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1 Samenvatting: overzicht ISO 14001-indicatoren  

 

1.1. Evolutie milieuprestaties 
 

Milieuaspect: naam 
indicator 

Meetwaarde  Streef-
waarde1 

Referen-
tiejaar2 

Evolutie t.o.v. referen-
tiejaar3 

Klimaat en energie     

Warmteverbruik Atlas als 
geheel (gas) 

Geen gegevens 
beschikbaar 

   

Warmteverbruik docAtlas 

(gas – 6%) 

Geen gegevens 

beschikbaar 

   

Vermoedelijk elektrici-

teitsverbruik Atlas als 
geheel 

95194 kWh   Deels gebaseerd op ra-

mingen wegens geen 
volledige cijfers beschik-

baar 

Vermoedelijk elektrici-
teitsverbruik docAtlas 

(6%) 

5711 KWh  2019  – 25 %  
Daling t.o.v. 2019 (7621 

kWh) wegens coro-
na/thuiswerk 

Water     

Waterverbruik Geen gegevens 
beschikbaar 

   

Aandeel hemelwater  Geen gegevens 
beschikbaar 

   

Papier     

Papierverbruik intern 
(printers en copycenter) 

18 258 vellen   2019 – 27 %  
Daling t.o.v. 2019 

(24846 vellen)  

Papierverbruik extern 
(drukkers) 

1300 vellen    

Afval     

Totaal Afval volume Gegevens niet 

beschikbaar 

   

Aandeel restafval Gegevens niet 
beschikbaar 

   

 
 

Bespreking 

 
Algemene organisatie 

 
1 Indien een provinciaal doel of streefwaarde aanwezig, is dit hier ingevuld. Heeft je entiteit een ei-

gen milieudoel voor een bepaald thema? Vul dan het doelpercentage in (bv 10% in kolom 3) en pas 
het referentiejaar aan in kolom 4 (bv tov voorgaande jaar). 
2 Eerste jaar met zo goed als alle gegevens is hier ingevuld. Mag aangepast worden naar zelf geko-
zen referentiejaar (bv voorgaande jaar, of referentiejaar eigen milieudoelstelling). 
3 Vergelijk de waarde van dit jaar met de waarde in het referentiejaar en vul het verschil (in percen-

tage) in. Je kan hiervoor de ‘procentberekenaar’ onderaan op het tabblad ‘milieuprestaties’ van de 
ISO 14001-kalender gebruiken. Kleur groen of rood (verbetering of verslechtering prestatie). 

 

file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
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We maken als docAtlas slechts een heel beperkt deel uit van het grotere geheel in het Atlasgebouw 
(in stedelijk beheer) en kunnen daar weinig tot geen invloed op uitoefenen. Gezien onze uitgangspo-

sitie is het bijzonder moeilijk om accurate gegevens te verzamelen. Ook in Turnhout maken we deel 

uit van een groter, zij het provinciaal, geheel: ’t Steentje”. Ook daar is het niet vanzelfsprekend om 
de nodige correcte gegevens te verzamelen vermits we daar zelf niet over beschikken. 

 

Zowel bij Atlas als bij ’t Steentje worden de kosten van de diverse milieuaspecten ondergebracht in 
een totaal dienstenpakket. Dat omvat ook andere kosten dan deze gerelateerd aan milieuaspecten. 

Het dienstenpakket is dus zeer omvangrijk (bv. aandeel logistieke ondersteuning door hun perso-
neel). 

Bij Atlas wordt de afrekening van het dienstenpakket sedert 2017 zelfs met een raming geregeld 

omdat wij de enige overgebleven externe partner in het hele Atlasgebouw zijn. Het is daardoor in 
verhouding teveel werk voor hun administratie om ons aandeel er uit te filteren en in kaart te bren-

gen. Wij krijgen voor beide instellingen jaarlijks 1 globale afrekening.  
 

2019 en 2020 zijn zelfs extra moeilijke jaren voor de informatiegaring geweest. De vroegere logis-

tiek verantwoordelijke van Atlas ging in 2018 met pensioen. Hij werd niet vervangen en zijn taken 
werden over diverse andere, reeds bestaande medewerkers verdeeld. Dit betekende een personeels-

inkrimping voor de dienst waardoor docAtlas een goed werkend en coördinerend aanspreekpunt voor 
dergelijke zaken verloor. We stelden recent ook vast dat sommige taken, zoals het bijhouden van 

het afvalvolume in dit proces zelfs helemaal verloren gingen. Dit maakte het sedertdien veel moeilij-

ker en in sommige gevallen onmogelijk voor docAtlas om de nodige informatie en antwoorden te 
krijgen.  

