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Op weg naar duurzame zorg

rDIT IS HET
MOMENTUM'
De Green Deal 'Nederland op weg naar Duurzame Zorg' ambieert
een systematische verduurzaming van de zorg. Lukt dit? Adriaan
van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector, licht de stand
van zaken toe: "We hebben al grote stappen gezet, het is nu vooral
belangrijk dat iedereen aanhaakt.'

Tekst: Klarinda de Rijke

Adriaan van Engelen: 'De vereniging is in het eerste kwartaal van dit jaar dertig procent gegroeid'.
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"A Is we met z'n allen het milieu

en onze gezondheid zo blijven

belasten, lopen we op een ter-

mijn van dertig tot veertig jaar vast. Het is een

feit dat klimaatverandering leidt tot natuur-

rampen. Om de verandering te stoppen, moe-

ten we ervoor zorgen dat grondstoffen en hulp-

bronnen niet oprdken, en de aarde niet meer

opwarmt door gebruik van fossiele brdndstof-

fen. We hebben in Nederland geen plan, maar

wel twee grote afspraken om dit probleem aan

te pakken", vertelt Adriaan van Engelen, direc-

teur van het Milieu Platform Zorgsector (MPZ).

Al 24 jaar zit hij met hart en ziel aan het roer

van Stichting Stimular en MPZ. Daarvoor stu-

deerde hij Thermische Werktuigbouwkunde

aan de Universiteit van Twente.

De afspraken zijn het Klimaatakkoord van

Parijs en de Sustainable Development Goals

(SDG's) van de VN. Van Engelen: "Zorginstel-

lingen hebben veeldl nog niet nagedacht over

de vraag wat zij toevoegen om de SDG's te be-

halen. Maar als je meer ddn duizend man per-

soneel hebt, ben je onderdeel van de wereld en

heb je verantwoordelijkheid op dit gebied."

Kennis delen

MPZ jaagt dat proces aan. Sinds 1993 is het

Milieuplatform actief, net als Stichting Stimu-

lar. "Waar Stimular zich richt op circulair en

klünaatneutraal ondernemen in het bedrijfsle-

ven, focust de vereniging MPZ met deze the-

ma's op de zorg", vertelt Vdn Engelen. "MPZ is

een groeiende groep van ruim honderd grote

zorginstellingen - waarbij met name vastgoed-

mensen en facilitair functionarissen bij elkaar

komen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Door de jaren heen hebben we een behoorlijke

hoeveelheid kennis opgebouwd en dat wordt

'MET DE GREEN DEAL
WILLEN WE
VOORTVAREND
INSPELEN OP NIEUWE
WET- EN REGELGEVING'

alleen maar meer. In deze veranderende

wereld, waar duurzaamheid steeds belangrij-

ker wordt, willen we deze knowhow graag

breed in de sector delen."

Vandaar het initiatief voor de Green Deal

'Nederland op weg naar Duurzame Zorg'. Van

Engelen: "Regelmatig was ik in gevecht met

de overheid over de wetgeving op het gebied

van duurzaamheid. De regels zijn opgesteld

voor bijvoorbeeld grote fabrieken, maar zijn

niet goed toepasbaar in de zorg. Als vereni-

ging vertaalden we de regels zodat ze wel toe-

pasbaar zijn. De overheid zit natuurlijk niet te

wachten op een sector die niet kan werken

met de regels en is blij met ons. Met de Green

Deal willen we voortvarend inspelen op nieu-

we wet- en regelgeving en samen met de over-

heid een systematische verduurzaming in

gang zetten."

Heldere boodschap
In eerste instantie startten vier partijen met de

gesprekken over de Green Deal. De overheid

wilde graag meer partners. Er kwamen er 54

bi], waaronder Philips, drie ministeries, diverse

zorginstellingen en meerdere zorgverenigin-

gen. "Toen dachten we: dit is het momentum.

We moeten aan de slag", zegt Van Engelen.

"De vereniging is in het eerste kwartaal van

dit jaar dertig procent gegroeid. We merken dat

mensen onze boodschap willen horen en dat

onze boodschap helderder en sterker wordt."

