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Geachte SCGM-klant, 

 

Zoals u van ons gewend bent, sturen wij u van tijd tot tijd een nieuwsbrief toe. Met name op die momenten dat er 

normwijzigingen plaatsvinden of er zich aangelegenheden voordoen die voor u direct van belang kunnen zijn. 

 

 

WIJZE  VAN AFSPRAKEN MAKEN 

Sommige van u hebben het al gemerkt: de SCGM is bezig met het testen van de functionaliteit van Outlook 

aangaande het automatiseren van het plannen van bedrijfsbezoeken (via onze mail info@scgm.nl). De SCGM stuurt 

de agendaverzoeken naar de contactpersonen van haar klanten en de toegewezen auditor. Deze tip kregen we van 

diverse klanten, waardoor wij natuurlijk getriggerd raakte om deze functionaliteit te gaan testen. De testresultaten 

zijn positief, wat inhoud dat we waarschijnlijk vanaf januari 2015 alle bezoeken op deze wijze gaan inplannen.  

Het spreekt voor zich dat als u problemen hiermee ondervindt (van welke aard dan ook), wij natuurlijk op de ‘oude’ 

manier uw bezoeken zullen blijven inplannen. Zodra u vanuit info@scgm.nl een agendaverzoek ontvangt, dan 

vragen wij u om dit te accepteren als de datum akkoord is? Bij acceptatie ontvangt u niet meer apart een 

bevestiging van de afspraak. Indien u een datumvoorstel niet kunt accepteren, dan zien wij dat natuurlijk direct 

terug en komen we met een nieuw voorstel. 

 

 
NIEUW CERTIFICATIEPRODUCT VOOR COLOR MANAGE MENT ISO 12647:  
GROEPSCERTIFICATIE  VIA  HET DIENSTENCENTRUM  

Teneinde kleinere grafimediabedrijven tegemoet te komen in de beheersing van hun certificatiekosten én om 

daarmee het behalen van meerdere certificaten mogelijk te maken, is een jaar geleden het Dienstencentrum gestart 

met groepscertificatie. Vanwege het grote succes is daarom besloten ook Color management en MVO niveau 1 en 2 

(= NEN-zelfverklaring) vanaf 2015 te gaan starten. In concreto betekent dit dus dat bedrijven tot 25 werkzame 

personen zich vanaf nu kunnen intekenen voor een van deze twee trajecten. Intekening gebeurt niet via de SCGM, 

maar via het Dienstencentrum en de prijs is erg gunstig: zo kost bijvoorbeeld ISO 12647 nog maar €1.795,-. Hiermee 

kunt u niet alleen gecertificeerd raken, maar krijgt u ook de ondersteuning vanuit het Dienstencentrum (i.s.m. Kees 

van Middelkoop van X-Flow) om uw drukkwaliteit op niveau te houden. Interesse? Het Dienstencentrum komt graag 

bij u langs om u hier meer over te vertellen. U kunt bellen (020 – 543 56 68) om een afspraak te maken. Maar met 

vragen kunt u natuurlijk ook ons even bellen of mailen. 
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WIJZIGING IN HET FACTURATIEPROTOCOL VAN DE SCGM  

De overheid heeft dit jaar de wetgeving rond automatische incasso’s aangepast naar de een internationale 

standaard SEPA. Wij hebben geconcludeerd dat het aantal handelingen (van ons en voor jullie) niet opwegen tegen 

de voordelen die het biedt. Vandaar dat wij hebben besloten te stoppen met SEPA-incassomachtigingen. Maar dat 

neemt weg dat u nog steeds gebruik kunt blijven maken van dezelfde type korting van 9% op de voor u reguliere 

verkoopprijs, zolang u maar binnen 1 week na ontvangst van de factuur zelf betaald. Mocht u als bedrijf echter 

liever later willen betalen, dan kan dat natuurlijk ook, door te kiezen voor ‘betaling binnen 3 maanden’. 

Deze moderne betalingswijze hanteren wij al op nieuwe inschrijfformulieren. U kunt aangeven (door middel van een 

vinkje zetten) voor welke betalingstermijn u kiest. Wij hebben u hierover in onze nieuwsbrief van 9 mei jl. uitvoerig 

geïnformeerd (is als extra bijlage bijgevoegd). 

 

 

Wij hopen u met deze SCGM-nieuwsbrief weer voldoende te hebben geïnformeerd over de actualiteiten van deze 

periode. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen of opmerkingen hebben, mail (info@scgm.nl) of bel ons: 020 

– 543 56 85. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het projectbureau SCGM: 

Brigitta Koppenol en Peter Tegel 

 


