
 

Ontvangt u deze e-mail van SCCM in vreemde opmaak of
zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie

SCCM nieuws
9 september 2014

> Herziening ISO 14001 belangrijke stap verder
> Webinar herziening ISO 14001
> Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving 1e helft 2014

Herziening ISO 14001 belangrijke stap verder

Begin juli is de DIS-versie (Draft International Standard) van de ISO 14001

gepubliceerd. De nieuwe ISO 14001-norm komt hiermee steeds dichter bij

de definitieve vorm. Een belangrijke verandering in deze nieuwe versie is de

wijze waarop de risicobenadering en milieuaspecten met elkaar zijn

verbonden.

Lees verder over de DIS-versie >>

Webinar herziening ISO 14001

Op 25 september 2014, van 12.30 tot 13.30 uur organiseert SCCM een

webinar over de ISO 14001/DIS, die begin juli 2014 is gepubliceerd. Dit

webinar is een vervolg op het webinar van 25 maart 2014. Tijdens het

webinar gaan we in op:

de belangrijkste wijzigingen in de DIS-versie ten opzichte van de CD-

versie;

een aantal sterk gewijzigde onderdelen van de norm;

de overgang van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015;

ISO/DIS 14001 ten opzichte van ISO/DIS 9001 en ISO/CD 45001. 

Klik hier voor meer info en meld u aan! >>

Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving 1e helft 2014

Onlangs hebben wij het overzicht gewijzigde wet- en regelgeving in de

periode van 1 januari t/m 31 juli 2014 gepubliceerd.

Lees verder over dit overzicht en hoe u het kunt downloaden >>

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

Nu beschikbaar!

De engelstalige versie van het

informatieblad 'ISO 14001:

inventarisatie en evaluatie van

milieuaspecten' (BM-18) is nu

beschikbaar.

U kunt hem hier downloaden

>>

Komende webinars

25 september 2014 – webinar

‘Herziening ISO 14001 | DIS-

versie’

 

25 november 2014 – webinar

‘Van OHSAS 18001 naar ISO

45001’

Meer info en aanmelden »

----------------------------------------

Afgelopen webinars

17 juni 2014 – webinar

‘Psychosociale Arbeidesbelasting’

 

25 maart 2014 – webinar

‘Verschillen tussen ouden en

nieuwe norm ISO 14001’

Klik hier om de webinars terug

te kijken »
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