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NU AANMELDEN: Webinar Ongevalsonderzoek, waarom?

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

Traditioneel worden incidenten met acuut effect onderzocht waarbij direct
letsel ontstaat of had kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld als iemand van hoogte
valt, een last uit een kraan valt of als een bijtende stof over iemand heen
valt. Maar ongevalsonderzoeken zijn in meer situaties handig. Situaties die op
termijn kunnen leiden tot een slechtere gezondheid kunnen ook onderzocht
worden. Arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige Tamara Onos legt in dit
webinar uit waarom ongevalsonderzoeken ook in andere situaties handig zijn.

AGENDA webinars
najaar 2019
Ook in het najaar organiseert
SCCM weer interessante
webinars. Bijvoorbeeld het
Webinar
Milieuprestatiemeting op 10
oktober. Houd onze website in
de gaten, want binnenkort
vullen we de agenda verder
aan.
Ga naar de agenda >>

  
Aanmelden voor dit gratis webinar >>
Alleen voor organisaties geregistreerd bij mijn.sccm. Nog niet geregistreerd?
Kijk hier voor de voorwaarden.
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Recent heeft SCCM twee webinars georganiseerd waarin het onderwerp
circulaire economie (CE) centraal stond. Met voorbeelden is uitgelegd hoe je
als bedrijf kunt overstappen op het maken van circulaire producten. In het
tweede webinar is uitgelegd hoe een ISO 14001-managementsysteem kan
helpen bij circulair ondernemen. Veel info uit deze webinars is verwerkt in een
nieuw informatieblad Circulaire Economie met ISO 14001. Ook zijn links

Jaarverslag SCCM 2018

opgenomen naar achtergrondinformatie en bronnen met een checklist om

gepubliceerd

bijvoorbeeld grondstoffen te beoordelen.

Het jaarverslag van SCCM geeft
inzicht in de ontwikkeling van
ISO 14001, ISO 45001/OHSAS
18001 en ISO 50001 in
Nederland.
Download het jaarverslag
hier »

  
Download hier het informatieblad en bekijk hier de opnames van de webinars
>>

NIEUW: Best Practice over de toepassing van SDG’s

Verslagen Auditordagen
ISO 14001 en ISO
45001

Het begrip SDG’s (Sustainable Development Goals) raakt steeds verder

Tijdens de jaarlijkse

ingeburgerd. Het zijn 17 door de Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen

auditordagen is de inhoud van

die moeten leiden tot een eerlijke en duurzame wereld in 2030. Steeds meer

de normen besproken.

organisaties, zowel profit als non-profit gebruiken de SDG’s om hun acties op

Benieuwd hoe de auditoren de

het gebied van duurzaamheid te kiezen en te rapporteren. In het nieuwe

normen interpreteren? Lees de

informatieblad van SCCM over Circulaire Economie wordt ook de relatie met

verslagen of check de cases in

SDG’s gelegd. De nieuwe best practice laat zien hoe een ISO 14001-

onze database.

gecertificeerde organisatie de SDG’s gebruikt om duurzamer te worden.

Download de verslagen hier
»
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Download hier de nieuwe best practice >>

Nieuw op mijn.sccm
Samenvatting Verticaal transport: Het verticaal verplaatsen van lasten,
verticaal transport, gebeurt altijd onder invloed van de zwaartekracht. Het
risico van het vallen van de last tijdens verticaal transport is altijd aanwezig.
De wetgever heeft van oudsher regels en voorschriften opgesteld om de
risico’s in verticaal transport te beperken. Deze regels en voorschriften zijn
gericht op eisen aan materialen, omgeving en personen die zich bezig houden
met verticaal transport.

Download de samenvatting hier >>
Alleen voor organisaties geregistreerd bij mijn.sccm. Nog niet geregistreerd?
Kijk hier voor de voorwaarden.
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