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NU AANMELDEN: Webinar circulaire economie in de praktijk

                    

Tijdens dit webinar krijgt u inzicht in het grote (zakelijke) belang voor

bedrijven om zich voor te bereiden op een circulaire economie. Wij illustreren

dit met praktische voorbeelden van bedrijven die de stap naar circulaire

economie al hebben gemaakt.

Lees hier meer over het webinar en hoe zich kunt aanmelden >> 

NIEUW! Best practice: ISO 45001 bij kleine bedrijven

De nieuwe norm voor gezond en veilig werken, ISO 45001 is een jaar geleden

gepubliceerd. Zo’n 50 bedrijven in Nederland hebben intussen de overstap

naar ISO 45001 gemaakt, waaronder ook evenementenorganisator WOP uit

Breda. In deze best practice legt mede-eigenaar Arjan Harms van WOP uit

hoe zij als klein bedrijf ISO 45001 toepassen en in hun voordeel laten

werken. 

Download hier de best practice >>

Informatieblad milieuaspecten geactualiseerd!

Het informatieblad milieuaspecten is volledig vernieuwd en aangepast aan de

 

SCCM voor bedrijven >>

 
SCCM voor overheid >>

 
SCCM voor

certificatie-instellingen >>
 

AGENDA webinars 2019

Tot aan de zomer heeft SCCM

drie interessante webinars op

het programma staan. De

eerste vindt plaats op 21 mei

en gaat over circulaire

economie in de praktijk. Alle

webinars zijn gratis.

Check hier de agenda!  
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ISO 14001:2015-norm.

Download hier het geactualiseerde infoblad >>

Energie auditplicht en verslaglegging

Bent u volgens de Europese Energie Directive (EED) verplicht een

energieaudit uit te voeren, dan moet een actuele versie uiterlijk op 5

december 2019 gerapporteerd worden aan het bevoegd gezag. Bent u ISO

14001-gecertificeerd?

Lees dan hier hoe een vrijstelling voor de energieaudit kunt krijgen >>

Nieuw op mijn.sccm

De wetgeving energie is aangescherpt om de besparing van energie te

stimuleren als onderdeel van de Nederlandse klimaatdoelen. De

energiedocumenten op mijn.sccm zijn aangepast:

  Samenvatting over de Informatieplicht energiebesparing

  Energiewetgeving voor bedrijven

  Energieprestatie gebouwen

Bent u al geregistreerd voor mijn.sccm? Klik dan hier >>

Bent u nog niet geregistreerd? Klik dan hier voor de voorwaarden en het

registratieformulier >>

Informatie op maat? Update uw abonnement op onze
nieuwsbrief

Om u nieuws en informatie te kunnen sturen die zo goed mogelijk op uw wat

u wilt weten, vragen wij u uw profiel bij te werken. U kunt dat doen door

onderaan deze nieuwsbrief te klikken op | wijzig uw gegevens |  

Informatieblad
milieuaspecten
vernieuwd!

Download het infoblad hier

>>
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