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Wie zijn wij?



Waar staan we voor?





Werkwijze en aanpak

Ontwikkelen agenda met concrete doelstellingen 

en maatregelen voor een duurzame 

bedrijfsvoering 2030. 

Werkgroep met brede vertegenwoordiging 

ontwikkeld agenda (MVO manager neemt over).

Aansluiten bij milieuplatform zorg en integrale 

aanpak en maatregelen van milieuthermometer.

Nul meting met milieubarometer CO2 footprint.

Inzetten communicatie strategie en middelen en 

co creatie met locatie, cliënten en partners.

Conditiemeting vastgoed, energiescan besparing 

potentieel en opzetten Duurzame MJOP.

Integraal duurzaamheid plan per locatie.



Agenda duurzaamheid 2030
Ambitie verduurzamen uitgewerkt in Vijf doelstellingen met maatregelen:

1. Energie / Vastgoed – gas <50%, labelsprong, x locaties energie neutraal, reduceren elektra. 

2. Mobiliteit – verminderen vervoer, alternatieven vervoer, duurzamer vervoer.

3. Afval / medicijnresten – afspraken gescheiden afval, bekrachtigen huidige aanpak, centrale inkoop

4. Voeding – door ontwikkelen samen fit,  centrale inkoop afspraken.

5. Groenbeheer – verder ontwikkelen eigen groenbeheer (cliënten)



(voorlopige) CO2 footprint 2o17



Milieumeter 2o17



Waar zijn we al mee bezig?
• PV-panelen gesubsidieerd met SDE+ subsidie.

• Inkoop groene energie, 50% reductie op CO2 foorprint 
vastgoed.

• duurzaamheid criteria inkoop contractvervoer.

• Afspraken met afvalverwerkers.

• Overleg apothekers efficiënter gebruik en inzamelen van 
medicijnen.

• Onderzoeken duurzamere centrale inkoop levensmiddelen.

• Vitaliteitsbeleid, programma samen fit (bewegen en voeding).

• Verduurzaming planmatig onderhoud cyclus door bv. 
verlichting te vervangen door LED.



Hoe verbinden we duurzaamheid 
met zorg?



Dilemma’s
• Hoe ga je om met negatieve prikkels vanuit regelgeving en financiering bij versnelling van 

verduurzamen bv. (contract)vervoer.

- Vervoersvergoeding

- Regels bij passend vervoer

- Duurzaamheid criteria inkoop 
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Dilemma’s
• Zijn er kansen voor circulaire maatregelen waar we nu al gebruik van kunnen maken om 

desinvestering naar de toekomst te voorkomen?

- Stand techniek warmte pompen nu, achterhaald in toekomst energietransitie.

- Afval  Zonnepanelen.

- Keuze materialen voor verduurzamen vastgoed wel of niet circulair (opnemen grondstoffen bank)

- Snelheid / timing van verduurzamen.
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Dilemma’s
• Hoe breng je verduurzaming samen met de primaire zorgtaken

- Goede balans met eigen regie, niet dogmatisch.

- Kosten en opbrengsten.

- Tempo invoeren bv. Samen fit - vitaliteit programma.

- Veranderende arbeidsmarkt vervoersbeleid.

- Circulaire bedrijfsvoering.
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Afsluiting

• Voor verder vragen, opmerkingen en tips neem contact op met:

p.egbers@onstweedethuis.nl

edwin.vanderwerff@buildingfortomorrow.nl