 

Mede daardoor zijn een aantal cijferproblemen niet oplosbaar. De verhuis naar het Lozanagebouw 
zal hier verbetering in brengen (zie verder bij omgevingsanalsye). 

 
Cijfers en berekeningen 

 

De meeste energiecijfers bleken na opvraging niet beschikbaar en niet geregistreerd door Atlas. Dit 
blijkt een blijvend pijnpunt sedert de pensionering van de vorige gebouwenbeheerder Staf Van 

Rompaey. De taak is blijkbaar over het hoofd gezien bij de herverdeling van de taken. Atlas verze-
kerde ons dat dit opnieuw opgenomen wordt vanaf februari 2021. 

 

Het aantal kwh elektriciteit was beschikbaar tot en met de maand juli, daarna niet meer bijgehou-
den. Het MAP van docAtlas maakte zelf een raming van mogelijk verbruik en vulde de gegevens op 

basis hiervan in. Daar werd net als in de vorige jaren de verdeelsleutel van 6% voor PDA toegepast. 

 
Ook de afvalcijfers zijn niet beschikbaar, deze werden op 28/1/2021 aangevraagd. Ook hier is dat uit 

het takenpakket verdwenen. 
 

1.2. Evaluatie werking systeem  

 

Systeemaspect OK/NOK  

of aantal 

PLAN – Context en planning  

Omgevingsanalyse geactualiseerd OK 

Milieuaspectenanalyse geactualiseerd OK 

Risico’s en kansen geactualiseerd OK 

Doelstellingen up to date OK 
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DO - Uitvoering  

Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd NVT 

Noodoefening uitgevoerd NOK – ligt niet in onze 

opdracht 

Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 NVT 

Aantal (bijna) milieu-incidenten 0 

Contractors geregistreerd en geïnformeerd (via werkinstructie) NVT 

Aantal duurzame evenementen (volgens gids) NVT 

DO - Gedocumenteerd systeem: werkinstructies milieu  

Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel NVT 

Voorkomen en Sorteren Afval actueel OK 

Wat Doen Bij Brand - Medewerkers actueel OK 

Wat Doen Bij Brand en Ontploffing actueel OK 

DO - Vorming en onthaal  

Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen  OK 

  

DO - Communicatie  

  

   

CHECK - Audits en opvolging   

Wettelijke keuringen eigenaar NVT 

Wettelijke keuringen gebruiker NVT 

Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2020 1 

Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2020 4 NCs en 9 VVs 

Aantal opgeloste knelpunten vorige beoordelingen  NVT 

Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 

ACT   

Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt 2021) OK 

Voor APB’s en AVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor jaarrapport 

bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement  

OK 

 
Bespreking 

Geef een korte verklaring bij de belangrijkste zaken of bij zaken die op NOK staan. Trek conclusies 
(bv. welke acties zijn nodig?).  

 

De werkinstructie “Afval voorkomen en sorteren” werd aangepast door de nieuwe PMD-sorteerregels 
in Antwerpen. Dit werd besproken op een teamoverleg begin 2021 waarin ook de link naar de nieu-

we werkinstructie werd meegegeven. 

 

2. Status actiepunten vorige beoordeling 

 

AP 
nr. 

Wie Omschrijving Deadline Status 

/ / / / / 
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3. Omgevingsanalyse met risico’s en kansen 

 

 

3.1. Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 

 
Link naar de omgevingsanalyse  

- N:\1_Beleid\1_3_Beleidsplannen\Managementplannen\Omgevingsanalyse\OMG 
DESE 2020.pdf 

- https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-

Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-
verantwoordelij-

ken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf 

 
Update:  

 
Dé wijziging van het jaar is de covid-19-pandemie, een externe omgevingsfactor om u tegen te 

zeggen. Deze heeft een grote impact gehad op de dagelijkse werking van docAtlas, waarvan de pu-

bliekswerking de centrale doelstelling is. Omgaan met corona en de werking op aangepaste manie-
ren continueren, is in 2020 een doorlopende oefening geweest. 

