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Geachte heer Van den Dungen,
ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, hebben samen met
VWS en andere partijen op 10 oktober jl. de Green Deal Zorg getekend. Samen zetten
we ons in om substantiële stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.
In de overleggen rond het klimaatakkoord stemmen wij goed met uw ministerie af. We
constateren echter dat het in het ‘Haagse geweld’ lastig is om als zorgbranches onze
specifieke kenmerken en diversiteit op een goede manier onder de aandacht te
brengen bij de diverse departementen, met name door de overweldigende hoeveelheid
van overlegtafels en de nauwelijks te hanteren hoeveelheid beleidsstukken die over
ons komt.
Als zorgsector passen we niet goed in de ordening van de klimaattafels van het
klimaatakkoord. De zorg is ingedeeld bij de tafel Gebouwde Omgeving.
De ziekenhuizen en umc’s lijken op onderdelen echter beter aan te sluiten bij de tafel
Industrie, terwijl er voor de hele zorg verbindingen zijn met bijvoorbeeld de tafels
Mobiliteit, Gebouwde Omgeving, Utiliteitsbouw. Bij alle tafels wordt onvoldoende
rekening gehouden met de specifieke, en noodzakelijke elementen van de
zorgbedrijfsvoering. Daarnaast merken we dat andere ministeries (met name EZK en
BZK) veel eigenstandig beleid ontwikkelen, dat het onderling niet consistent is, voor
zorgorganisaties niet te hanteren en leidend tot omvangrijke verzwaring van de
administratieve lasten. Als voorbeeld noemen we het Activiteitenbesluit milieubeheer
met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen.
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Wij betwijfelen de effectiviteit van onze deelname aan de diverse overlegsituaties in
een ordening die op gespannen voet staat met de integrale en specifieke aanpak die
de zorgsector nodig heeft. Het lijkt ons veel effectiever en het zal leiden tot betere
uitkomsten, om met VWS onze eigen aanpak op basis van de afspraken in de Green
Deal verder uit te werken. Als basis zien wij daarvoor de landelijke routekaarten, waar
binnen uw departement Victor Lapré nauw bij betrokken is en TNO een belangrijke rol
heeft bij de ‘sectorale foto’s’, en de routekaarten die de zorgorganisaties zelf
ontwikkelen, zoals de CSR-manager van CFP.
Wij vragen u om de integrale en specifieke aanpak die de zorgsector nodig heeft,
onder de aandacht te brengen van uw collegae bij BZK en EZK en een kabinetsbrede
aanpak voor de duurzaamheid in de zorgsector te realiseren. Nu ontbreekt de
eenduidigheid in het beleid. In zo’n versplinterd landschap dreigt de zorgsector onder
te sneeuwen. Er wordt door alle branches hard gewerkt aan de realisatie van de
duurzaamheidsdoelstellingen, maar door het gebrek aan eenduidigheid dreigt ten
onrechte het beeld te ontstaan dat de zorgsector zich wil onttrekken aan adequate
maatregelen. Wij zetten in op een samenwerking waarbij VWS bij uitstek de
coördinerende rol kan vervullen in de relatie tot de andere departementen. Uiteraard
zijn wij tot nader overleg bereid over hoe deze rol invulling gegeven zou kunnen
worden.
Met vriendelijke groet,

Sander Gerritsen
voorzitter BoZ-directeurenoverleg
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