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» NU AANMELDEN: Webinar Klimaatadaptatie
» Heeft u de ISO 14001 Milieuprestatiemeting al gedaan voor uw organisatie?
» Doe mee met het onderzoek naar de meerwaarde van ISO 14001:2015 
» Volgende nieuwsbrief: Special over energiemanagement

» Agenda webinars
» Nieuw op mijn.sccm

Het klimaat verandert, maar wat moet je hiermee als organisatie? Kun je nog wachten of moet je nu
inspelen op de veranderingen? En wat wordt er verlangd vanuit ISO 14001? In dit webinar gaat
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Sabrina Helmyr, programmaleider Klimaatadaptatie bij Arcadis, hierop in. Deelname is gratis! 
» Meld u nu aan voor dit webinar!

Heeft u de ISO 14001 Milieuprestatiemeting al
ingevuld voor uw organisatie?
Bent u benieuwd naar het niveau van de
milieuprestaties van uw organisatie en de onderwerpen
waar nog verbetering mogelijk is? Download dan de
gratis ISO 14001 Milieuprestatiemeting, een door
SCCM ontwikkeld instrument voor ISO 14001-
gecertificeerde organisaties. Heeft u ons webinar met
toelichting gemist? Deze kunt u ook nog terug kijken.
» Download hier de ISO 14001 Milieuprestatiemeting

Doe mee aan het onderzoek ISO 14001:2015 voor
gecertificeerde organisaties!
SCCM doet onderzoek naar de toegevoegde waarde
van en de ervaringen met certificatie volgens de ISO
14001-norm die in 2015 is geïntroduceerd. Hiervoor
hebben wij de input van zoveel mogelijk gecertificeerde
organisaties nodig!
» Wilt u meedoen met het onderzoek? Het kost u maar
15 minuten. Klik hier!

Eind 2020 eindigt de MJA, in de special gaan we in op de gevolgen voor bedrijven, de eisen waaraan moet
worden voldaan en de verschillende mogelijkheden om aan de eisen te voldoen. Ook is er aandacht voor het
nieuwe certificatieschema voor ISO 50001.

https://www.sccm.nl/webinar23_klimaatadaptatie_nov19
https://www.sccm.nl/mpm
https://www.sccm.nl/onderzoek-iso14001
https://www.sccm.nl/onderzoek-iso14001
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Nieuw op mijn.sccm

Overzichten gewijzigde wet- en
regelgeving voor milieu en arbo van

januari t/m juni 2019

Om documenten van mijn.sccm te kunnen

downloaden moet u zijn geregistreerd voor

mijn.sccm. Registreren is gratis voor o.a.

gecertificeerde organisaties, klik hier voor

meer info en registreren.

Bekijk het volledige overzicht

Webinar agenda
Dit najaar organiseert SCCM
weer interessante webinars.

Webinar Klimaatadaptatie
    

Ga naar de agenda

Kettingstraat 2, 2511 AN Den Haag - Postbus 13507, 2501 EM Den Haag
070 362 39 81 - info@sccm.nl
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