Samen kleuren wij Kennemerhart groen

Green Deal en Milieuthermometer Zorg
Inleiding
Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden steeds belangrijker voor
de zorg. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ).
Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat
kosten bespaard worden. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de zorgsector, door
de leden van de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting
Milieukeur (SMK). De criteria van de Milieuthermometer zijn mede
afgestemd op de Green Deal ‘Duurzame bedrijfsvoering in de zorg 2.0’
welke door de Raad van Bestuur van Kennemerhart is.
Kennemerhart is lid van de vereniging MilieuPlatform Zorg (MPZ).

Waarom de Milieuthermometer Zorg
Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame
bedrijfsvoering waar. Het bestuur krijgt de beschikking over een handzaam instrument om de
milieuprestatie en milieuzorg aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten,
bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.
Wat is de Milieuthermometer Zorg
Het instrument bestaat uit een schema met ruim 100 maatregelen waarvan er voor een
certificaat brons 43 verplicht zijn te volbrengen en een 12 extra naar keuze. Deze
maatregelen zijn onderverdeeld in 18 thema’s:
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Milieu- en energiemanagement
Energie
Water
Afvalwater
Bodem
Lucht
Afval
Hinder
Gevaarlijke stoffen
Catering en voeding
Reiniging
Schoon en zuinig vervoer
Inkoopbeleid
Vastgoed/verbouw/renovatie
Groenbeheer
Papier
Textiel
Innovatie
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De Milieuthermometer Zorg biedt
✓
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Een nulmeting die inzicht geeft in de prestatie op het gebied van milieuzorg;
Het startpunt voor integraal milieubeleid met concrete doelen;
Een actieplan met belangrijke en eenvoudige maatregelen;
Een certificaat dat specifiek voor de zorginstelling ontwikkeld is en dus concreter dan
algemene milieuzorgsystemen als ISO 14001;
✓ Goede PR en een duurzaam imago voor de instelling.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de Milieuthermometer is extra milieuwinst, kosten besparen,
professionele aanpak, tijd besparen, structuur en goede interne borging.
De Milieuthermometer geeft tevens de bestuurders inzicht en de mogelijkheid om de
instelling te profileren.

Het keurmerk
Het keurmerk is verdeeld in niveaus brons, zilver en goud. Tenminste elke drie jaar wordt het
MTZ schema geactualiseerd. Certificering wordt voor een periode van 3 jaar afgegeven, het
eerste jaar een uitgebreide keuring, het 2e en 3e jaar een lichtere controle.
Kennemerhart gaat in eerste instantie voor brons, zoals de meeste
deelnemende zorginstellingen. Alle intramurale zorglocaties en het
hoofdkantoor zullen over een tijdsperiode worden voorbereid voor
een certificeringsaudit. Dit is een omvangrijke klus en zal de nodige
inspanningen vergen van alle afdelingen binnen Kennemerhart.
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