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managementsysteem bij Nutricia
Best practice

Nieuwe ISO 14001-norm gepubliceerd!
De ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001-norm is afgerond, op 15
september 2015 is deze door ISO gepubliceerd. De nieuwe norm wordt door
CEN (Europese Commissie voor Normalisatie) overgenomen als EN-ISO14001.
Lees verder over de nieuwe ISO 14001-norm >>

Hoe gebruik je communicatie
bij de introductie van een
milieumanagementsysteem.
Deze best practice laat zien
hoe Nutricia dat heeft
aangepakt.

NU BESCHIKBAAR: Certificatieschema ISO 14001:2015
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001-norm heeft SCCM een
nieuw certificatieschema voorbereid. Het nieuwe certificatieschema is nu in
concept beschikbaar. De definitieve versie van het certificatieschema
verschijnt wanneer ook de vertaling van ISO 14001:2015 definitief is. De

Lees de best practice >>

vertaling kan aanleiding zijn om nog tekstuele veranderingen aan te brengen.
Klik hier voor de link naar het certificatieschema >>

Informatieblad overgang naar ISO 14001:2015

Certificatieschema ISO
14001:2015

SCCM heeft een informatieblad opgesteld waarin de belangrijkste verschillen
tussen de oude en de nieuwe ISO 14001-norm zijn toegelicht. Aan de hand
van een fictief bedrijf is een aantal verschillen in het informatieblad
verduidelijkt. Ook het informatieblad is in concept beschikbaar. Deze wordt
definitief gemaakt nadat de Nederlandse vertaling van ISO 14001:2015
gereed is.
Klik hier voor de link naar het informatieblad >>

Webinar Herziening ISO 14001 gemist?
Op 3 september 2015 heeft SCCM een webinar verzorgd over de nieuwe ISO
14001-norm. De verschillen met de oude norm zijn toegelicht. U kunt het
webinar via onderstaande link bekijken.
Klik hier voor de link naar het webinar >>

Ministerie IenM publiceert Tijdelijke regeling energieaudit
Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere
organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit
moeten hebben uitgevoerd voor 5 december 2015. Het ministerie van IenM
heeft in juli 2015 de Tijdelijke regeling voor de implementatie van de
energieaudit gepubliceerd, waardoor de verplichting ook in Nederland
wettelijk is vastgelegd.
Lees verder over de energieaudit en de relatie tot ISO 14001 en ISO 50001
>>

Overzicht wet- en regelgeving 1e helft 2015 beschikbaar
Om u te ondersteunen bij het bijhouden van wijzigingen wet- en regelgeving
heeft SCCM weer een overzicht wijzigingen gepubliceerd. Het overzicht vat
de belangrijkste wijzigingen in milieu- en arbowetgeving samen van januari
tot en met juni 2015.
Lees hier hoe u dit overzicht kunt downloaden >>

Nieuw op mijn.sccm!
- Stralingsbescherming (vervangt de samenvatting kernenergiewet)
- CO2 emissiehandel
- Energieprestatie gebouwen (aangepast aan de verscherpte
energieprestatie-eisen)
Lees hier hoe u deze documenten kunt downloaden >>
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