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Moet uw bedrijf de overstap naar ISO 14001:2015 nog
maken?

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

Plan dan tijdig de overgang in bij uw certificatie-instelling, want in september

Mijn.sccm webinar

2018 zijn oude certificaten volgens ISO 14001:2004 niet meer geldig. Op dit

explosieveiligheid

moment zijn 260 van de bij SCCM geregistreerde certificaten op basis van de
ISO 14001:2015. Dat betekent dat veel bedrijven de overstap naar de nieuwe
norm nog moeten maken.
Lees verder waarom >>

Succesvolle adviseursmiddag ISO 14001:2015 herhaald!
De derde adviseursmiddag op 2 februari was heel snel overboekt en werd
door de deelnemers met een rapportcijfer van 7,9 hoog gewaardeerd. SCCM
organiseert daarom op 10 april de vierde adviseursmiddag over de eerste
ervaringen met de nieuwe ISO 14001-norm. U kunt praktische kennis opdoen
over de toepassing van de nieuwe norm en de certificatie ervan.
Meldt u hier aan voor de adviseursmiddag >>

Starten met ISO/DIS 45001!
Omdat de publicatie van de nieuwe ISO 45001-norm zo lang op zich laat
wachten, vragen veel bedrijven zich af wat zij nu het best kunnen doen. Het
advies van SCCM en de certificatie-instellingen is om niet te wachten maar te
starten met de ISO/DIS 45001, die is gepubliceerd in 2016.
Lees verder >>

SCCM organiseert voor
gebruikers van mijn.sccm een
webinar over explosieveiligheid.
Explosiegevaar komt bij meer
bedrijven voor dan je verwacht.
Bij het vrijkomen van gas,
damp, nevel of stof kunnen
deze door een ontstekingsbron
een explosie veroorzaken.
Tijdens het webinar komt aan
de orde hoe je de risico's
herkent, wat de wettelijke eisen
(ATEX) zijn en welke
maatregelen je bij machines

Pilot ISO 14001 als basis voor systeemgericht toezicht
Uit onderzoek van SCCM blijkt dat toezichthouders van de overheid niet of

kunt nemen.
Lees meer over dit webinar
van mijn.sccm >>

nauwelijks gebruikmaken van de informatie die er beschikbaar is binnen een
gecertificeerd milieumanagementsysteem. Om meer ervaring op te doen met
systeemgericht toezicht wil SCCM een pilot opzetten bij BRZO-plichtige

Heeft uw bedrijf een

bedrijven die een ISO 14001-certificaat hebben en ook belangstelling hebben

ISO 14001:2015-

voor certificatie op basis van NTA 8620.

certificaat?

Geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie, lees verder >>

Gebruik dan dit logo om uw
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Auditordagen input voor nieuwe documenten
In januari en februari hebben we weer onze jaarlijkse harmonisatiedagen voor
auditoren gehad. Tijdens de vijf ISO 14001-auditordagen zijn verschillende
cases over de ISO 14001:2015 besproken en tijdens de twee OHSAS 18001-

één van de koplopers bent. U
kunt het gebruiken gebruiken
op uw website, e-mails,
briefpapier e.d.

auditordagen is aandacht besteed aan de verschillen tussen de ISO/DIS
45001 en de OHSAS 18001. Ook wordt altijd een inhoudelijk thema
besproken, tijdens de ISO 14001-auditordagen was dit ATEX en bij de OHSAS
18001-auditordagen was dit verticaal en horizontaal transport. Beide
onderwerpen zijn door deskundigen toegelicht. Dit jaar zullen we over zowel
de ISO 14001- als de OHSAS 18001-auditordagen geen standaard verslag
maken, maar gebruiken we de informatie voor een aantal praktische
documenten.

NIEUW: Informatieblad milieuwet- en regelgeving
Het informatieblad milieuwet- en regelgeving is geüpdatet naar de ISO
14001:2015 norm.
Download het informatieblad hier >>
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