Beleidsplan Stichting Milieu Dichterbij 2020-2021
De kerntaak van de SMD is het bevorderen van een duurzame samenleving door het geven
van natuur- en duurzaamheidsonderricht en -voorlichting. De focus is gericht op het geven
van gastlessen en begeleiden van studieprojecten in het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs door vakbekwame projectleiders en docenten. Het werkterrein is hoofdzakelijk
Zuid-Holland Zuid (Zuid-Hollandse Eilanden) en Schiedam. Voor overige gemeenten,
fondsen en instellingen worden additionele opdrachten uitgevoerd.
De SMD werkt in opdracht van gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en
afvalinzamelaars. In Schiedam voert de SMD een programma voor natuur- en milieueducatie
(NME) uit vanuit het mooie educatieve centrum in de Kethelpolder. De overige gemeenten
hebben geen eigen of beperkte mogelijkheden voor duurzaamheidseducatie aan de jeugd en
daarom geeft de SMD daar gastlessen op de scholen.
Een meerjarig - bij voorkeur intergemeentelijk - samenwerkingsverband is het meest efficiënt
om zowel de continuïteit in didactische zin als in gemeentelijk beleid te borgen. Sinds 1985
wordt op Voorne-Putten op deze wijze tot tevredenheid van alle partijen samengewerkt.
De SMD streeft in 2021 en in de toekomst enerzijds naar consolidatie van de bestaande
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Anderzijds naar het smeden van nieuwe coalities
in de Hoekse Waard, op Goeree-Overflakkee, in de BAR-gemeenten (Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk) en in de gemeente Rotterdam. De inspanningen van bestuur
en medewerkers reiken verder dan de uitvoering van eenmalige gastlesopdrachten.
In 2020-2021 wordt het beleid uit voorgaande jaren geïntensiveerd door te bouwen aan
permanente educatie- en voorlichtingsstructuren in combinatie met uitbreiding van het bereik
aan scholieren en onderwijsinstellingen door het geven van meer gastlessen door meer
getrainde vakkrachten.
Ook sorteert de SMD voor op de duurzame samenleving. Opdrachten vanuit het waterschap
zijn verwerkt in gastlessen 'Water Leeft!' voor het basisonderwijs. Gemeenten, bedrijven,
afvalstoffendiensten en milieudiensten participeren in gastlesprogramma’s voor het
voortgezet onderwijs. Opdrachten van afvalverwerkingsbedrijven zijn vertaald in gastlessen
over (zwerf)afval en ‘Plastic power’ voor het basisonderwijs en in de gastlesprojecten
‘(Zwerf)afval als uitglijder’ en ‘Plastic soep’ voor het voortgezet onderwijs. De SMD ontwikkelt
in samenwerking met het NME-netwerk een gastlesproject over circulaire economie. Verder
begeleidt de SMD scholen op hun weg naar verduurzaming (Eco-Schools) en restafvalvrij
worden. In de gemeente Schiedam is het gastlessenaanbod aangepast aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een directeur en een financieel directeur. Zij hebben
een betaalde functie en werken mee aan de uitvoering van de werkzaamheden en zijn
werkzaam als projectleider. Het toezicht op de stichting ligt in handen van de drie leden van
de Raad van Toezicht. Ook de gemotiveerde medewerker en de zzp-medewerkers zien
continuïteit en uitbouw als hun taak, zelfs buiten vaste kantoortijden om. Evenals het
bezoeken van netwerkbijeenkomsten, aanwezigheid op duurzame markten en participeren in
de leerkringen van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). Daarbij blijft de richtlijn
dat productiviteit en resultaat niet in het gedrang komen. De SMD is niet commercieel, maar
wel zakelijk.
De langetermijnplanning: doorgroei naar een substantieel onderdeel van
duurzaamheidsknooppunten, realisatie van digitale bundeling van het aanbod van lokale
natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie en kennisvermeerdering op het gebied van de vijf
duurzaamheidsthema’s: water, groen, grondstoffen, klimaat en energie.

