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Woensdag 24 november hadden we de 

online MPZ-Ledendag. In deze bomvolle 
nieuwsbrief een terugblik. 

 

MPZ groeit, heeft plannen en start nieuwe 

projectgroepen.   
 

En verder, we krijgen nu echt een nieuw 

kabinet. Voor verduurzamen 

maatschappelijke vastgoed staat zelfs 2,75 
miljard euro gereserveerd. De aanpak naar 

een circulaire, klimaatneutrale zorg wordt 

serieus.  

 

 

 

Inhoud  

• Terugblik MPZ-Ledendag 24 november 

• Nieuw voor leden: memo duurzaam inkopen met de Milieuthermometer 

Zorg 

• Nieuw: projectgroep Voorlichting en bewustwording voor duurzame zorg  

• Nieuw: projectgroep Samen met cliënten werken aan duurzaamheid.   

• Nieuw: projectgroep Duurzaamheidsrapportage.  

• 28 nieuwe leden versterken MPZ in 2021 

• Reactie MPZ op concept Bal voor energiebesparingsplicht 

• Oproep: geef je Green Team(s) door aan de Groene Zorg Alliantie 

• Nieuwe regionale Green Deal Zorg Eindhoven/MRE   

• Oproep: Welke reusables gebruik jij op de OK en IC? 

• Pilot Duurzame zorg bij Radboudumc  

• Audits Milieuthermo-meter Zorg via SmartGlass 

• Nieuw op EVZ-website 

• Webinar over ingeleverde routekaarten care 

• MPZ Kennisbank 

 

Terugblik MPZ-Ledendag 24 november 

Online met een mooie groep leden hebben we de activiteiten van MPZ en de plannen 

besproken. We kijken voor 2021 terug op de volgende highlights: 
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• Nauwe samenwerking met Green Deal Duurzame Zorg partners. Ook via 

medici, bestuurders, banken, verzekeraars en onderwijs komt duurzaamheid in de 

zorg op de agenda;  

• 1.000 handtekeningen aangeboden aan de minister van VWS op het Manifest van 

medici voor een Gezonde Aarde; 

• Start van de Groene Zorg Alliantie, waar nu al 25 commissies aan verbonden zijn; 

• Publicatie draaiboek Duurzame Mobiliteit voor intramurale zorginstellingen, 
opgesteld door de Werkgroep Duurzaam Vervoer; 

• Benchmark milieucijfers Milieubarometer uitgebracht voor cure en care; 

• Vernieuwd certificatieschema Milieuthermometer Zorg; 

• Start co-workingspace in de zomer met care leden, nieuwe ontmoetingsplek; 

• Regionale Green Deal Zorg netwerken krijgen veelal een vervolg. In 2021 is dit 

opgepakt in Arnhem, Utrecht, provincie Utrecht en Eindhoven, en zijn de 
voorbereidingen getroffen in regio Leiden en IJmond. Ook nieuwe instellingen haken 

aan. 

Daarnaast hebben de werkgroepen onderling kennis gedeeld en MPZ-presentaties 

gehouden. De MPZ-online bibliotheek is aangevuld en aangepakt voor betere ontsluiting. 

Daar gaan we in 2022 mee door.  
 

Op het thema Energie is het werk met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg opgepakt. 

Ruim 200 instellingen hebben al een protefeuille routekaart opgesteld en ingeleverd.  Steeds 

meer instellingen gaan serieus met de energietransitie aan de slag.  
 

Voor 2022 groeien de plannen en gaan we naast alle werkzaamheden ook aan de slag met 

nieuwe projectgroepen: 

• Voorlichting en bewustwording; 

• Samenwerken met cliënten; 

• Duurzaamheid en (verplichte) verslaglegging. 

Na de ALV zijn we 's middags in dialoog gegaan met verzekeraar VGZ over de route naar 

duurzame zorg en de rol van de verzekeraar. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.  

