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1 	AANLEIDING 

1.1 	Green Deal "Nederland op weg naar duurzame zorg" 

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en grondstoffen 

voor catering. Daardoor is er veel winst to behalen. Om de verduurzaming in de zorg to versnellen 

ondertekenden ruim 54 partijen op dinsdag 27 oktober 2015 de Green Deal "Nederland op weg naar 

Duurzame Zorg". De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen en een duurzame 

bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. 

De ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een 

begin hebben gemaal<t met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken 

naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende I<waliteit en afgegeven 

onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijl< maken dat zij werken aan de 

systematische en integrale verduurzaming van hun bedrijfsvoering. 

De Hoogstraat Revalidatie is op 25 november 2016 toegetreden tot de Green Deal "Nederland op 

weg naar duurzame zorg" en heeft Greendeal 2.0 (november 2018) eveneens ondertekend. Met de 

ondertekening van het lokale convenant en de Green Deal werkt De Hoogstraat Revalidatie, samen 

met nog 8 andere Utrechtse zorginstellingen, sinds november 2016 aan de bedrijfsvoering om deze 

to laten voldoen aan de eisen van het Milieuthermometer Zorg. Hiermee draagt De Hoogstraat 

Revalidatie haar duurzame ambitie uit. Tevens biedt dit de mogelijkheid om kennis uit to wisselen en 

zo sneller stappen to zetten richting een duurzame bedrijfsvoering. 

Het maatschappelijk draagvlak voor organisaties, ook zorgorganisaties, zal in toenemende mate 

worden bepaald door de mate waarin die organisaties weten to verduurzamen. De belasting van 

het milieu, in de breedste zin van het woord, is mondiaal een bedreiging geworden voor de 

I<waliteit van onze samenlevingen. In het nieuwe beleid van De Hoogstraat zal het verkleinen van 

onze ecologische voetafdruk een grotere plek innemen bij alle investeringsbeslissingen. Het besluit 

van medio 2017 om (bijna) het volledige wagenpark van De Hoogstraat Revalidatie en 

Orthopedietechniek to vervangen door volledig elektrisch aangedreven auto's is een mooi 

voorbeeld van onze nieuwe duurzaamheidsagenda. 

(beleidsnota 2018-2021 De Hoogstraat Revalidatie en Orthopedietechniel<) 

Sinds 15 juli 2015 is ool< in Nederland de Europese Energie Efficiency Directive (EED) van kracht. De 

vertaling van deze wetgeving heet de Energie Efficientie Richtlijn (EER). De EER verplicht grote 

bedrijven (> 250 fte, of > 50 miljoen euro omzet en > 43 miljoen euro balanstotaal) om iedere 4 jaar 

een energieaudit uit to laten voeren. 

1.2 	EED 

De Hoogstraat Revalidatie heeft ruim 500 medewerkers en is dus EED-plichtig. De Hoogstraat 

Revalidatie wil aan de EED voldoen door de Milieuthermometer Zorg to implementeren. In de 

Milieuthermometer Zorg wordt op een dusdanige manier aandacht aan energie en energie-audit 

besteed, dat deze door de overheid (RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) 

gezien wordt als een acceptabele invulling van de EED-auditplicht. 
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2 	DOELSTELLINGEN 

De gezondheidswinst van patienten is de belangrijkste doelstelling van ons werk. We zijn trots op onze 

samenwerking met een bank die begrijpt dat het die winst is die ons drijft. Triodos Bank en 

De Hoogstraat Revalidatie hebben elkaar gevonden in de ambitie om bij to dragen aan levenskwaliteit 

en menselijke waardigheid en aan een gezond milieu en duurzame ontwikkeling. Dat laat onverlet dat 

wij verantwoordelijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering waardoor geld dat ons wordt 

toevertrouwd om to bouwen en to werken, zichtbaar bijdraagt aan 'positieve maatschappelijke, 

ecologische en culturele veranderingen' (=missie van Triodos Bank). 

(beleidsnota 2018-2021 De Hoogstraat Revalidatie en Orthopedietechniek) 

Onze ambitie 

Wij willen wat moeilijk gaat toch mogelijk maken zodat kinderen en volwassenen die bij ons 

revalideren hun beperkingen overwinnen en naar hun voile vermogen mee kunnen doen in de 

maatschappij. 

