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Van ISO High Level Structure
(HLS) naar ISO Harmonized
Structure (HS)
Sinds 2012 worden alle ISOmanagementsysteemnormen
opgezet volgens de zogenaamde
ISO High Level Structure (HLS).
Recent is door ISO een beperkte
revisie van de HLS vastgesteld.
Onderdeel van de revisie is ook een
nieuwe naam: ISO Harmonized
Structure (HS).
» Lees verder over de belangrijkste
wijzigingen in de HLS

Het maken van een register wet- en regelgeving of een compliance register in
het kader van de Omgevingswet kan een lastige klus zijn. Hoe haal je uit de wet
de voorschriften die voor jou van toepassing zijn? Hiervoor ontwikkelen wij een
informatieblad met stappenplan. In ons webinar van 15 juni vertellen wij u
hier alles over. U krijgt het informatieblad na inschrijving voor het webinar
ongeveer een week van tevoren toegestuurd. We lichten de stappen tijdens het
webinar kort toe waarna er ruimte is voor vragen.
» Meld u hier aan voor dit gratis webinar

Op 18 mei heeft SCCM een webinar georganiseerd over de Omgevingswet in
drie delen. Heeft u dit webinar gemist? Dan kunt hier de opname terugkijken.

Bas Sorgdrager, bedrijfsarts in de praktijk, vertelt tijdens het webinar op 24 juni
hoe een bedrijfsarts en andere arbodeskundigen kunnen helpen bij gezond en
veilig werken in een organisatie. Wat de bedrijfsarts wettelijk voor u moet doen
en hoe de bedrijfsarts kan helpen bij het voorkomen van beroepsziekten of
werkgerelateerde gezondheidsklachten.
» Meld u hier aan voor dit gratis webinar

Test hier uw kennis van milieu- en
G&VW-wet- en regelgeving!
Elk jaar leggen we tijdens de
jaarlijkse auditordagen, de auditoren
van certificerende instellingen een
aantal vragen voor om hun kennis
van wet- en regelgeving te toetsen.
Dit jaar waren het 5 vragen over
milieuwetgeving en 5 vragen over
wetgeving gerelateerd aan gezond
en veilig werken. Benieuwd welke
vragen we gesteld hebben, of
benieuwd of u zelf de antwoorden op
de vragen weet? Doe nu de test. U

de vragen weet? Doe nu de test. U
krijgt na het invullen van de vraag
het goede antwoord te zien met
daarbij een toelichting op het
antwoord.
» Doe nu de test!

Wat kunt u allemaal vinden op mijn.sccm?
De website mijn.sccm.nl bevat veel informatie over wettelijke eisen en blijft
gestaag groeien. U vindt er onder andere samenvattingen van wet- en
regelgeving en overzichten van gewijzigde wet- en regelgeving op het
gebied van arbo en milieu.
» Wilt u weten welke documenten op mijn.sccm staan? Download dan hier
het overzicht.
Mijn.sccm is het besloten deel van de website van SCCM. Om gebruik te
kunnen maken van mijn.sccm, moet u zijn geregistreerd.
» Kijk hier of u in aanmerking komt voor registratie en hoe u zich kunt
aanmelden.

Webinar agenda

Nieuw op mijn.sccm

Dit voorjaar organiseert SCCM
weer interessante webinars.

Samenvatting Omgevingswet

Webinar Omgevingswet in het
register wet- en regelgeving

Webinar Rol van de bedrijfsarts
in G&VW-managementsysteem

Webinar gemist? Kijk hier de
webinars terug die SCCM
eerder heeft georganiseerd.

Benieuwd wat er nog meer te
vinden is op mijn.sccm? Een
overzicht van alle documenten
op mijn.sccm kunt u hier
downloaden.

eerder heeft georganiseerd.

Bekijk het volledige overzicht
Ga naar de agenda
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