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Geachte SCCI-klant,

Na een lange periode van economische teruggang, breken er nieuwe tijden aan. Voor
de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) was dit reden om de look and feel
van de SCCI aan te passen. Allereerst presenteren wij met trost ons nieuwe logo.
Daarnaast is de vormgeving van onze nieuwsbrief vernieuwd. Deze vernieuwde
vormgeving is gebaseerd op de nieuwe website van SCCI: www.creatieve-
industrie.com. De nieuwsbrieven worden u niet alleen toegezonden, maar u kunt ze
ook altijd terugvinden onder het item ‘nieuws’ (en dan ‘nieuwsbrieven’) op de website
van SCCI.
Via de digitale nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte brengen van een aantal
belangrijkste veranderingen binnen de SCCI. Het is daarom van belang om de
nieuwsbrieven goed door te nemen. Immers, de veranderingen kunnen van invloed
zijn op uw huidige en/of toekomstige certificatietraject.

NIEUWE WEBSITE VAN DE SCCI IN DE LUCHT

Recentelijk is de geheel vernieuwde website en logo van SCCI gelanceerd. Om
de klanten op een goede manier van dienst te kunnen zijn, is de afgelopen
maanden hard gewerkt aan de verbouwing van de website. En dat is gelukt: de
nieuwe site is geheel anders van opzet dan de vorige. De site is vanaf heden
gebaseerd op het Tripple P-model van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen: alle certificatiethema’s zijn verdeeld onder de kopjes “People”,
“Planet” en “Profit”. We kunnen met onze nieuwe website veel beter inspelen
op de huidige klantwensen. Ga snel naar: www.creatieve-industrie.com en maak
(opnieuw) kennis met ons.
Door de ontwikkeling van een nieuwe website had de SCCI de kans om een nieuw
concept neer te zetten, dat beter aansluit bij de steeds verder veranderende
belevingswereld van klanten. Zo zijn alle typen certificaten overzichtelijk
ondergebracht bij een van de drie ‘P’s’ van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen: “People”, “Planet” of “Profit”. De toegang tot deze MVO-gebieden is
eenvoudig te bereiken via de gelijknamige knoppen op de homepage (met
bijbehorend logo). Ook kunnen testimonia van klanten eenvoudig gepubliceerd
worden, waardoor de sitebezoekers – naast de informatie vanuit de SCCI ook vanuit
de objectiviteit van de klanten van SCCI geïnformeerd worden over de nieuwe
aanpak van de SCCI. Ook is het register van gecertificeerde klanten nieuw
vormgegeven. Mocht u zaken missen op de site, laat ons dat dan even weten. Indien
mogelijk en gewenst passen wij de site aan. U kunt ons hiervoor bellen (020 – 543 56
61) of mailen op: info@creatieve-industrie.com.
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Certificering van FSC en PEFC gebeurt door SCCI in samenwerking met SKH,
Stichting Keurmerk Hout. Hoewel de samenwerking prima verloopt, merken wij
beiden dat de wijze factureren vanuit SKH minder aansluit op de
belevingswereld van onze klanten. Vandaar dat in onderling overleg is besloten
dat de SCCI vanaf juli 2015 de facturatie voor haar rekening neemt. SKH blijft
de FSC- en/of PEFC-certificaat aanmaken. Voor het overige neemt SCCI alle
klantcontacten en overige administratieve werkzaamheden op zich. Het grote
voordeel voor u als klant is dan ook dat het grootste deel van de betalingen pas
voldaan hoeft te zijn nádat het bedrijfsbezoek heeft plaatsgevonden. Uit
ervaring weten wij dat klanten dit als prettig ervaren. De enige kosten die
vooraf in rekening worden gebracht zijn de FSC-(certificatie)afdrachten.

Het is wel van belang om te weten dat er voor de aankomende maanden een soort
overgangsperiode geldt. Dit omdat SKH al diverse facturen heeft verstuurd die ook
betrekking hebben op het 3de en 4de kwartaal van dit jaar. Vanaf heden zult u als klant
merken dat de komende facturen digitaal vanuit de SCCI verstuurd zullen worden.
We hopen hiermee beter in te spelen op uw klantwensen.

Wij hopen u met deze SCCI-nieuwsbrief weer voldoende te hebben geïnformeerd
over de huidige actualiteiten. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen of
opmerkingen hebben, mail (info@creatieve-industrie.com)
of bel ons: 020 – 543 56 61.

Met vriendelijke groet,

Namens het projectbureau SCCI:
Brigitta Koppenol en Peter Tegel
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