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Overstappen naar de nieuwe ISO-standaard: High Level Structure
(HLS)
Het zal u niet ontgaan zijn: sinds september vorig jaar is de nieuwe ISO-standaard gelanceerd.
En dat is maar goed ook, omdat de ‘oude’ (dus uw huidige) ISO-systemen nogal slecht met
elkaar te combineren waren. De nieuwe ISO is dan ook een ware opluchting. Er is nu nog
maar één bedrijfskundig managementsysteem, waaraan je letterlijk elk thema kunt klikken. De
ervaringen van bedrijven die nu al actief bezig zijn met de ombouw, zijn ronduit positief. De
vraag is: wanneer wilt u beginnen met ombouwen? ISO geeft u namelijk 3 jaar de tijd om op de
nieuwe norm over te stappen. Dus: vóór september 2018.
Het beste overstapmoment is het moment van uw eerstvolgende her-certificatieaudit. Mocht u
bijvoorbeeld in september 2017 een hercertificatie conform de ‘oude’ ISO-norm willen laten
uitvoeren, dan kan dat. Maar de consequentie is wel dat u het jaar daarop niet een korter en
goedkoper controleonderzoek krijgt, maar wederom een duurdere her-certificatieaudit. En dat
is zonde van het geld.
Om een beeld te krijgen van uw situatie en opties, is Brigitta Koppenol druk bezig met het
inplannen van bezoeken. Peter Tegel of een van de andere auditoren praten u dan vrijblijvend
bij over de HLS.
De praktijk leert ons dat de meeste bedrijven 2016 en 2017 gebruiken voor hun overstap. En
daar is een hele logische verklaring voor: er is nu subsidie om je te laten begeleiden bij de
ombouw (zie onderstaande punt).

Binnenkort nieuwe ESF-subsidie t.b.v. Duurzame Inzetbaarheid
Medio november 2016 kunnen bedrijven weer subsidie aanvragen in het kader van Duurzame
Inzetbaarheid. In concreto betekent dit dat bedrijven 50% subsidie kunnen krijgen op een
verbetertraject. De subsidie richt zich met name op een betere inzetbaarheid (= duurzame
inzetbaarheid) van medewerkers, waardoor zij niet alleen gezonder, maar ook efficiënter
kunnen werken. Duurzaam Ondernemen gaat namelijk niet alleen over mensen of het milieu,
maar zeker ook over het behalen van betere rendementen.
Onder andere voor deze subsidieregeling heeft het Dienstencentrum een concreet
adviespakket ontwikkeld (onder de vlag van het nieuwe concept Staf Zekerheid), waarmee op
een concrete en snelle manier gewerkt kan worden aan het inzichtelijk maken en verbeteren
van de competenties van medewerkers. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar,
zoals opstellen/aanpassen functiebeschrijvingen, opstellen competentieprofielen, Bedrijfsscan
Duurzame Inzetbaarheid (BDI), het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), of
instrumenten ten behoeve van het functioneren en beoordelen van medewerkers. Kortom: er
zijn veel mogelijkheden voor u om de organisatie te verbeteren. Maar ook delen van de HLS
kunnen ontwikkeld worden binnen de scoop van deze subsidie. Mocht u het gevoel, of zelfs
het plan, hebben om aan bedrijfsoptimalisatie te willen werken (denk aan ombouw van uw
bestaande ISO-systemen naar HLS), dan willen wij u adviseren de bijgevoegde leaflet
aandachtig door te lezen en contact met ons op te nemen. Wij komen graag bij u langs om uw
opties te bespreken en zelfs de subsidie met u aan te vragen (op No-Cure-No-Pay-Basis).
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Ten behoeve van de TOP-sector Creatieve Industrie zijn er door het Dienstencentrum een
tweetal ‘MODEL-trajecten’ ontwikkeld, elk op zijn eigen manier gericht op de Duurzame
Inzetbaarheid van uw mensen:




Thema 1: Werken aan PRODUCTIVITEIT DOOR BEVLOGENHEID. Verhoog de
productiviteit van uw bedrijf door te werken aan het verhogen van de flexibiliteit en
bevlogenheid van medewerkers.
Thema 2: Werken aan DUURZAME INZETBAARHEID. Breng de competenties van
uw medewerkers in lijn met uw bestaande en gewenste bedrijfsstrategie. Allen met de
juiste competenties kunt u uw strategie realiseren.

Nogmaals willen wij u verwijzen naar de bijgevoegde leaflet voor meer specifieke
achtergrondinformatie.

Uitstel van de lancering van de ISO 45001, dé vervanger van de
OHSAS 18001
Onlangs is bekend gemaakt dat de lancering van de nieuwe ISO 45001, het arbo
managementsysteem, tot nader order wordt uitgesteld. Eerst werd gedacht aan eind 2016,
maar dat wordt nu al medio 2017. Deze nieuwe ISO-standaard is de vervanger van de
bekende OHSAS 18001-norm en is – vanwege het feit dat het om Human Resorce
Management (dus mensen) gaat – nogal een politiek beladen onderwerp. Zo is de omgang
tussen directie en medewerkers in Noord-Europa prima te noemen; in de zuidelijke landen is
daar echter weinig van te merken. U zult begrijpen dat de diverse nationale commissies het
lang niet altijd met de voorgestelde ISO-eisen eens zijn. Wanneer de norm wel zal verschijnen,
zal de tijd leren. We houden u op de hoogte.

Introductie in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Op maandag 10 oktober 2016 is het de dag van de Duurzaamheid. In opvolging van deze dag
vol goede initiatieven gaan wij verder met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom
organiseren wij op dinsdag 11 oktober 2016 een introductie workshop over MVO.
Bent u ook gemotiveerd om structureel bij te dragen aan een betere wereld? Of misschien kijkt
u vooral naar de opbrengsten van MVO, een effectievere organisatie, een betere profilering of
gemotiveerde medewerkers? Allemaal zaken die bewezen hebben altijd geld op te leveren.
Op internationaal niveau zijn richtlijnen vastgelegd in ISO 26000, om ondernemers te
ondersteunen bij de invoering van MVO. Klanten, zoals multinationals, Rijksoverheid, maar ook
kleine sociale instellingen hebben inkoopeisen voor onder andere grafimedia bedrijven die
betrekking hebben op de mate van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.
Deze workshop geeft een introductie op MVO, geeft inzicht in wat MVO is en hoe u ermee aan
de slag kunt in uw eigen bedrijf.
Doelgroep
De workshop is gericht op directie, management en medewerkers van het Grafimedia bedrijf
dat zich oriënteert op MVO of daarmee wil starten.
MVO-norm Grafimedia
De workshop sluit aan op de MVO-norm zoals die is vastgesteld voor de Grafimedia branche.
Deze norm is door het branche-certificatie instituut SCGM vastgesteld. De norm is te
downloaden op de SCGM-website.
Waar, wanneer en kosten
Startbaan 10, Amstelveen
11 oktober 2016 van 13:00 – 16:00
Kosten € 149,- per deelnemer. Speciale "Dag van de duurzaamheidskorting: € 50,-". Een
investering door u in duurzaamheid van € 99,-!
Aanmelden:
Klik hier om u online in te schrijven of stuur een e-mail met uw gegevens naar
info@stivako.nl.
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