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> SCCM lanceert nieuwe website
> Hoe hoger op de transparantiebenchmark...
> Eerste industriële bedrijf met ISO 50001-certificaat

SCCM voor bedrijven >>
SCCM voor overheid >>

SCCM lanceert nieuwe website
In januari is onze nieuwe website online gegaan! Behalve dat de website een

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

nieuw, fris jasje heeft gekregen, richten we ons in het bijzonder op drie
hoofddoelgroepen: bedrijven, certificatie-instellingen en de overheid. Elke
doelgroep heeft zijn eigen ingang. Zo maken we de informatie voor iedereen
snel toegankelijk.
Lees verder >>

Certificatieschema ISO
50001 beschikbaar

Hoe hoger op de transparantiebenchmark, hoe vaker
gecertificeerd

Het certificatieschema voor ISO
50001 is nu ook in het
Nederlands beschikbaar. U

In november 2011 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw &

kunt het hier downloaden.

Innovatie het rapport Transparantiebenchmark 2011 gepresenteerd. Het doel

Download nu >>

van de transparantiebenchmark is te laten zien hoe transparant de
onderzochte bedrijven zijn over hun MVO-inspanningen. SCCM heeft
onderzocht in hoeverre de top 10 van deze benchmark, de koplopers en de
achtervolgers een gecertificeerd milieu- en of arbomanagementsysteem
hebben. Geïnteresseerd in de resultaten?
Lees verder >>

De organisatie achter
SCCM

Eerste industriële bedrijf met ISO 50001-certificaat

SCCM werkt samen met het

Op 26 januari 2012 heeft Sappi Nijmegen als eerste industriële bedrijf in

certificatie-instellingen en

Nederland het ISO 50001-certificaat behaald. Eerder behaalde al een IT-

andere belanghebbenden. Wilt

bedrijf dit certificaat. Sappi bijt hiermee ook direct de spits af binnen de

u meer weten over de

papierindustrie. Het is de bedoeling dat nog acht bedrijven uit deze sector

organisatie en het team achter

volgen.

SCCM, klik dan op de link

Lees verder >>

hieronder.
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Lees verder >>
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