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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/OHSAS 18001certificatie blijkt onder andere uit het aantal bij SCCM geregistreerde certificaten en
het aantal vestigingen dat onder deze certificaten valt. Het aantal certificaten is in 2018
min of meer gelijk gebleven. Het aantal vestigingen daarentegen is gestegen.
> Voor ISO 14001 is in 2018 de transitie naar de in 2015 verschenen norm succesvol afgerond,
het overgrote deel van de gecertificeerde organisaties heeft de overstap gemaakt.
> 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 2018 meer
dan 28.500 keer geraadpleegd, dat is min of meer gelijk aan 2017.
> In maart 2018 is de ISO 45001-norm gepubliceerd. Dit is de eerste ISO-norm voor
een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Deze gaat de OHSAS 18001-norm
vervangen.
> In 2018 zijn de eerste vier certificaten geregistreerd van het door SCCM ontwikkelde
>

certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001.
Met de komst van de ISO 45001-norm is de term ‘arbomanagementsysteem’ gewijzigd
in ‘managementsysteem voor gezond en veilig werken’ (G&VW). Bij de vertaling van
de ISO 45001-norm is geconcludeerd dat de term ‘arbo’ geen correcte vertaling is van
‘occupational health and safety’. Naar aanleiding van deze wijziging is de naam van SCCM
aangepast. SCCM staat nu voor Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen
voor Gezond en Veilig werken. Daarvoor zijn de statuten in 2018 gewijzigd.
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+3%
Vestigingen met ISO 14001-certificaat ten opzichte van 2017

4
certificaten voor CO2-reductiemanagement met ISO 14001

64.000
bezoekers website SCCM

28.500
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:
> Op mijn.sccm is in 2018 het aantal samenvattingen
van belangrijke wet- en regelgeving verder uitgebreid.
Tweemaal per jaar geven we een overzicht van de wijzigingen
in milieu- en arbowetgeving.
> Tijdens de zogenaamde auditordagen worden inhoudelijke
onderwerpen op het terrein van G&VW en milieu
geharmoniseerd. Wij stimuleren auditors hun kennis over weten regelgeving bij te houden, zodat zij gecertificeerde
bedrijven meer toegevoegde waarde kunnen bieden.

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 2018 81 (eind 2017 73).
> SCCM maakt informatiebladen met praktische informatie
waarmee organisaties ideeën opdoen voor de opzet en/of
verbetering van het managementsysteem. In 2018 is o.a.
een informatieblad opgesteld voor toezichthouders op
het terrein van milieu wet- en regelgeving over de wijze
waarop gebruik kan worden gemaakt van informatie uit het
milieumanagementsysteem bij de uitvoering van het toezicht.
En in samenwerking met NEN en SSVV is een vergelijking
>

tussen ISO 45001 en VCA opgesteld.
Met de inhoud van de certificatieschema’s heeft SCCM
invloed op het certificatieproces en daarmee de kwaliteit
van het certificaat. In 2018 heeft SCCM een certificatieschema
gepubliceerd voor de nieuwe ISO 45001-norm.
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www.sccm.nl
resultaatgerichte website

best practices
bedoeld om elkaar te inspireren

mijn.sccm
uitgebreid met arbowet- en regelgeving en
toegankelijk voor ISO 14001- en ISO 45001/
OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties

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 in 2018 iets teruggelopen. Eind 2018 waren er
1.630 gebruikers geregistreerd. De daling is veroorzaakt door
het opschonen van het gebruikersbestand bij de introductie
van de nieuwe website.
> In 2018 heeft SCCM twee 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.
• In 2018 heeft SCCM twee adviseursmiddagen georganiseerd
om de kennis van adviseurs over ISO 14001- en ISO 45001managementsystemen en interpretatie van SCCM te verhogen.
De middagen konden tegen een kleine vergoeding worden 		
bezocht en zijn door de deelnemers goed beoordeeld.

-

Cijfers
ISO 14001

2.428
gecertificeerde organisaties met

7.346
vestigingen

+3%
ten opzichte van 2017

> Aantal certificatie-instellingen
17 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatieinstellingen in Nederland zijn bij SCCM aangesloten. Twee
certificatie-instellingen bieden het ISO 14001-certificatieschema
van SCCM aan onder buitenlandse accreditatie (UKAS).

> Aantal ISO 14001-gecertificeerde organisaties

op 31 december 2018
2.428 organisaties met 7.346 vestigingen in Nederland.
Een toename van 3% ten opzichte van 2017.

> Nieuw versus beëindigd
In 2018 is het aantal verwijderde certificaten gedaald en is
het aantal nieuwe certificaten gestegen. Het totaal aantal
certificaten is daarmee iets gestegen.

> Verdeling naar branche
De meeste certificaten zijn geregistreerd in de metalektro
(440), de bouw (426) en de zakelijke dienstverlening (363).
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Top 3 branches

440 (+17)
Metalektro

426 (+17)
Bouw

363 (+10)
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.
In de provincie Noord-Brabant zijn relatief veel certificaten
verstrekt ten opzichte van het aantal bedrijven dat in die
provincie is gevestigd.

> Risicobedrijven
Bijna een derde (31%) van de 405 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 137 auditors van certificatie-instellingen hebben
deelgenomen. Naast cases met betrekking tot de beoordeling
van verschillende eisen uit de ISO 14001-norm is aandacht
besteed aan het onderwerp energie en de eisen die daarvoor
in wet- en regelgeving zijn opgenomen, een specialist van
een omgevingsdienst heeft dit onderwerp toegelicht.

Cijfers EMAS
> Aantal EMAS verificatie-instellingen
geen certificatie-instelling is geaccrediteerd in
Nederland.