 
Daarnaast blijft in de provincie Antwerpen het aantal leerlingen met een andere thuistaal gestaag 

stijgen waardoor de behoefte aan geschikte leermiddelen en expertise-opbouw constant blijft. Door 

de impact van corona op de scholen, liepen veel leerlingen een (nog) grotere leerachterstand op. Het 
onderwijspersoneel heeft echter alle zeilen moeten bijzetten aan voortdurende praktische reorgani-

satie van de klas- en schoolinrichting en de omschakeling op online lesgeven zodat er geen tijd 

overbleef om op het wegwerken van leerachterstand in te zetten. Het opzetten van meer Zomer-
scholen tijdens de zomer was daarom een goede maatregel die ook voor de toekomst waardevol zal 

zijn. 
 

Door corona werd ook docAtlas gedwongen tijdelijk te sluiten (maart-mei 2020) en daarna mond-

jesmaat en met strenge veiligheidsmaatregelen te heropenen. 
 

Omgevingsanalyse

Milieuaspectenanalyse

Wetgeving

Wat zijn prioriteiten? 
Waaraan dit jaar werken?

-> Risico's en Kansen

Actie!

Doelstellingen of 
maatregelen (in BBC, in 

Ultimo, in eigen 
opvolging....) 

file:///N:/1_Beleid/1_3_Beleidsplannen/Managementplannen/Omgevingsanalyse/OMG%20DESE%202020.pdf
file:///N:/1_Beleid/1_3_Beleidsplannen/Managementplannen/Omgevingsanalyse/OMG%20DESE%202020.pdf
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In mei startten we met een afhaaldienst, gevolgd door een beperkte heropening in juni (op af-

spraak). Vanaf augustus waren we terug gewoon open voor de bibliotheekgebruiker, weliswaar met 
de beperking tot een max. van 7 klanten tegelijkertijd in de bib. Fysieke leeractiviteiten in groep 

kunnen echter tot op heden niet doorgaan. Personeel dat niet noodzakelijk aanwezig hoefde te zijn 

in de bib werkte grotendeels van thuis uit. Het thuiswerken genereerde een minderverbruik aan 
elektriciteit ter plaatse. Dit betekent niet noodzakelijk een milieuvoordeel aangezien dat het ver-

bruik aan elektriciteit gewoon verschoof naar de woning van de thuiswerker. Gezien een minimum 

aantal medewerkers in het Atlasgebouw en in ’t Steentje bleef werken in de grote publieksruimte, 
was er geen grote impact op de verbruikte energie voor de verwarming. 

 
De coronamaatregelen hadden als resultaat dat we over heel 2020 slechts de helft van het “norma-

le” aantal bibbezoekers over de vloer kregen. Met betrekking tot milieuaspecten heeft dit vooral im-

pact gehad op een aanzienlijke vermindering van het aantal verplaatsingen (ca. 7500). 
 

Gezien we geen leeractiviteiten ter plaatse mochten organiseren, grepen we de kans aan om een 
digitaal leeraanbod op poten te zetten. Dit vroeg een grote omschakeling van vormingswerkers en 

van onze educatieve medewerker in aanpak en communicatie. De omschakeling is echter 100% ge-

lukt en maakt dat we versneld een groter digitaal aanbod hebben. Ook hier ligt de grote impact 
bij het verminderen van het aantal verplaatsingen van de deelnemers en vormingswerkers. In 

mindere mate had het ook impact op het papierverbruik: hand-outs die door sommige vor-
mingswerkers nog meegegeven werden aan de deelnemers tijdens fysieke vormingen werden nu 

vervangen door digitale versies. Het is aan te nemen dat dit in de toekomst het geval zal blijven, ook 

na de corona-periode. 
 

Eind 2022 zal docAtlas Antwerpen verhuizen naar een andere locatie aan de campus van het nieu-

we Provinciehuis – binnen de Lage Emissie Zone van de stad Antwerpen. 
DocAtlas Turnhout verhuist al dit jaar, 2021, naar de Warande, waar we zullen samenhuizen met Bib 

Turnhout.  
We willen beide verhuisbewegingen uitvoeren met zoveel mogelijk aandacht voor een minimale mili-

eu-impact. Ook biedt dit een kans voor een verbeterde monitorring van verbruiken (voor Lozanna-

gebouw). 
 

 
De noodoefening die vanuit Atlas voorzien werd voor 2020 is afgelast omwille van corona en tot 

nader order uitgesteld. 

 
De aanwervingsprocedures vanaf de start van 2019 voor een nieuwe directeur waren niet direct 

succesvol. Het heeft tot juni 2020 geduurd eer er een kandidaat geselecteerd werd die ook toezegde. 

