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Amsterdamse ziekenhuizen 
zetten in op de  
‘Milieuthermometer Zorg’
De besturen van de Amsterdamse 
ziekenhuizen realiseren zich dat de zorg  
die de ziekenhuizen leveren, het milieu in 
aanzienlijke mate belasten. Zij realiseren  
zich ook dat zij een toonaangevende 
invloedrijke maatschappelijke functie  
hebben en dat werknemers trots zijn op  
hun bedrijf als het zich onderscheidt door 
hoge milieuambities en -prestaties.  
Daarom maken zij zich samen sterk voor  
het reduceren van milieubelasting en het 

verder verbeteren van de milieuprestaties.  
De ziekenhuizen stellen zich ten doel om  
het certificaat te behalen van de 
‘Milieuthermometer Zorg’.

De Milieuthermometer Zorg
De ‘Milieuthermometer Zorg’ is een milieucertificaat specifiek voor de zorg.  
De Milieuthermometer is ontwikkeld door het Milieu Platform Zorgsector (MPZ)  
en de Stichting Milieukeur (SMK). Met deze Milieuthermometer hebben de 
ziekenhuizen de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie 
en het milieumanagement structureel te verbeteren en om personeelsleden, 
cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten. De instelling  
kan via een set van maatregelen scoren op brons, zilver of goud. Het gouden 
niveau is gekoppeld aan het Milieukeur. Elke drie jaar worden de criteria 
geëvalueerd en eventueel aangepast.
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Samenwerking publieke en private partijen
Het convenant biedt meerwaarde door 
de samenwerking met publieke en private 
partijen in de zorgketen. Tijdens de looptijd 
van het convenant zullen de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Waternet, Philips, 
Westpoort Warmte, het Ministerie via 
Agentschapnl.nl, Milieu Platform Zorgsector, 
Stichting Milieukeur en de gemeente 
Amsterdam actief samenwerken met de 

ziekenhuizen, om de verdere verduurzaming 
van de ziekenhuizen te ondersteunen. Andere 
private of publieke partijen die ook een 
bijdrage willen leveren, kunnen aansluiten. 
Hierdoor ontstaat een uitwisseling van 
kennis die de zorgketen als geheel een kans 
biedt om concrete stappen naar verdere 
verduurzaming te nemen.

Afspraak:
De ziekenhuizen spannen zich in om gedurende de looptijd van het convenant één  
of meerdere niveaus van certificering van de ‘Milieuthermometer Zorg’ te behalen.  
Dit betekent dat zij er naar streven om in juli 2014 tenminste het bronzen niveau te 
behalen. De ambitie is om aan het einde van de looptijd van dit convenant op 1 juli 2015 
het zilveren of gouden niveau te behalen. De ziekenhuizen stellen de informatie over  
hun inspanningen en resultaten over het verduurzamen van de bedrijfsvoering 
beschikbaar voor stakeholders. Als vervolg op dit convenant zullen de bestuurders  
van de ziekenhuizen en de gemeente in augustus 2015 nieuwe ambities op 
duurzaamheidsgebied bespreken. Alle deelnemende partijen zullen actief  
communiceren over de afspraken, de vorderingen en de resultaten in dit convenant.  
Dit convenant eindigt op 1 juli 2015.
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De rol van de gemeente Amsterdam

Bijdrage aan maatschappelijke en 
duurzaamheidsthema’s

De gemeente Amsterdam is één van de 
duurzaamste steden van Europa en wil dat 
blijven. Als mede-ondertekenaar van het 
convenant wil de gemeente de ziekenhuizen 
ondersteunen bij de concrete stappen naar 
een structureel duurzame bedrijfsvoering.  
Met deze samenwerking wordt invulling 
gegeven aan de ambitie van de gemeente 
Amsterdam om de CO2 uitstoot te verlagen 
en kringlopen te sluiten.
De gemeente Amsterdam zal de deelnemende 
ziekenhuizen voorzien van informatie en 
ondersteuning voor het verwerven van de 
‘Milieuthermometer Zorgsector’, onder andere 
door bijeenkomsten voor kennisuitwisseling  
te organiseren en de samenwerking tussen  
de partners te coördineren. 
Ook heeft de gemeente Amsterdam in 
haar hoedanigheid van bevoegd gezag, 
voor de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de Wet milieubeheer, 

de taak erop toe te zien dat de voorschriften 
in de omgevingsvergunning en het 
Activiteitenbesluit worden nageleefd.  
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
voert deze taak uit voor de gemeente. 
Als uitgangspunt bij de uitvoering van 
deze taak zal de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied de afspraken, het doel 
en de intentie in dit convenant hanteren voor 
zover deze voorschriften betrekking hebben 
op de volgende wettelijke aspecten: ‘de zorg 
voor een doelmatig beheer van afvalstoffen’, 
‘het afvalwater’, ‘een zuinig verbruik van 
energie en grondstoffen’ en ‘de beperking  
van nadelige gevolgen voor het milieu van  
het personen- en goederenverkeer van en 
naar de inrichting’. 
De ziekenhuizen hebben hierdoor de ruimte 
voor een eigen planmatige invoering van 
de Milieuthermometer Zorg en de evaluatie 
daarvan.

Dit convenant draagt bij aan onder andere de volgende maatschappelijke - en 

duurzaamheidthema’s:

e  Circulaire Economie; behoud van grondstoffen door deze in een kringloop te brengen
e  Duurzaam voedsel en terugdringing voedselverspilling 
e  Duurzame inkoop; verduurzaming van de eigen en de hele zorgketen
e  Duurzaam (ver)bouwen
e  Minder CO2-uitstoot door gebruik van zuinige voertuigen en efficiënt goederen-en 

personenvervoer
e  Terugdringing van CO2-uitstoot door minder energiegebruik 
e  Mogelijke kostenbesparingen
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De partners:

Mevrouw G.J.M. van den Maagdenberg
Raad van Bestuur

De heer E. van der Meer
Raad van Bestuur

De heer E. de Wilde
Raad van Bestuur

De heer W. Bos
Raad van Bestuur

Mevrouw G.J.M. van den Maagdenberg
Raad van Bestuur

De heer J.H. Beijnen
Raad van Bestuur

De heer M.J.Heineman
Raad van Bestuur
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De heer De Jong
Voorzitter Philips Electronics Benelux 

Mevrouw I. Vlot
Projectmanager Milieuthermometer zorg

De heer R. Kruize
Directeur

De heer P. Schuthof
Manager

De heer A. van Engelen
Directeur

De heer R. Woittiez
Directeur

De heer M. van Poelgeest
Wethouder

De heer E. Koldenhof
Directeur
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