
 
  

    

 

 

Op onze ledenbijeenkomst van 19 april jl is de koers naar verder 

uitbouwen van MPZ tot kenniscentrum gezet. Met 3 nieuwe 
werkgroepen zijn we dit jaar aan de slag. Landelijk komen er 

meer regionale green deals. We kijken er naar uit! 

 

Met een vriendelijke groet, 
Adriaan, Anne, Anne-marije, Désiré en Judith 

MPZ Bureau 
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Vooruitblik: MPZ Inspiratiedag op 23 juni   

Na lange tijd is het goed om elkaar weer te ontmoeten. De MPZ Inspiratiedag op 

donderdag 23 juni gaat in op voorgenomen landelijke stappen voor duurzame zorg vanuit 
zorgverzekeraars, branches en VWS én op successen uit de praktijk.  

 

Een mooie gelegenheid om de draad weer goed met elkaar op te pakken en voor de 

tientallen nieuwe leden om elkaar en de vereniging te ontmoeten.  

 

https://mailchi.mp/de95c7528e67/mpz-nieuwsbrief-mei_2022-5456777?e=aade680ea5#mctoc1
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Start regionale Green Deal in Rijnmond, vervolg in 

regio IJmond  

Na de start in 2022 in Ede, Eindhoven en MRE start 16 juni a.s. ook een regionale Green 
Deal Duurzame Zorg Rijnmond. De DCMR organiseert daarvoor al enkele jaren 

kennisbijeenkomsten voor de zorg en met deze deal gaan allen een stap verder. De deal 

sluit goed aan op het ontzorgingsprogramma van de provincie Zuid-Holland . Hierin krijgen 

organisaties met 10 of minder locaties vastgoed in eigendom een adviseur aangereikt voor 
hulp bij het verduurzamen van het vastgoed. Later meer nieuws over de start.   

 

In regio Haarlem is OD IJmond de kartrekker. 26 april kwam een grote groep instellingen in 

Beverwijk bijeen om over het vervolg van de lopende green deal te praten. Alle intramurale 
zorginstellingen in de regio zijn aangehaakt. Het was na de digitale bijeenkomsten een warm 

weerzien met veel enthousiasme. 

 

MPZ is intussen betrokken bij 14 regionale green deals waar met de Milieuthermometer 

Zorg duurzaamheid concreet wordt vertaald naar de bedrijfsvoering. Zie hier de aanpak.   

 

 

Update MPZ draaiboek Grondstoffen en Afval / oproep 

onderzoek medische disposables 

Wereldwijd neemt de vraag naar grondstoffen toe en worden meer grondstoffen gebruikt 

dan onze aarde kan leveren. Om richting een circulaire economie te gaan moeten we minder 

materiaal gaan gebruiken, beter hergebruiken en recyclen. Hoe kun je hier als zorginstelling 

aan bijdragen? In het draaiboek Grondstoffen en Afval voor de Zorg geven we 
praktische maatregelen om de zorginstelling meer circulair te laten werken. In versie 4 van 

het draaiboek is er nu ook meer aandacht voor de circulaire economie.  

 

MPZ wil dit jaar het aantal medische disposables zien te verminderen. Daarom gaan we de 

bronnen en vragen in kaart brengen en onderzoeken.  

 

 

Nieuwe certificaten Milieuthermometer Zorg  

 

Zilver voor IJsselland Ziekenhuis 
Al twee jaar na het behalen van de bronzen status, heeft het 

IJsselland als eerste ziekenhuis in regio Rijnmond het 

milieukeurmerk Zilver gehaald! Met de stap naar zilver toont het 

IJsselland aan dat duurzaamheid inmiddels in de gehele 
bedrijfsvoering van het ziekenhuis is doorgedrongen: van 

duurzaam vastgoed tot duurzame inkoop, van de keuken tot de 

operatiekamers.  

 
De auditor meldt: "IJsselland Ziekenhuis heeft duurzaamheid op 

indrukwekkende wijze in de organisatie verweven en is wat mij 

betreft een voorbeeld voor andere instellingen." 

