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Welke gevolgen heeft het corona-virus volgens u
voor ISO 45001 en ISO 14001?
SCCM heeft een informatieblad opgesteld waarin de
mogelijke gevolgen voor het ISO 45001- en ISO 14001-
managementsysteem zijn uitgewerkt. Wij maken ook
graag gebruik van uw ervaringen uit de praktijk. De
conceptversie van het informatieblad is beschikbaar via
onderstaande link. Laat ons via dit formulier weten wat
uw ervaringen zijn. U kunt uw suggesties tot 7 oktober
2020 inbrengen. We zullen de suggesties verwerken
 waarna we het informatieblad definitief zullen
publiceren. 
» Download het concept infoblad en vul het formulier in

Dit najaar staan vier webinars gepland, deelname is gratis. Klik hieronder voor
meer informatie en aanmelden:

6 oktober: Webinar Normen in de ISO 14000-serie
Dick Hortensius van NEN gaat tijdens dit webinar in op hoe de normen uit
de ISO 14000-serie het managementsysteem en de milieuprestaties van
uw organisatie helpen verbeteren.  
3 november: Webinar Levenscyclusperspectief
Lead auditor Marcel Grashof legt uit wat levenscyclusperspectief als eis
uit de ISO 14001-norm betekent. 
17 november: Webinar Asset management
Consultant Robert van Grunsven gaat in op de milieu- en G&VW-
gerelateerde risico’s (en kansen) binnen asset management en hoe de
ISO 14001- en ISO 45001-normen zich verhouden tot de ISO 55001-
norm voor asset management.
26 november: Webinar Business continuity
Gert Kogenhop, specialist op het gebied Business Continuity
Management systemen, gaat in op de link tussen business continuity en
milieumanagement, zowel in de risicosfeer als aan de impact en
oplossingenkant. 

NIEUW: Best practice biodiversiteit en stakeholderbetrokkenheid
Binnen ISO 14001 moet een organisatie externe en interne belangrijke punten
vaststellen die relevant kunnen zijn voor de context van de organisatie
(normpunt 4.1). Een van de milieuonderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor
de organisatie of waar de organisatie invloed op heeft, is de biodiversiteit.
Biodiversiteit is een van de onderwerpen die je niet vaak terug vindt in de
contextanalyse.

SCCM sprak met Guido van Gemert, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid
van de Radboud Universiteit / Radboudumc over het biodiversiteitsproject van
deze twee organisaties.
» Download hier de best practice
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