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Coronacrisis en gevolgen voor uitvoering
certificatie-audits
Uiteraard heeft de coronacrisis ook grote gevolgen voor
de uitvoering van certificatieaudits. Internationaal
worden hierover afspraken gemaakt binnen het IAF
(International Accreditation Forum).
» Lees hier de belangrijkste gevolgen voor ISO 14001,
ISO 45001 en ISO 50001

In mei organiseert SCCM weer twee gratis webinars:

12 mei: Medewerkersbetrokkenheid bij gezond en veilig werken
19 mei: Instrumenten voor fysieke belasting op het werk

Informatieblad ‘Toelichting invoering ISO 14001 en
relatie met ISO 9001’
Met de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001,
is ook de wijze van inventarisatie van G&VW-risico’s
veranderd. Ook vraagt de norm om kansen in kaart te
brengen. In dit informatieblad leggen we uit welke eisen
de norm stelt en hoe je deze eisen invult. Ook wordt
aangegeven wat het verschil is met de eisen in de
Arbowet ten aanzien van de inventarisatie van risico’s
in een RI&E. Met behulp van voorbeelden geven we
aan tot welk detailniveau de inventarisatie moet worden
uitgevoerd.
» Download hier het infoblad

ISO 45001-gecertificeerd? Test dan nu uw kennis
van arbowet- en regelgeving!
Elk jaar tijdens de Auditordagen van SCCM, maken de
auditoren van certificerende instellingen een toets wet-
en regelgeving om hun kennis te testen. De test bevat
tien vragen over geldende arbowet- en regelgeving.
Bent u benieuwd hoe het met uw kennis gesteld is?
» Doe dan nu de test!

Infoblad ‘Inventarisatie gevaren en evaluatie van
G&VW-risico’s en kansen’
Met de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001,
is ook de wijze van inventarisatie van G&VW-risico’s
veranderd. Ook vraagt de norm om kansen in kaart te
brengen. In dit informatieblad leggen we uit welke eisen
de norm stelt en hoe je deze eisen invult. Ook komt aan
de orde wat het verschil is met de eisen in de Arbowet
ten aanzien van de inventarisatie van risico’s in een
RI&E. Met behulp van voorbeelden geven we aan tot
welk detailniveau de inventarisatie moet worden
uitgevoerd.
» Download hier het infoblad

Verslag auditordagen ISO 45001
Tijdens de jaarlijkse auditordagen is de inhoud en
interpretatie van de ISO 45001-norm besproken.
Benieuwd hoe de auditoren deze norm interpreteren?
Lees het verslag of check de cases in onze database.
» Download de verslagen hier en bekijk de database
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