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Certificatie en toezicht overheid

Wat is de betekenis van een ISO 14001- of OHSAS 18001-certificaat in

relatie tot naleving van wet- en regelgeving? Een certificatie-instelling heeft

een wezenlijk andere benadering dan een toezichthouder van de overheid.

SCCM heeft de werkwijze van een certificatie-instelling op dit punt

uitgewerkt. Onder andere komt aan bod wat een certificatie-instelling doet

als er sprake is van afwijkingen en handhaving door de overheid.

Lees verder >>

Mijn.sccm breidt dienstverlening verder uit!

Op veler verzoek breidt mijn.sccm vanaf begin 2013 haar dienstverlening uit

met het publiceren van overzichten van gewijzigde wet- en regelgeving.

Lees verder >>

Hoge waardering voor mijn.sccm

In oktober heeft SCCM een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over

mijn.sccm. Belangrijkste doel van het onderzoek is om met de ervaringen

van de gebruikers van mijn.sccm onze dienstverlening te verbeteren.

Benieuwd naar de resultaten?

Lees verder >>

Onderzoek naar toegevoegde waarde OHSAS 18001

SCCM voert in december en januari een onderzoek uit onder alle OHSAS

18001-gecertificeerde organisaties. Doel van het onderzoek is een beter

beeld te krijgen waarom bedrijven kiezen voor OHSAS 18001, wat de

ervaringen zijn met OHSAS 18001 en welke toegevoegde waarde het

certificaat heeft.

Lees verder >>

NIEUW: Informatieblad Productenbeleid

Het verduurzamen van producten en diensten is een belangrijke uitdaging

voor veel organisaties. De markt vraagt om producten en diensten waarvan

de milieubelasting zo laag mogelijk is. Ook de overheid zet de producten en

diensten centraal in het beleid. SCCM heeft daarom het informatieblad

productenbeleid ontwikkeld.

Lees verder >>

Nieuwe documenten mijn.sccm

In de afgelopen tijd zijn er twee documenten gewijzigd op mijn.sccm. Klik

hier voor deze documenten en voor een overzicht van de aanvullingen die

voor het eerste kwartaal van 2013 gepland staan.
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Best practice:
Pleisterlijst

Hoe vaak wordt de EHBO-doos

in uw organisatie gebruikt en

belangrijker nog waarvoor?

Lees hier hoe GiesbersWijchen

op een hele laagdrempelige

manier vaker voorkomende,

kleine ongelukjes te lijf gaat...

Lees verder >>

Op de hoogte blijven
van de laatste
ontwikkelingen wet- en
regelgeving?

Als gecertificeerde organisatie,

certificatie-instelling of

toezichthouder wil je natuurlijk

op de hoogte blijven van de

laatste ontwikkelingen op het

gebied van wet- en

regelgeving. Via mijn.sccm kan

dat!

Registreer nu »
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Lees verder >>
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