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Verbetering psychosociale arbeidsomstandigheden met ISO 45003 
De psychosociale arbeidsomstandigheden (factoren die op het werk stress
kunnen veroorzaken, zoals agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en
werkdruk) zijn een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim. Daarom is er
een speciale norm voor ontwikkeld, die in juni 2021 is gepubliceerd, de ISO
45003-norm. Organisaties met een ISO 45001-certificaat kunnen de ISO 45003
gebruiken om deze risico’s nog beter aan te pakken. ISO 45003 is niet bedoeld
om tegen te certificeren, het is een hulpmiddel dat op vrijwillige basis kan

https://mailchi.mp/sccm/nieuwsbrief-iso-14001-iso-45001-en-iso-50001?e=[UNIQID]
https://www.sccm.nl/
https://twitter.com/SCCM_NL
https://www.linkedin.com/company/3067227/
https://www.sccm.nl/uitnodiging-webinar-iso45003


worden toegepast. SCCM zal in 2022 in een webinar meer informatie over ISO
45003 geven. 
» Heeft u interesse in dit webinar, laat dan hier uw e-mailadres achter. 
U ontvangt een uitnodiging zodra het webinar is ingepland.

Vanuit ISO 45001 en ISO 45003 (zie artikel hierboven) wil je als organisatie
diverse registraties bijhouden. In dit webinar vertelt Wendy Franken in heldere
taal wat wel en niet is toegestaan volgens de AVG en hoe je hier als bedrijf
mee om kunt gaan. 
» Schrijf u nu in voor het webinar Juridische aspecten van vertrouwelijkheid
persoonsgegevens bij ISO 45001

25 jaar geleden is de eerste versie van de ISO 14001-norm gepubliceerd. De
komst van de ISO 14001-norm was ook de aanleiding voor de oprichting van
SCCM. In bovenstaande tijdlijn zijn de belangrijkste mijlpalen weergegeven. 
» Klik hier voor een vergroting van de tijdlijn

https://www.sccm.nl/uitnodiging-webinar-iso45003
https://www.sccm.nl/webinar38-juridische-aspecten-persoonsgegevens-ISO45001-dec21
https://www.sccm.nl/webinar38-juridische-aspecten-persoonsgegevens-ISO45001-dec21
https://www.sccm.nl/25-jaar-iso14001
https://www.sccm.nl/25-jaar-iso14001


Ter gelegenheid van 25 jaar ISO 14001 heeft certificatie-instelling BSI een
webinar georganiseerd waarin de ontwikkeling en de toekomst van ISO 14001
wordt belicht. Meer informatie is te vinden in de sheets van het webinar en een
artikel van Dick Hortensius (NEN). Voor wat betreft de toekomst is de
verwachting dat in 2022 wordt besloten om te gaan werken aan een nieuwe
versie van ISO 14001 die rond 2025 kan worden verwacht. 
» Bekijk hier het webinar van BSI: 25 years of ISO 14001 and what the future
holds

NIEUW: Informatieblad kwaliteit
milieu-informatie 
Een belangrijke eis in de ISO
14001:2015-norm is dat de
gecommuniceerde milieu-informatie
betrouwbaar moet zijn (art. 7.4.1) en
de monitoring valide resultaten moet
opleveren (art. 9.1.1). In oktober
heeft SCCM over dit onderwerp een
informatieblad gepubliceerd. Het
informatieblad gaat in op de vraag
wat ‘betrouwbaar’ is, wat onder
milieu-informatie moet worden
verstaan en op welke manier de
kwaliteit van informatie kan worden
verbeterd.

SCCM heeft dit nieuwe informatieblad toegelicht tijdens het webinar ISO 14001
en de kwaliteit van milieu-informatie. U kunt dit webinar hier terugkijken. 
» Klik hier om het informatieblad te downloaden en het webinar terug te kijken.

Onlangs toegevoegd op mijn.sccm 
De afgelopen periode is een groot aantal documenten op mijn.sccm
gecontroleerd en waar nodig aangepast. Kent u de volgende documenten?

https://www.sccm.nl/25-jaar-iso14001
https://www.sccm.nl/25-jaar-iso14001
https://www.sccm.nl/25-jaar-iso14001
https://www.sccm.nl/webinar36-ISO14001-kwaliteit-milieu-informatie-okt21-after
https://www.sccm.nl/webinar36-ISO14001-kwaliteit-milieu-informatie-okt21-after


Om deze documenten te kunnen downloaden moet u zijn geregistreerd bij
mijn.sccm. Bent u nog niet geregistreerd? Kijk hier of u in aanmerking komt
voor registratie en hoe u zich kunt aanmelden.
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