 

 

Nieuw voor leden: memo duurzaam inkopen met de 

Milieuthermometer Zorg 

Met de komst van het nieuwe schema Milieuthermometer Zorg kwam meteen ook de vraag 

van leden voor een nieuw inkoopmemo. Deze is nu gereed.  
 

De memo beschrijft duurzame inkoopcriteria van een selectie van producten die in veel 

zorginstellingen gebruikt worden. Met deze lijst maken inkopers snel en laagdrempelig een 

concrete start met duurzaam inkopen. 
 

Deze memo past bij niveau brons van de Milieuthermometer Zorg versie s.6 en is geschikt 

voor zowel cure als care. Vanaf niveau zilver dient de instelling aanvullend producten in te 

kopen volgens onder andere alle MVI-criteria van PIANOo. 

 

Nieuw: projectgroep Voorlichting en 

bewustwording voor duurzame zorg  

https://milieuplatformzorg.nl/bibliotheek/inkopen/
https://www.mvicriteria.nl/nl


 

Steeds meer komt het 'wat' en 'hoe' voor duurzaamheid op mensen af. Om 

zorgprofessionals hierin te motiveren is voor hen het antwoord op de 'waarom' vraag 

belangrijk. Hoe maak je de medewerkers bewust van duurzaamheid en gemotiveerd tot 

inzet?  

De projectgroep zal online en fysiek actief zijn en MPZ beoogt binnen een jaar een mooi 

voorbeeldenboek. Iedereen mag helpen en een voorbeeld aanleveren. 

 

 

Nieuw: projectgroep Samen met cliënten werken 

aan duurzaamheid.   

Naast de MPZ werkgroep Voorlichting en bewustwording gaan we ook een 

werkgroep Samen met cliënten starten.  

 

 

Nieuw: projectgroep Duurzaamheidsrapportage.  

Vanuit Europa komen nieuwe verplichtingen voor duurzaamheidsrapportages bij de 

jaarrekening. Een nieuwe richting van duurzaamheid en transparantie, opdat iedereen met 

de doelen van Parijs aan de slag gaat. 

De stand van zaken van de footprint in een referentiejaar, beleid, doelen, huidige footprint 
en plannen geven tezamen het dynamische verslag wat men voor ogen heeft. Hoe ga je 

daarmee aan de slag zonder in details te verzanden? De projectgroep beoogt een format op 

te stellen om dit voor cure en care praktisch uit te werken.  

 

 

28 nieuwe leden versterken MPZ in 2021 

• Januari: Prinses Maxima Centrum, Vie Curie MC, SGZ Limburg, Proteion 

• Februari: GGZ Friesland, De Twentse Zorgcentra, Carinova, SVRZ, Alkcare, Aafje 

• April: Bravis ziekenhuis, Elver, Zorgspectrum, De Wever 

• Mei: Sint Anna, Opella, Karakter 

• Juni: De Zorgboog, Activiti 

• Juli: Espria, GGZ Oost Brabant, Mediant GGZ 

• Augustus: AxionContinu  

• September: Zonnehuisgroep Vlaardingen, SWZ, Sint Maartenskliniek 

• December: GGZ Rivierduinen, Topaz 

Van harte welkom allemaal!   
 

Reactie MPZ op concept Bal voor 

energiebesparingsplicht 
 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt in overleg met 
vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de 

energiebesparingsplicht en informatieplicht (energiebesparingsmaatregelen treffen met een 

terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar en hierover rapporteren) in het Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal). Dit wordt de opvolger van de lijst met erkende maatregelen 



 

energiebesparing en de Informatieplicht 

 

De lijst erkende maatregelen wordt uitgebreid met maatregelen voor duurzame energie en 
CO2-reductie. Daarmee sluit de wet beter aan op het Klimaatakkoord. Alle maatregelen met 

een terugverdientijd minder dan vijf jaar zijn verplicht.  

