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       Via deze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Green Deal Duurzame Zorg  

 

Voorwoord door Victor Stöcker, programmamanager Green Deal Duurzame Zorg  

 

Collectief verduurzamen – Welke rol speelt u? 

 

De zorg verduurzamen doen we met z’n allen. Het is een collectieve beweging, 

waarbij we leren van elkaars innovatieve ideeën en succesvolle ervaringen. Ook deze 

nieuwsbrief is een integratie van inspanningen. Niet alleen de regiegroep Duurzame 

Zorg en het programmateam van het Ministerie van VWS werken hieraan mee, ook 

de lezers leveren input. Vandaag leest u onder andere over ondersteuning bij het 

realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen door Achmea en het congres Health Care Climate 

Challenge in Londen. 

 

De plannen van Prinsjesdag en het Klimaatakkoord betekenen wind in de rug voor duurzame 

veranderingen. Zo maakt het kabinet geld vrij om circulaire projecten te stimuleren en om 

bestaande maatregelen die CO2-uitstoot terugdringen te versnellen.  

 

Binnen de Green Deal Duurzame Zorg worden duurzame initiatieven ook beloond. Door mee te 

doen aan de Verkiezing Duurzame Zorgprofessional maakt u kans op begeleiding bij de uitvoering 

van uw ingezonden idee. Tijdens het congres Duurzame Zorg op 10 oktober wordt niet alleen het 

meest aansprekende idee verkozen, ook biedt het congres gelegenheid om samenwerking op te 

zoeken met andere enthousiastelingen.  

 

Want verduurzaming lukt niet alleen. We dragen allemaal een steentje bij. 

 

MVO verkiezing: Duurzame 

Zorgprofessional 

Nog tot 30 september kun je jouw idee of al 

bestaand concept aanmelden voor de verkiezing 

Duurzame Zorgprofessional. De jurering vindt 10 

oktober live plaats samen met het publiek. Gaat 

jouw idee er met de prijs vandoor? 

 

Meld jouw idee of bestaand concept hier aan  

  

https://futureproof.community/cirkels/duurzame-zorg/verkiezing-duurzame-zorgprofessional


 

Congres Duurzame Zorg 10 oktober: 

inhoud themasessies bekend 

Het congres Duurzame Zorg vindt plaats op 10 

oktober. Verbind, leer en raak geïnspireerd! De 

inhoud van de themasessies wordt maandag 30 

september bekend gemaakt via 

https://www.aanmelder.nl/congresduurzamezorg.  

 

Dit is tevens de link waarmee aangemeld kan 

worden. Aanmelden kan tot 3 oktober, dus wacht 

niet te lang!  

 

Naast de themasessies vindt de verkiezing 

Duurzame Zorgprofessional plaats, en is er de 3e 

ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg. 

De dag wordt gepresenteerd door dr. Jacqueline 

Cramer, hoogleraar duurzame innovatie (Universiteit Utrecht). 

 

Energiestrijd zorghuizen: energie besparen door positieve 

gedragsverandering 

Ruim 15 zorgorganisaties uit o.a. Fryslân, 

Brabant, Overijssel en Noord- & Zuid-

Holland hebben zich al opgegeven voor 

de landelijke Energiestrijd van Urgenda. 

Zorghuizen gaan, samen met bewoners 

en personeel, de strijd aan om 

energieverspilling te voorkomen. Energie 

besparen wordt leuk met energiebingo’s, 

wekelijkse tips, energiecaptains, inzicht & 

tussenstanden én de wil om te willen 

winnen. Zorghuizen besparen gemiddeld 

10-15% op de energierekening. Dit komt 

neer op een bedrag van 5.000-12.000 

euro.  

Let op: aanmelden kan tot 30 september. Voor meer informatie: www.urgenda.nl/energiestrijd 

 

Syntrus Achmea: ondersteuning zorginstellingen bij het realiseren van 

duurzaamheidsdoelstellingen 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

ondersteunt zorginstellingen bij het realiseren van 
hun duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Als eerste 

vermogensbeheerder ondertekende het daarom in 
mei jl. het landelijke initiatief Green Deal 
Duurzame Zorg. Lees meer. 
 
 
 
 
Foto: Rob Poelenjee 

 

  

https://www.aanmelder.nl/congresduurzamezorg
http://www.urgenda.nl/energiestrijd
https://www.syntrus.nl/nieuws/syntrus-achmea-helpt-zorgorganisaties-met-verduurzaming


Samenvatting Health Care’s climate footprint 

Tijdens het congres Health Care Climate Challenge in 

Londen van HCWC zijn de volgende 3 doelen 

opgesteld: 

1. Neem onmiddellijk actie om de CO2-uitstoot in 

de gezondheidszorg te verminderen 

2. Investeer in en pleit voor de vermindering van 

koolstofuitstoot van lokale en nationale 

energiesystemen en de implementatie van 

schone, hernieuwbare brandstof 

3. Stel criteria op en implementeer deze voor het 

verminderen van koolstofuitstoot van de 

toevoerketen 

Meer informatie: https://noharm-global.org/healthcareclimatereport/socialmedia 

 

Effecten van klimaatverandering op aarde 

Een mondiaal team van onderzoekers heeft een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over de 

opwarming van de aarde. Er is gekeken naar de gevolgen voor het ecosysteem, de landbouw en 

voedselvoorziening. Een samenvatting van het artikel kan gelezen worden via: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190919142215.htm 

 

Doe je mee met 

klimaatneutraal en circulair 
inkopen? 
 
Intrakoop en NEVI hebben een aantal 

pilots ontwikkeld voor 
zorgorganisaties. Zo kun je samen 
aan de slag gaan om de 
bedrijfsvoering te verduurzamen en 

om minder CO2 uit te stoten. 
Lees meer.  
 

Colofon 

De Green Deal Duurzame Zorg nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van de leden van de regiegroep Duurzame 

Zorg. De regiegroep is gericht op de ondersteuning van de zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen 

die de resultaten genoemd in de Green Deal realiseren. Zij bestaat uit bestuurders en experts uit verschillende 

(overkoepelende) organisaties. 

Zie voor meer informatie: https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzame-zorg-voor-gezonde-

toekomst  

 

Contact 

Projectteam Green Deal Duurzame Zorg  

E: duurzamezorg@minvws.nl  

Volg ons op Twitter: @duurzamezorg  

 

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief: stuur een mail naar duurzamezorg@minvws.nl 

Volg @DuurzameZorg op Twitter voor ontwikkelingen, nieuws en updates. Powered by @rivm & 

@minvws 
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