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Ontwikkeling ISO 45001 opnieuw vertraagd

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

De ontwikkeling van de ISO 45001 is wederom vertraagd. Nadat de stemming
over de 1e DIS-versie negatief was verlopen, is het de ISO-normcommissie

Heeft uw bedrijf een

nog niet gelukt een 2e DIS-versie op te stellen.

ISO 14001:2015-

Lees verder over de nieuwe planning >>

certificaat?
Gebruik dan dit logo om uw

Verlichting inspectiefrequentie bij OHSAS 18001
Om in aanmerking te komen voor de verlichting van de inspectiefrequentie, is
het van belang dat zowel het KvK-nummer als de vestigingsnummers van de
OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties zijn vastgelegd in de database van
SCCM.

omgeving te laten weten dat u
één van de koplopers bent. U
kunt het gebruiken gebruiken
op uw website, e-mails,
briefpapier e.d.

Lees hier hoe u deze gegevens kunt aanleveren >>

Extra adviseursmiddag over ISO 14001:2015
SCCM organiseert op 2 februari 2017 weer een adviseursmiddag over de
eerste ervaringen met de nieuwe ISO 14001-norm. De bijeenkomsten zijn
bedoeld voor adviseurs op het terrein van milieu- en

Download het logo hier >>

arbomanagementsystemen die al bekend zijn met de norm.
Kijk hier voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden >>

Informatieblad naleving

Actualisatie documenten mijn.sccm

wet- en regelgeving
gesplitst

RSS

Al enige tijd werken we aan een grote actualisatieslag van de documenten op
mijn.sccm. Als gebruiker heeft u misschien al in de publicatie-updates diverse
wijzigingen langs zien komen. Het betreft vooral milieu-documenten.
Lees verder over deze actualisatieslag >>

Het gecombineerde
informatieblad naleving arboen milieuwet- en regelgeving
wordt gesplitst in twee
afzonderlijke informatiebladen,

Informatieblad arbowet- en regelgeving
Het gecombineerde informatieblad naleving arbo en milieu wet- en
regelgeving is voor arbo aangepast. Van het arbodeel is een apart
informatieblad gemaakt.
Lees hier wat er is gewijzigd en waar u het nieuwe informatieblad kunt
downloaden >>

Nieuw op mijn.sccm: Overzicht arbowetgeving
Organisaties die toegang hebben tot het arbodeel van mijn.sccm kunnen een
overzicht downloaden van de belangrijkste arbowet- en regelgeving. De
informatie is gerangschikt per thema en onderwerp.
Lees verder >>
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één voor milieu en één voor
arbo. Het informatieblad voor
arbo is klaar. Die over milieu
wordt binnenkort verwacht.
Download hier het
Informatieblad naleving
arbowet- en regelgeving »