De Hoogstraat Revalidatie biedt een optimale ondersteuning aan die vraag van de client waarbij 

ieders persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staan. 

Bij veel van de activiteiten van De Hoogstraat Revalidatie wordt energie en grondstoffen gebruikt en 

ontstaan afval en emissies. De Hoogstraat Revalidatie wil dit tot een minimum beperken. CO2-

reductie, ofwel energie besparen en duurzame energie gebruiken, heeft daarbinnen hoge prioriteit 

vanwege de urgentie bij to dragen aan klimaatbeleid. Dat concretiseren we in de volgende 

doelstellingen: 

• De Hoogstraat Revalidatie streeft ernaar om in 2019 het bronzen niveau van de 

Milieuthermometer Zorg to behalen. 

• De Hoogstraat Revalidatie streeft ernaar om in 2020 het zilveren niveau van de 

Milieuthermometer Zorg to behalen. 

• De Hoogstraat Revalidatie streeft ernaar binnen 3 jaar de gebouw gebonden CO2-uitstoot 

met 20% to verlagen. 

2.1 	Milieuthermometer Zorg 

De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame 

bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Thema's die met de Milieuthermometer Zorg aan bod komen 

zijn: energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering en voeding, 

reiniging, vervoer, inkoop, vastgoed, groenbeheer, papier en textiel. 

Leidinggevenden die met de Milieuthermometer werken geven aan dat het instrument focus geeft 

voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Het zet de neuzen van de medewerkers binnen 

de instelling dezelfde kant op. De meeste maatregelen kunnen opgepakt worden binnen bestaande 

taken en/of plannen. Door op het juiste moment rekening to houden met duurzaamheid gaat het in 

een keer goed en bespaart de instelling tijd en kosten. 
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Met de Milieuthermometer heeft De Hoogstraat Revalidatie beschikking over een handzaam 

instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel to verbeteren en concreet aantoonbaar 

to maken voor personeelsleden, clienten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, 

gemeenten en bevoegd gezag. 

• Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving. 

Het betreft het nemen van extra maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. Zo vormt 

het de basis van een praktisch milieuzorgsysteem. 

• Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt o.a. het thema duurzaam inkopen en 

duurzaam vastgoed mee. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee to winnen is. De 

kennis hoe dat aan to pakken is de laatste jaren sterk gegroeid. Commitment van de directies 

is vanaf dit niveau steeds belangrijker. 

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ en haar leden in samenwerking met Stichting 

Milieukeur (SMK). 

De Hoogstraat Revalidatie heeft in beeld gebracht: 

1. Hoe ver ze is met het uitvoeren van milieu- en duurzaamheidsmaatregelen; 

2. Hoe groot haar CO2-footprint is. 

2.2 	Milieu en duurzaamheidsmaatregelen 

Sinds het 3e kwartaal 2018 maakt de voortgang aan het voldoen aan de Milieuthermometerzorg 

onderdeel uit van de managementrapportage aan de Raad van Bestuur. Sinds het 4e kwartaal 2018 

vindt de beoordeling plaats aan de hand van het schema <SchemaMTZ nieuwe set brons>. Hiermee is 

de verankering een feit. 

Op dit moment ]open er diverse acties om to voldoen aan het keurmerk op het gebied van afval, 

mobi]iteit, energie en groenbeheer. 

2.3 	CO2-Footprint 

De Hoogstraat Revalidatie heeft een CO2- 

footprint opgesteld op basis van de 

onderwerpen elel<triciteit, brandstof & 

warmte, water en afval m.b.v. de 

Milieubarometer. In 2017 is in totaal 2018 

ton CO2 uitgestoten. 

Het figuur hiernaast toont de procentuele 

verde]ing weer van de CO2-emissie over 

de verschillende thema's. 