De nieuwe directeur (Sylvia Pardon) startte op 1 september 2020. Tot dan nam Isabelle waar moge-
lijk de directeursfunctie verder op (maar met vermindering van tewerkstellingsgraad tot 50 %). Ge-

zien de lacune in de personeelsformatie samen met de coronacrisis werden er in 2019 en 2020 dan 
ook pragmatische keuzes gemaakt in de op te nemen directie-taken. 

 

3.2. Stakeholdersanalyse 

 

Link naar omgevingsanalyse  
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-

infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf 
 

Update:  

 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/ps-DMN-MKDO/proj-Meerjarenplan2020-2025-infovoorISO-verantwoordelijken/Documents/05j_DESE_Omgevingsanalyse_gewijzigd_dec2020.pdf
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De meest recente voorzitter van het APB PDA (gedeputeerde Kathleen Helsen, sedert 2019) voert 

een gewijzigd beleid t.o.v. de vorige gedeputeerde. Dit houdt naar het APB PDA een aantal nieuwe 
verwachtingen in. Deze hebben voornamelijk betrekking op een heroriëntering van het APB PDA op 

het nieuwe thema “arbeidsmarkt(toeleiding)” en een enigszins gewijzigde taakstelling. Deze ver-

wachtingen worden meegenomen in het beleids- en managementplan van het APB PDA en zullen 
vermoedelijk in de komende jaren tot een uitbreiding van het aantal stakeholders leiden. 

 

Onze grootste groep stakeholders zijn evenwel onze klanten, vooral actoren uit het onderwijsveld, 
maar ook uit het omliggende welzijnsveld. Daarnaast zijn onze bestuursleden, de overheid belangrij-

ke stakeholders.  
De buurtbewoners werden vanaf de oprichting door Atlas betrokken bij de werking van Atlas. Zij 

werden bijv. regelmatig uitgenodigd op een publieksactiviteit. Wanneer relevant namen wij daar 

soms ook aan deel. Door corona zijn al dergelijke activiteiten stilgelegd. Vanuit het APB PDA hebben 
we geen directe link met de buurtbewoners, we laten dit aan Atlas over. 

 
De (klant) stakeholders hechten vooral belang aan een centrale en toegankelijke ligging. Dit is be-

langrijk om hen toe te laten per fiets of met het openbaar vervoer te komen. Dit is zeker een van de 

voordelen van de ligging van het Atlasgebouw en ’t Steentje in Turnhout. Ook de liggingen van de 
nieuwe locaties liggen centraal en zijn toegankelijk: de Warande in Turnhout ligt vlak aan het 

knooppunt van alle bussen en is ook makkelijk met de fiets bereikbaar, er worden fietsstallingen 
voor zowel personeel als klanten voorzien. De ligging van Lozana is iets minder centraal dan Atlas 

maar is ook goed te bereiken met tram en bus evenals met de fiets. Voor wie met de trein komt, zijn 

er meerdere trams geschikt om met een korte rit tot daar te geraken. 
 

De stakeholders uit het onderwijsveld verwachten dat wij hen ondersteunen in hun dagelijkse klas-

praktijk, vooral met betrekking tot taal en het omgaan met diversiteit. Maar ook neventhema’s zijn 
belangrijk zoals welbevinden, sociale vaardigheden en duurzame ontwikkeling. We bouwen onze col-

lecties zo op. 
Er zijn leraren die bij ons komen om in hun school te werken aan NME, eerlijke en ecologische con-

sumptie, water, afval en andere aspecten van duurzame ontwikkeling zoals bijv. biodiversiteit. Daar-

naast speelt voor het welbevinden van de leerlingen ook de inrichting van de school (vergroening 
speelplaatsen, watergebruik op school,..) een rol. Ook daarover hebben wij een beperkt aanbod. Een 

reflectie over de mogelijke versterking van deze deelcollectie wordt in de nabije toekomst opgeno-
men. 

 

Wij volgen verder het provinciale beleid door het drinken van kraantjeswater te promoten. We drin-
ken zelf kraantjeswater en bieden dit ook aan de deelnemers van onze leeractiviteiten aan. 

