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Overgang naar ISO 14001:2015

Organisaties met een ISO 14001-certificaat hebben na de publicatie van de

nieuwe ISO 14001-norm drie jaar om naar de nieuwe norm over te stappen.

Dit neemt niet weg dat er organisaties zijn die zich nu al aan het

voorbereiden zijn op de nieuwe norm.

Lees verder over de nieuwe ISO 14001-norm >>

2e CD-versie ISO 45001 gepubliceerd

Zoals verwacht is eind maart de nieuwe CD-versie van de ISO 45001

gepubliceerd.

Lees verder over de 2e CD-versie >>

SCCM over rol communicatie binnen ISO 45001

Op 31 maart en 1 april heeft SCCM gesproken op het congres ‘Veiligheid?

Zoek het ff zelf uit’ van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

(NVVK). Op de eerste dag stond de communicatie binnen een

arbomanagementsysteem centraal op de tweede dag is stilgestaan bij de rol

van communicatie binnen ISO 45001.

Lees verder en bekijk beide presentaties >>

Webinar PGS 15 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Op 9 april hebben we een webinar georganiseerd over de wijze waarop de

PGS 15 kan worden geïmplementeerd. Dit webinar was speciaal voor

gebruikers van mijn.sccm.

Bent u geregistreerd bij mijn.sccm, klik hier voor het webinar>>

Nieuw op mijn.sccm

Naast het overzicht wijzigingen wet- en regelgeving jul-dec 2014 is er een

document over de RI&E gepubliceerd. Elke werkgever in Nederland is

verplicht een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te stellen met een

bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). Maar wat zijn precies de wettelijke

eisen?

Lees verder >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Jaarverslag 2014 SCCM
beschikbaar

Onlangs is het jaarverslag van

SCCM over 2014 gepubliceerd.

In het verslag leest u de

belangrijkste resultaten over

2014 en achtergrondinformatie.

Klik hier >>
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