 
En zilver voor Surplus uit Breda 

Zorginstelling Surplus uit Breda heeft voor alle woonzorglocaties 

het niveau Zilver behaald op de Milieuthermometer Zorg. Ze zijn 

op alle fronten met duurzaam bezig en ontzettend trots op deze 

https://milieuplatformzorg.nl/acties-activiteiten/regionale-green-deals/
https://milieuplatformzorg.nl/documents/20220504_Draaiboek_Grondstoffen_en_Afval_voor_de_Zorg_V4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DgqbK9VOE5w


 

certificering vanuit MPZ. Op 19 april was de officiële uitreiking 

van de certificaten. 

 

  

 

 

Sumeyye aan de slag voor MPZ  

Sumeyye Kabadayi loopt ter afronding van haar opleiding Farmacie aan de Universiteit 

Leiden komende 2,5 maanden stage bij Milieu Platform Zorgsector/Stimular. Ze gaat o.a. de 

werkgroepen voorlichting & bewustwording en clienten en duurzaamheid een boost geven. 
 

Sumeyye: 

"Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst. Als toekomstige apotheker en 

geneesmiddelexpert geloof ik erin dat ik met mijn achtergrond een waardevolle toevoeging 
kan zijn om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid binnen de zorg. 

Tijdens mijn stage zal ik onder andere aan de slag gaan met het verzamelen van goede 

voorbeelden van communicatie over duurzame zorg binnen de intramurale zorg. Het doel is 

om hiermee een praktische publicatie op te stellen die de zorginstellingen kunnen gebruiken 
voor de communicatie. Daarnaast kijk ik er erg naar uit om in samenwerking met de Groene 

Zorg Alliantie een bijeenkomst over medicijnresten in afvalwater te organiseren." 

 

  

Maak kennis met 

We zijn blij met de komst van de nieuwe MPZ-leden Oktober en Kalorama. Welkom! 

 

Adviseur vastgoed Barbara Swarts vertelt hoe duurzaamheid op het pad van het Brabantse 

Oktober is gekomen: 

https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/zilver-voor-surplus/
https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/zilver-voor-surplus/
https://milieuplatformzorg.nl/nieuws/zilver-voor-surplus/
https://www.zorginoktober.nl/


 

"Vanuit de vastgoedportefeuille ben ik op de snelweg van duurzaamheid beland. Onderweg 

heb ik kennis gemaakt met energie (de stappen van EED en informatieplicht waren al 

gezet), afvalscheiding en vele andere onderwerpen. Enorm veel informatie waarbij het 
ingewikkeld is om de juiste stappen in beeld te krijgen. Samen met mijn collega Meike van 

Hout heb ik een project opgezet voor afvalscheiding op één van onze locaties. Een zichtbaar 

begin om duurzaamheid op de kaart te krijgen. Contact met andere deelnemers van de 

Green Deal Zorg leidde ons naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Green Deal Zorg 
Metropool Regio Eindhoven (MRE) gemeenten. Het voorstel is intern enthousiast ontvangen 

en recentelijk heeft onze raad van bestuur de Green Deal Zorg MRE gemeenten 

daadwerkelijk ondertekend. Ik ben projectleider van de Green Deal en samen met mijn 

collega Meike begeleid ik dit traject binnen onze organisatie. 
Het verduurzamen van onze organisatie wordt gezien als een belangrijk speerpunt. 

Medewerkers zijn heel enthousiast om mee te denken en hun eigen bijdrage hierin te 

leveren. Er is echter ook een aantal maatregelen (voornamelijk op het gebied van vastgoed 

en energie) die een (wellicht grote) investering vragen en dat is echt een enorme uitdaging. 
We zullen echt de juiste keuzes moeten maken. Gelukkig staan we hierin niet alleen en 

kunnen we juist door mee te doen aan het traject van de Green Deal putten uit de 

ervaringen van andere zorginstellingen." 

 
Fysiotherapeut Dorien Scheelen en facilitair adviseur Roy Martini delen hun ervaring met 

duurzaamheid binnen zorginstelling Kalorama in Beek. Beide hebben de ambitie om 

duurzaamheid breed onder de aandacht te brengen bij de bewoners en collega's van 

Kalorama. Hierbij willen ze vanuit verschillende invalshoeken en expertises tot een integrale 
visie en passende aanpak komen. Roy: "Voor ons is duurzaamheid al langere tijd een 

belangrijk thema. Er lopen binnen Kalorama al verschillende initiatieven om te 

verduurzamen. Zo zijn we bijvoorbeeld met verschillende (ver)bouwprojecten bezig en 

geven we opvolging aan de EED rapportages. Momenteel merken we dat het belang van 
duurzaamheid door steeds meer bewoners en collega's van Kalorama wordt onderkend. We 

willen zodoende de losse initiatieven bundelen en samen gericht vervolgen en uitbreiden."  

