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Speerpunten en
resultaten
1 Herkenbaarheid en waardering van certificaten
Belangrijkste resultaten:
> De herkenbaarheid en waardering van ISO 14001-, ISO 50001- en ISO 45001-certificatie
blijkt onder andere uit het aantal bij SCCM geregistreerde certificaten en het aantal
vestigingen dat onder deze certificaten valt. Het aantal ISO 14001-certificaten is in 2021
gestegen, het aantal ISO 45001-certificaten is licht gedaald.
> Het belang van beide certificaten blijkt ook uit het aantal bezoeken aan de website van
SCCM met de databases van geregistreerde certificaten. De certificatendatabase is in 2021
26.400 keer geraadpleegd.
> De acht door SCCM georganiseerde webinars konden door de coronapandemie net als in
2020 ook weer op veel belangstelling rekenen.
> In 2021 is veel aandacht besteed aan de overgang naar de Omgevingswet. Door webinars,
auditordagen en informatiebladen zijn auditors, gecertificeerde organisaties en hun
adviseurs op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Ook zijn hulpmiddelen aangeboden
ter voorbereiding op de Omgevingswet.
>

Het leveren van betrouwbare milieu-informatie is een eis uit de ISO 14001-norm. In 2021 is
een eerste versie van een informatieblad over de kwaliteit van milieu-informatie uitgebracht.
Hierin wordt informatie gegeven over de wijze waarop dit in de praktijk kan worden ingevuld.
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+5%
aantal ISO 14001-certificaten ten opzichte van 2020

41
certificaten voor CO2-reductiemanagement met ISO 14001

62.000
bezoekers website SCCM

26.400
keer certificatendatabase geraadpleegd

2 Resultaten van het managementsysteem en 		
certificatie
Het resultaat van de invoering en certificatie van milieu- en
G&VW-managementsystemen is dat organisaties beter presteren
op het gebied van milieu en gezond en veilig werken en dat de
naleving van wet- en regelgeving op een hoger plan komt.
De activiteiten van SCCM zijn erop gericht om zowel auditors als
gecertificeerde organisaties te ondersteunen bij het verbeteren
van dit resultaat:
> In 2021 is verder gewerkt aan de actualisatie van de
samenvattingen van belangrijke wet- en regelgeving op
mijn.sccm. Tweemaal per jaar geven we een overzicht van
de wijzigingen in milieu- en arbowetgeving.
> Tijdens de auditordagen worden inhoudelijke onderwerpen
op het terrein van G&VW en milieu geharmoniseerd.
Wij stimuleren auditors hun kennis over wet- en regelgeving
bij te houden, zodat zij gecertificeerde bedrijven meer
toegevoegde waarde kunnen bieden.
>

SCCM organiseert webinars die ook door auditors kunnen
worden gebruikt om kennis op te doen.

SCCM ontwikkelt producten die organisaties kunnen gebruiken
om onderdelen van het managementsysteem op te zetten of
te verbeteren en om de herkenbaarheid van het certificaat te
vergroten. Belangrijkste resultaten:
Belangrijkste resultaten:
> Het aantal samenvattingen van wet- en regelgeving op
mijn.sccm was eind 2021 81, deze worden steeds geactualiseerd.
> SCCM maakt informatiebladen met praktische informatie
waarmee organisaties ideeën opdoen voor de opzet en/
of verbetering van het managementsysteem. In 2021 zijn
informatiebladen gepubliceerd over de aanpassing van
het register wet- en regelgeving aan de Omgevingswet en
de kwaliteit van milieu-informatie.
> Met de inhoud van de certificatieschema’s heeft SCCM
invloed op het certificatieproces en daarmee de kwaliteit van
het certificaat. In 2021 zijn geen nieuwe certificatieschema’s
gepubliceerd.
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www.sccm.nl
resultaatgerichte website

best practices
bedoeld om elkaar te inspireren

webinars
om te informeren en kennis over te dragen

mijn.sccm
toegankelijkheid beschikbare informatie en
hulpmiddelen verbeterd

3 Centraal punt voor informatieuitwisseling 		
over milieu- en G&VW-managementsystemen
SCCM wil het centrale punt zijn waar informatie en kennis
over milieu- en G&VW-managementsystemen beschikbaar is
en wordt uitgewisseld.
Belangrijkste resultaten:
> Het aantal gebruikers van het besloten deel van de website,
mijn.sccm is gedaald van 2025 eind 2020 naar 1870 eind 2021.
Het bestand is geactualiseerd, verouderde e-mailadressen en
gebruikers zijn verwijderd.
> In 2021 heeft SCCM acht webinars georganiseerd. Deelname was
kosteloos. Het zijn vooral bij SCCM geregistreerde organisaties
met een certificaat en adviseurs die daar gebruik van hebben
gemaakt. De webinars zijn door de deelnemers goed beoordeeld.

		

Cijfers
ISO 14001

2.650
gecertificeerde organisaties met

7.571
vestigingen

+5%
ten opzichte van 2020

> Aantal certificatie-instellingen
16 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatieinstellingen in Nederland zijn bij SCCM aangesloten.