 

Het Activiteitenbesluit gaat per 1 juli 2022 (of iets later) geheel over in de Omgevingswet. 
Daaronder komen twee besluiten te hangen:  

• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): gaat over energie in vastgoed 

• Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): gaat over de energie in processen 

De Informatieplicht gaat dan voor zowel de gebruikers als voor de eigenaren gelden.  
 

De wet is een verbetering maar rept met geen woord over maatschappelijk vastgoed en de 

afgesproken aanpak met portefeuilleroutekaarten. Hierdoor houd je de ongewenste situatie 

dat elke omgevingsdienst per gebouw kan handhaven. MPZ heeft daarom gebruik gemaakt 
van de consultatieronde.  

 

Pleidooi MPZ 

"Maatschappelijk zorgvastgoed kan voldoen aan én de Informatieplicht én de EED, met één 
van de genoemde keurmerken waarmee men nu aan de EED kan voldoen 

(Milieuthermometer Zorg niveau brons). 

Maatschappelijk (zorg-)vastgoed kan voldoen aan zowel de Informatieplicht als aan de EED, 

indien de (zorg)organisatie een portefeuilleroutekaart opstelt waarmee aangegeven wordt: 

• dat én hoe de organisatie voldoet aan het uitvoeren van de erkende maatregelen 

voor zelfstandig momenten; 

• dat én hoe de organisatie de erkende maatregelen die uitgevoerd kunnen worden op 

een natuurlijk moment, in de routekaart inplant voor het eerstvolgende natuurlijke 

moment." 

De gehele reactie van MPZ staat bij de reacties op consultatie. 

 

Oproep: geef je Green Team(s) door aan de Groene 

Zorg Alliantie 

Steeds meer milieucoördinatoren krijgen te maken met groeiende Green Teams in de 

zorginstelling. De Groene Zorg Alliantie richt daarom een apart netwerk voor Green Teams 

op, zodat de teams efficiënt met elkaar in contact komen. MPZ helpt mee met de oprichting 

van dit netwerk en vertegenwoordigt de rol en het belang van de milieucoördinator. 

Aanmelden voor het netwerk 

Alle milieucoördinatoren zijn zeer welkom met hun Green Team mee te denken in het 

netwerk. Green Teams kunnen zich hier aanmelden voor het netwerk. Er zijn al ruim 30 

Green Teams aangesloten. 

Eerste netwerkbijeenkomst 

Op donderdag 27 januari, van 19.30 tot 21.00 uur, vindt de eerste bijeenkomst van het 

netwerk plaats. We bespreken de inhoud en vorm van het netwerk. Twee personen per 
Green Team kunnen zich hiervoor aanmelden, de milieucoördinator kan daar één van zijn. 

Opgeven kan via de link hierboven. 

 

Green Team? 
Een Green Team bestaat uit meerdere personen binnen één zorginstelling die samen werken 

aan duurzaamheid. In de cure zijn het met name zorgprofessionals die zich verenigen in 

https://www.internetconsultatie.nl/energiebesparingsplichtbal/reacties/datum/2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAruQwSUfMoDST_KhITBL8UaTyd8Hjfff3JyLQ68jmehd_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAruQwSUfMoDST_KhITBL8UaTyd8Hjfff3JyLQ68jmehd_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAruQwSUfMoDST_KhITBL8UaTyd8Hjfff3JyLQ68jmehd_g/viewform


 

Green Teams. In de care is dit vaak facilitair met inkoop en vastgoed, ook wel ‘kernteam 

duurzaamheid’ genoemd. Van beiden is het fijn als we weten welke teams er zijn, dus geef 

ze vooral door. Dank! 

 

  

 

Nieuwe regionale Green Deal Zorg Eindhoven/MRE   
 

Veertien grote gezondheidsinstellingen en elf gemeenten, Omgevingsdienst Zuid-Brabant, 
BOM en MPZ zetten samen de handtekening onder de Green Deal Zorg Eindhoven/MRE. 

