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Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001
beschikbaar!
Het certificatieschema ‘C O2-reductiemanagement met ISO 14001’ is
gepubliceerd. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties
die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency
Directive (EED) een zogenaamde energieaudit uit te voeren. Op 2
november organiseert SC C M een webinar over dit certificatieschema.
Aanmelden kan vanaf nu!
Lees verder over het certificatieschema en het webinar >>

SCCM voor bedrijven >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

CCvD uitgelicht
SC C M heeft twee
C entrale C olleges
van Deskundigen,
één voor milieu en één voor
arbo. Maar wat doet een C C vD
en waarom zijn ze belangrijk?
Dat leest u in deze rubriek.
Theun Lourens, adviseur
milieuzaken en
duurzaamheid bij PostNL
en lid van het CCvD-milieu
vertelt…

Agenda
26 oktober 2017

Infoblad Energiemanagement met ISO 14001 en ISO 50001

Webinar PBM (aanmelden
kan nog t/m 25 oktober!)

Tegelijk met het certificatieschema C O2-reductiemanagement met ISO
14001 hebben wij het informatieblad C O2-reductie met ISO 14001 en ISO
50001 gepubliceerd. In dit informatieblad wordt de achtergrond van het
certificatieschema toegelicht, zijn de eisen opgenomen en is ook een
vergelijking gemaakt met certificatie volgens ISO 50001 en de C O2Prestatieladder.
Klik hier voor het het infoblad >>

2 november 2017
Webinar CO2-reductie met
ISO 14001

Publicatie ISO 45001-norm komt in zicht
Naar verwachting eind oktober neemt ISO een besluit over de publicatie
van de nieuwe ISO 45001-norm. Of het nog dit jaar wordt of begin 2018
hangt af van hoe ISO de laatste wijzigingen naar aanleiding van de medio

28 november 2017

juli ingediende commentaren aanmerkt, als ‘editorial’ of als ‘technical’.

Verticaal transport (alleen

Lees verder over de planning >>

voor gebruikers mijn.sccm)

Stappenplan opzetten managementsysteem vernieuwd!
SC C M heeft het stappenplan opzetten managementsystemen aangepast

aan de nieuwe, op de HLS gebaseerde normen. Het stappenplan is geschikt
voor organisaties die nog geen milieu- en/of arbomanagementsysteem
hebben. Het geeft aan volgens welke stappen een managementsysteem
opgezet kan worden.
Klik hier om het stappenplan te bekijken >>

Meldt u nu aan deze gratis
webinars

Overgang naar ISO 14001:2015 komt op gang
Van de ruim 2.400 ISO 14001-certificaten in de database van SC C M zijn er
nu 718 op basis van de ISO 14001:2015. Dat is circa 30% van het totaal.
Voor de overige organisaties zijn er nog ongeveer 11 maanden om de
overstap te maken. Het advies is om op tijd afspraken met uw certificatieinstelling te maken. Voor organisaties die nog moeten starten, hebben we
een stappenplan opgesteld waarin een werkwijze is beschreven om het
managementsysteem om te bouwen naar de nieuwe norm.
Klik hier voor het stappenplan en andere handige hulpmiddelen >>

Nieuw op mijn.sccm
Een van de nieuwe documenten is het Overzicht van informatiebronnen
milieu. Het overzicht geeft verschillende organisaties en websites aan waar
informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving te vinden is. Mijn.sccm is
het besloten deel van de website van SC C M.

Klik hier om in te loggen op mijn.sccm of om te registreren >>

In het kort...
• Artikel C hemie Magazine: Nooit klaar met energiebesparing
Deze zomer heeft het IC L-IP Terneuzen het ISO 50001-certificaat behaald.
Lees in dit artikel hun ervaringen.

• Artikel Safety: Veel bedrijven nog niet overgestapt naar ISO 14001:2015
In dit artikel gaat Frans Stuyt o.a. in op de verschillen tussen de oude en de

nieuwe norm en de samenhang van ISO 14001:2015 met ISO 45001 voor
arbomanagement.
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