Milieucoördinator Inhoud Module C Milieuzorg
Duur
Opnames + zelfstudie + oefeningen: 46 uur
Contactsessies: 4 uur

Doelstelling en verantwoording:
De milieucoördinator in een bedrijf is de spilfiguur inzake milieuzorg, zowel bedrijfsintern als ‐extern.
Hij vindt zijn plaats als milieustimulus voor de bedrijfsleiding, als milieusensibilisator op de werkvloer
en als partner van de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de stralingsdeskundige, de
kwaliteitscoördinator en andere functionarissen met een adviserende, beleidsgerichte rol. Hij oefent
zowel de taak van coach uit als van rapporteur en controleur en tracht een gulden middenweg te
vinden tussen milieuwetgeving en milieupraktijk.
Module C wil de milieucoördinator inzicht geven in de beginselen van preventie en zorg die de pijlers
vormen voor een gedegen milieubeleid in elk bedrijf. De module toont en leert hoe het milieubeleid
van een bedrijf enerzijds gestuurd wordt door de milieubeleidsplanning van de overheid, anderzijds
gestoeld is op de bedrijfsfilosofie zoals vertaald in de vaardigheden en mogelijkheden die de
milieucoördinator kan ontplooien. Bijzondere aandacht gaat uit naar de integratie van milieuzorg
met veiligheid, gezondheid, kwaliteit, noodplanning, e.d., met met oog op de meerwaarde die
geïntegreerde zorgsystemen kunnen bieden.
Inhoud

C0 Introductie bedrijfsinterne milieuzorg
In dit deel wordt een inleidende beschouwing gegeven bij bedrijfsinterne en ruimtelijke milieuzorg.
Er wordt stilgestaan bij de rol die de milieucoördinator hierin moet spelen en hoe hij kan bijdragen
tot zorgprojecten die zowel bedrijfsintern als bedrijfsoverschrijdend zijn.

CI Milieubeleidsplanning en ‐instrumenten
De milieubeleidsvorming van de overheid wordt nader toegelicht, met aandacht voor inhoudelijke
facetten en achtergronden bij het hanteren van beleidsondersteunende milieu‐instrumenten en
milieubeleidsplanning op verschillende niveaus.

CII Preventie en zorgprincipes
Dit deel vormt het hart van de module Milieuzorg. Hier wordt de basis gelegd van bedrijfsmilieuzorg,
van de integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer, van de interactie met welzijn op het werk
(arbeidsveiligheid, gezondheid, straling, enz.) en met integrale kwaliteitszorg. Diverse zorgsystemen
worden besproken en getoetst aan concrete praktijkvoorbeelden. De stapsgewijze aanpak van een

zorgbeleid in het bedrijfsleven wordt toegelicht, met bijzondere aandacht voor het opstellen van
globale preventie‐ en jaarprogramma's en voor het sociale welzijn.

CIII Preventie‐ en noodmaatregelen
In dit moduledeel worden de zorgprincipes omgezet in maatregelen die een preventief beleid
ondersteunen. De nadruk wordt gelegd op technische en organisatorische zorgmaatregelen die
sturend en bijsturend werken op de werkvloer, doch evenzeer op preventieve voorzieningen voor
noodgevallen.

