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Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw
organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico's.
Dit is geen overbodige luxe, zoals we dit jaar hebben we kunnen constateren. Helaas
denken organisaties regelmatig onvoldoende na over de risico’s en hoe ze een
calamiteit gestructureerd dienen aan te pakken. Met de juiste voorbereiding is de
bedrijfsvoering sneller weer op het juiste niveau. Tijdens het webinar gaat Gert
Kogenhop, specialist op het gebied Business Continuity Management systemen, in
op de link met milieumanagement, zowel in de risicosfeer als aan de impact- en
oplossingenkant.
» NU AANMELDEN

Webinar levenscyclusperspectief in ISO 14001 gemist?
Dit jaar heeft SCCM zes webinars georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen,
stuk voor stuk hebben deze een hoge waardering gekregen. Dit was ook voor het
geval voor het laatste webinar over het levenscyclusperspectief in ISO 14001.
» De webinars zijn opgenomen en hier terug te kijken.

Informatieblad over gevolgen van coronavirus voor
ISO 45001 en ISO 14001
In de vorige nieuwsbrief is het informatieblad over de
gevolgen van het coronavirus voor het
managementsysteem al aangekondigd. Wij hebben
verschillende suggesties voor aanvullingen gekregen.
Het informatieblad is nu definitief.
» Download hier het informatieblad

Omgevingswet en milieuregels voor bedrijven
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Hoe zit die omgevingswet
eigenlijk in elkaar? En in welke onderdelen van deze wet vind je milieurelevante
eisen? Wat wordt er vanuit de oude wetgeving meegenomen in wat nu de
bruidsschat wordt genoemd? SCCM heeft hierover een samenvatting gemaakt die
eenmalig ook beschikbaar als u geen account voor mijn.sccm heeft.
» Download hier de samenvatting

De plaats van ISO 14001 en ISO 45001 in het MVO-
beleid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen beslaat een
breed terrein en er is een groot aantal instrumenten om
de resultaten van het MVO-beleid aantoonbaar te
maken. Voor verschillende onderwerpen zijn er
mogelijkheden tot certificering en er zijn verschillende
rapportageformats. Het eerder door SCCM
gepubliceerde informatieblad ‘Instrumenten om het
MVO-beleid aantoonbaar te maken’ is geactualiseerd.
» Download hier het geactualiseerde infoblad

Handreiking COVID-19 van de SER
Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin
wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en
veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De Sociaal
Economische Raad (SER) heeft een handreiking
gemaakt waarin speciaal aandacht wordt besteed aan
maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E. Deze
handreiking vindt u op de site van de SER.
» Link voor meer informatie
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Dit najaar organiseert SCCM
weer interessante webinars.
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