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Haccp Training
Het SSB heeft in de maand april van het jaar 2022, enwel op
26 & 27 april, de HACCP training verzorgd i.s.m. de
PolyformisConsultancy.

Wist jij welke Nationale
Standaarden te
verkijgen zijn bij het
Surinaams
Standaarden Bureau?

Bekijk ons Standaarden
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een
Catalogus via onze
voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan
voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons voedsel in
website:
gevaar komt. Van elke fase in de productie brengt het bedrijf TAKE A LOOK AT WHAT'S
INSIDE: www.ssb.sr
in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden
voorkomen.
Why Regular Training is
Voor meer informatie
Important
Deze training was bestemd voor een ieder die werkzaam is in
zijn wij te contacten via
de voedingsmiddelenindustrie, en ook voor een ieder die
Email : info@ssb.sr
belangstelling heeft.
Telefoon :
Volg onze Facebook pagina voor de data van de volgende
training.
(+597) 8837509
Bezoek onze website
via de QR-code
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KMS-TRAINING
Op maandag 4 april 2022 is het
Surinaams Standaarden Bureau
wederom van start gegaan met de
opleiding Kwaliteitsmanager in de
praktijk. Deze opleiding werd i.s.m.
Polyformis Consultants verzorgd en
had een duur van 1 maand. De
deelnemers waren zeer gedreven en
hebben diverse aspecten van onder
ander de ISO Managementsystemen
bijgeleerd en zullen die nu in de
praktijk toepassen.
Stay tuned for our next KMS
training.
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Elk jaar wordt er op 9 juni wereldwijd 'World Accreditation Day' gevierd.
Het Thema van dit jaar is: “𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞
𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭".
Traditiegetrouw hebben de International Accreditation Forum (IAF) en
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) een thema voor
de jaarlijkse WAD ontwikkeld waarbij accreditatie een centrale rol speelt. De
IAF en ILAC hebben beide een harmoniserende en coördinerende taak met
betrekking tot de wederzijdse erkenning van accreditatieinstellingen.
In Suriname is het SSB de instantie wanneer het gaat om het bewerkstelligen
van accreditatie als onderdeel van een gedegen kwaliteitsinfrastructuur.
De economische groei die ten koste gaat van onze planeet is niet duurzaam. Het
is en het blijft een grote uitdaging om te voldoen aan de behoeften van alle
mensen. Onze ambitieuze maar vooral kritische behoeften dwingt de overheid,
bedrijven en maatschappelijke werkers om op kort termijn met innovatieve
hervormingsplannen te komen.
Accreditatie en overige aspecten binnen de kwaliteitsinfrastructuur
voornamelijk standaardisatie, conformiteitsbeoordeling, metrologie en markt
surveillance kan een grote bijdrage leveren om deze shift te brengen. Zo kan
accreditatie van conformiteitsbeoordeling instanties zoals, Laboratoria,
inspectie, kalibratie en certificering instantie het milieu helpen beschermen van
te hoge koolstofdioxide (CO2). Controle op Technische voorschriften/
verplichte standaarden door geaccrediteerde conformiteitsbeoordeling
instanties kan industrieën dwingen om de uitstootgassen binnen acceptabele
range te houden, zo kan er ook getraceerd worden als de organische producten
vrij zijn van gifstoffen.
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Surinaams
Standaarden Bureau
heeft op 26 april 2022
een online
consultatiesessie
gehouden voor
"𝐄𝐭𝐢𝐤𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐩
𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐠𝐨𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧".
Deze sessie was
bestemd voor een
specifieke groep van
stakeholders, nml. De
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬.

Bezoek onze website via de QR-code:

Het ePing SPS & TBT-platform faciliteert
het volgen van sanitaire en fytosanitaire
(SPS) en technische handelsbelemmeringen
(TBT). Als gebruiker kunt u onder meer:
Bladeren door meldingen over nieuwe en
bijgewerkte productregelgeving.
Informatie vinden over handelskwesties die
zijn besproken in de WTO SPS- en TBTcomités.
Informatie vinden over informatiepunten en
meldingsinstanties.
Het is essentieel om informatie over
regelgeving en Standaarden (normen)
toegankelijker te maken voor alle
belanghebbenden. Dit is waar het bij ePing
om draait.
Check de nieuwe update van de website
vandaag nog!
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De arbeidsmarkt snakt naar goede bakkers. Daarom wilt het
SSBhaar klanten tegemoetkomen door ervoor te zorgen dat elke
bakkerij- producent opereert binnen de door de overheid
vastgestelde wetten en regels. Daarom heeft het Surinaams
Standaarden Bureau i.s.m de districtcommissariaat Bestuursressort
Wanica Noord-West een informatiesessie gehouden op 19 juli 2022
voor alle belanghebbenden. De essentie hiervan is om
belanghebbenden op de hoogte te stellen van de dienst
bakkerijcertificering.
In 2014 is de Nationale Standaard “Hygienecode en
voedselveiligheid voor brood- en banketproducenten” verheven tot
een technisch voorschrift. Om dit technisch voorschrift te
implementeren is de dienst bakkerijcertificering ontwikkeld.
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Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) voert met ondersteuning van
de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality
(CROSQ) het “National Quality Awards 2022”- programma uit. Dit
programma vloeit voort uit het 11th EDF EPA TBT programma en zal
organisaties in Suriname de kans geven om aan te tonen dat zij de beste
kwaliteitsproducten en of- diensten in het land aan de klant brengen.
Het National Quality Awards-programma heeft als enig doel: organisaties
te erkennen die “blijk hebben gegeven van toewijding aan kwaliteit door
erkende standaarden en best practices te implementeren”. Dit
programma is gebaseerd op een uitgebreide beoordeling aan de hand van
vooraf vastgestelde criteria in het kader van de Quality Awards Scheme.
Het NQA-programma zorgt voor bevordering van het
concurrentievermogen van Surinaamse producten en diensten en stelt
organisaties in staat te streven naar uitmuntendheid, groei en
ontwikkeling, het bevorderen en tegelijkertijd stimuleren van
duurzaamheid.
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