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SCCM gaat ‘naar de beurs’!

Onder het mom ‘OHSAS 18001 – managementsysteem voor veilig werken’

staat SCCM van 4 t/m 6 november op de vakbeurs ‘Veilig Werkt Beter’.

Deelnemen aan een beurs doen we niet vaak, maar voor deze hebben we

een uitzondering gemaakt, omdat we verwachten veel KAM-managers te

treffen die meer willen weten over OHSAS 18001. En we staan er niet

‘alleen’! Samen met zes certificatie-instellingen en adviesbureaus vormen wij

een speciaal plein op de beursvloer met als thema OHSAS 18001.

Lees meer over dit event en hoe u zich gratis kunt aanmelden >>

 

1e concept ISO 45001 (opvolger OHSAS 18001)
gepubliceerd!

Met de publicatie van de ISO/CD 45001 is in juli 2014 de eerste stap gezet

naar de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen. De

nieuwe ISO 45001-norm zal op termijn de huidige OHSAS 18001-norm

vervangen. De definitieve norm wordt medio 2016 verwacht.

Lees verder over de ISO/CD 45001 >>

Webinar ‘Van OHSAS 18001 naar ISO 45001’

Bent u OHSAS 18001-gecertificeerd en heeft u ook gehoord van de nieuwe

norm die OHSAS gaat vervangen? Of bent u bezig met het invoeren van een

managementsysteem volgens OHSAS 18001 en vraagt u zich af wat de

nieuwe norm voor veranderingen met zich mee gaat brengen? Volg dan ons

gratis webinar over de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001!

Lees meer over het webinar en hoe u zich gratis kunt aanmelden >>

Brochure ’Waarborgen veiligheid met OHSAS 18001’ voor
opdrachtgevers

Van verschillende OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties hebben wij het

signaal ontvangen dat opdrachtgevers onvoldoende bekend zijn met OHSAS

18001. Regelmatig wordt bijvoorbeeld om een VCA-certificaat gevraagd en

wordt een OHSAS 18001-certificaat uit onbekendheid niet geaccepteerd.

SCCM heeft een brochure ontwikkeld, die u kunt gebruiken om de

meerwaarde van OHSAS 18001 naar uw opdrachtgevers toe duidelijk te

maken.

Lees hier hoe u deze brochure in uw bezit kunt krijgen >>

Nieuwe publicatie mijn.sccm over machineveiligheid

Het werken met machines kan gevaarlijk zijn. Werknemers kunnen zich

snijden, kunnen klemraken, of geraakt worden door bewegende delen. Er

kunnen ook gassen of stof vrijkomen. Om de veiligheid te vergroten moeten

apparaten, gereedschappen en installaties die op de werkplek worden

gebruikt, voldoen aan de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen die is

opgenomen in het Arbobesluit (hoofdstuk 7) en de Europese Machinerichtlijn.

De eisen uit beide richtlijnen worden toegelicht in de nieuwste samenvatting

op mijn.sccm.

Om dit document te kunnen downloaden, moet u zijn geregistreerd voor

mijn.sccm. Nog niet geregistreerd?

Klik hier voor meer informatie. >>

De Inspectie SZW heeft een website ontwikkeld met informatie over veilig

en gezond werken met machines.

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Veilig werken in de
praktijk

Lees onze best practice over

bewust veilig werken op de

bouwplaats.

Bekijk hier onze best

practices >>

Overzicht gewijzigde
wet- en regelgeving
1e helft 2014

Wat is er in de afgelopen tijd

veranderd in de milieu- en

arbowet- en regelgeving?

SCCM publiceert voor

gecertificeerde organisaties,

certificatie-instellingen en

overheden halfjaarlijks een

overzicht. Om het overzicht

van wijzigingen over de eerste

helft van 2014 te kunnen

downloaden moet u

geregistreerd zijn voor

mijn.sccm. Klik hier om in te

loggen. Heeft u nog geen

inloggegevens? Kijk dan hier

hoe u zich kunt aanmelden

voor mijn.sccm.
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