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ISO 45001 in maart gepubliceerd, 1e certifcaat uitgereikt!
We hebben er lang op moeten wachten, maar ISO 45001, de nieuwe norm
voor gezond en veilig werken (G&VW), voorheen arbomanagement, is
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gepubliceerd. Het eerste certifcaat is op 17 april uitgereikt!

De contextanalyse is een

Lees verder over de nieuwe ISO 45001-norm en en wie het 1e certifcaat

belangrijk nieuw element in de
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ISO 45001-norm. In dit
informatieblad wordt aandacht
besteed aan de organisatie en
haar context en de behoeften
en verwachtingen van
medewerkers en andere
belanghebbenden. Klik op het
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andere handige
hulpmiddelen die u kunt
gebruiken bij de implementatie
van ISO 45001.

Registratie ISO 45001-certifcaten door SCCM tijdens
accreditatieproces
Binnenkort worden de eerste ISO 45001-certifcaten uitgereikt. SCCM heeft
besloten tot een overgangsregeling voor de registratie van ISO 45001certifcaten.
Lees verder over de overgangsregeling >>

Adviseursmiddagen ISO 45001
SCCM heeft in 2016 en 2017 een aantal succesvolle adviseursmiddagen
georganiseerd over de introductie van de ISO 14001-norm. Voor ISO 45001
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gaan we eenzelfde programma organiseren. Het programma richt zich op
adviseurs werkzaam bij adviesbureaus die organisaties begeleiden bij het
opzetten van een managementsysteem voor gezond & veilig werken (G&VW).
Lees verder over de adviseursmiddagen >>

Webinar Persoonlijke beschermingsmiddelen
Op donderdag 5 juni 2018 om 15.00 uur organiseert SCCM een webinar over
PBM. Tijdens dit webinar gaan we in op de praktische kant van PBM’s.
Klik hier om aan te melden >>

Webinar over ISO 45001 gemist?
Tijdens het webinar van 8 februari over ISO/FDIS

Volg SCCM op Twitter!

45001 hebben wij een overzicht gegeven van de
laatste wijzigingen in de ISO 45001-norm, de
planning van zowel de publicatie van de norm als
certifcatie op basis hiervan. Een belangrijk nieuw
onderdeel van de nieuwe ISO 45001-norm is de
contextanalyse. Aan de hand van een voorbeeld
zijn we ingegaan op de invulling van dit normelement.
Heeft u het webinar gemist? Bekijk hier de opname >>

Met certifcaat CO2-reductie met ISO 14001 voldoen aan
eisen EED
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een factsheet
gepubliceerd waarin is vastgelegd dat met een certifcaat op basis van het
certifcatieschema CO2-reductie met ISO 14001 wordt voldaan aan de eisen
die aan de energie-audit worden gesteld.
Lees verder over de factsheet van de RVO >>
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