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Programma en doel

• 10.00 uur – 10.30 uur Opening en stand vanuit de VGN

• 10.30 uur – 11.00 uur ASVZ en OZIO 

• 11.00 uur – 11.30 uur Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

• 11.30: Afronding met conclusies 



VGN: inhoud

• Waar staan we als VGN

• CO2-reductietool Zorg

• Normering en monitoring

• Financiële aspecten

• Waar zien we knelpunten en oplossingsrichtingen

• Tussendoor: polls en vragen



Waar staan we als VGN

• Klimaatakkoord en Green Deal

• Perspectief 2030 en 2050

• Ambities en uitgangspunten VGN



Portefeuille-routekaarten

• Ontstaan en doel

• Relatie met informatieplicht en energie-audit

• CO2-reductietool Zorg

• Wel/niet verplicht en alternatieven: juli 2021



Poll 1: mijn organisatie werkt (gaat werken) met 
routekaart “CO2-reductietool Zorg” van MPZ/VGN



Normering (1)

• Wat vindt de VGN  van belang (normering + monitoren)

• Wat wil de overheid (streefdoelen en eindnormen)
• Brink: hoe is de doelstelling 2030 te halen?

• DGMR: hoe is de doelstelling 2050 te halen?



Theo Klarenbeek (Carantegroep)

Normering (2)

• Streefnorm 2030 utiliteitsbouw
• Voor de zomer gepubliceerd (rapport en kamerbrief)

• Geen wettelijk kader

• BZK gaat monitoren of sectoren op koers liggen met CO2 reductie

• Doel onderzoek: handelingsperspectief bieden

• Kosteneffectieve maatregelen bovenop EML

• Alleen hybride warmtepomp en PV panelen zijn kosteneffectief voor zorg met bedfunctie

• Deze maatregelen zijn terug te verdienen. Toepassen? Echter (nog) geen wettelijk kader

• Maatregelen lijken voldoende om als utiliteitsbouw te voldoen aan de afgesproken CO2 reductie

• Eindnorm 2050: utiliteitsbouw
• Wettelijk kader

• Ook deze gericht op kosteneffectieve maatregelen

• Onderzoek loopt nog. Resultaat wordt eind van het jaar verwacht

• Beide onderzoeken richten zich op gebouwgebonden gebruik in de utiliteitsbouw

• Specifiek in de zorg: gebruiksgebonden aspecten en woonfunctie (itt utiliteit) aan de orde



Kamerbrief BZK

• In lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord krijgen partijen eerst de kans om 

voor de verduurzaming van hun gebouwen zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

natuurlijke momenten van onderhoud en renovatie. Dit verhoogt de 

kosteneffectiviteit van maatregelen, beperkt het beslag op beschikbare capaciteit en 

voorkomt desinvesteringen. Op deze natuurlijke momenten kan zoveel mogelijk 

worden verduurzaamd richting de eindnorm.



Poll 2: Mijn organisatie richt zich op het streefdoel van 
2030 en nog niet op de eindnormen van 2050



Financiële aspecten

• NHC – vastgoedexploitatie versus zorgexploitatie

• Onderzoek Rebel

• No-regret maatregelen
• Kosteneffectief
• Niet kosteneffectief

• Aanvullende subsidies

• Relatie zorginkoop versus verduurzamen



Knelpunten en oplossingsrichting

• Betaalbaarheid: vorige sheet

• Wijkgerichte aanpak / gebiedsaanpak

• Regievoering

• Energielabels  

• Corporaties: split incentive

• Kleine organisaties

• Ventilatie



Poll 3: Mijn organisatie kan (binnen redelijke grenzen) de 
verduurzamingsslag financieel wel op eigen krachten aan.

Poll 4: De coronacrisis prest tot meer samenwerking en 
daardoor kunnen we in gezamenlijkheid efficiëntere 
maatregelen nemen. 




