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ISO 14001 op weg naar FDIS-fase
Tot 28 november 2014 konden de ISO-leden (waaronder NEN) hun reactie
op de ISO/DIS 14001 indienen. Daarbij moest ook een stem worden
uitgebracht over het wel of niet overgaan naar de FDIS-fase.
Lees verder over ISO/DIS 14001 >>

NIEUW Best Practice
BAM Infra over veilig
werken op de
bouwplaats
Veiligheidsrisico’s zijn

Ontwikkeling 2e CD-versie voor ISO 45001

onlosmakelijk verbonden aan
de bouw. Deze zijn wel

Tot half oktober 2014 konden commentaren op de ISO/CD 45001 worden

beheersbaar, alhoewel dat met

ingediend. Er is veel commentaar ingediend. Dit was ook wel te verwachten

veel onderaannemers een extra

bij de ontwikkeling van een belangrijke norm waarbij veel landen aan de

uitdaging is. Hoe zorg je als

ontwikkeling bijdragen.

aannemer dat zowel het eigen

Lees verder over ISO/CD2 45001 >>

als het ingehuurde personeel
zich houdt aan de

Webinar PsychoSociale Arbeidsbelasting in de praktijk

veiligheidsregels?

Op 3 februari organiseert SCCM het webinar PSA in de praktijk. Dit webinar
is een vervolg op ons eerste webinar over PSA waarin vooral de wettelijke
eisen zijn belicht.
Lees meer over dit GRATIS webinar en hoe u zich kunt aanmelden >>

Weer een CI geaccrediteerd voor OHSAS 18001
Er is weer een certificatie-instelling (CI) geaccrediteerd voor OHSAS 18001.

Download hier de best
practice >>

Het betreft het Nederlands Certificatie Instituut (NCI).
Lees meer over de accreditatie van NCI >>

Webinar Van OHSAS

Nieuwe publicatie mijn.sccm
Onze nieuwste publicatie op mijn.sccm betreft de blootstelling aan

18001 naar ISO 45001
gemist?

gevaarlijke stoffen.

Om het webinar te bekijken

Lees hier hoe u deze publicatie kunt downloaden >>

klik op onderstaande link.
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