Dorien: "De grootste uitdaging vormt het creëren van voldoende bewustwording. Ook willen 

we bewoners en collega's faciliteren om op een duurzame wijze te wonen en werken. Daarbij 
gaan we uit van gezamenlijk te bepalen duurzaamheidsambities en een pragmatische 

insteek." 

  

 

 

Klimaatmars 2022: Geen woorden, maar daden! 

 

De grootste gezondheidscrisis is de klimaatcrisis (bron 

WHO) 
 

Op zondag 19 juni organiseert de Klimaatcoalitie de 

Klimaatmars. Een uitgelezen kans voor de gezondheidssector om 

van zich te laten horen. Daarom loopt er ook dit jaar een 
gezondheids- en zorgblok mee, georganiseerd door IFMSA-NL, 

de Groene Zorg Alliantie en Milieuplatform Zorgsector. 

 

Wil je meedenken en/of actief mee-organiseren met ons? Wees 
welkom bij een open brainstormvergadering op dinsdag 17 

mei om 19.30 uur.  Je kunt je hier aanmelden. 

https://www.zorginoktober.nl/actueel/nieuws/nieuws-oktober-tekent-voor-een-beter-milieu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88hDD3dZ6IO-d5lcey0O8qc8KqmJvRjZrxh5GFsHbEM1hQw/viewform
https://www.kalorama.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=DgqbK9VOE5w


 

 

Kun je niet op 17 mei, maar wel geïnteresseerd? Zet 19 juni in 

je agenda en meld je (organisatie) hier aan 

 

 

 

Uitnodiging: webinar VGZ inkoop duurzame zorg 2023 

VGZ en de zorg hebben samen een grote opgave op het gebied van duurzaamheid. De 

zorgverzekeraar neemt je graag uitgebreider mee in haar doelstellingen en organiseert 

daarom op maandag 30 mei van 16.00-17.00 uur het verdiepingswebinar 'Duurzame zorg in 

ons inkoopbeleid 2023'. 
 

VGZ zal toelichten wat zorgaanbieders op het gebied van duurzaamheid kunnen verwachten 

en hoe ze daarbij willen ondersteunen. Het webinar is bestemd voor zorgverkopers 

én zorgprofessionals die zich bezighouden met verduurzaming. Je kunt het volgen via 
deze link.  

 

Meer info over het inkoopbeleid VGZ 

 

 

Wetgeving voor kilometeradministratie   

Na de consultatie van de wetgeving in november 2020 bleef het stil maar nu popt toch het 

ontwerp besluit op voor de kilometeradministratie. Ondernemingen en rechtspersonen met 
100 of meer werknemers moeten jaarlijks een rapportage indienen met gegevens over 

woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit in het kalenderjaar daarvoor. In 2023 op 

vrijwillige basis, een jaar later is het verplicht.  

 

Het gaat om gegevens over 

• het aantal reizigerskilometers voor woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit, 

• de gebruikte reismodaliteiten en 

• de gebruikte brandstof of andere voeding van de motor van het voertuig als gebruik 

wordt gemaakt van een bromfiets, scooter of motorvoertuig. 

Deze gegevens kun je halen uit de eigen boekhouding, personeelsadministratie en via 

een enquête, zoals die bij opstellen van mobiliteitsplannen wordt gebruikt. 

 
RVO vraagt de rapportage op en komt begin 2023 met een elektronische vragenlijst. Naar 

verwachting wordt de wet voor de zomer definitief. Wat dit betekent zal de MPZ 

Werkgroep Vervoer verder uitzoeken.   