 

We oefenen een kleine invloed uit door het sensibiliseren van onze bezoekers (externe actoren) om 
zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer tot bij ons te komen. Op onze website staat 

aangegeven hoe we te bereiken zijn met de fiets. Zelf geven we daarin het goede voorbeeld: alle 
collega’s komen met het openbaar vervoer of de fiets, zowel in de hoofdvestiging Antwerpen als in 

het filiaal in Turnhout. Uitzonderlijk wordt er gebruik gemaakt van de eigen wagen om permanentie 

in Turnhout op te nemen. Op vrijdag wordt een Cambio-wagen ingezet om alle materialen die weke-
lijks via IBL (interbibliothecair leenverkeer) uitgewisseld worden ter plaatse te brengen. 

 
 

3.3. Risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse 
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Overzicht: voor dit jaar worden onderstaande risico’s en kansen uit de geactualiseerde omgevings-

analyse vastgesteld: 
 

Risico’s / kansen Actie: doelstelling of maatregel om dit aan te pakken (binnen 

of buiten het milieumanagementsysteem) 
Corona-crisis met vraag naar 

digitale leermidde-

len/webinars als gevolg 

Omschakeling naar een hybride aanbod =>   

Managementplan 1.1.2 (onder voorbehoud, nog niet goedgekeurd). 

Resultaatsgebied: Doordat we innovatief en onafhankelijk van tijd en 
ruimte werken, wordt ons aanbod veel toegankelijker voor de ge-

bruiker en heeft het meer impact. 
 

Voorziene aanpak: nieuw bibsysteem, zelfuitleenbalies, hybride 

aanbod, digitale consultaties, te onderzoeken extra verdeel-
punten  

Verhuis PDA Doelstelling 19PDA001 Voorbereiding verhuisbeweging PDA. 
De verhuis zal zo ecologisch mogelijk gebeuren (oa verantwoorde 

afvoer van goederen met oog op hergebruik van materialen). Be-

reikbaarheid wordt goed gecommuniceerd. In het Lozanagebouw zal 
de opvolging van verbruiken geïntegreerd worden in de provinciale 

opvolgsystemen. 

Vraag stakeholders naar info 

ivm NME-duurzaamheid  

Reflectie over de mogelijke versterking van deze deelcollectie 

Concreet resultaat actie/doelstelling:* Managementplan onder punt 

3.2.1 Resultaatsgebied: Duurzaamheidsprojecten krijgen in het basis 
en secundair en in lokale verenigingen tools aangereikt.(onder voor-

behoud, nog niet goedgekeurd) 

Voorzien vanaf 2023. In 21 en 22 ligt de focus op verhuisactiviteiten 
en verdere digitalisering. 

*Opvolging in ISO-doelstelling 21PDA01 (onder voorbehoud goed-
keuring managementplan) 

 

Voorziene aanpak: Inspiratiedagen, lezingen, workshops met erva-
ringsdeskundigen en professionals, digitale dossiers, informatieont-

sluiting, advies. Ontsluiten MOS-materiaal: spelkoffer klimaatop-
warming, kaMOShibai-vertelplaten… 

Nieuwe gedeputeerde, met 

gewijzigde verwachtingen: 
vnl. heroriëntering van PDA 

op het nieuwe thema “ar-

beidsmarkt(toeleiding)”  

Te onderzoeken of hier een mogelijke milieulink uitgewerkt en mee-

genomen kan worden in een lange termijn beleid. 
  

 

Voor alle verwijzingen naar het managementplan geldt, dat deze gelden onder voorbehoud van 
goedkeuring van het managementplan door het bestuur (moet nog gebeuren). 

 

 

4. Milieuaspectenanalyse, met risico’s en kansen 

 

Link naar milieuaspectenanalyse: 
..\1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse\F_PDA_Milieuaspectenanalyse.xlsx 

 

../1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse/F_PDA_Milieuaspectenanalyse.xlsx
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Update:  

Volgende milieuaspecten zijn lopende en/of werden voor 2021 als significant beoordeeld en vormen 
dus risico’s of kansen:  

Significant milieuas-

pect (risico of kans) 

Actie: doelstelling of maat-

regel die hieraan gekoppeld 
is (kans) 

Opmerkingen/conclusies 

1 Brandstofverbruik ver-

warming gebouwen 

Doelstelling verhuisbeweging 

19PDA01   

Verhuis DocAtlas naar Lozana:  

Vindt pas plaats in 2022 
DLOG diende een dossier in voor bij-

komende dakisolatie. Verbruikscijfers 
komen sowieso in provinciale sys-

temen. 

