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Stappenplan voor overgang naar ISO 14001:2015

De overgang van certificaten op basis van ISO 14001:2004 naar ISO

14001:2015 begint op gang te komen, maar een grote groep moet de

overstap nog maken. Daarom heeft SCCM een stappenplan ontwikkeld

voor de overgang naar de nieuwe norm.

Lees hier over het stappenplan en hoe u het kunt downloaden >>

Voorbeeld milieumanagementsysteem kleine bedrijven
geactualiseerd

Met de publicatie van de ISO 14001:2015 zullen een groot aantal

documenten op de website van SCCM worden geactualiseerd. Het eerste

informatieblad dat is aangepast, is het voorbeeld

milieumanagementsysteem (MMS) voor kleine bedrijven.

Lees verder over voorbeeld milieumanagementsysteem >>

Best practices overgang naar ISO 14001:2015

Omdat we merken dat er veel behoefte is aan praktische informatie

rondom het overstappen naar de nieuwe ISO 14001-norm, hebben we

besloten een aantal best practices te maken. De eerste in deze serie is van

Smeding Groenten en Fruit. KAM-Manager Wim Manshande legt uit hoe

Smeding te werk is gegaan met de implementatie van de nieuwe norm en

welke hulpmiddelen zij hebben gebruikt.

Lees hier de best practice >>

Ontwikkeling ISO 45001 vertraagd

De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is vertraagd. Tot 12 mei jl. konden

de ISO-leden, waaronder NEN, stemmen over de vraag of de ISO/DIS

45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie, de eindversie. De

stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een

tweede DIS-versie komt.

Lees verder over de consequenties voor de planning >>

Nieuwe tekst OHSAS 18001 en VCA in STABU-systematiek

Steeds meer bouwbedrijven laten zich certificeren voor OHSAS 18001. Voor

deze bedrijven is van belang dat dit certificaat ook door opdrachtgevers

wordt gewaardeerd als alternatief voor een VCA-certificaat. Om meer

duidelijkheid te geven over de waardering van een OHSAS 18001-

certificaat, is een contractbepaling/besteksbepaling opgesteld welke sinds

medio juni 2016 in de UAV 2012 catalogus van de STABU Bouwbreed

systematiek beschikbaar is voor bestekschrijvers en adviseurs (UAV 2012

catalogus Hoofdstuk III Paragraaf 6).

Lees hier verder over de tekst in de STABU-systematiek >>

Implementatie energieaudit uit EED (Energie Efficiency
Directive)

De Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO.nl) heeft een aantal nieuwe

documenten gepubliceerd in het kader van de implementatie van de plicht

tot het periodiek uitvoeren van een energieaudit.

Lees verder over welke documenten zijn gepubliceerd >>

Programma gericht op adviseurs

Regelmatig krijgt SCCM vragen van adviseurs, waaruit de behoefte aan

praktische informatie over de implementatie van milieu- en

arbomanagementsystemen blijkt. Dit voorjaar hebben we een onderzoek

gedaan onder adviseurs om te inventariseren waar adviseurs over

geïnformeerd willen worden en welke vorm van informatieoverdracht de

voorkeur heeft.

Lees verder over de resultaten van het onderzoek >>

Auditors bespreken ISO 14001:2015 en concept ISO 45001-
norm

Elk jaar in januari en februari organiseert SCCM de auditordagen voor ISO

14001 en OHSAS 18001. 165 milieuauditoren en 67 arboauditoren hebben

inhoudelijke kennis opgedaan over de nieuwe ISO 14001-norm en de

ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001-norm.

Lees verder over wat de auditoren hebben besproken >>

SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor

certificatie-instellingen >>

Jaarverslag SCCM 2015

Onlangs is het jaarverslag van

SCCM over 2015 gepubliceerd.

In het verslag leest u de

belangrijkste resultaten over

2015 en

achtergrondinformatie.

Download hier het

jaarverslag >>

TIP! Engelse publicaties

SCCM heeft ook een Engelse

website. Hier vindt u o.a. onze

belangrijkste publicaties in het

Engels.

Ga naar de Engelse

website van SCCM »
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