 

Kamerbrief en voorstel besluit 

 

https://bit.ly/3vVcBL2
https://bit.ly/3vVcBL2
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDc2MzMxMzAtZDY0Ni00NjY2LTliNDAtN2Y2YmIxMTBlZTVj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522397961b4-4a6f-4301-9720-8de4ac6d75f3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fb09a697-415a-452e-9623-9bb8580c2edf%2522%257d&data=05%7C01%7CZorgManagementsecretariaat%40vgz.nl%7Cfbb3286c1b944311dd9f08da279621c4%7C397961b44a6f430197208de4ac6d75f3%7C0%7C0%7C637865823015005733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DiLCMuVuLtzaIg20pK1yGPZMQdCqqsKOVQV26RefFeY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDc2MzMxMzAtZDY0Ni00NjY2LTliNDAtN2Y2YmIxMTBlZTVj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522397961b4-4a6f-4301-9720-8de4ac6d75f3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fb09a697-415a-452e-9623-9bb8580c2edf%2522%257d&data=05%7C01%7CZorgManagementsecretariaat%40vgz.nl%7Cfbb3286c1b944311dd9f08da279621c4%7C397961b44a6f430197208de4ac6d75f3%7C0%7C0%7C637865823015005733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DiLCMuVuLtzaIg20pK1yGPZMQdCqqsKOVQV26RefFeY%3D&reserved=0
https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/nieuws-en-media/nieuwsoverzicht/duurzame-zorg-speerpunt-in-zorginkoopbeleid-vgz
https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/nieuws-en-media/nieuwsoverzicht/duurzame-zorg-speerpunt-in-zorginkoopbeleid-vgz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/04/19/voorhang-wijziging-van-het-besluit-activiteiten-leefomgeving-en-het-omgevingsbesluit-het-beperken-van-emissies-van-kooldioxide-door-werkgebonden-personenmobiliteit


  

 

Landelijk netwerk de Groene OK  

Het Landelijk netwerk de Groene OK bestaat nu ruim een jaar en presenteerde op 12 april 

aan OK-betrokkenen haar successen over energiebesparing, verminderen afval, reusable-
tenzij, anaesthesia gassen en www.degroeneOK.nl. Duurzaamheid staat nu op de OK-

agenda. 

Bekijk de terugblik-video. MPZ steunde de start van de Groene OK.  

 

 

Gezocht: specialisten ouderengeneeskunde met groen 

hart  

Specialist Ouderengeneeskunde (SO) Anne Roosendaal is op zoek naar andere SO's met een 

groen hart die aan willen sluiten bij een groep hiervoor (vergelijkbaar met de Groene GGZ). 

Ze kunnen zich melden bij info@deklimaatdokter.nl. Heb je een SO met een groen hart in 

je instelling werken? Geef het door. Dank!  

 

 

Gratis inzameling afvalstromen PMD: aanmelden 

vóór 18 mei!  

Interessant!. Tot 18 mei 2022 kunnen zorginstellingen met gescheiden verpakkingsafval zich 

aanmelden voor kosteloze inzameling. De inzameling gaat op 1 januari 2023 in.  

 

Het gaat om gratis gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) 
en/of glas. Zoals verpakkingen die medewerkers, cliënten/patiënten, gasten of 

bezoekers weggooien: drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, plastic flesjes (zonder 

statiegeld), chips- en snoepzakjes, glazen verpakkingen, etc.  

 

Meer informatie & aanmelden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brrFVA0ob44
mailto:info@deklimaatdokter.nl
https://milieuplatform.us9.list-manage.com/track/click?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=25be5ebbaa&e=675a96b880
https://degroeneok.nl/


  

 

EVZ Nieuws: 

 

Onderzoek naar een optimaal binnenklimaat care 

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden 
aan cliënten en medewerkers? TNO gaat dit vanuit het EVZ onderzoeken om zo te komen tot 

een leidraad en programma van eisen voor zorginstellingen én leveranciers.  

 

Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL ondersteunen het project 

inhoudelijk en financieel. Meer informatie. 

 

 

Kennisclip 2: Klimaatverandering en de zorg 

 

In de tweede kennisclip van de driedelige serie over klimaatverandering en de zorg geeft 

Iris Blom uitleg over de impact die klimaatverandering heeft op de gezondheid van mensen. 
Je kunt deze filmpjes gebruiken om je collega’s of bestuur te informeren over de 

achtergrond van de routekaarten-aanpak. 