 
Verhuis docAtlas-T naar Warande: Zou 

vanaf 2021 moeten leiden tot minder 
energieverbruik gezien de gedeelde 

ruimte met Bib Tht en veel kleinere 

oppervlakte voor docAtlas dan in ’t 
Steentje. Maar: metingen niet opsplits-

baar 

2 Luchtemissie – Brand-

stofverbruik door ver-

plaatsingen bezoekers 

* Doelstelling verhuisbeweging 

19PDA01   

 
* Doelstellingen ivm digitaal 

leeraanbod: managementplan 

1.1.2  

Turnhout: bereikbaarheidsfiches ge-

communiceerd. 

 
Ons vormingsprogramma blijft een 

groot aandeel webinars aanbieden en 

we onderzoeken een uitbreiding van 
het digitale leermiddelenaanbod 

3 Grondstoffenverbruik 
Aanbod (papier) 

* Ultimo-melding 67520: pa-
pierrapport in Cognos gebrui-

ken voor de opvolging van de 

verbruiken  
* Doelstellingen ivm digitaal 

leeraanbod: managementplan 
1.1.2  

Ultimo-melding afgesloten, Cognos-
rapport in gebruik. 

 

 
Ons vormingsprogramma blijft een 

groot aandeel webinars aanbieden en 
we onderzoeken een uitbreiding van 

het digitale leermiddelenaanbod 

4 Invloed op derden via 
Aanbod 

*Doelstelling Managementplan 
3.2.1. Resultaatsgebied ‘Duur-

zaamheidsprojecten krijgen in 

het basis en secundair en in 
lokale verenigingen tools aan-

gereikt’ 
*ISO-doelstelling 21PDA01 

Dit is in het managementplan pas voor-
zien vanaf 2023. In 21 en 22 ligt de 

focus op verhuisactiviteiten en verdere 

digitalisering.  

 

Voor alle verwijzingen naar het managementplan geldt, dat deze gelden onder voorbehoud van 
goedkeuring van het managementplan door het bestuur (moet nog gebeuren). 
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5. Milieudoelstellingen  

5.1. Algemene, provinciale doelstellingen 

5.1.1. 100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2022  

Link naar doelstelling: 

Het managementteam besliste deze doelstelling te verlengen tot eind 2022. Het ISO 14001-team zal 
de komende periode verder onderzoeken hoe we deze doelstelling efficiënt kunnen meten (bij voor-

keur via de boekhouding). Voor de entiteiten en diensten blijven dezelfde acties doorlopen.  

 
Conclusies voor DocAtlas:  

 
DocAtlas volgt waar mogelijk en budgettair haalbaar de groene aankoopgids. We maken daarvoor 

zoveel mogelijk gebruik van de raamcontracten bij de provincie. Onze ICT-hardware wordt centraal 

door de provincie aangekocht en valt daarmee onder groene aankopen. Ook bij onze aankopen voor 
kantoorbenodigdheden houden we hiermee rekening (Lyreco).  

 
Een deel van onze kantoorbenodigdheden vallen onder het dienstenpakket van Atlas en daar hebben 

we geen inspraak over de leveranciers. Zo nemen we papier en toners van hen af, het is voorzien 

dat deze doorgerekend worden. Idem dito voor de schoonmaakproducten die door de poetsvrouwen 
gebruikt worden, daar hebben we geen zicht op of deze milieuverantwoord zijn. 

 

We stopten eind 2017 met het gratis uitdelen van papieren of plastieken draagtassen. We sensibili-
seren onze klanten om zelf een herbruikbare tas mee te brengen. Voor hen die geen tas bij hebben 

maar er toch een nodig hebben, lieten we in 2018 een duurzame “docAtlas-tas” maken, uit gerecy-
cleerd materiaal, die klanten aan inkoopprijs kunnen aankopen. De prijs daarvoor bedraagt 3€/stuk 

wat meer is dan gebruikelijk voor warenhuiszakken. Niettemin vinden wij het belangrijk om de klant 

bewust te maken van het gebruik van grondstoffen en energie voor een dergelijk product en daarom 
koppelen we daar ook de werkelijke kostprijs aan. We stellen vast dat mits de nodige uitleg de klan-

ten daar niet over morren en de zakken doelmatig gebruikt worden. We willen deze piste tot nader 
order blijven volgen. 

 

Aanvullend bij deze actie, hebben we ondertussen verschillende koffers op wieltjes en een grote 
draagtas uitleenbaar gemaakt zodat klanten die onverwacht veel materiaal meenemen deze gratis 

kunnen uitlenen. Dat werkt prima. 
 

