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Sinds 1993 actief 

 

> 100 leden, UMC’s. Ziekenhuizen, VVT, GGz, GZ 

 

Groeiende vereniging 

 

Projectgroepen, kennisontwikkeling & verspreiding 

 

Met de Milieuthermometer Zorg, een praktische route naar 

duurzaamheid voor de instellingen 

 

 

 

2 

MPZ, brancheorganisatie voor het thema 

duurzaamheid 



De volgende MPZ werk- en projectgroepen zijn actief 

onder leiding van de leden: 
  
 - Monitoren milieuprestaties 

 - Grondstoffen & Afval 

 - Duurzaam Inkopen 

 - MVO 

 - Wetgeving 

 - Milieuthermometer Zorg 

 - Gebruikersgroep gevaarlijke stoffen applicatie 

 - Care instellingen – alle thema’s 
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Bestuurstaken 

  

 koers zetten voor MPZ naar 2020 

 jaarplan op ledenvergadering presenteren 

 aanspreekpunt voor leden  

 verbinden werkgroepen 

 aansturen MPZ bureau 
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Bureautaken 
  

 Helpdesk leden 

 Communicatie naar leden en relaties 

 Helpdesk Milieuthermometer Zorg 

 Ondersteunen werkgroepen 

 Initiëren nieuwe activiteiten 

 Profileren vereniging 

 Beheer 
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Bijdrage MPZ aan Green deal, Nederland op weg 

naar een duurzame zorg 

 
MPZ is initiatiefnemer en mede ondersteuner van deze Green 

Deal die loopt vanaf 2015 tot eind 2018.  

 

Doelen: 

 agenderen thema duurzaamheid in de sector 

 breed samenwerken 
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27 oktober 2015 de ondertekening van de Green Deal 
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Green deal, Nederland op weg naar een duurzame 

zorg 

 

De Green Deal beoogd dat alle ziekenhuizen en 50% 

van de zorginstellingen aan de slag gaan met de 

Milieuthermometer Zorg of een vergelijkbaar 

keurmerk. 

 

Met de Green Deal creëert MPZ meer draagvlak voor 

duurzaamheid en maakt het de inspanningen voor 

duurzaamheid in de zorg zichtbaar. 



Milieuthermometer Zorg 

 
Belangrijk instrument binnen de vereniging 

 

- om (prioriteiten voor) de goede maatregelen voor werken 

aan duurzaamheid in de zorg in beeld te brengen 

 

- en met voorbeelden en hulpmiddelen de leden daarbij te 

ondersteunen 
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Milieuthermometer Zorg is een  

 
- Keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering in de instelling.  

 

- Routekaart voor tientallen direct te nemen acties. 

 

- Middel voor samenwerking tussen bestuur en afdelingen. 

 

- Middel om resultaten zichtbaar te maken. 
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Milieuthermometer Zorg 
Certificeerbaar op 3 niveau’s 

 

Brons = wetgeving + handvol 

normale besparende maatregelen 

 

 

Zilver = brons +  duurzaam 

inkopen + extra 

 

 

Goud = zilver + duurzaam 

bouwen + transparant + extra 

 

Goud geeft ook recht op het 

officiele keurmerk Milieukeur 
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Referentie 

  
 
Zorggroep Amsta:  

 

"De Milieuthermometer Zorg hebben we ingezet voor de 

nulmeting, daarna kwam de uitvoer snel op gang." 

 

eind 2014: 7xbrons 
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Referentie 

 
OLVG:  

 

"De Milieuthermometer Zorg maakt concretisering van het 

milieubeleid met heldere doelen mogelijk en zichtbaar." 

 

 

Eind 2015: goud voor OLVG-West 
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www.milieuplatformzorg.nl:  
 

Op de website vindt u het certificatie-schema voor de 

Milieuthermometer en de handleiding. Dit is openbaar. Voor 

de leden zijn er extra hulpmiddelen. 
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1    Milieumanagement  

2    Energie  

3    Water 

4    Afvalwater  

5    Bodem  

6    Lucht  

7 Afval  

8    Hinder 

9 Gevaarlijke stoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Catering en voedselresten 

11  Reiniging  

12  Vervoer  

13  Inkoopbeleid  

14  Verbouw/nieuwbouw 

15  Groenbeheer  

16  Papier  

17  Textiel 

De Milieuthermometer Zorg  

behandelt 17 thema’s: 

 

Geeft financiële besparingen  

op korte en lange termijn 



Voorbeeld criterium “Energie” 
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Behaalde certificaten: 
   
 

2016         50             20x         26x            4x 

 

2017:        veel zorgaanbieders aan de slag 
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Uitreikingen zijn altijd feestelijk en motiverend 
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MPZ, 2017 en verder 
 

 

- Uitwerken thema´s Milieuthermometer i.s.m. de leden 

 Energie 

 Grondstoffen 

 Afval 

 Inkoop 

 enz.  

 

- Komen tot een routekaart naar klimaatneutraal & 

circulaire bedrijfsvoering 
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MPZ, 2017 en verder 
 

 

- groei van het aantal leden 

 

- samenwerken met  

 branche verenigingen en vakverenigingen 

 rijksoverheden en lokale overheden 
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Voordelen lid worden van MPZ 
 

- warm netwerk, nuttige bijeenkomsten 

- helpdesk 

- kennisproducten en hulpmiddelen 

- korting op … en …  

- voor GGZ en VVT: optie voor abonnement 

gevaarlijke stoffen applicatie   
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Meer informatie 

 
vereniging MPZ 

leden 

voordelen van lid worden 

Milieuthermometer Zorg 

green deal 

contact 

 

 

https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/twee-routes-voor-de-zorg-om-te-voldoen-aan-de-eed/
https://milieuplatformzorg.nl/over-mpz/leden/
https://milieuplatformzorg.nl/over-mpz/leden/lid-worden/
https://milieuplatformzorg.nl/over-mpz/leden/lid-worden/
https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/
https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/
https://milieuplatformzorg.nl/contact/

