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Handige hulpmiddelen voor overstap naar ISO 14001:2015

SCCM heeft een aantal handige hulpmiddelen ontwikkeld, die u kunt

gebruiken om de overstap naar de nieuwe ISO 14001-norm in gang te

zetten. Wij hebben vier video’s gemaakt over de nieuwe ISO 14001-

norm, waarin de onderwerpen leiderschap, contextanalyse, risico’s en

kansen en uitvoering nader worden toegelicht. Ook is er een nieuwe best

practice verschenen over de overgang naar de ISO 14001:2015.

Lees hier verder hoe u deze hulpmiddelen kunt downloaden of bekijken >>

 

Certificatieschema ISO 14001 en CO2-reductie voor EED-
energieaudit

Een groot aantal organisaties is verplicht om in het kader van de Europese

Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energieaudit uit te

voeren. De EED maakt het mogelijk om een ISO 14001-certificaat te

gebruiken bij het voldoen aan deze eisen.  

Lees verder over de voorwaarden die hieraan worden gesteld >>

Ons webinar 2e DIS-versie ISO 45001 gemist?

Op 15 juni heeft SCCM een webinar georganiseerd over de ISO

45001.2:2017. Tijdens dit webinar heeft Frans Stuyt o.a. toegelicht hoe de

2e DIS-versie op dit moment al kan worden gebruikt om uw op OHSAS

18001 gebaseerde arbomanagementsysteem aan te passen aan de nieuwe

norm.

Het webinar gemist? Klik hier om de opname te bekijken >>

ISO/DIS 45001.2 toch te koop

Op 19 mei 20177 is de 2e DIS-versie van ISO 45001 gepubliceerd. De

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Hoe maak je MVO
aantoonbaar?
Gebruik het stappenplan
van SCCM!

Er zijn veel certificaten en

keurmerken die gebruikt

kunnen worden om MVO

aantoonbaar te maken. Wij

hebben deze instrumenten in

één overzicht gezet en een

stappenplan gemaakt dat u

kunt gebruiken om een keuze

te kunnen maken uit de

beschikbare instrumenten.

Klik hier voor het

stappenplan »
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ISO/DIS 45001.2:2017 is te koop in de NEN-webshop en is tot 1 augustus

2017 gratis in te zien via www.normontwerpen.nen.nl. Ten tijde van onze

vorige nieuwsbrief was nog niet bekend dat de 2e DIS versie ook te koop

is.

Ga naar de webshop van NEN >>

Waarom registratie voor mijn.sccm interessant is?

Waarom registratie voor mijn.sccm interessant is? Mijn.sccm is het besloten

deel van onze website speciaal voor (bijna) gecertificeerde organisaties.

Heel regelmatig publiceren wij samenvattingen van wet- en regelgeving

relevant in het kader van ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001. Ook

organiseren wij besloten webinars. Bijvoorbeeld over de Europese

regelingen m.b.t. explosiegevaar: ATEX. Registratie voor mijn.sccm is

GRATIS!

Klik hier om te zien van wat u kunt verwachten op mijn.sccm >>

In het kort...

• Terugkoppeling onderzoek nieuwsbrief

Vorige nieuwsbrief hebben wij uw mening gevraagd over onze nieuwsbrief.

Velen van u hebben gereageerd op onze oproep. We hoorden veel

positieve reacties, vooral over de feitelijkheid en zakelijkheid van de

artikelen. U had natuurlijk ook tips voor ons. Bijvoorbeeld over de

frequentie en de onderwerpen die u graag terug zou willen zien. Daar gaan

we mee aan de slag. Aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld,

hartelijk dank!

• Jaarverslag SCCM 2016

Onlangs is ons jaarverslag over 2016 gepubliceerd. In het verslag leest u

de belangrijkste resultaten over 2016 en achtergrondinformatie. U kunt het

jaarverslag hier downloaden.

Lees hier ons jaarverslag >>
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