15?
Jaarlijks organiseert SCCM voor auditors die werken voor aangesloten
certificatie-instellingen zogenaamde auditordagen. Tijdens deze dagen
worden cases besproken, ontwikkelingen op wet- en regelgeving
gepresenteerd en actuele thema’s uitgediept. Tijdens de auditordagen 2014
voor ISO 14001 stonden de thema’s gevaarlijke stoffen en PGS 15 centraal.

Ga naar mijn.sccm >>

Deze onderwerpen zijn natuurlijk niet alleen interessant voor auditors. Juist
ook bedrijven kunnen de cases gebruiken om te zien hoe auditors omgaan
met bepaalde problematiek.

Snel op de hoogte...

Lees verder >>

van de laatste ontwikkelingen?
Volg SCCM op Twitter!

Aantal ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaten blijft
groeien!
De positieve ontwikkeling van het aantal ISO 14001- en OHSAS 18001certificaten zet zich ook in 2013 door. Dit is te lezen in het jaarverslag van
SCCM over 2013.
Lees verder over de stijging van het aantal certificaten >>

Enthousiaste reacties op webinar PSA
Dit jaar is SCCM gestart met het verzorgen van webinars. Na het eerste
webinar over de herziening van ISO 14001 is in het tweede webinar
aandacht besteed aan een geheel ander onderwerp, namelijk PsychoSociale
Arbeidsbelasting (PSA). Ook voor een dergelijk onderwerp was de
belangstelling groot. Ruim 80 deelnemers hebben het webinar gevolgd.
Lees verder over het webinar PSA >>
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