> Aantal ISO 14001-gecertificeerde organisaties

op 31 december 2021
2.650 organisaties met 7.571 vestigingen in Nederland.
Een toename van 5% ten opzichte van 2020.

> Nieuw versus beëindigd
Ten opzichte van 2020 is het aantal beëindigde certificaten
min of meer gelijk gebleven. Het aantal nieuwe certificaten
is in 2021 sterk gestegen.

> Verdeling naar branche
De meeste certificaten zijn geregistreerd in de bouw (514)
metalektro (452), en de zakelijke dienstverlening (438).
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Top 3 branches

514 (+47)
Bouw

452 (+15)
Metalektro

438 (+39)
Zakelijke dienstverlening
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> Verdeling over de provincies
In vergelijking met andere provincies zijn de meeste
ISO 14001-certificaten afgegeven in Zuid-Holland.

> Risicobedrijven
Bijna een derde (32%) van de 404 bedrijven in Nederland die
worden beschouwd als ‘majeure risicobedrijven’, dit zijn de
bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)
vallen, heeft een ISO 14001-certificaat geregistreerd bij SCCM.

> Auditordagen ISO 14001
SCCM heeft vijf ISO 14001-auditordagen georganiseerd
waaraan 188 auditors van certificatie-instellingen hebben
deelgenomen. In verband met de coronapandemie hebben
de auditordagen online plaatsgevonden. De implementatie
van de Omgevingswet heeft centraal gestaan, in het bijzonder
de consequenties van de Omgevingswet voor het register
van wet- en regelgeving dat ISO 14001-gecertificeerde
organisaties moeten opstellen.

Cijfers CO2-reductiemanagement met ISO 14001
> 12 certificatie-instellingen hebben overeenkomst voor gebruik schema
> Aantal certificaten op niveau 1: 27
> Aantal certificaten op niveau 2: 14

Cijfers
ISO 45001

327
gecertificeerde organisaties met

1.433

> Aantal certificatie-instellingen
Alle door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde
certificatie-instellingen in Nederland zijn aangesloten bij
SCCM, in totaal 7.

vestigingen

> Aantal ISO 45001-gecertificeerde organisaties

+63

327 organisaties met 1.433 vestigingen in Nederland.
Het aantal certificaten is iets gedaald ten opzichte van 2020,
maar het aantal vestigingen is gestegen.

aantal vestigingen ten opzichte van 2020

> Verdeling naar branche
Metalektro 81, zakelijke dienstverlening 47 en bouw 34.

> Risicobedrijven
5% van 404 bedrijven in Nederland die worden beschouwd
als ‘majeure risicobedrijven’, dit zijn bedrijven die onder het
Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen, heeft een
ISO 45001-certificaat geregistreerd bij SCCM.
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Top 3 branches

81 (-6)
Metalektro

47 (+5)
Zakelijke dienstverlening

34 (+1)
Bouw
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> ISO 45001 en ISO 14001
79% van de ISO 45001-gecertificeerde organisaties heeft
ook een ISO 14001-certificaat.

> Auditordagen ISO 45001
Er zijn drie ISO 45001-auditordagen geweest waaraan
71 auditors van certificatie-instellingen hebben meegedaan.
Tijdens de auditordagen is aandacht besteed aan risico’s van
fysieke belasting, beroepsziekten en de rol van een bedrijfsarts
en het beleid met betrekking tot arbocatalogi. Aan de hand
van verschillende cases is gediscussieerd over de wijze
waarop tijdens audits moet worden omgegaan met de
onderwerpen die eerder waren gepresenteerd.

		

Cijfers ISO 50001
37 (+7)

gecertificeerde organisaties

Top 3 branches

9

Groot- en detailhandel en reparatie

4

Zakelijke dienstverlening

4

Papierindustrie

4

Machines en apparaten

> Aantal certificatie-instellingen
Alle 16 certificatie-instellingen die zijn geaccrediteerd voor
ISO 14001 kunnen ook een overeenkomst aangaan voor
ISO 50001. 7 certificatie-instellingen hadden dat eind 2021
gedaan.

> Aantal ISO 50001-gecertificeerde organisaties
37 gecertificeerde organisaties in Nederland, waaronder
veel grootwinkelbedrijven met grote aantallen vestigingen.

Overige
activiteiten
Certificatieschema’s
De certificatieschema’s voor ISO 14001, CO2-reductiemanagement
met ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001 zijn in 2021 ongewijzigd
gebleven. De Colleges van Deskundigen voor G&VW en milieu
hebben beide tweemaal vergaderd.

