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ISO 14001 Milieuprestatiemeting positief gewaardeerd

SCCM heeft de ISO 14001 Milieuprestatiemeting ontwikkeld. Dit instrument

helpt een organisatie beter inzicht te krijgen in de milieuprestaties. In de

periode mei t/m augustus 2018 heeft een student van de Radboud

Universiteit een pilot-onderzoek uitgevoerd met de ISO 14001

milieuprestatiemeting. 25 organisaties hebben meegedaan met het

onderzoek.

Lees verder over de Milieuprestatiemeting en de resultaten van het onderzoek

>> 

Extra adviseursmiddag ISO 14001 op 29 januari 2019

Op 16 oktober jl. is de eerste adviseursmiddag geweest in de tweede ronde

ISO 14001-adviseursmiddagen. In de eerste ronde hebben in 2016/2017 circa

150 adviseurs verdeeld over vijf bijeenkomsten deelgenomen en heeft het

verschil tussen de oude en nieuwe ISO 14001-norm centraal gestaan. Nu is er

een vervolgprogramma ontwikkeld waarin het onderwerp energie centraal

staat. Zowel wet- en regelgeving als de relatie met de ISO 14001-normeisen

komen aan de orde. Op basis van praktijkcases bespreken we de interpretatie

van onderdelen van de norm (levenscyclusperspectie, inkoop/uitbesteding en

communicatie).

Lees verder over het programma en hoe u zich kunt aanmelden >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Best practice: Register
van compliance-eisen
bij geïntegreerd
managementsysteem
bij VDL Steelweld

In deze best practice vertellen

Bart Kraker, QA/QC-coördinator

en Frank Gruyters, Safety

engineer over het

geïntegreerde

managementsysteem en hoe zij

het register van compliance

issues hebben opgepakt.

Download de best practice

hier  

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.sccm.nl/nieuws/iso-14001-milieuprestatiemeting-positief-gewaardeerd
https://www.sccm.nl/nieuws/iso-14001-milieuprestatiemeting-positief-gewaardeerd
https://www.sccm.nl/adviseursmiddag-iso14001
http://www.sccm.nl/bedrijven
http://www.sccm.nl/sccm-voor-overheden
http://www.sccm.nl/certificatie-instellingen
http://www.sccm.nl/certificatie-instellingen
https://www.sccm.nl/best-practices#Register
https://www.sccm.nl/best-practices#Register
https://www.sccm.nl/best-practices#Register
http://eepurl.com/dmbLzn
http://eepurl.com/dmbLzn
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=72c04c7315
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=72c04c7315
https://us4.campaign-archive.com/feed?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=72c04c7315
https://us4.campaign-archive.com/feed?u=b07a03c3e5972b5b156ac13d6&id=72c04c7315
javascript:;
javascript:;


Pilot ISO 14001 Milieuprestatiemeting positief  |  Extra adviseursmiddag ISO 14001  | Nieuwe ISO 50001-norm en meer...

https://mailchi.mp/sccm/181129?e=0bd879384d[11-12-2018 11:31:42]

 

Nieuwe ISO 50001-norm gepubliceerd

Op 21 augustus jl. is de ISO 50001:2018 norm voor

energiemanagementsystemen gepubliceerd. De ISO 50001-norm is nu ook

gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure en daarmee in lijn

met de onder andere ISO 14001.

Lees verder over de nieuwe ISO 50001-norm >>

Ruim 90% ISO 14001-gecertificeerde organisaties over naar
nieuwe norm

Op dit moment is ruim 90% van de organisaties met een certificaat volgens

ISO 14001:2004 overgestapt op de nieuwe norm: ISO 14001:2015. Op 15

september 2018 liep de termijn voor de overgang naar ISO 14001:2015 af.

Lees verder over de termijn van overstappen op de nieuwe norm >>

Eerste certificaten CO2-reductiemanagement met ISO 14001
uitgereikt!

Vier organisaties hebben onlangs het certificaat CO2-reductiemanagement

met ISO 14001 ontvangen. Het certificaat kent twee niveaus. Niveau 1 is

gericht op het voldoen aan de eisen ten aanzien van een energieaudit uit de

Energy Efficiency Directive (EED). Niveau 2 voldoet daar ook aan, maar is

uitgebreider omdat onder andere een omrekening naar CO2-emissies is

opgenomen. Eerste vier certificaten CO2-reductiemanagement met ISO

14001. De volgende bedrijven zijn gecertificeerd, op alfabetische volgorde:

- Brabant Water N.V. (niveau 1)

- Iddink Groep B.V. (niveau 2)

- Opmeer Drukkerij B.V. (niveau 2)

- ZND Draad B.V. (niveau 1)

Meer informatie over CO2-reductiemanagement met ISO 14001 vindt u hier

>>

Nieuw op mijn.sccm

Benieuwd welke wet- en regelgeving van toepassing is bij ioniserende

straling? Of welke wijzigingen in het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) zijn

aangebracht bij de verandering van LAP2 naar LAP3? We hebben deze twee

samenvattingen aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Dit hebben we ook

gedaan voor de eisen die aan stookinstallaties worden gesteld en de

samenvatting CLP, de Europese wetgeving voor indelen, etiketteren en

verpakken van gevaarlijke stoffen. Deze en meer samenvattingen zijn te

vinden op mijn.sccm.

Bent u al geregistreerd voor mijn.sccm? Klik dan hier >>

Bent u nog niet geregistreerd? Klik dan hier voor de voorwaarden en het

registratieformulier >>

Nieuw op mijn.sccm:
samenvattingen wet- en
regelgeving

SCCM publiceert regelmatig

nieuwe samenvattingen van

wet- en regelgeving.

Wilt u ook gebruikmaken van

mijn.sccm?

Klik hier voor de

voorwaarden >>
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