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Via deze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Green Deal Duurzame Zorg.
Mededelingen kunnen gemeld worden bij de redactie via duurzamezorg@minvws.nl

Voorwoord door Cathy van Beek, kwartiermaker
De zorgsector verduurzaamt… en U?
Vanuit het programma Duurzame Zorg werken de brancheorganisaties van Care en Cure
samen met het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de verduurzaming
van de zorgorganisaties. Deze derde nieuwsbrief geeft u in een nutshell informatie over
de actuele ontwikkelingen betreffend de Green Deal Duurzame Zorg en de vier pijlers
daarbinnen.
Nu de zomervakantie over haar hoogtepunt heen is en de niet alleen hoge, maar ook
verontrustende, temperaturen weer zijn gedaald tot werkniveau zijn de eerste overleggen
weer gestart. Na de appreciatie van het Klimaatakkoord in juni jl. en de instemming van de Tweede Kamer ligt er een
maatschappelijk gedragen, richtinggevend document. Met de ambities vanuit het Klimaatakkoord en de Green Deal Zorg
werken we samen aan een CO2 neutrale samenleving, een gezond milieu en een gezonde toekomst voor onze kinderen
en hun kinderen.
Sectorale Routekaarten en handreikingen die ook op de
Hoe maakt ú de zorgsector groener?
Bezoek het Congres Green Deal Duurzame Zorg op
10 oktober 2019. Voor meer informatie en
aanmelding, klik hier. De definitieve locatie wordt
binnenkort bekend gemaakt.
Het congres is interessant voor bestuurders,
zorgprofessionals, beleidsmakers, inkopers en
andere medewerkers in en rond de zorgsector.

agenda van uw zorgbrancheorganisatie staan spelen de
hoofdrol bij pijler 1. Welke kansen er zijn om binnen de
organisatie circulair inkopen te bevorderen is het
onderwerp bij pijler 2. Over de samenwerking tussen
overheden,
waterschappen,
producenten
en
zorgorganisaties wordt geschreven in het kader van
pijler 3. En binnen pijler 4 is er aandacht voor groene
daken en een gezonde leefomgeving.
Mist u vooral niet de mogelijkheid om u aan te melden
voor het congres "Duurzame Zorg" op 10 oktober? En
de verkiezing van de Duurzame Zorgprofessional. Erg
belangrijk voor uw zorgprofessionals; u kunt uw
groenste zorgprofessional voordragen.
Ik wens u veel inspiratie en hoop u op 10 oktober te
ontmoeten. Wij verwachten dat een breed
gedragen duurzaamheidsbeleid belangrijk zal bijdragen
aan de versnelling en versterking ervan die we met
elkaar met behulp van de Green Deal beogen!

Tot 15 september kan iedere zorgprofessional een duurzaam idee of
bestaande innovatie aanmelden bij MVO Nederland.
De winnaar van de Verkiezing Duurzame Zorgprofessional wordt
bekend gemaakt tijdens het Congres Duurzame Zorg.

Duurzaam vastgoed in de zorg

Evenementenladder

Op 1 oktober 2019 organiseren NEN en het programma
Duurzame Zorg van 13.30 tot 16.00 uur een
informatiebijeenkomst over Duurzaam vastgoed in de zorg
in Delft.

•

Deze sessie is bedoeld voor iedere belanghebbende partij
op het gebied van duurzaamheid en bouw en voor iedereen
die een opdracht heeft en/of verantwoordelijk is voor een
zorg gerelateerd gebouw.
Bent u directeur bouw, architect, aannemer, bouwbedrijf,
adviesbureau,
inkoper,
manager
of
anderszins
verantwoordelijk en/of betrokken bij dit onderwerp? Wees
welkom om mee te praten over de consequenties van de
aanpassingen als gevolg van (nieuwe) Europese
regelgeving en de afspraken die zijn gemaakt in het
Klimaatakkoord.

•

•
•
•
•
•

13 september – SKIPR Care & Cure Cycle
Challenge
25 september - Werkconferentie Nationaal
Daken Plan, Bouwen aan het dak van de
toekomst. bij Waternet in Amsterdam
1 oktober – Informatiebijeenkomst Duurzaam
vastgoed in de zorg, NEN, Delft
9 oktober - Gemeentelijk Vastgoed Dag 2019,
Breukelen
10 oktober Congres Green Deal Duurzame
Zorg
24 oktober - Nieuwe zorg, oud vastgoed,
Nieuwegein
22 november - Zicht op uw zorgbeleid in een
dag, Veenendaal

Interesse? Hier vindt u meer informatie.

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal
en circulair inkopen (AKCI)
Via subsidies geeft de Rijksoverheid een impuls aan de
transitie naar een klimaatneutrale en circulaire
economie.

