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Bent u benieuwd naar het niveau van de milieuprestaties van uw organisatie en de onderwerpen waar nog
verbetering mogelijk is? Volg dan ons gratis webinar over de ISO 14001 Milieuprestatiemeting, een door
SCCM ontwikkeld instrument om ISO 14001-gecertificeerde organisaties te helpen om een meer
systematisch beeld te krijgen van de milieuprestaties.
» Meld u nu aan voor dit gratis webinar!

Doe mee aan het onderzoek ISO 14001:2015 voor
gecertificeerde organisaties!
SCCM doet onderzoek naar de toegevoegde waarde
van en de ervaringen met certificatie volgens de ISO
14001-norm die in 2015 is geïntroduceerd. Hiervoor
hebben wij de input van zoveel mogelijk gecertificeerde
organisaties nodig!
» Wilt u meedoen met het onderzoek? Het kost u maar
10 minuten. Klik hier!

Nieuw certificatieschema voor ISO 50001:2018
gepubliceerd
In augustus 2018 is een nieuwe versie van de ISO
50001-norm voor energiemanagementsystemen
gepubliceerd. SCCM heeft voor deze norm een nieuw
certificatieschema opgesteld.
» Download hier het nieuwe certificatieschema
voor ISO 50001:2018

Informatieblad Vaststellen toepassingsgebied
managementsysteem online
Er zijn altijd veel vragen over het vaststellen van het
toepassingsgebied van het managementsysteem,
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bijvoorbeeld in hoeverre het mogelijk is het
managementsysteem te beperken tot een deel van de
organisatie en/of activiteiten. In ons nieuwe
informatieblad worden deze en andere vragen
beantwoord.
» Download hier het gratis informatieblad

Informatieblad Milieuaspecten in het Engels
beschikbaar
Het al eerder gepubliceerde informatieblad
milieuaspecten volgende de ISO 14001:2015 is nu
vertaald in het Engels. In het informatieblad geven we
met voorbeelden aan hoe je met de eisen van de norm
om gaat met betrekking tot het inventariseren van
milieuaspecten.
» Download het Engelse infoblad hier

Het klimaat verandert. Nederland spant zich in om deze verandering te temperen, onder meer door het
terugdringen van emissies van CO2 en methaan. Dat brengt de klimaatverandering echter niet meteen tot
stilstand. We moeten ons daarom ook richten op klimaatadaptatie: hoe passen we onze maatschappij aan
aan de gevolgen van klimaatverandering. In dit webinar gaan we in op de gevolgen van klimaatverandering,
de mogelijke risico’s en kansen voor bedrijfsvoering, mogelijke beheersmaatregelen en gevolgen voor uw
milieumanagementsysteem.
» Meld u nu aan voor dit gratis webinar!
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Dit najaar organiseert SCCM
weer interessante webinars.

Nu online: opname webinar
incidentonderzoek in
blootstellingssituaties

Webinar Milieuprestatiemeting

Webinar Klimaatadaptatie
Deze zomer hebben wij de links
in onze documenten
geactualiseerd. Soms zijn ook
de teksten aangepast. In de
omschrijving bij de documenten
is globaal aangegeven wat
geüpdatet is.
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