Het doel van de Green Deal Zorg is om de milieuprestaties van zorginstellingen te 

verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, 

voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. 
De zorginstellingen spreken af binnen drie jaar minimaal het bronzen niveau van de 

Milieuthermometer Zorg te behalen. 

 

Lees verder. 

 

 

Oproep: Welke reusables gebruik jij op de OK en IC? 
 

Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen (NEN) is een actieteam gestart 

om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar reusable medische 

hulpmiddelen. Het actieteam is op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van 
leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn 

met duurzaamheid in de zorg. 

 

Wat wil het actieteam graag weten? Lees hier verder. Alle informatie is zeer welkom. Je 
kunt je inbreng tot 15 januari 2022 indienen. 

 

Pilot Duurzame zorg bij Radboudumc  
 

Radboudumc gaat de klimaat- en milieu-impact (CO2-uitstoot en afvalproductie) in kaart 

brengen van specifieke, frequent voorkomende, individuele zorgtrajecten voor patiënten. 
Dit gebeurt op de afdelingen:  

• spoedeisende hulp (SEH) 

• operatiekamers (OK) en 

• intensive care (IC). 

https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/nieuwe-regionale-green-deal-zorg-eindhovenmre/
https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/oproep-reusables-ok-en-ic/
https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/nieuwe-regionale-green-deal-zorg-eindhovenmre/


 

Deze kennis leidt tot een handelingsperspectief voor het verduurzamen van de 

zorgprocessen op deze afdelingen. Het project is opgezet door dr. H.R.W. Touw en loopt tot 

medio 2023. 

 

 

 

Audits Milieuthermo-

meter Zorg via 

SmartGlass 
 

Zorgcentrum Pius in Hoensbroek is onlangs 
geaudit voor de MilieuThermometer Zorg. 

In verband met corona werd de audit niet 

op locatie gedaan, maar vanuit het 

bedrijfsbureau van Cicero Zorggroep. Mark 
Reijntjens, verantwoordelijke welzijn, eten 

& drinken van Pius, liet de auditor via een 

SmartGlass digitale beelden van de locatie 

zien. Zo was hij op afstand toch aanwezig. 
  

 

 

 

  

Nieuw op EVZ-website 

• Nieuws: Subsidie hybride warmtepomp omhoog naar 30% 

De hogere subsidie vanaf 1 januari 2021 voor hybride warmtepompen kan deze 

maatregel al sneller rendabel maken. 

• Kennisbank: Maatregel duurzame warmte voor ruimteverwarming 
(aardgasvrij) 

Link naar de ge-update Stimular-Maatregel waarin een overzicht wordt gegeven van 

de opties voor ruimteverwarming met minder of zonder aardgas. Ook met links naar 

de verduurzamingskaarten op de EVZ-website over een aantal technieken voor 
verwarming zoals WKO, Infraroodverwarming en Warmtenetten. 

• Kennisbank: Maatregel lagetemperatuurverwarming 

Goed voorbeeld van gasbesparende maatregel. Stoken met lagere temperaturen is 

vaak zuiniger en maakt het mogelijk om duurzame lagetemperatuur warmtebronnen 

te gebruiken. Link naar ge-update Stimular maatregel met uitleg van de opties en 
voor welke situaties deze het meest geschikt zijn. 

• Kennisbank: overzicht van goede voorbeelden van energiezuinige 

‘Nieuwbouw’ 

Door te zoeken op de term ‘nieuwbouw’ krijg je nu in één overzicht de artikelen die 

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/subsidie-hybride-warmtepomp-omhoog/
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https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/maatregel-duurzame-warmte-voor-ruimteverwarming-aardgasvrij/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/lagetemperatuurverwarming-ltv/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/?s=nieuwbouw
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/?s=nieuwbouw
https://www.linkedin.com/posts/cicero-zorggroep_cicero-cicerozorggroep-duurzaam-activity-6872202522908614656-rV8I
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/


 

goede voorbeelden geven van verduurzamende nieuwbouw die energiezuinige 

zorggebouwen oplevert. 