Voorlichting
Het geven van voorlichting behoort tot de kerntaken van SCCM.
SCCM geeft voorlichting aan organisaties die een certificaat willen
behalen, al gecertificeerde organisaties, overheden en adviseurs.
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De belangrijkste activiteiten:
>
>

>
>

>
>

>

De website wordt wekelijks bijgewerkt.
Versturen van vijf digitale nieuwsbrieven met actuele informatie
over het gebruik van ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001 naar
een e-mailbestand van 3.750 abonnees.
SCCM is in 2021 actief geweest op Twitter en Linkedin.
SCCM heeft in 2021 acht webinars georganiseerd over actuele
onderwerpen.
Beantwoorden van vragen via e-mail of telefoon.
Publiceren van de cases die zijn behandeld tijdens de
ISO 14001- en ISO 45001-auditordagen in een verslag en via
de database op de website van SCCM.
Publicatie van een korte en goed leesbare versie van het
jaarverslag over 2020.

Dit zijn de bezoekcijfers van de website:
>

>

>

>

De SCCM-website is in 2021, net als in 2020 gemiddeld
maandelijks door bijna 4.000 unieke bezoekers bezocht.
In totaal is de website in 2021 ruim 62.000 keer bezocht.
In totaal zijn er in 2021 ruim 9.300 documenten gedownload
van de SCCM-website.
De databases met ISO 14001- en ISO 45001-certificaten zijn de
meest bezochte pagina’s op de website van SCCM: bijna 26.400
zoekopdrachten zijn gegeven. In 2020 lag dit aantal op 25.400.
Er zijn in totaal 1.870 personen geregistreerd voor mijn.sccm.
Een daling ten opzichte van 2020, te verklaren door een
actualisatie van het bestand.

2022
Het aantal ISO 14001-certificaten is voor het eerst sinds een aantal jaren weer
gestegen. De verwachting is dat deze toename van het aantal certificaten
zich in 2022 voortzet, onder andere omdat ISO 14001 de basis biedt voor het
implementeren van maatregelen in het kader van thema’s zoals CO2-reductie.
Het aantal ISO 50001-certificaten neemt al een aantal jaren ligt toe. Dit neemt
niet weg dat het aantal nog steeds beperkt is. De verwachting is wel dat er meer
interesse zal komen voor ISO 50001, vooral als de kosten voor energie en/of
CO2-reductie stijgen.
Het aantal ISO 45001-certificaten ligt al een paar jaar op een vergelijkbaar
niveau. De verwachting is echter dat het aantal certificaten in 2022 zal
toenemen, omdat verwacht wordt dat meer certificatie-instellingen gebruik
willen maken van het ISO 45001-certificatieschema van SCCM. Dit zal leiden
tot een toename van het aantal certificaten. Verder is het terugdringen van
het ziekteverzuim en verhogen van tevredenheid van medewerkers belangrijk
voor bedrijven. Met behulp van ISO 45001 kan dit. Daarom zal SCCM hier meer
aandacht aan besteden.
In het kader van het beleidsplan zullen in 2022 projecten worden uitgevoerd, die:
>
>
>

De relevantie van ISO 14001 zullen versterken
De bekendheid en het draagvlak voor ISO 45001 zullen vergroten
SCCM als informatieplatform zullen versterken
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SCCM
Platform voor certificatie milieu- en
G&VW-managementsystemen

SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden,
certificatie-instellingen en andere belanghebbenden
aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat
voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 50001
(energie) en ISO 45001 (gezond en veilig werken).
SCCM stelt daarvoor onder andere de ‘spelregels’
voor het certificeren op (zogenaamde certificatieschema’s). Alle activiteiten van SCCM zijn gericht
op het gebruik van managementsystemen om de
prestaties van bedrijven en organisaties te
verbeteren, risico’s te beheersen en de relatie
met klanten en overheden te versterken. Met een
gecertificeerd managementsysteem leggen
organisaties de basis voor duurzaam ondernemen.
www.sccm.nl is het centrale informatiepunt.
Naast overzichten van gecertificeerde organisaties
en aangesloten certificatie-instellingen vindt u
hier hulpmiddelen en tips voor het invoeren van
een managementsysteem.

Samenstelling organen SCCM
In het bestuur, het Centraal College van
Deskundigen Milieu en het Centraal College van
Deskundigen G&VW zitten vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven, overheid en certificatieinstellingen. Op de website van SCCM vindt u de
actuele samenstelling van alle organen van SCCM.

Financiën
De belangrijkste inkomstenbronnen van SCCM zijn:
> contributie van certificatie-instellingen;
> de jaarlijkse vergoeding van € 100,- per
afgegeven certificaat, die de gecertificeerde
organisaties afdragen via de certificatieinstellingen.

Vragen en klachten
Vragen en klachten kunnen worden ingediend bij
de certificatie-instelling of bij SCCM. SCCM zorgt
in het laatste geval dat de vraag of klacht door de
desbetreffende certificatie-instelling in behandeling
wordt genomen en volgt ook de afhandeling
van de klacht. Van deze klachtenregeling is geen
gebruik gemaakt in 2021.

Contact
Stichting Coördinatie Certificatie
Managementsystemen voor milieu en
gezond en veilig werken
Postbus 13507
2501 EM Den Haag
T 070 - 362 39 81
info@sccm.nl
www.sccm.nl

Uitgave SCCM, Den Haag, april 2022

