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Voldoen aan milieu wet- en regelgeving
Continu veranderende wetgeving, de vele verplichtingen, onbekendheid met milieuvoorschriften; voor veel bedrijven is het een
hele opgave om het overzicht te houden. Heeft u de laatste wijzigingen in het vizier en weet u wat dit voor uw bedrijf betekent?
De praktijk
Het voldoen aan milieuwet- en regelgeving is voor elk
bedrijf belangrijk, al is de praktijk niet altijd hetzelfde als de
situatie op papier. Als gecertificeerd bedrijf is het ‘voldoen
aan’ zelfs een verplichting als gevolg van uw ISO-14001
certificering. Het is soms ondoenlijk om alle informatie zelf
door te spitten en om daarna nog eens de juiste conclusies
te trekken wat dit voor uw bedrijf betekent. U kunt proberen
zelf de veranderende wet- en regelgeving bij te houden,
maar dit kost veel tijd en geld. Dit vraagt om maatwerk voor
een dekkend actueel register; dus een sluitend systeem
waarop u kunt vertrouwen.
Een doeltreffende oplossing
U wilt weten waar u aan toe bent als het gaat om voldoen
aan wetgeving. Dat kan nu heel eenvoudig en efficiënt met
Sufficio Milieu. U heeft dan de juiste oplossing in handen,
waarmee u aantoont dat u wetgeving beheerst en
controleert en de compliancy daaraan borgt. Met Sufficio
Milieu bent u elke maand op de hoogte van de vele
(veranderende) wetten, richtlijnen en besluiten. U leeft
milieuwet- en regelgeving ook na in de praktijk en verankert
dit in de bedrijfsprocessen. Het systeem faciliteert u met
informatie over het wat en waarom in een overzichtelijke
rapportage. Na de compliance check heeft u inzicht en
overzicht in acties en aantoonbaar uw status voor externe
audits. De rapportages met bijbehorende acties bieden u
veel sturing en informatie voor het naleven van
milieuwetten, ook om uw risicoaansprakelijkheid aanzienlijk
te beperken.

Een betaalbare aanpak
Deze aanpak van BMD Advies met Sufficio Milieu heeft zich
snel terugverdiend en is gebaseerd op het principe van
continue verbetering. U betaalt een vast bedrag per
kalenderjaar. Zelf online zoeken in een database hoeft u
niet meer. U bespaart al gauw honderden euro’s. U kunt
zich concentreren op de dagelijkse taken en staat sterk bij
het handhaven van uw milieubeleid.
Sufficio Milieu in het kort
 Een op uw situatie samengesteld milieuregister en
inzicht voor uw vestiging.
 Volledig digitaal en online aspectenregister
ondersteund door een ervaren milieuadviseur.
 Maandelijkse updates van nieuwe en gewijzigde
milieuwetgeving in begrijpelijke taal.
 Compliance check voor de jaarlijkse controle op
naleving van milieuwetgeving.
 Eenvoudig beheren en invoeren van acties
voor uw bedrijf.

Werken met Sufficio Milieu biedt u tijdwinst en bespaart u kosten.


Totaal overzicht in alle activiteiten per aspect.

Onze kracht wordt uw kracht
Wij verzorgen ieder jaar samen met u een compliance
check. U ziet dan direct binnen de driejaarlijkse auditcyclus
per aspect in begrijpelijk Nederlands of uw bedrijf al dan
niet aan wetgeving voldoet. De hieruit voortkomende
rapportage levert u toegesneden acties voor verbeteringen.
De kracht zit in het feit dat de specifieke acties te koppelen
zijn aan specifieke medewerkers. Door deze werkwijze
ontstaat binnen de organisatie een bewustwordingsproces
met als gevolg een actieve rol van leidinggevende en
medewerkers.

 Garantie op volledigheid.
Denk ook aan de tijd die u bespaart om zelf een oplossing
op te zetten, te onderhouden en te analyseren, dat zich al
snel terugverdient met Sufficio Milieu.

U anticipeert slagvaardig op toekomstige relevante
wetgeving (pro-actief). Sufficio Milieu biedt naast het
Activiteitenbesluit en direct werkende regelgeving ook de
mogelijkheid om alleen een overzicht te creëren van de
voorschriften uit verleende omgevingsvergunningen.

Naast de oplossing voor de regels uit de Milieuwet in
Sufficio Milieu, bevat het overkoepelende systeem Sufficio
ook een toepassing Sufficio Arbo, voor ISO 45001
gecertificeerde bedrijven.

De voordelen








Elke maand actualisatie met periodieke updates.
Op efficiënte en effectieve wijze overzicht in het
voldoen aan de milieuwetgeving.
Vooraf van alle ontwikkelingen per aspect op de
hoogte.
Ongelimiteerd aantal gebruikers toe te voegen.
Overzicht van alle openstaande acties.
Geen abonnementen meer nodig op wettenbundel,
magazines en databases.
U bespaart op uitzoekwerk.

Meer informatie
Nieuwsgierig wat Sufficio Milieu u te bieden heeft? Vraag
snel en eenvoudig een demo aan en beoordeel zelf in
hoeverre Sufficio Milieu aansluit bij uw verwachtingen en
wensen. Wilt u weten welke bijdrage de oplossing u precies
levert, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Sufficio - Latijn voor ‘voldoen aan’ - borgt volledigheid in
wet- en regelgeving en bewaakt het ‘voldoen aan’. De
geïntegreerde webbased oplossing is een waardevolle tool
als het gaat om het genereren van managementinformatie.
Sufficio is een overkoepelende web-applicatie die in relatie
staat met verschillende Sufficio modules, waaronder
Sufficio Milieu, Arbo en RI&E.
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Meer informatie op www.sufficio.nl/milieu of via info@sufficio.nl

