
Duurzame zorg



Het vastgoed bestaat op 4 locaties
binnen 4 gemeenten in Noord Holland

Ziekenhuizen:
-Hoorn
-Purmerend

Buitenpoliklinieken:
-Enkhuizen
-Volendam

Totaal: 129.000 m2 BVO.
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2018

➢Nul meting

2019

➢31 januari regionale Green Deal ondertekend.

➢Milieucoördinator aangesteld 

➢Plan van Aanpak (implementatieplan) gemaakt 

➢Activiteitenplannen voor individuele afdelingen opgesteld 

➢Contacten met collega instellingen, gemeenten, MPZ en omgevingsdiensten zijn/worden 

aangehaald. 

➢I-compliance ingezet als toetsing instrument (PDCA) 

➢ Kick Off o.l.v. Cathy van Beek, kwartiermaker Duurzaamheid VWS
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2020

➢Duurzaamheidsagenda 2020-2024, in juni voorlopig geaccordeerd door RvB.

➢Duurzaamheidsagenda 2020-2024 , in september door OR positief geadviseerd 

en vastgesteld door de RvB.

➢Jaarplan 2020

➢Beleidsplan Bouw

➢Communicatieplan

➢Beleidsplan inkoop in concept



Duurzaamheidsbelofte

Het Dijklander Ziekenhuis wil voor patiënten, bezoekers en medewerkers een 
duurzame omgeving zijn. Zorgen doen we niet alleen voor de patiënten van nu. 
Maar wij willen ook bijdragen aan de toekomst van de komende generaties. 
Daarom doen we aan Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Duurzame Zorg. Dit 
gaat verder dan alleen zorgen voor een beter milieu maar gaat ook over mensen 
en hun welzijn.



Energietransitie
➢ Doel: 2024 Het Dijklander Ziekenhuis op weg naar 50 % vermindering van CO2 uitstoot en 

gasloos

Circulaire Economie
Afvalbeleid
➢ Doel: In 2024 is het restafval met 25 % verminderd
Duurzaam inkopen
➢ Doel: in 2024 wordt er 100 % volgens de PIANOO criteria ingekocht.
Duurzaam verbouwen

➢ Doel: in 2024 wordt  alle nieuw- en verbouw volgends de BREEAM certificering uitgevoerd

Duurzaamheidsagenda 2020-2024



Duurzaamheidsagenda 2020-2024

Medicijnresten uit het afvalwater
➢Doel: In 2024 heeft het ziekenhuis alle medewerkers intern geschoold voor correcte 
omgang van medicijnresten.

Gezonde werk- en verblijfsomgeving
➢ Doel: In 2024 is het ziekenhuis volledig rookvrij.
➢ Doel: In 2024 heeft het ziekenhuis het denkkader verzuim, beleid gezond en veilig 

werken voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers geïmplementeerd.
➢ Doel: In 2024 is alle voeding die ingekocht wordt duurzaam geproduceerd en wordt 

verspilling tegengegaan.
➢ Doel: In 2024 zijn de reisbewegingen van patiënten met 25% gereduceerd.
➢ Doel: In 2024 zijn de reisbewegingen van medewerkers met 25 % gereduceerd.



Communicatie Duurzaamheidsbeleid 

➢ Doel: In 2024 is de milieuthermometer zilver behaald

➢ Doel: In 2024 zijn berichten over duurzaamheid op de verschillende 
communicatiekanalen herkenbaar passend bij het Dijklander Ziekenhuis beleid.

➢ Doel: In 2024 wordt via verschillende kanalen regelmatig gecommuniceerd naar 
patiënten en overige stakeholders



in oprichting

Motto
➢Dijklanders Doen Duurzaam

Samenstelling: 
➢Lid RvB, manager VTI, 3 medisch specialisten, milieucoördinator, lid Watergeuzen, 2 
verpleegkundige/hoofd van zorgafdeling, communicatie.

Werkzaamheden
➢Brainstormen hoe duurzaamheid vorm krijgt en breed gedragen kan worden door de 
organisatie.

Thema’s/Kernwoorden
➢Worden afgeleid van de Duurzaamheidsagenda 2020-2024
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