> Aantal EMAS-geregistreerde organisaties
3 organisaties. Eind 2017 waren dat er 4.

Cijfers
ISO 45001/
OHSAS 18001

352
gecertificeerde organisaties met

1.358
vestigingen

gelijk
aantal certificaten ten opzichte van 2017

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

> Aantal ISO 45001/OHSAS 18001

gecertificeerde organisaties
352 organisaties met 1.358 vestigingen in Nederland.
Het aantal certificaten is gelijk gebleven ten opzichte
van 2017.

> Verdeling naar branche
Metalektro 91, zakelijk dienstverlening 52 en bouw 34.

> Risicobedrijven
5% van de 405 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- of OHSAS 18001-certificaat geregistreerd bij
SCCM.
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91 (+1)
Metalektro

52 (+3)
Zakelijke dienstverlening

34 (-1)
Bouw
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> ISO 45001/OHSAS 18001 en ISO 14001
75% van de ISO 45001/OHSAS 18001-gecertificeerde
organisaties heeft ook een ISO 14001-certificaat.

> Auditordagen ISO 45001/OHSAS 18001
Er zijn twee ISO 45001/OHSAS 18001-auditordagen
geweest waaraan 57 auditors van certificatie-instellingen
hebben meegedaan. Tijdens de auditordagen is aandacht
besteed aan de uitvoering van incidents- en ongevalsonderzoeken en de laatste wijzigingen in de ISO 45001-norm
zijn besproken. Aan de hand van verschillende cases is
een aantal onderwerpen uit de nieuwe norm besproken waar
mogelijk verschillende inzichten over de wijze van
implementatie bestaan.

		

Cijfers ISO 50001
21 (+2)

gecertificeerde organisaties

Top 3 branches

7

Zakelijke dienstverlening

4

Groot- en detailhandel en reparatie

3

Papierindustrie

> Aantal certificatie-instellingen
Alle 17 certificatie-instellingen die zijn geaccrediteerd
voor ISO 14001 kunnen ook een overeenkomst aangaan
voor ISO 50001. 5 certificatie-instellingen hadden dat eind
2018 gedaan.

> Aantal ISO 50001-gecertificeerde organisaties
21 gecertificeerde organisaties in Nederland, waaronder in
totaal 33 vestigingen.

Overige
activiteiten
Certificatieschema’s
De certificatieschema’s voor ISO 14001 en ISO 50001 zijn in
2018 ongewijzigd gebleven. Het certificatieschema OHSAS 18001
is aangepast in verband met de implementatie van een nieuwe
IAF-richtlijn. SCCM heeft een certificatieschema gepubliceerd voor
de nieuwe ISO 45001-norm.
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.
> De database is vernieuwd om ook de vestigingen die onder 		
gecertificeerde organisaties vallen, zichtbaar te maken.
> Versturen van zes digitale nieuwsbrieven in het kader van
ISO 14001 en ISO 45001/OHSAS 18001 naar een e-mailbestand
van 3.735 abonnees.
> SCCM is in 2018 actief geweest op Twitter en Linkedin.
> SCCM heeft in 2018 twee webinars georganiseerd over actuele
onderwerpen.
> Beantwoorden van vragen via e-mail of telefoon.
> Publiceren van de cases die zijn behandeld tijdens de ISO 14001en ISO 45001/OHSAS 18001-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 2017.

Dit zijn de bezoekcijfers van de website:
>

>

>

>

De SCCM-website is in 2018 gemiddeld maandelijks door ruim
4.000 unieke bezoekers bezocht. In 2017 waren dit er 3.800.
In totaal is de website in 2018 ruim 64.000 keer bezocht.
In 2017 was dit 62.000 keer.
In totaal zijn er in 2018 iets meer dan 20.000 documenten 		
gedownload van de SCCM-website.
De databases met ISO 14001- en ISO 45001/OHSAS 18001certificaten zijn de meest bezochte pagina’s op de website van
SCCM: bijna 28.500 zoekopdrachten zijn gegeven.
Er zijn in totaal 1.630 personen geregistreerd voor mijn.sccm.
Een afname ten opzichte van 2017, omdat het bestand is
opgeschoond.

2019
Het aantal ISO 14001- en ISO 45001/OHSAS 18001-certificaten
ligt al een paar jaar op een vergelijkbaar niveau. Voor ISO 14001
geldt daarentegen dat het aantal vestigingen dat onder de
certificaten valt de laatste jaren wel is blijven stijgen. Voor 2019
is de verwachting dat het aantal certificaten in ieder geval op een
vergelijkbaar niveau blijft. Voor ISO 45001/OHSAS 18001 is de
verwachting dat het aantal certificaten met de komst van de ISO
45001-norm in 2019 zal groeien. Voor het certificaat CO2-reductie
met ISO 14001 zijn in 2018 de eerste certificaten verstrekt,
de hoop is dat het aantal certificaten in 2019 zal toenemen.
Op basis van het beleidsplan 2016-2020 van SCCM wordt in 2019
onder meer aandacht besteed aan:
> Uitbreiding van het aantal webinars.
> Verwerking van de uitkomsten van de in 2018 uitgevoerde
pilot met de milieuprestatiemeting in een nieuwe versie van
dit instrument.
> Onderzoek naar de toegevoegde waarde van certificatie op
basis van de ISO 14001-norm bij gecertificeerde organisaties.
>

De publicatie van informatiebladen, onder andere over
circulaire economie en ISO 14001.
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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/OHSAS 18001 (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 certificatie-instellingen. 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 2018.

Contact
Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en
arbomanagementsystemen
Postbus 13507
2501 EM Den Haag
T 070 - 362 39 81
info@sccm.nl
www.sccm.nl

Uitgave SCCM, Den Haag, juni 2019