Circulair inkopen in de zorg
De tweede pijler van de Green Deal Duurzame Zorg
is het ‘circulair werken in de zorg’. Deze pijler sluit
aan bij het doel van het kabinet om in 2050 van
Nederland een economie zonder afval te maken:
circulaire economie.

Als u voor een subsidie in aanmerking wilt komen, kijk
U
kunt
online
een
op
www.rvo.nl/akci.
subsidieaanvraag doen. Deze subsidieregeling loopt
nog t/m 30 september 2019 via het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Let op: er is een
subsidieplafond.

HCWH zoekt deelnemers!

De ministeries IenW en VWS hebben met Intrakoop
en NEVI zorg een programmaplan opgesteld om
samen met andere stakeholders in 2019 een
noodzakelijke impuls te geven aan circulair inkopen
in de zorg.
Health Care Without Harm (HCWH) is op zoek naar
deelnemers. Het gaat om een project over het
veilige
en
bevorderen
van
het
gebruik
van
milieuvriendelijke desinfectiemiddelen zonder in te
boeten op hygiëne en ARBO normen. Het project zal
resulteren in materialen en hulpmiddelen voor inkopers
en gebruikers die hen een betere inkoopkeuze bieden.
Het project wordt gecoördineerd door HCWH Europe, een
NGO die zich richt op het verduurzamen van de zorg. Klik
hier voor meer informatie. Nieuwsgierig? Bekijk het
webinar of neem contact op via europe@hcwh.org.

In de tweede helft van 2019 start de uitvoering van
het programmaplan met verschillende workshops, het
opstellen
van
criteriadocumenten,
en
de
voorbereidingen voor een congres en vier pilots bij
tientallen zorginstellingen op de thema’s afval,
deeleconomie, eten en drinken, en onderhoud
(2020). De communicatie hierover verloopt via
Intrakoop. Het Programma Green Deal Duurzame
Zorg faciliteert het programma.

Versnellingstafel medicijnresten
Vanuit de versnellingstafel medicijnresten
wordt gezocht naar een mogelijkheid om
met meerdere partners oplossingen te
vinden
rond
de
ketenaanpak
medicijnresten uit het water. Het gaat om
een oplossingsriching voor elk onderdeel
van de keten.
De
ketenaanpak
medicijnresten
uit
oppervlaktewater
is
gericht
op
interventiemaatregelen die kunnen worden
genomen
van
farmaceut
tot
afvalverwerking.
Denkt u hieraan een bijdrage te kunnen leveren, volg de verdere ontwikkelingen via deze nieuwsbrief.

Lerende netwerken op het terrein van gezondheidbevorderende voedings- en
omgevingsinterventies.
Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd naar de bestaande
interventies die een gezondmakende leefomgeving bevorderen.
Tevens doen ze onderzoek naar de impact van deze
gezondheidbevorderende interventies.
Het RIVM werkt nauw samen met bestaande lerende netwerken
op dit terrein. Daarbij wordt kennis en ervaring gedeeld en
gezocht naar een mogelijke onderbouwing. Zit u in een
dergelijk netwerk en heeft u goede ervaringen en ideeën, neem
dan contact op met het loket gezond leven van het RIVM.

Groene Daken in de Zorg
Het Nationaal Daken Plan i.o. (voorheen Green Deal Groene Daken – GDGD) en de Green
Deal Duurzame Zorg maakten onlangs nader kennis met elkaar en zien mooie kansen voor
samenwerking! Verkoeling binnen en buiten, bijdragen aan herstel van cliënten, een positief
effect op de werkomstandigheden en andere voordelen maken groene daken interessant voor
gezondheid in het algemeen en ook specifiek voor toepassing op zorggebouwen. Het
Nationaal Daken Plan nodigt partners van de GD Duurzame Zorg uit om samen de kansen te
verzilveren in haar werkconferentie van 25 september. Lees verder over de voordelen van
groene daken in de zorg en over de werkconferentie op 25 september 2019.
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De Green Deal Duurzame Zorg nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. De
regiegroep is gericht op de ondersteuning van de zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen die de resultaten
genoemd in de Green Deal realiseren. Zij bestaat uit bestuurders en experts uit verschillende (overkoepelende) organisaties.

Zie voor meer informatie: https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzame-zorg-voor-gezonde-toekomst
Contact
Projectteam Green Deal Duurzame Zorg
E: duurzamezorg@minvws.nl
Volg ons op Twitter: @duurzamezorg
Aanmelden/afmelden nieuwsbrief: stuur een mail naar duurzamezorg@minvws.nl
Volg @DuurzameZorg op Twitter voor ontwikkelingen, nieuws en updates. Powered by @rivm & @minvws

