Safex Certificatie Instelling
Nummer 9
September 2012

Nieuwsbrief:
In dit nummer:





OSB-Keurmerk
European Legal Labour Certificate
(SKIA) Homeflex.
- De systematiek
- Het keurmerk
- Aanmelden
Update handboek Normen SNA
Versie 12.04

Safex Certificatie Instelling
Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk
Tel: 0180-46.10.40
Fax: 0180-46.22.29
info@safexcertificatie.nl
www.safexcertificatie.nl

 OSB-Keurmerk voor de schoonmaak- en glazenwassersbranch
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 december 2011 is de grote stap
genomen om het OSB-Keurmerk in te voeren. In 2012 werken we graag met u
aan de implementatie en vanaf 1 januari 2013 moet ieder OSB-lid voldoen aan
de verplichtingen, die het OSB-Keurmerk stelt. Middels deze nieuwsbrief en de
informatie op onze website informeren wij u graag over zowel de inhoud van het
OSB-Keurmerk, als ook de wijze waarop u het Keurmerk kunt invoeren. Uiteraard
verstrekken we u ook informatie over de wijze waarop de toetsing gaat plaatsvinden.
Het OSB-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers. Alleen OSB-leden mogen met
het speciale OSB-Keurmerk logo voeren en ermee naar buiten treden. Bijvoorbeeld op hun briefpapier of als sticker
op het raam van de vestiging. Het OSB-Keurmerk stelt eisen aan schoonmaak- en glasbewassersbedrijven die lid
zijn van de OSB.
De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de
verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en
kortlopende contracten. Veel partijen spelen hierbij een rol, waaronder opdrachtgevers en makelaars. OSB vindt
echter dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden
van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector en de markt. Daarnaast ook
om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities. Juist daarom is het OSBKeurmerk nodig.
Voor meer informatie betreffende het OSB-Keurmerk of voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u zich
wenden tot onze website www.safexcertificatie.nl of u kunt telefonsich contact opnemen met ons op nummer
0180-461040.
Klik hier voor het OSB-Keurmerk in vogelvlucht
Klik hier voor het Toetsingskader



European Legal Labour Certificate – SKIA (Homeflex)

Minder overlast door ongewenste situaties, veiliger leefomstandigheden, betere
hygiëne, meer openheid en gemotiveerd personeel. Dit zijn slechts een paar
voordelen van het keurmerk van SKIA voor gemeenten en werkgevers.
De systematiek
Alle organisaties die arbeidsmigranten huisvesten kunnen SKIA gecertificeerd worden. Na aanmelding laat SKIA
controles uitvoeren door Safex Certificatie Instelling. Safex Certificatie Instelling controleert een aantal
administratieve processen en verricht een fysieke inspectie van de locatie(s). Afhankelijk van de uitkomsten van de
inspectie ontvangt u het SKIA-keurmerk, de garantie dat arbeidsmigranten op een goede manier worden gehuisvest.
SKIA heeft ook de expertise om de handhaving op zich te nemen.
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Het keurmerk
Het keurmerk is één jaar geldig. Voor het einde van deze periode laat SKIA opnieuw inspecties uitvoeren om te
controleren of de organisatie en/of locatie nog aan de criteria voldoet. Alle organisaties met het keurmerk zijn terug
te vinden in het register wat een positieve uitstraling oplevert voor uw organisatie.
Aanmelden
Vindt u goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten belangrijk? Dan kunt u niet meer om SKIA heen? Met
het aanmeldingsformulier kunt u zich direct aanmelden. SKIA neemt dan zo snel mogelijk contact met u op
Indien u zich heeft aangemeld bij de SKIA dient u een offerte /certificatie overeenkomst af te sluiten met Safex
Certificatie Instelling. De aanvraag voor de offerte/certificatie overeenkomst kunt u invullen op onze website
www.safexcertificatie.nl. Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen sturen wij binnen 3 dagen een
offerte/certificatie overeenkomst naar u toe. Indien u akkoord gaat met ons voorstel en wij de offerte/certificatie
overeenkomst getekend retour hebben ontvangen nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het
inplannen van de audit.
Voor meer informatie kunt u onderstaande link klikken.
Klik hier voor Certificeringsprocedure
Klik hier voor Beleid Visie en Missie
Klik hier voor Keurmerk ELLC
Klik hier voor Aanmeldingsprocedure



Update Handboek Normen

Dit Handboek Normen is een dynamisch document en wordt onderhouden door de Stichting Normering Arbeid
(SNA). Doel van het Handboek is een actueel overzicht te geven van de van toepassing zijnde
Normen incl. aanpassings- en interpretatierapporten (resp. hoofdstukken 4 en 5), zodat
Inspectie-instellingen de inspecties op de juiste wijze kunnen uitvoeren.
Deze vijfde versie 12.04 d.d. 28 september 2012 van het Handboek Normen vervangd de oude
versie 12.03 van 20 augustus 2012.

Klik hier voor het Handboek Normen Stichting Normering Arbeid



Ontwikkeling Safex Certificatie Instelling

Safex Certificatie Instelling monitort continu wat de opdrachtgevers van ons verwachten. Ideeën en suggesties zijn
altijd welkom bij Safex Certificatie Instelling zodat wij u zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.



Werkgebieden van Safex Certificatie Instelling
- VCA*/**
- VCU
- NEN 4400-1 en 2
- NEN + Pluimvee
- NEN + Vleessector
- ZZP Registratie
- ISO 9001:2008
- SNCU Pensioen Looncontroles
- CAO toetsing voor ABU, VPO en NBBU
- BTR (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur)
- OSB-Keurmerk
- European Legal Labour Cerificate (SKIA) - Homeflex
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