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Publicatie van de diverse handleiding rond de nieuwe ISO-
normen:

Zoals iedereen nu waarschijnlijk wel weet, zijn de belangrijkste ISO-normeringen de afgelopen
jaren op de schop genomen. Doordat de oude normen niet goed op elkaar aansloten, leidde dit
tot onnodig dikke handboeken en dus extra werk voor de bedrijven en de auditoren. In 2013 is
de norm voor de Code voor Informatiebeveiliging aangepast en eind 2015 die van kwaliteits-
en milieumanagement (respectievelijk ISO 9001 en ISO 14001). Al deze nieuwe normen vallen
nu onder 1 paraplu: de High Level Structure (HLS), wat nog het beste te beschrijven is als een
bedrijfskundig managementsysteem. Elke nieuwe of vernieuwde ISO-norm zal in dit nieuwe
format gebouwd worden. Hierdoor wordt het voor de gebruikers heel eenvoudig om de
verschillende systemen aan elkaar te klikken, onder de vlag van de HLS.
Echter, in de afgelopen periode is gebleken dat de nieuwe normen toch niet naadloos op
elkaar aansloten, waardoor het koppelen in een aantal gevallen toch moeilijker bleek dan
gedacht. Om deze omissie weg te werken voor de creatieve sector (w.o. de grafimedia),
hebben de auditoren van de SCGM en SCCI voor elke norm een aparte handleiding
geschreven. Een aantal van u heeft wellicht hiervan al een (eerste concept) versie in het bezit.
Tevens is er een overkoepelende handleiding van de HLS opgesteld. Door de HLS-handleiding
te lezen, in combinatie met de specifieke normhandleiding van het ISO-systeem dat u wilt
invoeren, heeft u de mogelijkheid om op een eenvoudigere wijze uw werkzaamheden uit te
voeren.
De ontwikkeling van deze handleidingen heeft de SCGM en SCCI veel tijd en geld gekost,
waardoor we deze ISO-handleidingen niet zo maar gratis kunnen weggeven. Het bestuur heeft
besloten om alle bestaande en nieuwe klanten van de SCGM en SCCI, die een bepaald ISO-
systeem bij ons gecertificeerd hebben, deze nieuwe ISO-handleiding gratis te verstrekken.
Maar de overige bedrijven uit de creatieve industrie (w.o. de grafimediabedrijven) zullen een
bijdrage moeten betalen. Het gaat om de volgende kosten:

 KVGO-leden
- HLS-handleiding: € 275,-
- Per specifieke ISO-handleiding: € 150,-

 Niet-KVGO-leden
- HLS-handleiding: € 375,-
- Per specifieke ISO-handleiding: € 250,-

Op de handleidingen zit copyright en worden derhalve op naam van het bedrijf en op naam van
de aanvrager afgegeven. Net zoals u dat gewend bent bij het kopen van ISO-normen bij de
NEN.
Het bestellen van de handleidingen loopt via het secretariaat van de stichtingen. De huidige
klanten van de SCGM en SCCI kunnen binnenkort de officiële eerste uitgave per mail
verwachten.

Subsidie t.b.v. het ombouwen van uw oude ISO-systeem:
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Hoewel de meeste SCGM- en SCCI-klanten wellicht al met behulp van de handleidingen
zelfstandig aan de slag kunnen gaan met het ombouwen van hun eigen systemen, zijn er vast
ook nog genoeg bedrijven die daarvoor onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar hebben. Uit
onze contacten met onze klanten blijkt deze groep serieus behoefte te hebben aan extra hulp
bij het ombouwen. In 2016 zijn er al een 20-tal bedrijven samen met het Dienstencentrum
actief aan de slag gegaan met het opzetten van de HLS. Hiervoor waren forse subsidies
beschikbaar, waardoor zij aan de ene kant de kosten in de hand konden houden en aan de
andere kant praktisch geholpen waren met de soms toch complexe materie.
Om haar klanten te helpen, hebben de SCGM en SCCI contact opgenomen met het
Dienstencentrum en Stivako om de mogelijkheden voor 2017 rond ondersteuning en subsidies
te bespreken. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de bestaande SCGM- en SCCI-klanten die
nu nog over een ‘oud’ ISO-systeem beschikken, in ieder geval het vernieuwde
Dienstencentrum-blauwdrukmateriaal met subsidie ontvangen. Tevens bestaat de mogelijkheid
om praktisch aan de slag te gaan met het vertalen van het blauwdrukmateriaal, via een
speciale in-company-training, waaronder voorwaarden subsidie op mogelijk is.
Indien u interesse heeft in bovengenoemde mogelijkheden, dan adviseren wij u even contact
op te nemen met Eva Bouwman: 020 – 5435688 of stuur een email naar
info@dienstencentrum.com.

Stilzwijgende verlening van uw certificatietraject:

Vanaf 2017 wordt een verandering in het certificatieprotocol doorgevoerd. Tot voor 2017 moest
elk bedrijf zich – na afronding van een certificatieperiode – opnieuw bij de SCGM of SCCI
intekenen. Dit protocol leidde tot onnodig veel werk bij zowel de SCGM, SCCI als haar klanten.
Vanaf nu wordt in elk nieuw inschrijfformulier een regel opgenomen, die aangeeft dat het
certificatietraject, na afloop van de certificatieperiode, stilzwijgend wordt verlengd. De
effectuering hiervan gebeurt via uw ondertekening van elk nieuw inschrijfformulier.
Uitzondering op deze nieuwe procedure is FSC- of PEFC-certificatie, omdat hier speciale
protocollen voor gelden.

Gratis thema workshops tijdens de Grafische Vakbeurs

Bedrijven die te maken hebben met normeringen rond gevaarlijke stoffen (denk aan ISO
14001, OHSAS 18001 of ARBO RI&E certificatie), hebben de mogelijkheid om tijdens de
grafische vakbeurs naar 3 korte thema-workshops te gaan. U kunt hieraan gratis deelnemen.
De workshops zullen worden verzorgd op woensdag 15 maart in een zaal in het beursgebouw.
De eerste workshop start om 13.30 uur en de laatste workshop zal starten om 16.30 uur.

Workshop 1: veilig werken via gedragsverandering (van 13.30 - 14.30 uur): in deze interactieve
mini-workshop leert (en ervaart!) u met welke quick-wins en succesfactoren u mensen in
beweging krijgt en de gewenste gedragsverandering realiseert! De workshop is geschikt voor
zowel werkgevers als werknemers in de communicatiebranche.

Workshop 2: werken met gevaarlijke stoffen (van 15:00 – 16:00 uur): in deze workshop wordt
dieper ingegaan op de inzet van gevaarlijke stoffen en de werkelijke noodzaak daarvan.

Workshop 3: risicomanagement (van 16:30 – 17:30 uur): deze workshop gaat specifiek in op
het leren herkennen en managen van bedrijfsrisco’s op het gebied van Arbo- en HRM. Pas dan
kan gewerkt worden aan een beter invulling van het bedrijfsbeleid op dit front.

Middels bijgevoegde aanmeldformulier kunt u zich alvast aanmelden voor deze workshops. U
kunt het ingevulde formulier mailen naar info@arbografimedia.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stofwisseling –
http://www.stofwisseling.nu/events.html - de promotiecampagne van werkgevers en
werknemers van de grafimedia, dat moet leiden tot het verder uitbannen van gevaarlijke stoffen
in onze sector.
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