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Overgangstermijn van OHSAS 18001 naar ISO 45001 afgesloten 
Op 1 oktober 2021 is de termijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar ISO
45001 geëindigd. De OHSAS 18001-norm is ingetrokken en certificaten op
basis van OHSAS 18001 zijn verlopen. Inmiddels hebben ook zo goed als alle
organisaties met een bij SCCM geregistreerd OHSAS 18001-certificaat de
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overstap naar ISO 45001 gemaakt. Op de website van SCCM zijn nu alle
verwijzingen naar OHSAS 18001 worden verwijderd.

Vernieuwde website over ISO 45001 
De informatie over ISO 45001 op de SCCM-website is vernieuwd. De relatie
met VCA-certificering en de SCL (Safety Culture Ladder) hebben we verder
uitgewerkt. Voor organisaties die ISO 45001 hebben en te maken hebben met
opdrachtgevers die om een VCA-certificaat vragen hebben we in een notitie
aangegeven hoe daarop kan worden gereageerd. Er is overleg tussen SSVV
(schemabeheerder voor VCA), NEN (schemabeheerder SCL) en SCCM over
verbetering van de afstemming tussen de verschillende certificaten. De
resultaten daarvan worden in volgende nieuwsbrieven gerapporteerd. 
» Bekijk hier de nieuwe pagina's over ISO 45001

Peter Slagter en Frans Stuyt gaan in op de eisen die de ISO 14001-norm stelt
aan het borgen van de kwaliteit van milieu-informatie. Een nieuw informatieblad
over dit onderwerp wordt geïntroduceerd. 
» Meld u hier aan voor dit gratis webinar 
 
SCCM heeft nog de volgende interessante webinars gepland voor het najaar
van 2021, waarvoor u zich nu al kunt aanmelden:

16 november 2021: Webinar Levenscyclusperspectief en circulaire
economie
9 december 2021: Webinar Juridische aspecten van vertrouwelijkheid
persoonsgegevens bij ISO 45001

Hoe denkt u over de toekomst van ISO 14001? 
In een vorige nieuwsbrief is bericht over de
vijfjaarlijkse cyclus waarbij voor een ISO-norm
wordt bepaald of deze ongewijzigd kan worden
gecontinueerd of dat er aanleiding is voor
actualisatie. Voor ISO 14001:2015 is deze
beoordeling gestart. In dat kader voert ISO nu
een internationaal onderzoek uit waarbij
gebruikers van de ISO 14001-norm hun ideeën
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en ervaringen kunnen inbrengen.  Begin 2022
wordt er vervolgens een besluit genomen. Alle
personen die ervaring hebben met ISO 14001
(KAM-managers, auditors, adviseurs etc.)
kunnen tot 13 november a.s. deelnemen. 
» Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Best practice: Toegevoegde waarde ISO 50001 naast ISO 14001-certificaat

Wat is de toegevoegde waarde van ISO 50001 als je al ISO 14001
gecertificeerd bent? We spraken hierover met Mariska van Dalen, Sustainability
by Design manager van Lamb Weston/Meijer. Zij vertelt hierover en over hun
werkwijze voor het besparen van energie en het reduceren van CO2-emissies. 

» Lees hier de best practice van Lamb Weston/Meijer

Nieuwe thematische indeling website over o.a. Omgevingswet en circulaire
economie
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Om onderwerpen makkelijker vindbaar te maken op de website, heeft SCCM zes
themapagina's gemaakt waar u meer informatie kunt vinden over:

Circulaire economie
Social development goals (SDG's)
CO2-reductie

Zero gevaarlijke stoffen
Duurzaam inkopen
Omgevingswet

» Ga naar www.sccm.nl en klik op de themalinks voor meer informatie

Nieuw op mijn.sccm 
Ze zijn weer gepubliceerd, de overzichten met wijzigingen in wet- en
regelgeving op het gebied van milieu en gezond en veilig werken over de
eerste helft van 2021. Bent u geregistreerd voor mijn.sccm, dan kunt u de
overzicht via onderstaande link downloaden. 
» Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving milieu 
» Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving G&VW 
 
Bent u nog niet geregistreerd voor mijn.sccm?  
» Kijk hier of u in aanmerking komt voor registratie en hoe u zich kunt
aanmelden.  
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Webinar gemist? Kijk hier de
webinars terug die SCCM
eerder heeft georganiseerd. 
 

Ga naar de agenda

 
Klik op de button hieronder om
het volledige overzicht van
nieuwe publicaties op
mijn.sccm te zien.

Bekijk het volledige overzicht
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