
Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u. bekijk dit bericht in uw browser

We koppelen de vakantieperiode moeiteloos aan ISO 14001. U weet wel, voor milieumanagement.

Zo hebben we bekeken of we een duurzame vakantie konden boeken zonder in

geitenwollensokkenmodus te belanden (spoiler; dat kan). Maar als u al terug bent, en helemaal

opgeladen, hebben we een klein beetje huiswerk; de nieuwe ISO 14001 komt eraan. Oh, en bent u

ook zo benieuwd in welk land de meeste certificaten zijn uitgegeven en hoe Nederland scoort? U

leest het hier.

Vakantie met ISO 14001
‘Ik ga op vakantie en ik neem mee… ISO 14001!’ En een

tandenborstel.

Misschien bent u net terug (dan stel ik voor dit bericht even te

bewaren voor de volgende vakantie), maar als u nog een

poosje vrije tijd tegoed hebt, dan is dit beslist het lezen waard.

Eigenlijk, ook als u al geweest bent.

http://us7.campaign-archive2.com/?u=0386d2f4aff5f4f95589a4f86&id=a1a9e2ef55&e=[UNIQID]
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ISO/DIS 14001
Niet louter voor organisaties met een geïmplementeerd

kwaliteitsmanagementsysteem komen er roerende tijden

(daarover schreven we eerder dit) aan: ook partijen die een

milieumanagementsysteem conform ISO 14001 hebben,

kunnen wat veranderingen verwachten. Wat u te wachten

staat, leest u hier.

Maar er is meer
Mocht u de zaken helemaal voor elkaar hebben met betrekking

tot uw milieumanagementsysteem volgens ISO 14001, of een

groter interessegebied hebben, dan is er altijd de mogelijkheid

om uw horizon te verbreden. Inzicht verkrijgen in de invloed

die uw organisatie uitoefent op haar omgeving in de bredere -

maatschappelijke - zin des woords krijgt u bijvoorbeeld door

uw plaats te bepalen en verder te klimmen op de MVO-

prestatieladder. Aanrader.
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