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DIS-versie ISO 45001 eind 2015 verwacht

 Op 27 maart jl. is de tweede CD-versie van de ISO 45001 gepubliceerd. De

 leden van ISO (in Nederland NEN) konden tot 5 juni jl. commentaar indienen

 en hun stem uitbrengen over de vraag of de volgende versie een

 zogenaamde DIS (Draft International Standard) wordt.

Lees verder over de DIS-versie>>

Begin juli publicatie ISO/FDIS 14001

 De ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001 is inhoudelijk afgerond. Op 2 juli

a.s. wordt de publicatie van de FDIS verwacht. Dan gaat ook een twee

maanden durende stemmingsperiode in.

Lees verder over de FDIS en het certificatieschema van SCCM >>

WEBINAR:
 Nieuwe ISO 14001-norm: de verschillen t.o.v. de DIS-versie

 Op donderdag 3 september 2015 organiseert SCCM een webinar over de

 nieuwe ISO 14001-norm, die dan naar verwachting net gepubliceerd is.

 Tijdens dit webinar gaan we onder andere in op de verschillen met de DIS-

versie.

Lees hier hoe zich kunt aanmelden >>

ISO 50001 en Energie Efficiency Directive

 Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere

 organisaties (o.a. meer dan 250 werknemers) een zogenaamde energieaudit

SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor

 certificatie-instellingen >>

WEBINAR ISO 14001:
 verschillende t.o.v.
 DIS-versie

 Op 3 september organiseert

 SCCM een webinar over de

 nieuwe ISO 14001-norm.

NU aanmelden >>

Stappenplan PGS 15

 Het stappenplan voor de

 implementatie van PGS 15 is

 beschikbaar voor

 geregistreerden van

 mijn.sccm.
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 moeten laten uitvoeren voor het eind van 2015. Het ministerie van IenM

 werkt aan een regeling voor de implementatie van de EED.

Lees verder over deze regeling >>

Auditoren bespreken nieuwe ISO 14001-norm en fysieke
 belasting

 Elk jaar in januari en februari organiseert SCCM de auditordagen voor ISO

 14001 en OHSAS 18001. 149 milieuauditoren en 51 arboauditoren hebben

 inhoudelijke kennis opgedaan over deze onderwerpen via presentaties van

 NEN en Intergo.

Lees verder over de besproken onderwerpen en cases >>

Nieuw op mijn.sccm: Stappenplan implementatie PGS 15

 Op 9 april 2015 heeft SCCM het webinar 'In 6 stappen PGS 15

 implementeren' georganiseerd, waarbij een stappenplan is besproken voor

 het implementeren van PGS 15. Dit stappenplan is op mijn.sccm

 gepubliceerd. Begin juni is de conceptversie van de nieuwe PGS 15

 gepubliceerd voor de openbare commentaarronde.

Lees verder over hoe u het stappenplan kunt downloaden en de conceptversie

 van de nieuwe PGS 15 >>

Kijk hier hoe u het

 stappenplan kunt

 downloaden »
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