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Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2023
De Omgevingswet is zoals u waarschijnlijk al weet, weer uitgesteld. Twee
weken geleden maakte minister De Jonge bekend dat de wet op 1 januari 2023

in werking treedt. De verwachting is dat deze datum niet meer zal verschuiven.
» Lees hier wat dit betekent voor gecertificeerde organisaties

Aanpassing documenten mijn.sccm aan Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet verandert het hele stelsel
milieuwetgeving. Dit betekent dat het milieudeel van mijn.sccm de komende tijd
volledig aangepast gaat worden. Ons doel is een aantal algemene documenten
te maken over bijvoorbeeld de bruidsschat, eisen voor natuur, geluid en bodem.
» Lees verder over de aanpassing van onze documenten aan de
Omgevingswet

Huib Arts van Arboplaats gaat tijdens dit webinar in op het grote belang van
aandacht voor PSA voor veel organisaties. Onder PSA vallen twee
hoofdonderwerpen: ongewenst gedrag en werkdruk. Daaronder valt weer een
groot aantal deelonderwerpen. Huib gaat in op de relatie tussen PSA en
ziekteverzuim en de wijze waarop organisaties de aandacht voor PSA van een
risico kunnen omdraaien naar een kans.
» Schrijf u nu in voor het webinar over het belang van psychosociale
arbeidsbelasting in ISO 45001

Nieuw webinarprogramma voorjaar 2022
SCCM heeft voor dit voorjaar weer vijf interessante webinars gepland. Dit zijn
de onderwerpen:
Het belang van psychosociale arbeidsbelasting in ISO 45001
Energiewetgeving en energietransitie
PDCA-aanpak van ongewenste omgangsvormen
Risico-inventarisatie & evaluatie
Omgevingswet stand van zaken en Q&A
» Klik hier voor meer info en aanmelden

Nieuwe best practice: Energie- en CO2-reductiemanagement bij KPN: het
voldoen aan verschillende normen
ISO 50001, CO2-reductiemanagement met ISO 14001 of de CO2Prestatieladder, voor welke norm kies je? SCCM sprak met Hans de Vries,
Consultant Energy and Environment bij KPN. KPN heeft een duidelijke keuze
gemaakt en communiceert dit ook zo met zijn klanten en andere stakeholders.
» Lees hier de gehele best practice

Test uw kennis van milieuwet- en regelgeving
Elk jaar tijdens de auditordagen van SCCM,
maken de auditoren van certificatie-instellingen
een toets wet- en regelgeving. Benieuwd welke
vragen we gesteld hebben? Doe nu de test. U
krijgt na het invullen van de vraag het goede
antwoord te zien met daarbij een toelichting op
het antwoord.
» Doe nu de test!

Onlangs toegevoegd op mijn.sccm
De wijzigingen wet- en regelgeving voor milieu en arbo van juli t/m december
2021 zijn gepubliceerd.

Om deze documenten te kunnen downloaden moet u zijn geregistreerd bij
mijn.sccm. Bent u nog niet geregistreerd? Kijk hier of u in aanmerking komt
voor registratie en hoe u zich kunt aanmelden.

Webinaragenda
Dit najaar organiseert nog één
interessant webinar.
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