 

Iris is Liaison Officer bij de World Health Organization voor IFMSA, en vertegenwoordiger 
van 1,3 miljoen studenten geneeskunde wereldwijd. 

 

Alles over de CO2-routekaart  

• Nog geen routekaart opgesteld? Nu moet het echt gebeuren! De branches hebben 

iedereen opgeroepen voor 1 juni a.s. de routekaart in te leveren. 

• De routekaarten worden op sectorniveau samengevat en vormen de basis voor het 

overleg over benodigde steun aan de sector. Bekijk de opname van het CO2-

routekaart-webinar voor care waarin je praktische handvatten krijgt om direct met 
het opstellen van de routekaart aan de slag kunt gaan. De VGN, ActiZ, de 

Nederlandse ggz en het EVZ organiseerden dit webinar. 

• Hoe ver zijn we op de route naar 2050? Bekijk op de kaart van Nederland welke 

zorginstellingen de routekaart hebben ingeleverd en onderweg zijn naar halvering 

van hun uitstoot. Kijk op: Ingeleverde routekaarten Care en Monitoring 

routekaarten Cure 

EVZ-ondersteuningsaanbod: 

• Informatie op de EVZ-website  

• Wegwijzer routekaart care en wegwijzer cure. 

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/onderzoek-optimaal-binnenklimaat-langdurige-zorg/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/kennisclip-gezondheid/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/webinar-starten-met-routekaart-17-februari-handige-links/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/care/ingeleverde-routekaarten/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/cure/monitoring-portefeuilleroutekaarten/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/cure/monitoring-portefeuilleroutekaarten/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/care/wegwijzer-care/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/cure/wegwijzer-cure/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/


 

• Gratis startgesprek “Aan de slag met de routekaart” 

• Antwoorden op veel gestelde vragen  

• Helpdesk EVZ: voor alle vragen 

• Overzicht subsidies & financiële regelingen voor de zorg  

• Ontzorgingsprogramma’s provincies: zeer interessant aanbod voor 

zorgorganisaties in de eerste- en tweedelijn met 10 of minder locaties in eigendom 

(behalve ziekenhuizen). 

 

 

Verdere EVZ berichten: 

• GGz Breburg zet ruimtetemperatuur op 19 graden, daar waar het kan 

Met praktische tips van Maurice Roovers. 

• Wat is nodig om aan te sluiten op een warmte- en koude distributiesysteem 
(WKD) 

Technische, financiële en contractuele zaken komen aan de orde waar een 

zorginstelling rekening mee moet houden. Ook is er een maatregel over 

warmtenetten beschikbaar. 

• Hybride warmtepomp bij woningen en kleine zorggebouwen 

Het inzetten van een hybride systeem voor verwarming kan een zinvolle tussenstap 

zijn bij bestaande bouw op weg naar aardgasvrij.  

• Oproep: Innovatieve en creatieve ontwerp-oplossingen voor isolatie van 

monumenten 
Bij onderhoud en renovatie van monumentale gebouwen speelt beleving een 

belangrijke rol naast functionaliteit. Dat speelt ook bij woon-zorg omgevingen, 

bijvoorbeeld voor ouderenzorg en gehandicapten. Het kan interessant zijn om te 

volgen welke oplossingen uit deze competitie komen. 

 

 

Agenda MPZ 

• 17 mei: webinar Passende Zorg, Radboud UMC 

• 17 mei: brainstormavond voorbereiding Klimaatmars - Zorgblok, online 

• 20 mei: De Jonge Zorgdenktank 2022 ZorgSamenEvent, Jaarbeurs Utrecht 

• 21 mei, De Klimaat Dokter Nascholingsdag voor artsen, Utrecht 

• 23 mei: MPZ-werkgroep verslaggeving 

• 31 me co-workingspace Care, 

• 13-18 juni: Dutch Health Week Jaarbeurs, Utrecht. 

• 16 juni: MPZ-werkgroep Monitoring 

• 19 juni: Nationale Klimaatmars – Zorgblok, Rotterdam 

•   

 

MPZ Kennisbank 

We actualiseren de kennisbank op continue basis en vullen de themadossiers met 

gerelateerde documenten aan.   

