ISO 14001: 2015 certificering
Milieumanagementsysteem ISO 14001:2015 certificering
ISO 14001:2015 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieu-aspecten een vaste plaats willen
geven in hun bedrijfsvoering. Kortom, met een ISO 14001-systeem geeft u een signaal naar uw omgeving dat u het
milieu echt serieus neemt. Met het ISO 14001 certificaat maakt u het bovendien aantoonbaar.
De ISO 14001:2015 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op
milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel van ISO 14001:2015 is om continue
verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gekeken naar het huidige
milieubeleid, de relevante milieuaspecten die de organisatie belast en de maatregelen die de organisatie neemt om
deze belasting te beheersen of te reduceren. In de praktijk blijkt dat een goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste
beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparing binnen de organisatie. Een goed milieumanagementsysteem levert
dus voordelen op!
Nieuwhuis Consult brengt de relevante milieuaspecten en de mogelijke beheersmaatregelen graag met u in kaart door
het opzetten van een milieumanagementsysteem voor uw organisatie.

Waarom ISO 14001?
Een milieumanagementsysteem draagt bij aan duurzame ontwikkeling binnen de organisatie. Met een
milieumanagementsysteem draagt de organisatie bij aan de bescherming van milieu door de nadelige milieueffecten
te voorkomen en tegen te gaan. Denk aan: emissies, afval en afvalwater te verminderen.
Een goed milieumanagementsysteem levert u de volgende kansen op:
Milieudoelstellingen behalen en prestaties verbeteren;
Kostenbesparing door financiële en operationele voordelen.
Het voorkomen van nadelige milieu effecten leidt in de praktijk veelal ook tot kostenbesparing.
Minimalisering van het risico van uw milieuaansprakelijkheid;
Verbetering van het imago in de ogen van uw klanten, partners en anderen;
Verzekerd te zijn dat u aan alle eisen van uw klanten en de autoriteiten voldoet;
De mogelijkheid om milieu informatie aan relevante belanghebbende te communiceren.
Vanaf september 2015 is de nieuwe versie van de ISO 14001 norm geïntroduceerd. Nieuwhuis Consult heeft de
verschillen van ISO4001:2015 ten opzichte van de oude ISO14001:2004 op een rijtje gezet. Samengevat hebben de
belangrijkste wijzigingen betrekking op:
Nieuwe structuur v.d. norm (HLS - High Level Structure) De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een
basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat
het voor organisaties zo makkelijker wordt om diverse managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit
en milieu te integreren.
Contextanalyse Inzicht krijgen in de interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen en vaststelling
compliance verplichtingen. De introductie van de begrippen risico’s en kansen
Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt Integratie van milieu in het strategisch beleid van de
organisatie
Betrokkenheid stakeholders speelt een grotere rol Meer nadruk op de milieu-impact in de keten (zowel
leveranciers als afnemers)
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Kwaliteit van de milieu-informatie
Het gebruik van prestatie-indicatoren Externe communicatie over milieuprestaties en informatie
Andere eisen aan de documentatie Documenten en registraties op basis van risico’s en kansen in plaats van
het opstellen van verplichte procedures.

Samengevat
Prijs
Examen
Opleidingsduur
Certificaat
Subsidie
Waardepapier

€

Begeleiding van nulmeting tot ISO 14001 certificering. Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel
0541-661024
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