 

  

 

Webinar over ingeleverde routekaarten care 
 

EVZ organiseert op donderdag 13 januari en op woensdag 19 januari 2022 webinars over 
de tot nu toe ingeleverde routekaarten van de care-organisaties.  

• Voor iedereen die betrokken is bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van de 

routekaarten naar CO2-reductie voor instellingen in de langdurige zorg (care). 

• Inzichten en ervaringen uit de tot nu toe ingeleverde routekaarten. Hoe staan we er 

voor en hoe gaan we verder? 

• Met aandacht voor ervaringen uit praktijk en mogelijkheid tot vragen stellen. 

Meld je nu aan voor één van de twee datums. De webinars hebben beide dezelfde 

inhoud.     

 

MPZ Kennisbank 
 

We zijn bezig de kennisbank te actualiseren. De themadossiers worden gevuld met gerelateerde 

documenten en zijn binnenkort beter vindbaar.   

 

Nieuwe documenten zijn: 

• Inkoopmemo duurzaam inkopen met de Milieuthermometer, 2021, MPZ 

• Certificatieschema Milieuthermometer Zorg (versie s6 in pdf), 2021, MPZ  

• Draaiboek Duurzame Mobiliteit voor intramurale zorginstellingen 

• EPBD III Richtlijnen - MPZ Werkgroep Wetgeving, 2021 

• Voorbeeld beleidsplan "Op weg naar een duurzaam VieCuri medisch centrum” 

• Commissies van de Groene Zorg Alliantie 

• Arbowet en persoonsregistratie CMR-stoffen, 2021, MPZ 

• Handleiding Hoe start ik een Green Team, OLVG 

• Duurzaamheidsagenda Dijklander Ziekenhuis 

• Webinar Wat gaat u merken van de Omgevingswet 

• Cases routekaart Careyn en GGZ Breburg 

• Kenniskaarten energiebesparing cure en care 

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/webinars-ingeleverde-routekaarten-care-op-13-en-19-januari-2022/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/aanmeldformulier-webinar-routekaarten-care/
https://milieuplatformzorg.nl/bibliotheek/inkopen/
https://milieuplatformzorg.nl/documents/SCHEMA_MTZ__s.6.pdf
https://milieuplatformzorg.nl/documents/Draaiboek_Duurzame_mobiliteit_in_de_zorg_V1_GjJCxSa.pdf
https://milieuplatformzorg.nl/documents/EPBD_III_Richtlijnen_-_MPZ_Werkgroep_Wetgeving.pdf
https://milieuplatformzorg.nl/documents/20210729_Op_weg_naar_een_duurzaam_VieCuri_extern.pdf
https://milieuplatformzorg.nl/acties-activiteiten/groene-zorg-alliantie/
https://milieuplatformzorg.nl/documents/Persoonsregistratie_CMR_en_GSA_2021_dg02QeO.docx
https://milieuplatformzorg.nl/documents/2020_Hoe_start_ik_een_Green_Team_op_mijn_afdeling.docx
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext
https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/wat-gaat-u-merken-van-de-komende-omgevingswet/
https://dezorgduurzaam.milieuplatformzorg.nl/portefeuilleroutekaart/voorbeelden
https://dezorgduurzaam.milieuplatformzorg.nl/kennisbank/verduurzamingskaarten
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/webinars-ingeleverde-routekaarten-care-op-13-en-19-januari-2022/


 

• Versie 1.3 CO2-reductietool 

• Format EED voor de care en revalidatiecentra 

• Publicatie resultaten Green Deal Arnhemse Zorg 

Om de documenten voor leden te downloaden moet je inloggen op de 

website.  
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De vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor 

kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. De leden zijn UMC's,   ziekenhuizen, 

GGZ instellingen, V&V, GZ en overige instellingen gerelateerd aan de zorg. De leden hebben samen meer dan 

400.000 medewerkers. 

www.milieuplatformzorg.nl 
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