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Ontwikkeling ISO 14001 iets vertraagd

In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen

geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op

de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt.

Lees verder de planning van ISO 14001:2015 >>

Goede voortgang ontwikkeling ISO 45001

In de derde week van januari heeft de ISO-werkgroep voor ISO 45001

vergaderd over de bijna 2.500 ingediende commentaren op de ISO/CD

45001. Alle commentaren zijn behandeld.

Lees verder over de planning van ISO 45001 >>

Aantal certificaten ISO 14001 en OHSAS 18001 verder
gestegen in 2014

Best practice: Hoe realiseer je een ambitieuze
reductiedoelstelling binnen je bedrijf?

Een proces dat niet van vandaag op morgen kan en zal plaatsvinden, omdat

er een heel andere denk- en gedragswijze wordt gevraagd van alle

medewerkers. SCCM heeft samen met Thomas Regout een best practice

gemaakt over hoe het creëren van draagvlak voor het realiseren van een

ambitieuze afvalreductiedoelstelling.

Lees verder over deze best practice >>

Nieuw op mijn.sccm: publicatie over binnenklimaat

Te koud, te warm, tocht of een slechte luchtkwaliteit verminderen de

prestaties van medewerkers én kunnen leiden tot gezondheidsklachten. In

onze nieuwste publicatie op mijn.sccm worden de verschillende wettelijke

eisen met betrekking op binnenklimaat besproken.

Lees verder over onze nieuwste publicatie over binnenklimaat >>

Webinar over PGS 15

Heeft u moeite te bepalen of de PGS 15 van toepassing is? Hoe bepaalt u

welke voorschriften dan van toepassing zijn? En hoe borg je de naleving in

je milieumanagementsysteem? Tijdens het webinar PGS 15 op 9 april a.s.

helpen wij u op weg de eisen toe te passen.

Het webinar is alleen beschikbaar voor mijn.sccm-gebruikers. Nog geen

account voor mijn.sccm? Kijk hier of en hoe u een account kunt

aanmaken. Bent u wel geregistreerd bij mijn.sccm dan krijgt u apart een

uitnodiging voor dit webinar. 

OPROEP aan opdrachtgevers die OHSAS 18001 accepteren

Voor de bekendheid van OHSAS 18001 zouden wij graag in contact komen

met opdrachtgevers die OHSAS 18001 vragen bij het inkopen van producten

en diensten (of OHSAS 18001 als alternatief voor VCA accepteren). Wij

willen via onze website een overzicht publiceren van deze opdrachtgevers,

zodat meer opdrachtgevers OHSAS 18001 gaan waarderen bij de inkoop.

Bent u een opdrachtgever of kent u een opdrachtgever die het OHSAS

18001-certificaat gebruikt bij de inkoop, en vindt u het geen probleem om op

onze website te staan, laat ons dat weten door ons een e-mail te sturen.

Ja, ik werk hier graag aan mee... >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Stappenplan invoeren
managementsysteem in
beeld

Klik hier voor het

stappenplan »

 

Webinar PSA in de
praktijk gemist?

Op 3 februari heeft het webinar

PSA in de praktijk

plaatsgevonden. Organisatie-

en arbeidsadviseur Erwin

Napjus heeft uitgelegd hoe je

als bedrijf praktisch kunt

omgaan met de al dan niet

ingrijpende gevolgen van

werkstress, pesterijen, geweld

e.d. op de werkvloer. 

Klik hier om het webinar te

bekijken »

afmelden nieuwsbrief | wijzig uw gegevens | doorsturen | contact 
© 2015 SCCM

 

Subscribe Share Past Issues RSSTranslate

http://us4.campaign-archive2.com/?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=710356f4c8&e=b5ce5814e4
http://www.sccm.nl/nieuws/herziening-iso-14001-iets-vertraagd
http://www.sccm.nl/nieuws/ontwikkeling-iso-45001-op-schema
http://www.sccm.nl/best-practices#Draagvlak
http://www.sccm.nl/landpag-nieuw-op-mijnsccm
http://mijn.sccm.nl/
http://mijn.sccm.nl/register.php
http://mijn.sccm.nl/register.php
mailto:esther.vannispen@sccm.nl?subject=Referentielijst%20opdrachtgever%20die%20OHSAS%2018001%20accepteren
http://www.sccm.nl/bedrijven
http://www.sccm.nl/sccm-voor-overheden
http://www.sccm.nl/certificatie-instellingen
http://www.sccm.nl/certificatie-instellingen
http://www.sccm.nl/stappenplan-opzetten-managementsysteem
http://www.sccm.nl/stappenplan-opzetten-managementsysteem
http://www.sccm.nl/stappenplan-opzetten-managementsysteem
http://www.sccm.nl/webinar05-PSA-in-de-praktijk-after
http://www.sccm.nl/webinar05-PSA-in-de-praktijk-after
http://www.sccm.nl/webinar05-PSA-in-de-praktijk-after
http://sccm.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=9ec8ea1b5d&e=b5ce5814e4&c=710356f4c8
http://sccm.us4.list-manage.com/profile?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=9ec8ea1b5d&e=b5ce5814e4
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=710356f4c8&e=b5ce5814e4
mailto:info@sccm.nl
http://eepurl.com/bewZ1v
http://eepurl.com/bewZ1v
http://us4.campaign-archive1.com/home/?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=9ec8ea1b5d
http://us4.campaign-archive1.com/home/?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=9ec8ea1b5d
http://us4.campaign-archive1.com/feed?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=9ec8ea1b5d
http://us4.campaign-archive1.com/feed?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=9ec8ea1b5d

