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10 april 2017, naar 100 partners 



Ambitie 
 
80% van de ziekenhuizen  
en 50% van de overige zorgaanbieders 
hebben een begin gemaakt met de 
systematische verduurzaming van hun 
bedrijfsvoering  
en werken toe naar een betrouwbaar 
integraal duurzaamheid keurmerk 
 



Dank aan 45 instellingen die deelgenomen hebben op 

de Green Deal enquete 

Alrijne Zorggroep 

AMC 

Amphia Ziekenhuis 

Amsta 

BovenIJ ziekenhuis 

Careyn 

Curium-LUMC 

De Hoogstraat Revalidatie 

De Rijnhoven 

Debreedonk  

GGZ Delfland 

Hartekampgroep 

HVO-Querido te Amsterdam 

Leystroom 

Libertas Leiden 

MC Slotervaart 
Medisch Centrum Leeuwarden 

Noorderbreedte B.V. 

OLVG 

Radboudumc 

Raffy zorg 
Reinier de Graaf groep 

Residentie Ruiterbos  
Revant 
Rode kruis ziekenhuis 

Rutger de Graaf 
s Heeren Loo Zorggroep 

SHDH 

St. Elisabeth 

Stichting Altrecht 

Stichting Amstelring groep 

Stichting AxionContinu groep 

Stichting Diakonessenhuis 

Stichting Heliomare 

Surplus 

Thebe 
UMC Utrecht 

Van der Hoeven Kliniek 

Vecht en IJssel 
VieCuri 

ViVa! Zorggroep 

VUMC 

Wijdezorg 

ZGT 

Zuiderhout 



Meer dan 90% van de instellingen  geeft aan dat toegewerkt 

wordt naar een milieukeurmerk 



Meer dan 50% van de instellingen geeft aan dat het 

energieverbruik wordt gemeten, gemonitord 
en bewaakt 



Bijna 50% van de instellingen geeft aan dat groene 
stroom met garantie van Nederlandse oorsprong of Europese 

windenergie wordt ingekocht of dat dat de komende jaren 
gerealiseerd gaat worden  



75% van de instellingen geeft aan dat een MVO manager 
is aangesteld of dat die rol belegd is in de organizatie 



Op basis van de enquete, aangevuld met extra onderzoek door de 

werkgroep nulmeting, menen we dat momenteel 23% van de 

zorginstellingen in Nederland voldoet aan de doelstelling van 
de Green Deal om een aanvang te hebben gemaakt met 

systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering 

Categorie Totaal aantal instellingen 

in de nulmeting

Voldoet aan Green Deal 

ambitie (status April 2017) %

ziekenhuizen 82 37 45%

geestelijke gezondheidszorg 40 5 13%

gehandicaptenzorg 38 1 3%

verzorging, verpleging, thuiszorg 98 17 17%

TOTAAL 258 60 23%



42 instellingen geven aan dat zij voorbeelden van investeringen 

in duurzaamheid willen delen met anderen 



Vragen en Opmerkingen 

• Veel van elkaar leren, en proberen de woningcorporaties mee te krijgen om 
duurzame investeringen te doen. 

• Steek dit ook regionaal in via de Provincie, gedeputeerde milieu. Dit kan zorgen voor 
meer draagvlak en sneller resultaat. 

• Knelpunten inventariseren t.a.v. discrepantie tussen vereiste wetgeving en praktijk 
(uitvoerbaarheid).* 

• Waar zit de winst? Meer gegevens, doelen en voortgang. Wat is de impact!! ** 
• We zouden een project moeten opzetten ter voorkoming of verduurzaming van 

disposables in de zorg. Het aantal disposables neemt nog hand over hand toe en 
fnuikt de verduurzaming: zorgeloos afval werkgroep: sza bak – lijst van producten – 
paar ziekenhuizen bij elkaar brengen – zxl of intrakoop – medeco vragen? 

• Delen communicatieplannen interne organisatie bewustwording milieu verantwoord 
ondernemen 

• Berichtgeving van de Green Deal is erg focust op facilitaire zaken en weinig op groene 
en duurzame zorg. Dit staat in de GD tekst wel benoemd 

 
* Voorbeelden in notities 
** Voorbeelden in notities 



Enquête is aangevuld met 
onderzoek door de werkgroep 
nulmeting naar de 258 grootste 
zorgaanbieders 
 



23% voldoet aan de doelstelling 
van de Green Deal 

 categorie aantal 
Duurzaam 

bezig % 

 Ziekenhuizen 82 37 45% 

 GGZ 40 5 13% 

 Gehandicaptenzorg 38 1 3% 

 VVT 98 17 17% 

 Totaal 258 60 23% 


