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Einde overgangstermijn ISO 14001:2015

Op 15 september jl. is de termijn voor de overgang van ISO 14001:2004 naar

ISO 14001:2015 verstreken. De certificaten op basis van ISO 14001:2004

zijn vanaf 15 september 2018 niet meer geldig.

Lees verder >> 

Tweede ronde adviseursmiddagen ISO 14001 start 16
oktober

In 2016/2017 hebben 150 adviseurs verdeeld over vijf bijeenkomsten

deelgenomen aan de eerste ronde adviseursmiddagen over ISO 14001:2015.

Op 16 oktober start de tweede ronde met een nieuw programma. Veel

aandacht is er voor het onderwerp ‘energie’. Ook gaan we in op de wet- en

regelgeving op dit terrein en de gevolgen hiervan voor de invulling van

verschillende onderdelen van het milieumanagementsysteem. Op basis van

praktijkcases worden het levenscyclusperspectief, inkoop/uitbesteding en

communicatie besproken.

Lees verder over het programma en hoe u zich kunt aanmelden >>

Gezocht: Voorbeelden over de implementatie van het
levenscyclusperspectief binnen ISO 14001

In ISO 14001:2015 speelt het begrip ‘levenscyclusperspectief’ van een

product of dienst een belangrijke rol. Veel organisaties hebben vragen over de
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Het informatieblad over de

implementatie van alle
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concrete invulling van dit begrip. Wat betekent het precies, hoever in detail

ga je en hoeveel stappen in de keten neem je mee. Vragen waar we vanuit

SCCM graag handvatten voor willen geven. Daarom zijn we op zoek naar

voorbeelden. Heeft u het levenscyclusperspectief ingevuld op een manier die

interessant is voor anderen en wilt u dit delen, dan komen we graag in

contact met u.

Vul hier uw contactgegevens, dan nemen wij contact met u op >>

Adviseursmiddag ISO 45001

De eerste adviseursmiddag voor ISO 45001 op dinsdag 11 september was

met 30 adviseurs snel volgeboekt. Naast een inleiding op de totstandkoming

van de ISO 45001 en de belangrijkste discussiepunten, is ingegaan op de

implementatie van eisen aan leiderschap, cultuur, de uitvoering van de

contextanalyse en risico’s en kansen. Ook is ingegaan op de afstemming

tussen ISO 45001 en VCA. De adviseurs waren enthousiast, dus is er een

tweede middag gepland op donderdag 6 december.

U kunt zich hier aanmelden >>

Gezocht: kandidaten voor CCvD's ISO 14001 en ISO 45001

Wilt u meedenken over de ontwikkelingen rond ISO 14001- of ISO 45001-

certificatie? Dan is een lidmaatschap van het Centraal College van

Deskundigen (CCvD) voor ISO 14001 of ISO 45001 interessant voor u. Voor

beide CCvD’s zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Lees hier wat het lidmaatschap van het CCvD inhoudt >>

naar de normparagrafen uit de

ISO 45001 in plaats van OHSAS

18001. Verder zijn er

inhoudelijk aanpassingen

gedaan zoals het inbrengen van

het begrip ‘kansen’ en wordt

ingegaan op het begrip

‘compliance status’.

Download hier het infoblad

(onder Praktijkvoorbeelden

opzetten onderhouden

managementsysteem) 

Nieuw op mijn.sccm:
overzichten wijzigingen
wet- en regelgeving

Elk half jaar publiceert SCCM

een overzicht van de

wijzigingen in wet- en

regelgeving van de afgelopen

zes maanden. In juli zijn de

overzichten van januari t/m juni

2018 gepubliceerd.

Lees verder >>
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