Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u.

bekijk dit bericht in uw browser

Veilig & gezond werken (en onze vakantie)
Veilig en gezond werken; onderwerpen die misschien niet altijd de allerhoogste prioriteit krijgen, tot
het een keer mis gaat. Omdat de (bijna) tropische temperaturen ons niet per se voorzichtiger maken,
brengen we u in deze nieuwsbrief de meest recente berichten over veilig werken die op onze blog
verschenen.
Ook goed om te weten; in de aankomende periode zijn we zo’n beetje allemaal op vakantie. Even
opladen. Met beperkte tussenpozen zijn we bereikbaar. Dat betekent dat u ons iets minder makkelijk
te pakken krijgt dan u van ons gewend bent. Maar mocht u ons écht keihard nodig hebben en u
heeft een kwestie van leven of dood bij de kop - in certificatietermen uiteraard - dan moet u gewoon
even 010 - 26 20 220 bellen en aan onze dappere ‘ik-werk-wel-de-hele-zomer-gewoon-doortelefoniste’ uitleggen dat u echt met de grootste bloedspoed doorverbonden moet worden naar een
van onze mobiele telefoons. Vinden we niet erg. Maar dan moet het wel echt menens zijn, hoor. Dat
wel.
Mogen we u dan ook nog een geweldige vakantie wensen? Geniet ervan. En tot snel.

Over veilig en gezond
werken (in de EU)
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op
het werk (EU-OSHA) heeft de resultaten van de Second
European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks
(eenvoudig afgekort tot ‘ESENER 2’) gepubliceerd. Wat ze
opmerkten leest u in dit bericht.

Het was de week van de
RI&E...
En omdat we ons goed kunnen indenken dat u er in die week
zelf misschien niet aan toe bent gekomen, proberen we het
gewoon nog eens: hoe gaat het met uw RI&E('s)?
Zijn ze up-to-date? Klopt het allemaal? We zijn er om te
helpen.

Ontwikkeling ISO 45001
vertraagd
Soms moet je even terug naar de tekentafel. Zoals bij de
ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001. "Het leven is wat je
gebeurt terwijl je andere plannen maakt", zei Lennon ooit
wijselijk. Meer weten? Klik hier.

ISO 19011 wordt herzien
Wie zich niet louter tot de eisen van de verschillende
managementsysteemnormen beperkt, is ISO 19011 vast al
eens tegengekomen in één van de opmerkingen, bijlagen of
definities over interne audits in bijvoorbeeld ISO 14001, ISO
9001 of OHSAS 18001. Dit veelgebruikte document krijgt
een nieuwe inhoud. Benieuwd? We leggen het hier uit.
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