Deze doelstelling wordt de volgende jaren verder opgevolgd. 

 
Zie fi-

le://\\ISO\iso14001$\DESE\PDA\1_PLAN_Actieplannen_milieu\F_PDA_DoelstellingenActieprogramm

as_Werkdoc.xls  
 

5.1.2.  Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 

Link naar doelstelling: 100% afgewerkt 

Stand van zaken afwerking lopende acties: conclusies 
 

Alle acties zijn afgerond. Verdere acties in het kader van klimaat worden opgevolgd binnen de nieu-

we doelstellingen van het Klimaatplan 2030. 
 

file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu/F_PDA_DoelstellingenActieprogrammas_Werkdoc.xls
file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu/F_PDA_DoelstellingenActieprogrammas_Werkdoc.xls
file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu/F_PDA_DoelstellingenActieprogrammas_Werkdoc.xls
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Zie fi-

le://\\ISO\iso14001$\DESE\PDA\1_PLAN_Actieplannen_milieu\F_PDA_DoelstellingenActieprogramm
as_Werkdoc.xls  

 

5.1.3. Bijdragen aan ‘Klimaatplan 2030’ 

 

Deze doelstelling is de opvolger van de doelstelling “klimaatneutrale organisatie”, die eind 2020 af-
loopt, en heeft een uitgebreidere scope (gaat zowel over mitigatie als over adaptatie, gaat zowel 

over acties in de eigen organisatie, als over acties naar derden). 

Het klimaatplan 2030 wordt opgemaakt door werkgroepen uit verschillende diensten, en gecoördi-
neerd door het klimaatteam van DMN. Meer info over het klimaatplan 2030. 

 
Stand van zaken en conclusies 

De eindafwerking van het klimaatplan is voorzien eind 2021. Alle acties zullen opgevolgd worden in 

Ultimo. 
Vul eventueel aan met conclusies voor jouw entiteit indien van toepassing (kort). 

 

Voor DocAtlas werden geen ‘officiële’ acties opgenomen in het Klimaatplan 2030. De doelstelling van 
de verhuisbeweging (verbeterde energieregistratie) en de doelen van het managementplan (1.1.2 

verhoogde inzet op het digitale aanbod / 3.2.1 uitbreiding van het aanbod naar Kli-
maat/SDG’s/duurzaamheid vanaf 2023) dragen hier wel toe bij. 

 

5.1.4. Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 

 

Link naar doelstelling: nvt voor docAtlas 
 

5.2. Entiteitspecifieke doelstellingen 

 

5.2.1. Duurzaamheidsprojecten krijgen in het basis en secundair onderwijs en 

lokale verenigingen tools aangereikt  

 
Link naar doelstelling: \\ISO\iso14001$\DESE\PDA\1_PLAN_Actieplannen_milieu (21PDA01) 

Managementplan 3.2.1. Resultaatsgebied ‘Duurzaamheidsprojecten krijgen in het basis en secundair 

en in lokale verenigingen tools aangereikt’ 
 

Zoals eerder vermeld, wordt nu al, maar vanaf 2023 een uitgebreider aanbod ontwikkeld rond as-
pecten van duurzaamheid voor het onderwijsveld. Het uiteindelijke doel is het onderwijsveld de no-

dige tools en deskundigheid aan te reiken om kinderen en jongeren te sensibiliseren rond duurzame 

ontwikkeling, en inzichten te ontwikkelen rond effecten en oplossingen inzake klimaatverandering.  
 

6. Milieuaudits en milieurondgangen 

• Conclusies mbt resultaten interne en externe audits + opvolging opmerkingen (Ultimo) 

• Conclusies mbt resultaten milieurondgangen (controle naleving milieuwetgeving) + opvolging 
opmerkingen (Ultimo) 

 

file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu/F_PDA_DoelstellingenActieprogrammas_Werkdoc.xls
file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu/F_PDA_DoelstellingenActieprogrammas_Werkdoc.xls
file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu/F_PDA_DoelstellingenActieprogrammas_Werkdoc.xls
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/start_site_advies/SitePages/Klimaatplan-2030.aspx
file://///ISO/iso14001$/DESE/PDA/1_PLAN_Actieplannen_milieu
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6.1. Overzicht op te volgen VV’s en NC’s interne audit 2020 
 
