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Overgang naar ISO 45001 komt goed op gang

Ruim 10% van de OHSAS 18001-certificaathouders is al overgestapt naar ISO

45001. In de database van SCCM staan nu 38 ISO 45001-certificaten

geregistreerd. Het totaal aantal ISO 45001/OHSAS 18001 certificaten is 374.

Lees verder over de stand van zaken >> 

NU AANMELDEN: Webinar Blootstelling gevaarlijke stoffen

                    

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat sterk in de belangstelling, omdat

het een belangrijke oorzaak is voor beroepsziekten. Denk bijvoorbeeld aan

chroom-6. Wat is eigenlijk de wetgeving rond gevaarlijke stoffen en wat moet

je als bedrijf voor je medewerkers regelen? Wim van Alphen, specialist op dit

gebied, vertelt u hier meer over in een webinar exclusief voor gebruikers van

mijn.sccm. Het webinar vindt plaats op 21 maart. 

Meer informatie en aanmelden voor het webinar >>

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

voorwaarden en het registratieformulier >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Best practice: Register
van compliance-eisen
bij geïntegreerd
managementsysteem
bij VDL Steelweld

In deze best practice vertellen

Bart Kraker, QA/QC-coördinator

en Frank Gruyters, Safety

engineer over het

geïntegreerde

managementsysteem en hoe zij

het register van compliance

issues hebben opgepakt.

Download de best practice

hier  
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Informatieblad normen en richtlijnen van toepassing op
certificatie

Bij de certificatie van milieu- en G&VW-managementsystemen wordt een

organisatie beoordeeld op basis van de ISO 14001-, ISO 45001- of OHSAS

18001-norm. Voor de uitvoering van de certificatiewerkzaamheden heeft een

certificatie-instelling daarnaast nog te maken met een groot aantal andere

normen en richtlijnen.

Lees verder over het informatieblad dat SCCM hierover heeft uitgebracht >>

Informatieblad ISO 14001 voor toezichthouders

De aanwezigheid van een ISO 14001-gecertificeerd

milieumanagementsysteem betekent dat er veel informatie beschikbaar is die

interessant is voor toezichthouders. Er is bijvoorbeeld een overzicht van de

van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De organisatie moet zelf

controleren of de wetgeving wordt nageleefd. SCCM heeft een informatieblad

opgesteld met een overzicht van eisen uit de ISO 14001-norm die interessant

zijn voor een toezichthouder.

Lees verder over dit informatieblad >>

Bijna alle certificaten over naar ISO 14001:2015

Op 15 september 2018 liep de termijn voor de overgang naar ISO

14001:2015 af. Op dat moment bleek een groot aantal organisaties (circa

650) nog niet overgestapt te zijn naar de nieuw norm. Voor deze organisaties

was het ISO 14001:2004 certificaat niet meer geldig.

Lees verder over de stand van zaken >>

Nieuw op mijn.sccm

De overzichten gewijzigde wet- en regelgeving voor milieu en arbo over de

tweede helft van 2018 zijn gepubliceerd. Twee keer per jaar informeren we de

gebruikers van mijn.sccm over de belangrijkste wijzigingen in wet- en

regelgeving. 

Bent u al geregistreerd voor mijn.sccm? Klik dan hier >>

Bent u nog niet geregistreerd? Klik dan hier voor de voorwaarden en het

registratieformulier >>

Nieuw op mijn.sccm:
samenvattingen wet- en
regelgeving

SCCM publiceert regelmatig

nieuwe samenvattingen van

wet- en regelgeving.

Wilt u ook gebruikmaken van

mijn.sccm?

Klik hier voor de

voorwaarden >>

afmelden nieuwsbrief | wijzig uw gegevens | doorsturen | contact 
© 2019 SCCM

https://www.sccm.nl/nieuws/informatieblad-normen-en-richtlijnen-van-toepassing-op-certificatie
https://www.sccm.nl/nieuws/informatieblad-iso-14001-voor-toezichthouders
https://www.sccm.nl/nieuws/bijna-alle-certificaten-over-naar-iso-140012015
https://mijn.sccm.nl/content/2018-wijzigingen-wet-en-regelgeving-milieu-jul-dec-2018
https://mijn.sccm.nl/
https://mijn.sccm.nl/
https://mijn.sccm.nl/
https://mijn.sccm.nl/
https://sccm.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=72c04c7315&e=b5ce5814e4&c=784723e94a
https://sccm.us4.list-manage.com/profile?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=72c04c7315&e=b5ce5814e4
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=784723e94a&e=b5ce5814e4
mailto:info@sccm.nl

	mailchi.mp
	Overgang naar ISO 45001 | Webinar Blootstelling gevaarlijke stoffen en meer...