De stap na aanhaken is concreet iets doen. Ofte-

wel de systematische verduurzaming van de be-

drijfsvoering invullen bij iedere ondertekenaar,

"Het is effectief als duurzadmheid een integraal

onderdeel is geworden", aldus de directeur. "In

de praktijk vertaalt dat zich terug in bijvoor-

beeld het Keurmerk Milieuthermometer Zorg.

Op zo'n keurmerk zit een controle voordat in-

stellingen het krijgen. Je kunt het zien als een

mooi diploma. Het kost inspanning, tijd en

moeite maar het verdient zich terug. Zo'n keur-

merk fungeert ook als aanjager om het 'gesprek'

rondom duurzaamheid te voeden. Het komt van +++

ZORGINSTELLINGEN -04 [19



THEMA

buitenaf en toetst de hele organisatie.

BREEAM-NL, nieuwbouwinstrumenten, GPR,

quick scans en dergelijke passen erin en kun-

nen ook helpen om een systematische verduur-

zaming te bewerkstelligen."

Diverse motieven

Wil iedereen verduurzamen vanwege het

milieu? Nee, zegt Van Engelen. "Er zijn ver-

schillende motieven. Er is een groep die daad-

werkelijk goed wil doen voor de wereld. En er

is een groep die zegt 'Als we het nu niet doen,

is het straks duurder'. Ook is er een groep die

gewoon meedoet. Er is bovendien een groep

die het voor de toekomstige generaties doet,

'want anders spreek ik minder jongeren aan
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'ALS J E M EER
DAN DUIZEND
MAN
PERSONEEL
HEBT, BEN JE
ONDERDEEL
VAN DE
WERELD'

voor functies in het ziekenhuis'. En er is een

groep die het vooral ziet als een voorwaarde

om. de organisatie toekomstbestendig te ma-

ken. Maar er is niemand die zegt 'Anders rddk

ik mijn patiënten kwijt'. Die komen toch wel."

Er zijn goede afspraken gemaakt, vervolgt Van

Engelen. "We hebben heel veel kosten be-

spadrd op het gebied van administratie, ener-

gie en afvalwater. We hebben een systeem ont-

wikkeld dat dis hdndvat dient om vandaag dl

met duurzaamheid aan de slag te gaan. We zijn

een bindende factor geworden voor branche-

verenigingen zoals NVZ, inkopers (Intrakoop)

en technici (NVTG). Vooral de samenwerking

is een belangrijk onderdeel, want dan voelt ie-

dereen zich eigenaar. Dat versterkt elkaar,

maakt energie los en iedereen gaat daarna aan

de slag."

Kinderschoenen

Hoewel de echte systematische verduurzaming

nog in de kinderschoenen staat, blijft de direc-

teur positief. "Het is nu voordl belangrijk dat

iedereen aanhaakt. Daarna zijn we blij als de

grootste 250 tot 400 zorginstellingen de route

naar duurzame zorg hebben ingezet." Het liefst

wel haalbaar, want anders kunnen medewer-

kers gedemotiveerd raken over de uitwerking

ervan. "Het mddkt nogal verschil of je in tien,

twintig of dertig jaar klimaatneutraal wil zijn.

Sommigen willen in 2030 al klimaatneutraal

zijn, maar het moet wel realistisch zijn. Overi-

gens heb ik nog niet meegemaakt dat mede-

werkers gedemotiveerd raakten. De grote in-

stellingen - zoals UMC Utrecht en

Radboudumc - die snel willen gaan, zijn nu

vooral mooie trekkers", benadrukt Van Enge-

len. "Maar", scherpt hij aan, "het gaat ons nu

absoluut niet om het niveau van de oplossin-

gen, maar om de bewustwording van duur-

zaamheid. Wij willen dat iedereen bewuste,

duurzame keuzes maakt. En als iemand dan

niet voor een duurzame oplossing kiest, is dat

jammer. Maar het is dan geen argument dat hij

het 'niet geweten heeft'." +
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