 

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/gratis-startgesprek-aan-de-slag-met-de-routekaart/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/veelgestelde-vragen/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/subsidies-financiele-regelingen/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/ontzorgingsprogramma/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/breburg-zet-ruimtetemperatuur-op-19-graden/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/aansluiten-op-een-warmte-en-koudedistributiesysteem/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/aansluiten-op-een-warmte-en-koudedistributiesysteem/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/warmtenetten/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/warmtenetten/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/hybride-warmtepomp-bij-woningen/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/gezocht-ontwerpoplossingen-voor-isolatie-van-monumenten/
https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/gezocht-ontwerpoplossingen-voor-isolatie-van-monumenten/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf88hDD3dZ6IO-d5lcey0O8qc8KqmJvRjZrxh5GFsHbEM1hQw/viewform
https://milieuplatform.us9.list-manage.com/track/click?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=f5fe87ee98&e=675a96b880
https://milieuplatform.us9.list-manage.com/track/click?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=b0600571d2&e=675a96b880
https://mailchi.mp/de95c7528e67/mpz-nieuwsbrief-mei_2022-5456777?e=aade680ea5
https://milieuplatform.us9.list-manage.com/track/click?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=e716a06cbf&e=675a96b880
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZo1Gyoxn7dptmvrz6blcLwuISG5jH6Ci2Bd6u_oC5jRNPag/viewform


 

Nieuwe documenten zijn: 

 

• Draaiboek Grondstoffen en Afval voor de zorg (v4), 

2022, MPZ  

• Format beleid duurzaam bouwen, 2022, MPZ 

• Starterskit Milieuthermometer Zorg RIBW (s.6), 2022, 

MPZ 

• Starterskit Milieuthermometer Zorg Cure (s6), 2022, 

MPZ 

• Rekentool offerte Milieuthermometer Zorg, 2022, MPZ 

• Mappenstructuur voor Milieuthermometer Zorg 

• Inkoopmemo duurzaam inkopen met de 

Milieuthermometer, 2021, MPZ 

• Draaiboek Duurzame Mobiliteit voor intramurale zorginstellingen 

• EPBD III Richtlijnen - MPZ Werkgroep Wetgeving, 2021 

• Commissies van de Groene Zorg Alliantie 

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

 

 

Bezoek onze website  
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Volg ons op LinkedIn 

 

 

 
  

 

 

 

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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https://milieuplatformzorg.nl/documents/20220504_Draaiboek_Grondstoffen_en_Afval_voor_de_Zorg_V4.pdf
https://milieuplatformzorg.nl/documents/20220504_Draaiboek_Grondstoffen_en_Afval_voor_de_Zorg_V4.pdf
https://milieuplatformzorg.nl/documents/Format_beleid_duurzaam_bouwen.docx
https://milieuplatformzorg.nl/documents/MTZ_starterskit_RIBW.zip
https://milieuplatformzorg.nl/documents/MTZ_starterskit_RIBW.zip
https://milieuplatformzorg.nl/documents/MTZ_starterskit_Cure.zip
https://milieuplatformzorg.nl/documents/MTZ_starterskit_Cure.zip
https://milieuplatformzorg.nl/documents/Rekentool_kosten_MTZ_certificering_bE4G7ks.xlsx
https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/handleiding-en-schema/
https://milieuplatformzorg.nl/bibliotheek/inkopen/
https://milieuplatformzorg.nl/bibliotheek/inkopen/
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/acties-activiteiten/groene-zorg-alliantie/
http://www.milieuplatformzorg.nl/
mailto:info@milieuplatformzorg.nl
https://www.linkedin.com/company/mpz-milieu-platform-zorgsector/
http://www.milieuplatform.nl/
https://milieuplatform.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=ec17ed3e77&e=aade680ea5&c=7722deffcc
https://milieuplatform.us9.list-manage.com/profile?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=ec17ed3e77&e=aade680ea5
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=7722deffcc&e=aade680ea5
http://www.milieuplatformzorg.nl/
mailto:info@milieuplatformzorg.nl
https://www.linkedin.com/company/mpz-milieu-platform-zorgsector/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=486f528e00c10d3e96cdf6a87&afl=1
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=486f528e00c10d3e96cdf6a87&id=7722deffcc&e=aade680ea5
https://milieuplatformzorg.nl/bibliotheek/

