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Publicatie ISO 45001 in maart verwacht
De final draft van ISO 45001 is goedgekeurd met 93% van de stemmen, dat
heeft ISO bekendgemaakt. Daarmee staat niets publicatie van de nieuwe
norm in maart 2018 meer in de weg!
Lees verder over de planning en beschikbare hulpmiddelen >>

SCCM voor overheid >>

SCCM voor
certificatie-instellingen >>

Samenvatting
wetgeving PBM
In deze samenvatting wordt de
wet- en regelgeving besproken
die van toepassing is op
Persoonlijke

Webinar over ISO 45001 gemist?
Tijdens het webinar van 8 februari over ISO/FDIS
45001 hebben wij een overzicht gegeven van de
laatste wijzigingen in de ISO 45001-norm, de
planning van zowel de publicatie van de norm als
certificatie op basis hiervan. Een belangrijk nieuw
onderdeel van de nieuwe ISO 45001-norm is de
contextanalyse. Aan de hand van een voorbeeld
zijn we ingegaan op de invulling van dit normelement.
Heeft u het webinar gemist? Bekijk hier de opname >>

Voorbeeld ISO 45001 toegepast bij een klein bedrijf
Wij hebben een klein koeriersbedrijf als
voorbeeld genomen om te laten zien hoe de eisen
uit de ISO 45001-norm op een praktische manier
ingevuld kunnen worden. Het voorbeeld maakt de

Beschermingsmiddelen. U kunt
deze en andere samenvattingen
van wet- en regelving voor arbo
en milieu na inloggen
downloaden op mijn.sccm.

abstracte eisen uit de norm concreet en is

Ga naar mijn.sscm >>

uitgewerkt in het Informatieblad Hollend
Transport.
Download hier het informatieblad >>

Overgang naar ISO 14001:2015
Tot 15 september 2018 hebben organisaties met een ISO 14001:2004
certificaat de tijd om over te stappen naar de nieuwe ISO 14001-norm. Het
aantal certificaten op basis van de nieuwe norm groeit nu snel. Op dit
moment zijn 1.100 van de ruim 2.400 bij SCCM geregistreerde certificaten
verstrekt op basis van de nieuwe norm. Is uw organisatie nog niet
overgestapt?
Klik hier voor de hulpmiddelen voor de overstap >>

Factsheet RVO Certificaat CO2-reductiemanagement met ISO
14001
De Energie Efficiency Directive (EED) biedt de mogelijkheid om een ISO
14001-certificaat te gebruiken voor de energie-audit, wanneer gewaarborgd is
dat de analyse van het energieverbruik met voldoende diepgang is
uitgevoerd. Met een certificaat op basis van het SCCM-certificatieschema
‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ wordt hieraan voldaan. De RVO
bereidt een factsheet voor over het voldoen aan de EED waarmee zij
Omgevingsdiensten en RUD’s adviseren.
Lees verder over de factsheet van de RVO en het certificatieschema van
SCCM >>

Nieuw op mijn.sccm: Overzicht wijzigingen wet- en
regelgeving
Het overzicht wijzigingen wet- en regelgeving juli t/m december 2017 voor
zowel milieu als arbo staat online. U kunt het overzicht downloaden nadat u
bent ingelogd op mijn.sccm, het besloten deel van de website van SCCM.
Bent u nog niet geregistreerd voor mijn.sccm, lees dan hier of u in
aanmerking komt en hoe u zich kunt registreren.
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