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ISO/DIS 45001 gepubliceerd!

 De Draft International Standard (DIS) van ISO 45001 is op 12 februari 2016

 gepubliceerd. ISO 45001 gaat OHSAS 18001 vervangen. Dit is de voorlaatste

 stap in de ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001-norm.

Lees hier verder over de ontwikkeling van ISO 45001 >>

Webinar ISO/DIS 45001, de verschillen met OHSAS 18001

 Op 8 maart 2016 organiseert SCCM een webinar over de Draft International

 Standard (DIS) van ISO 45001. De ISO/DIS 45001 is op 12 februari 2016

 gepubliceerd. ISO 45001 gaat OHSAS 18001 vervangen. Het webinar is

 gratis!

Meld u hier aan voor het webinar! >>

Auditors bespreken nieuwe ISO 14001-norm

 Elk jaar in januari organiseert SCCM de auditordagen voor ISO 14001. Ruim

 160 milieuauditoren van bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen

 hebben de ervaringen met de nieuwe ISO 14001-norm uitgewisseld door

 diverse cases te bespreken. Verder zijn de ontwikkelingen en wijzigingen in

 wet- en regelgeving besproken, inclusief de implementatie van de

 zogenaamde energie-audit uit de Energy Efficiency Directive. Wanneer het

 verslag is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen, wordt dit

 gepubliceerd op de website en kunt u terug lezen hoe auditoren bepaalde

 normelementen en situaties beoordelen.

Gebruikers positief over mijn.sccm!

 In december heeft SCCM onderzocht hoe gebruikers van gecertificeerde

 organisaties en certificatie-instellingen mijn.sccm beoordelen. Het opzoeken

 van details in wet- en regelgeving en kennisverhoging zijn de belangrijkste

 redenen om mijn.sccm te bezoeken. Gemiddeld 88% van de respondenten

 beoordeelt mijn.sccm als goed of uitstekend! Van de respondenten beveelt

 92% mijn.sccm aan bij collega’s.

Bent u nog niet geregistreerd voor mijn.sccm? Klik dan hier! >>

Mijn.sccm: Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving over de
 2e helft van 2015 nu beschikbaar!

 Twee keer per jaar publiceert SCCM via mijn.sccm.nl een overzicht van

 wijzigingen wet- en regelgeving. Onlangs hebben wij het overzicht gewijzigde

 wet- en regelgeving gepubliceerd over de periode van 1 juli t/m 31 december

 2015.

Lees hier of en hoe u het overzicht kunt downloaden >>

SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor

 certificatie-instellingen >>

OPROEP: Wilt u de
 beleidsverklaring voor
 ISO 14001 delen?

 Een beleidsverklaring is vanuit

 de norm verplicht. Als het goed

 is, bevat de beleidsverklaring

 de kritische punten van het

 strategische beleid en biedt het

 een kader voor het opstellen

 van doelstellingen. SCCM is op

 zoek naar voorbeelden van

 beleidsverklaringen met een

 goed detailniveau, om een best

 practice van te kunnen maken.

Wilt u uw beleidsverklaring

 met ons delen? Stuur ons

 een e-mail. >>

Mijn.sccm: Twee
 webinars over fysieke
 belasting

 Op 24 november en op 28

 januari heeft SCCM webinars

 georganiseerd over fysieke

 belasting. De eerste ging over

 tillen, dragen, trekken en

 duwen. De tweede over

 werkhouding en

 onderbelasting. De webinars

 geven zowel praktische

 informatie als inzicht in de van

 toepassing zijnde wet- en

 regelgeving.

Bent u geregisteerd bij

 mijn.sccm en heeft u een

 webinar gemist? Klik hier

 om in te loggen en de

 webinars te bekijken »
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