Mijn.sccm:
kennisplatform milieu- en arbowetgeving

Wat doet SCCM?
SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatieinstellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en
gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu),
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ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 / ISO 45001 (gezond en veilig
op. Alle activiteiten van SCCM zijn gericht op het gebruik van
organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en de relatie met
klanten en overheden te versterken.
www.sccm.nl is het centrale informatiepunt. Naast overzichten van
gecertificeerde organisaties en aangesloten certificatie-instellingen
vindt u hier hulpmiddelen en tips voor het invoeren van een
managementsysteem, maar ook het besloten gedeelte mijn.sccm
met samenvattingen van milieu- en arbowet- en regelgeving. Wat
mijn.sccm is en voor u kan betekenen leest u in deze brochure.
WWW.S CC M.N L

Wat is mijn.sccm?

Nu registreren!

Mijn.sccm is een besloten deel van www.sccm.nl
en is alleen toegankelijk voor (bijna) gecertificeerde
organisaties, auditoren van certificatie-instellingen
en overheden.

De toegang tot mijn.sccm is geheel gratis voor
gecertificeerde organisaties en organisaties die het
certificatieproces zijn begonnen en al een
overeenkomst met een certificatie-instelling hebben.

Waar vindt u
mijn.sccm?

Vragen?

gemakkelijker kunt beoordelen of een bepaalde wet of regel voor uw

Op de homepage van de

Heeft u vragen over mijn.sccm

Het registratieproces wijst zichzelf, maar let op de volgende voorwaarden:

bedrijf van toepassing is. SCCM houdt de samenvattingen

SCCM-website vindt u rechts
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Maximaal twee registraties per gecertificeerde organisatie.

up-to-date en maakt steeds nieuwe samenvattingen. Wij houden

bovenin een link naar mijn.sccm.

Neem dan contact met ons

>

Alleen registreren met een vast telefoonnummer en een persoonlijk

u via e-mail en onze nieuwsbrief op de hoogte van wijzigingen

U kunt https://mijn.sccm.nl ook

door een e-mail te sturen naar

en aanvullingen. Alle samenvattingen zijn door specialisten op

direct intypen in uw browser.

mijn.sccm@sccm.nl of

juistheid beoordeeld.

Let op: de site heeft geen

telefonisch via 070-3623981.

Dit nummer vindt u in de database van gecertificeerde organisaties

www-adres!

Wij helpen u graag!

op www.sccm.nl. Staat uw organisatie niet in de SCCM-database,

mi j n . sccm . nl
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Samenvattingen wet- en regelgeving
Mijn.sccm bevat onder andere samenvattingen van de meest

Als u nog geen gebruikersnaam en inlogcode heeft voor mijn.sccm,
moet u zich eerst registreren.

relevante milieu- en arbowet- en regelgeving, zodat u als bedrijf

e-mailadres van de gecertificeerde organisatie.
>

maar heeft u wel een certificaat, neem dan contact op met uw

Heeft u een directe vraag voor SCCM, stelt u deze dan rechtstreeks
via het contactformulier op www.sccm.nl of telefonisch via
070-3623981, zodat we deze snel kunnen beantwoorden.

Zorg dat u het SCCM-nummer van uw organisatie bij de hand heeft.

certificatie-instelling.
>

Bent u nog niet gecertificeerd, maar heeft u wel al een overeenkomst
met de certificatie-instelling afgesloten, dan kunt u ook zonder

CO N TACTFOR MU L I E R

certificaat al toegang krijgen tot mijn.sccm. Vul het registratieformulier in en mail een kopie van de overeenkomst met de
certificatie-instelling naar mijn.sccm@sccm.nl.
Met een ISO 14001- en/of ISO 50001-certificaat of overeenkomst kunt
u de milieudocumenten inzien en downloaden. Met een OHSAS 18001of ISO 45001-certificaat of overeenkomst krijgt u toegang tot de
arbodocumenten.
Na ontvangst van uw aanvraag tot registratie, activeren wij uw
account. SCCM behoudt het recht om registraties te verwijderen
indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan.
R E G I ST R E E R N U

