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Inleiding  
De Milieuthermometer Zorg is door de vereniging MPZ ontwikkeld 
voor intramurale zorginstellingen.  

Zie www.milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer voor de 
handleiding en het certificatie-schema. 

 
De Milieuthermometer geeft handvatten voor alle milieuthema’s. Ook 

dekt het de milieuwetgeving af. Het is een product van en voor 
zorginstellingen. Het is een praktische tool, welke ook door 

gemeenten en bevoegd gezag (milieu- en omgevingsdiensten) wordt 
aanbevolen. Het keurmerk brons geeft al ontheffing voor de EED-

rapportage, en de meeste omgevingsdiensten beperken de 
handhaving bij de keurmerkhouders.  

 
RIBW 
De RIBW, regionale instellingen beschermd wonen, kenmerken zich 
door het leveren van zorg in met name eengezinshuisvesting. Het 

schema bevat een aantal criteria die in de praktijk bij de RIBW’s niet 
van toepassing zijn. Het schema is daarom voorzien van een filter en 

zo voor de RIBW’s vereenvoudigd. 

  
Voor RIBW instellingen met uitsluitend kleine locaties < 30 

bedden/cliënten is het schema uitgebreid met een RIBW-
Milieuthermometer. Voor deze groep zijn de criteria die normaliter 

nooit van toepassing zijn op voorhand uit het schema verwijderd, en 
blijft een voor de RIBW’s herkenbaar schema over.  

Voor RIBW instellingen met één of meer locaties met ≥30 
bedden/cliënten is het bestaande Milieuthermometer Zorg schema 

geschikt.  

http://www.milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer
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Proces ontwikkeling van het RIBW schema  
12 september 2019 is het Milieuthermometerschema met 10 RIBW 

instellingen doorgenomen bij Kwintes, te Amersfoort. Ter plekke is 
een filter met elkaar opgesteld.  

5 maart 2020 is het filter nogmaals met een groep van 10 RIBW 
besproken bij Humanagement, te Delft.  

De uitkomsten zijn voorgelegd aan de MPZ-werkgroep 
Milieuthermometer Zorg, zij heeft het schema voor de RIBW 

milieuthermometer voor niveau zilver en brons in augustus 2020 

vastgesteld. Het schema is geldig voor het keurmerk voor het niveau 
brons en zilver brons en zilver.  

Eind 2021 krijgt de Milieuthermometer een officiële update en kan het 
schema in overleg met SMK ook in werking komen voor het niveau 

goud met daaraan gekoppeld Milieukeur.    

 
Aanpassen aantal eisen  
Het keurmerk vraagt de RIBW instelling te voldoen aan  

- alle verplichte criteria  

- en 6 extra’s voor brons (i.p.v. 12) 
- 11 extra’s voor zilver (i.p.v. 19) 

Thema 11 en 15 zijn bij RIBW’s niet of beperkt van toepassing en het 
aantal te behalen extra’s per thema is daarom op maximum 1 gezet. 

 

Filter voor RIBW 
Hoofdstuk 1  alles van toepassing 

Hoofdstuk 2  niet van toepassing nr. 2.13 
Hoofdstuk 3  alles van toepassing 

Hoofdstuk 4  niet van toepassing nr. 4.2; 4.4; 4.5; 4.6 en 4.7 
Hoofdstuk 5  niet van toepassing 

Hoofdstuk 6   niet van toepassing nr. 6.3 
Hoofdstuk 7 niet van toepassing nr. 7.8; 7.9 en 7.10 

Hoofdstuk 8  alles van toepassing 

Hoofdstuk 9  niet van toepassing 
Hoofdstuk 10  niet van toepassing 

Hoofdstuk 11 bij zelf inkopen schoonmaak van toepassing; anders 
niet van toepassing, maximaal 1 extra  

Hoofdstuk 12 niet van toepassing nr. 12.8 
Hoofdstuk 13 niet van toepassing nr. 13.3 en 13.5 

Hoofdstuk 14  niet van toepassing 
Hoofdstuk 15  van toepassing, maximaal 1 extra  

Hoofdstuk 16  alles van toepassing  
Hoofdstuk 17 niet van toepassing nr. 17.1 en 17.2 

Hoofdstuk 18  alles van toepassing 


