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Geachte SCGM-klant,

U beschikt over een ‘oud’ ISO 9001-systeem (kwaliteitsmanagement), een ISO
14001-systeem (milieumanagement) en/of een ISO 27002-systeem (security
management). Zoals u uit het nieuws (w.o. onze nieuwsbrieven) heeft kunnen lezen,
bestaat sinds 2013 de nieuwe norm ISO 27001:2013 en sinds september 2015 de
andere twee ISO-normen: de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015. De overstap
van de oude ISO 27001 naar de nieuwe standaard verloopt goed. Maar hoe zit dat
met ISO 9001 en ISO 14001?
ISO heeft tijdens de introductie van de vernieuwde normen ISO 9001- en 14001-norm
aangegeven dat bedrijven tot september 2018 de tijd hebben om hun oude systeem
om te zetten naar de nieuwe norm. Maar het is natuurlijk aan elk individueel bedrijf
om te bepalen wat de meest gunstige overstapperiode is. En die ligt in bijna alle
gevallen eerder dan september 2018 als er vóór september 2018 een
hercertificatieonderzoek staat gepland. In dat geval is het natuurlijk logischer om vóór
dat moment de overstap te maken. Anders krijgt het bedrijf eerst de reguliere SCGMkosten voor de hercertificatie van het bestaande/oude managementsysteem en een
jaar later opnieuw SCGM-kosten voor de certificatie van het managementsysteem
conform de nieuwe norm. Dat kost de bedrijven onnodig veel geld. Dat wil de SCGM
voorkomen.
Om de bedrijven beter voor te bereiden op hun overstap naar de nieuwe norm, is de
SCGM actief bezig een vrijblijvend bedrijfsbezoek in te plannen bij de ISOgecertificeerde bedrijven. De meeste bedrijven zijn reeds door ons bezocht of worden
op korte termijn bezocht. De auditor wil tijdens dit bezoek samen met het bedrijf
kijken wat de meest gunstige overstapperiode is. Uit onze ervaringen blijkt dit het jaar
2017 te zijn, omdat hierin veel hercertificaties gepland staan. In concreto betekent dit
dat een bedrijf in de aankomende maanden actief aan de slag gaat met het bouwen
van de nieuwe norm, waarna de officiële eerste certificatieaudit kan plaatsvinden.
Voor die bedrijven zullen wij – uiteraard in goed overleg – hun hercertificatieaudit
annuleren en hiervoor een nieuwe certificatieaudit (op HLS-niveau) in de plaats
zetten. Deze certificatieaudit kost u wellicht iets meer geld, maar bespaart u
uiteindelijk veel geld in 2018.
Mocht u door ons nog niet zijn benaderd, maar wel belang hechten aan een bezoek,
neem dan per ommegaande even contact op. Anders nemen wij nog wel even
contact met u op. Belangrijk voor u om te weten is, dat als u niet aangeeft eerder te
willen overstappen, de SCGM uw huidige certificatietraject handhaaft tot september
2018.
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