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Samenwerkingsconvenant NVTG en MPZ 

Inleiding 
De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg 

(NVTG) en vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ) willen zich beiden sterk maken voor een 

duurzame bedrijfsvoering in de zorg en het werk van elkaar versterken. Daartoe is dit 

samenwerkingsconvenant opgesteld. 

NVTG 
De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is een zelfstandige 

beroepsvereniging die bestaat uit leden die werkzaam zijn bij zorginstellingen en 

woningbouwcoöperaties. De vereniging telt ook veel leden bij adviseurs, aannemers, installateurs en 

toeleveranciers die actief zijn binnen de gezondheidszorg. De NVTG ondersteunt professionals bij 

hun werkzaamheden ten dienste van het management van technische faciliteiten in de 

gezondheidszorg. 

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) 
De vereniging Milieuplatform Zorgsector, ook wel MPZ genoemd, is de branchevereniging van 

intramurale zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame 

bedrijfsvoering. 

Aanleiding 
In 2015 is de wet Energie Efficiency Directive (EED) van kracht geworden, waardoor alle ziekenhuizen 

en grote zorginstellingen verplicht elke vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. Het uitvoeren 

daarvan vraagt veel inspanning en kosten en het nut is betrekkelijk. De NVTG en MPZ zijn van mening 

dat de instellingen hun geld en ti jd dat nodig is voor een eenmalige energieaudit beter kan worden 

besteed aan de invoering van een gestructureerd milieuzorgsysteem en daarmee vrijstelling krijgen 

van de verplichte vierjarige energieaudit. Dit is aanleiding om met elkaar af te stemmen. 

Milieuzorg is de zorg voor een duurzame bedrijfsvoering over de volle breedte: energiemanagement, 

gevaarlijke stoffen, catering en voeding, reiniging, inkoop, schoonmaak, enz. De kosten voor energie 

en milieu zijn in de zorg nog vaak hoger dan echt nodig. Met gestructureerde aandacht kunnen we 

bijdragen aan lagere exploitatiekosten. 

Veel instellingen zijn hier op bepaalde mate al mee aan de slag en de invoering van een overall 

zorgsysteem kan worden gezien als een logische volgende stap. 

Milieuthermometer Zorg 
De Milieuthermometer Zorg, is een milieuzorgsysteem door leden van MPZ ontwikkeld en laat in 

praktijk zien bij instellingen die hiermee werken dat dit hun bedrijfsvoering versterkt. 

NVTG 
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De Milieuthermometer Zorg wordt door MPZ en Stichting Milieul<eur (SMK) beheert en 

onderhouden. De overheid heeft in 2016 het l<eurmerk Milieuthermometer als degelijk gewaarmerkt 

en instellingen met het keurmerk krijgen vrijstelling voor de EED energie-audit verplichting. 

Doel convenant 
MPZ én NVTG streven een duurzame bedrijfsvoering in de zorg na om én invulling te geven aan een 

maatschappelijke taak én om de exploitatiekosten van huisvesting in de zorg blijvend omlaag te 

brengen. 

De NVTG en het MPZ gaan samen de invoering van het milieuzorgsysteem met keurmerk 

Milieuthermometer bij de leden van de NVTG promoten en ondersteunen. 

Met de afspraken voorkomend uit dit convenant kunnen activiteiten van beide verenigingen worden 

verstrekt. 

Afspraken 
De NVTG ziet de Milieuthermometer Zorg, als een structureel geborgd kwaliteitssysteem, niet als 

een gemakkelijke route om aan de EED verplichting te voldoen. De NVTG gaat actief aan de slag met 

het werven van ziekenhuizen en zorginstellingen om aan de slag te gaan met het milieuzorgsysteem 

volgens de Milieuthermometer. 

Deze promotie krijgt gestalte door publicaties op de NVTG website, in het NVTG magazine en door 

kennisoverdracht aangaande de implementatie van de Milieuthermometer in de NVTG landelijke en 

regio bijeenkomsten. 

Daarnaast kunnen opleidingen op het vlak van o.a. energiemanagement en gevaarlijke stoffen, 

aandacht geven aan de Milieuthermometer welke worden opgenomen in het NVTG Register 

Technologie Gezondheidszorg (RTG) welke in 2017 actief wordt. 

MPZ zal in haar promotie voor de Mil ieuthermometer de NVTG en het NVTG logo melden op haar 

website. Daarnaast kan MPZ uitleg geven over de Mil ieuthermometer op NVTG congressen en 

bijeenkomsten. 

MPZ stelt verder via haar website kennis beschikbaar welke NVTG leden kunnen inzetten. 

Ruim 200 actuele energie- en milieutips voor de zorg. 

Een groeiende bibliotheek met openbare documenten over duurzaamheid in de zorg. 

E-learning voor veilig werken met gevaarlijke stoffen in de zorg. 

Looptijd 
Het convenant tussen NVTG en MPZ wordt voor 3 jaar met elkaar afgesproken, waarbij na 1,5 jaar en 

na afloopt een evaluatiemoment is. Als eerste actie spreken we het opstellen van een actieplan voor 

het operationaliseren van de samenwerking af, welke we op korte termijn in 1-2 maanden afronden. 
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