
OPSTELLEN 
ROUTEKAART 
VOOR DUURZAAM 
VASTGOED

Webinar 17 februari 10.30-12.00 uur

Zet uw microfoon uit



Het programma
10.30 uur: Welkom & introductie

10.35 uur: Green Deal Duurzame Zorg

Presentatie door Marlou Boers van ActiZ

10.45 uur: Wat is een routekaart?

Presentatie door Adriaan van Engelen van 

EVZ en MPZ

11.15 uur: Praktijkvoorbeeld

Presentatie door Richard Hettema van 

zorgorganisatie Noorderbreedte

11.30 uur: Ruimte voor interactie en delen 

van ervaringen en tips



Mededelingen 

■ Zet uw microfoon uit

■ Het webinar wordt opgenomen

■ Na iedere presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen. Steek hiervoor uw 

digitale handje op.

■ De vragen in de chat worden beantwoord door:

– Maurice Roovers (De Nederlandse ggz)

– Frits Mul (VGN)

– Esther de Groot (EVZ)



Poll



Aan de slag met duurzaamheid

■ Verbinding met zorg: een duurzame toekomst is een gezonde toekomst

■ Bevorderen kwaliteit van leven van cliënten, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers en in het creëren van gezonde leef- en werkomgeving



Green Deal Duurzame Zorg 

■ Green Deal Duurzame Zorg: initiatief van Milieuplatform Zorgsector (MPZ)

– Programma Duurzame Zorg: samenwerking VWS, RIVM, MPZ, TNO en 

brancheverenigingen (NVZ, NFU, VGN, ActiZ, De Nederlandse ggz)

■ Afspraken over verduurzamen zorgsector in vier pijlers

1. CO2-uitstoot zorgsector verminderen

2. Circulair werken stimuleren

3. Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen

4. Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving 



Pijler 1: CO2-uitstoot verminderen

■ Deze pijler komt voort uit het Klimaatakkoord gebouwde omgeving. Daarin zijn 

afspraken gemaakt over de verduurzaming van Nederland:

– 2030: CO2-reductie van 49% t.o.v. peiljaar 1990

– Coalitieakkoord: streven naar 60% reductie

– 2050: CO2-reductie van 95% t.o.v. peiljaar 1990

■ Zorgorganisaties moeten aantonen hoe wordt gewerkt aan de energietransitie en 

het verminderen van CO2-uitstoot middels een routekaart voor verduurzaming van 

vastgoed

– Handreikingen en tools bieden handvatten



Hulp bij routekaart

■ Info op www.expertisecentrumverduurzamingzorg,nl

■ Gratis startgesprek aan de slag met routekaart

■ Antwoorden op veelgestelde vragen

■ Helpdesk EVZ

■ Overzicht subsidies

■ 12x Ontzorgingsprogramma provincie

– Aanbod adviseur voor zorgorganisatie met <10 locaties

– Voor opstellen routekaart, aanpassen MJOP, opvragen offertes 

http://www.expertisecentrumverduurzamingzorg,nl/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/gratis-startgesprek-aan-de-slag-met-de-routekaart/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/subsidies-financiele-regelingen/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/ontzorgingsprogramma/


Inleveren routekaart voor 1 juni 2022

■ Belangrijk dat zorgorganisaties op eigen regie aan de slag gaan in plaats van dat 

het vanuit wet- en regelgeving wordt gestuurd. 

■ Deel van de zorgorganisaties (50% van het vastgoed) heeft de routekaart al 

ingeleverd

■ Afspraak branches: deadline indienen routekaart voor 1 juni 2022 bij MPZ

– Dit is (nog) geen wettelijke verplichting. Er volgen wel consequenties vanuit 

ministeries of zorgkantoren als blijkt dat er geen routekaart is



VRAGEN