CO2-Footprint 2017 

 

 

■ Elektriciteit 	■ Warmte 

■ Drinkwater 	■ Woon-werkverkeer 

■ Zakelijk verkeer 	La  Kantoorpapier 
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3 	WERKWIJZE 

In een actielijst houden we onze actuele stand van zaken bij voor iedere eis van de 

Milieuthermometer Zorg. Deze actielijst wordt gevormd door twee sub-actielijsten, namelijl<: 

• Algemeen; 

• Locatie De Hoogstraat Revalidatie, Rembrandtkade 10 

In deze actielijst houden we ook bij wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wat de planning is 

om een actie op to pal<I<en. Deze actielijst wordt tevens gebruikt om de gemeente Utrecht op de 

hoogte to houden van de stand van zaken en de actielijst wordt gebruikt in de werl<groep met de 

andere 8 zorginstellingen. 

Om onze ambitie to realiseren is inzet van alle gebruikers van de locaties nodig. Dit zijn naast de 

medewerkers De Hoogstraat Revalidatie ook de vrijwilligers, revalidanten, bezoekers, leveranciers, 

sporters en huurders. Duurzaamheid en de manier van denken die hierbij hoort zal hiermee ingebed 

worden in de genen van de organisatie. De gedetailleerde acties nemen we jaarlijl<s op hoofdlijnen 

over in de jaarplannen. De milieucoordinator is hiervoor verantwoordelijk en overlegt met anderen 

die betrokken zijn bij de uitvoering hierover. 
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4 	SPEERPUNTEN VOOR NIVEAU BRONS EN ZILVER 

Naast verplichte eisen dient De Hoogstraat Revalidatie ook to voldoen aan 15 extra eisen om het 

bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg to behalen en 20 extra eisen om het zilveren niveau 

to behalen. Die mogen zelf gekozen worden uit zo'n 60 keuze-eisen. De Hoogstraat Revalidatie kiest 

hier voor to focussen op 5 thema's: 

1. Energie 

2. Afval 

3. Inkoop 

4. Vastgoed 

5. Voorkomen voedselverspil ling 

4.1 	Energie 

De Hoogstraat Revalidatie streeft ernaar om een energiebespa ring ten opzichte van peiljaar 2018 van 

10% tot 2022 to realiseren. Om dit doel to kunnen bereiken zal een energiebesparingsplan worden 

opgesteld, naar welke vervolgens gehandeld wordt. 

4.2 	Afval 

De Hoogstraat Revalidatie werkt naar een circulaire denkwijze. Een eerste stap hierin is voorkomen 

van afval en uitbreiden en verbeteren van afvalscheiding binnen de organisatie. Om dit doel to 

kunnen bereiken zal een afvalpreventieplan worden opgesteld aan de hand van het format MPZ Zorg 

naar welke vervolgens gehandeld wordt. 

4.3 	Inkoop 

De Hoogstraat Revalidatie zal bij de inkoop van producten en/of diensten rekening houden met de 

duurzaamheidsaspecten. In 2019/2020 zal samen met de afdeling Inkoop gel<eken worden op welke 

wijze we hier gevolg aan kunnen geven. 

4.4 	Vastgoed 

De Hoogstraat Revalidatie zal bij huur, nieuwbouw en verbouw van vastgoed rekening houden met 

duurzaamheidsaspecten. 

4.5 	Voorkomen voedselverspilling 

Binnen de voedingsdienst zal worden bel<eken op welke wijze we I<unnen voorkomen dat er voedsel 

verspilt zal worden. In de tweede helft van 2019 wordt gestart met het project "Herijking van het 

voedingsbeleid". Hierin zal het voorkomen van voedselverspil ling een van de actiepunten zijn. 
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5 	FINANCIELE ASPECTEN 

Een aantal eisen behoeven een financiele investering. Dit kunnen zowel organisatorische als 

wettelijke eisen zijn. Een bijzondere groep eisen verplicht vanuit de wet Milieubeheer zijn de 

zogenaamde erkende maatregelen. I<enmerkend is dat deze eisen zich binnen 5 jaar of minder 

terugverdienen. In de checklist "Energiemaatregelen ziekenhuizen 2018" wordt de status 

bijgehouden. Eisen die een natuurlijk vervangingsmoment kennen worden in het MJOP opgenomen 

dat in 2019 wordt opgesteld. De Hoogstraat Revalidatie zal to allen tijde de erkende maatregel 

beoordelen op haalbaarheid. 

Investeringen met een terugverdientijd van > 5 jaar, zullen per casus beoordeeld worden. 
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