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Adviseursmiddag ISO 45001 - NU AANMELDEN
SCCM organiseert op 11 september een
adviseursmiddag over de overgang naar
de nieuwe norm voor gezond & veilig
werken (voorheen arbomanagement) ISO
45001. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor externe adviseurs op het terrein van
gezond & veilig werken
managementsystemen die al bekend zijn
met OHSAS 18001. O.a. komen aan bod:
de verschillen ten opzichte van OHSAS 18001 en de aandachtspunten bij de
certifcatie ervan. Ook wordt ingegaan op de relatie met de VCA-norm.
Lees verder over het programma en hoe u zich kunt aanmelden >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

Nieuwe
privacywetgeving
Op 25 mei is de AVG (Algemene
Verordening
Gegevensbescherming) in
werking getreden. Deze nieuwe
wet over de verwerking van
persoonsgegevens heeft ook
consequenties voor SCCM en de
wijze waarop wij omgaan met
deze gegevens. De
privacyverklaring van SCCM
vindt u op onze website.

Adviseursmiddag ISO 14001 over energie - NU AANMELDEN
Na de succesvolle eerste ronde ISO
14001-adviseursmiddagen start op 16
oktober een tweede ronde. Daarin staat
het onderwerp ‘energie’ centraal. We
gaan in op de wet- en regelgeving en de
wijze waarop daar in de verschillende
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onderdelen van het
milieumanagementsysteem mee moet
worden omgegaan. Verder worden
verschillende cases besproken waarbij dieper ingegaan wordt op de
interpretatie van onderdelen van de ISO 14001-norm.
Lees verder over het programma en hoe u zich kunt aanmelden >>

Informatieblad vergelijking ISO 45001 en VCA
Ongeveer tegelijk met de publicatie van de ISO 45001-norm is een nieuwe
versie van de VCA-norm gepubliceerd. SCCM krijgt veel vragen over de
verschillen en overeenkomsten tussen deze normen. In samenwerking met
SSVV (de eigenaar van de VCA-norm) en de NEN-normcommissie voor ISO
45001 is een vergelijking tussen beiden normen opgesteld die wij hebben
opgenomen in het Informatieblad vergelijking ISO 45001 en VCA.
Download hier het informatieblad >>

Pilot ISO 14001 Milieuprestatiemeting
Bijna 70 organisaties hebben zich na het
bericht in de vorige nieuwsbrief
aangemeld voor deelname aan de pilot
voor de ISO 14001 Milieuprestatiemeting.
SCCM heeft dit instrument ontwikkeld
voor ISO 14001-gecertificeerde
organisaties. Door het beantwoorden van
26 vragen krijgt u een duidelijk inzicht in
de milieuprestaties van uw organisatie.
Uit de eerste resultaten blijkt er veel
behoefte te zijn aan een dergelijk instrument. Voor het slagen van de pilot is
het van groot belang dat de deelnemende organisaties na het invullen van de
Milieuprestatiemeting ook het tweede deel van de onderzoeksvragen
beantwoorden.
Organisaties die willen deelnemen kunnen hier meer informatie vinden >>

95% ISO 14001-gecertificeerde bedrijven stapt op tijd over
naar ISO 14001:2015!
Nog een kleine drie maanden te gaan en dan is het 15 september en moet de
overgang naar ISO 14001:2015 zijn afgerond. In de registratie van SCCM is
nu 62% van de uitgegeven ISO 14001-certificaten op basis van de 2015norm. Volgens de planning van de certificatie-instellingen zal bijna 95% van
de ISO 14001-certificaten op tijd zijn overgegaan. De overige volgen in de

laatste maanden van 2018 of eerste maanden van 2019. Het aantal
organisaties dat stopt met ISO 14001-certificatie is heel klein. Is uw bedrijf
nog bezig met de overstap?
Bekijk dan hier de hulpmiddelen die SCCM heeft ontwikkeld om de overstap te
vergemakkelijken>>

Contextanalyse ISO 14001 en ISO 45001
Bent u een managementsysteem aan het opzetten voor ISO 14001 of ISO
45001 en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de invulling van de
contextanalyse? Wij hebben twee informatiebladen ontwikkeld waarin uitleg
wordt gegeven over de verschillende elementen van de contextanalyse. Ook
geven we voorbeelden waar u aan kunt denken als het gaat om de omgeving
of de stakeholders van uw organisatie.
Download hier het Informatieblad contextanalyse is ISO 14001:2015 >>
Download hier het Informatieblad contextanalyse is ISO 45001 >>

Jaarverslag SCCM 2017
Het jaarverslag van SCCM geeft inzicht in de ontwikkeling van ISO 14001,
ISO 45001/OHSAS 18001 en ISO 50001 in Nederland. Om een snel inzicht in
de ontwikkelingen te krijgen is er ook een samenvatting beschikbaar
Lees hier het jaarverslag van SCCM over 2017 >>
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