Milieuzorg in de

industrie

De introduktie van de milieuzorg in de grafische industrie is in Drente begonnen. Voor een proefprqjekt, opgezet door de branche-organisaties, is een aantal Drentse
bedrijven geselekteerd. Met behulp van deze ervaringen
organisaties. Vervol-

wordt er nu landelijk

gens is in april 1993 de

gewerkt aan de
invoering van interne
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grafische bedrijven.
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• het systeem is op maat gesneden: dit levert tijdsbesparing op tijdens de opzet en invoering;
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VIJF STAPPEN
In 1992 heeft de Stichting ruim 60 kleine en middelgro-
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de bedrijven bij elkaar. Dit leidt tot onderlinge erva-
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lopen. Dit invoeringstrajekt bestaat uit een vijftal onder-
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diagnose door een milieu-adviseur van de SIMZ.
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a. Inventariseren van de beginsituatie. Met behulp van
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nemer de stand van zaken binnen het bedrijf na.
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SCHOON GEDRUKT...
De eerste helft van 1993 heeft in het teken gestaan van

Eventueel verleende vergunningen, aanwezige pro-

de akties wordt gekontroleerd, een link wordt gelegd

voorlichting aan de leden over de konsekwend.es van de

duktietechnieken en uitgevoerde milieu-onderzoeken

met de maatregelen in de milieubeleidsovereenkomst
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voorlichtingsbijeenkomsten is de milieubewustwording

worden ook in een rapportage verwerkt.

bij de bedrijven te stimuleren. Inmiddels hebben meer
dan 100 bedrijven zich aangemeld voor deelname aan
één van de milieuzorgtrajekten. Daarnaast is de SIMZ in
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1993 begonnen met invoering van interne milieuzorg bij

De deelnemers aan dergelijke projekten

enkele grote koncerns.

staan verschillende hulpmiddelen ter beschikking, zoals het handboek, milieuzorg-

Het KVGO heeft zelf een helpdesk opgericht: hier wor-

modulen en een overzicht van voorbeelden.

den vragen beantwoord van leden-bedrijven die verband

In het Handboek Interne Milieuzorg wordt

houden met de Milieubeleidsovereenkomst. Ook is bij

op een praktische, praktijkgerichte manier

de helpdesk informatie beschikbaar over leveranciers van

ingegaan op milieubewust werken, de in-

milieu-apparatuur.

voering van een milieuzorgsysteem en bij-

Milieuzorg bij de Handelsdrukkerij in Leeuwarden

b. Bedrijfsbezoek milieu-adviseur. Een milieu-adviseur
licht vervolgens het bedrijf door op alle milieu-aspekten. Hierbij wordt gekeken naar de archivering van
milieuzaken, wordt de naleving van vergunningvoorschriften gekontroleerd en wordt het bedrijf beoordeeld op bijvoorbeeld aspekten van good housekeeping.
c. Milieudiagnoserapport. Op basis van de bevindingen

voorbeeld de inkoop, het gebruik en de af-

De invoering van interne milieuzorg loopt binnen de

voer van chemische hulpstoffen.

grafische branche naar tevredenheid: om dit te bereiken

In de modulen zijn milieubewuste werkme-

was een zorgvuldige voorbereiding onontbeerlijk.

thoden en voorzieningen per processtap in

Stimulering van de invoering van het branche-systeem

kaart gebracht: de deelnemer maakt zelfde

en voortdurende aktualisering van diensten en produkten

keuze voor het betreffende bedrijf. Om de

zullen de komende jaren tot de kernaktiviteiten van de

onderdelen van een intern milieuzorgsysteem op het

Stichting Interne MilieuZorg behoren. Verder worden

bedrijf toe te spitsen zijn voorbeelden gemaakt van een

momenteel plannen uitgewerkt op het gebied van audi-

milieuaktie-plan, een beleidsverklaring, een nieuwsbrief
en eenjaarverslag. Ook zijn zogenoemde voorbeeldwerkplekkaarten beschikbaar, als hulpmiddel bij de
invoering van interne milieuzorg op de werkvloer.
Overigens voorziet de Stichting Interne MilieuZorg ook
in een behoefte bij die bedrijven die (bijvoorbeeld door
recente nieuwbouw) al een behoorlijk 'milieunivo' heb-

ting en certificering.
De inspanningen van alle betrokkenen (de branche-organisaties en de leden-bedrijven) zullen nog voor het einde
van deze eeuw leiden tot een beter milieunivo van de
grafische industrie. Want: schoon gedrukt is goed bekeken! >•

