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NIEUW: Best practice van OHSAS 18001 naar ISO
45001
Gerard den Hollander, KAM-coördinator van Eneco
Warmte & Koude geeft in deze best practice inzicht in
de ervaringen met ISO 45001 en de wijze waarop
omgegaan is met de verschillen ten opzichte van
OHSAS 18001.
» Lees hier de best practice van Eneco Koude &
Warmte

ISO 14001-gecertificeerd? Test dan nu uw kennis
van milieuwetgeving!
Elk jaar tijdens de Auditordagen van SCCM, maken de
auditoren van certificerende instellingen een toets weten regelgeving om hun kennis te testen. De test bevat
tien vragen over geldende milieuwet- en regelgeving.
Bent u benieuwd hoe het met uw kennis van
milieuwetgeving gesteld is?
» Doe dan nu de test!

Adviseur en wetgevingsspecialist Bart Oortwijn geeft in dit webinar uitleg over de
nieuwe Omgevingswet die volgend jaar ingaat. Deelname aan het webinar is gratis!
» Meld u nu aan voor dit webinar!

Wetgeving voor MJA- en MEE-bedrijven
Valt uw organisatie onder de MJA3 of MEE en wilt u weten welke wetgeving
voor energie van toepassing is, na het aflopen van de convenanten op 31
december 2020?
» Check dan ons schema energiewetgeving voor MJA- en MEE-bedrijven

Engelstalige informatiebladen
In steeds meer organisaties wordt Engels als
voertaal gebruikt en/of zijn er buitenlandse
moederorganisaties, deelnemingen etc. Een
aantal informatiebladen zijn daarom ook in het
Engels beschikbaar. In 2019 zijn de volgende
infobladen in het Engels beschikbaar gekomen:
- Identificeren en evalueren van milieuaspecten
- Circulaire economie met ISO 14001
- Milieuprestatiemeting (instrument en toelichting)
» Klik hier voor een overzicht van alle
Engelstalige informatiebladen

Webinar agenda
Dit najaar organiseert SCCM
weer interessante webinars.

Webinar Omgevingswet

Webinar Instrumenten voor
fysieke belasting op het werk

Ga naar de agenda

Nieuw op mijn.sccm
Twee keer per jaar publiceert
SCCM overzichten met de
wijzigingen in wet- en
regelgeving. De wijzigingen van
het tweede halfjaar 2019 zijn
inmiddels gepubliceerd.
Heeft u al toegang tot
mijn.sccm? Dan kunt u na het
inloggen de documenten die
relevant zijn voor uw
organisatie downloaden.
Heeft u nog geen toegang,
controleer hier of u recht heeft
op toegang. Ook krijgt u
toegang tot alle webinars van
SCCM, soms zijn deze alleen
via mijn.sccm toegankelijk

Bekijk het volledige overzicht
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