VV76071 - Milieuaspectenanalyse nakijken en up to date maken, bijvoorbeeld: Milieuaspect: “invloed 

op leerkrachten via aanbod leermaterialen en vormingen” wordt opgevolgd via volgende doelstellin-
gen: • Kleur bekennen vervangen door collectie wereldburgerschapseducatie 

VV-zie werkinstructies - In de werkinstructie staat piepschuim nog vermeld bij restafval en pmd. Als 

aparte fractie omschrijven. Ook voor GFT en inktcartridges (nu via printerstrategie) dient de werkin-

structie aangepast (zie verder bij werkinstructies 
NC76090 - Er staan geen aparte vuilbakjes voor gft, de poetsvrouwen gooien de gft sowieso bij het 

restafval. PDA heeft een voorbeeldfunctie en moet het gft apart inzamelen. Misschien kan het ge-
bruik van een wormenbak overwogen worden? 

NC76089 - De afgevoerde hoeveelheden afval worden nergens geregistreerd. Deze moeten maande-

lijks in de milieuprestatiedatabank ingevoerd worden. Mogelijkheid is gedurende een maand een in-
schatting te maken van het aantal zakken dat afgevoerd wordt en dit te registreren. Dit is vroeger 

ook al zo gedaan. 

NC76091 - In Turnhout worden aan de automaat wegwerpbekers gebruikt. Oplossing zoeken on-
danks moeilijke omstandigheden en slechts 1 personeelslid die heen en weer met tassen zou moeten 

lopen. Ook hier weer voorbeeldfunctie van de provincie. 
VV76084 - Risico’s en kansen worden vastgelegd in de omgevingsanalyse en verder geupdated in 

het beoordelingsverslag. Volgende beoordelingsverslag: risico’s en kansen duidelijker koppelen aan 

acties (via tabel uit sjabloon). 
VV76085 - Te bekijken: hoe worden milieudoelstellingen naar externen opgevolgd, nu APB’s geen 

inhoudelijke doelen meer opvolgen via BBC? In Managementplan? In eigen opvolgingtools? Bespre-
ken in volgende beoordelingsverslag.  

VV -  zie verder duurzame aankopen --- 100% duurzame aankopen tegen 2020: af te werken. Aan-

duiden waar raamcontract of service pakket stad wordt gebruikt. Relevante gidsen bekijken en be-
spreken met aankopers. Zie ook verder bij DO>Aankopen. Opmerking: het ISO-team zal deze pro-

vinciale doelstelling met 2 jaren verlengen (indien goedkeuring door managementteam deze 
maand). 

VV76086 -In 2020 is een oefening georganiseerd. Verslag nog op te vragen bij stad. 

VV zie verder - De werkinstructie brand moet nog up to date gemaakt (bv namen achterwachen), zie 
ook bij werkinstructies. 

VV 76087  - Schoonmaakmiddelen: schoonmaak verloopt binnen service pakket stad. Soms worden 

aanvullende zaken aangekocht door poetsvrouw. Na te kijken of dit volgens aankoopgids verloopt. 
VV 76088 - Werkinstructies: nakijken, updaten en opnieuw publiceren via Sindala. 

NC (CHECK) - Afval Geen registratie, zie hierboven. 
 

6.2. Opvolging en conclusies 
 

De 4 vastgestelde NCs werden allemaal opgevolgd. Het MAP heeft deze zaken voorgelegd aan de 

gebouwenbeheerder van Atlas (Marleen Bosmans) waarna deze maatregelen getroffen heeft. Zo 
werden de poetsvrouwen aangesproken op het daadwerkelijk uitvoeren van het sorteren van de gft 

waardoor wij opnieuw de groene vuilinisbakjes kunnen hergebruiken. Ook het meten van de afval-
hoeveelheid zal door Atlas opnieuw worden opgenomen vanaf 1/2/2021 waardoor voor het verslag 

van 2022 opnieuw cijfers beschikbaar zullen zijn. In overleg met het ISO-team van de provincie 

werd besloten om in docAtlas voor 2020 zelf geen meting op te zetten gezien door corona geen rea-
listische meting mogelijk was (thuiswerk). Alle verbetervoorstellen werden eveneens opgevolgd en 

geregistreerd in Ultimo. 
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7. Actiepunten beoordeling 

 

AP 
nr. 

Wie Omschrijving Deadline Opvolging: waar 

 Verant-

woorde-
lijke 

  verwijs naar de plaats van opvol-

ging (bv. dienstoverleg, ISO doel-
stellingentabel in Excel, Ultimo-

actie, andere…) 
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