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Voorwoord.
We leven in een prachtige wereld. Daar mogen we van genieten, maar we hebben evengoed de
verplichting er voor te zorgen, of anders gezegd: niet alleen nemen, maar ook geven; reciprociteit en
goed rentmeesterschap. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een kernwaarde van
Kennemerhart. Deze komt niet alleen terug in de sociale betrokkenheid bij de zorg in de regio.
Kennemerhart wil ook bouwen aan een mooie, duurzame wereld. Duurzaamheid als maatstaf voor
beleid en (financiële) afwegingen. Beslissingen baseren op de vraag: is het goed voor de relatie
tussen mens en planeet?
Duurzaamheid gaat over cultuur. Het integreren van people, planet en profit en de circulaire economie
in de bedrijfsvoering van Kennemerhart vraagt niet alleen om een organisatieverandering, mindshift
en gedrag zullen ook moeten worden aangepast. Kennemerhart heeft tien woonzorgcentra, diverse
behandelcentra en meerdere dag- en ontmoetingscentra en biedt diensten op het gebied van wonen,
(thuis)zorg en welzijn aan mensen die ouder worden of ouder zijn. Bij veel van onze activiteiten wordt
water, energie, grondstoffen, voedsel en transport gebruikt en ontstaan afval en emissies. Wij hebben
vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid de Green Deal Zorg ondertekend. Kennemerhart wil
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voordeel: milieuwinst en tegengaan van verspilling gaan
vaak gepaard met kostenreductie.
Voor de korte termijn ligt de focus op maatregelen voor verduurzaming van onze zorg en
dienstverlening en ons vastgoed. Om de mensen mee te krijgen en hen de noodzaak tot verandering
te laten inzien is Kennemerhart in 2019 een communicatiecampagne gestart gericht op de door
Kennemerhart gestelde prioriteiten en gekozen vertaling m.b.t. duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Medewerkers, bewoners, mantelzorgers en bezoekers worden daarmee
geïnformeerd en uitgenodigd over het ondersteunen van die bijdrage aan een duurzamere omgeving.
Afvalscheiding, groen vervoer, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, duurzame inkoop, voorkomen
van verspilling en medicijnresten in water, sturen op energieverbruik, zijn allemaal voorbeelden van
maatregelen die zijn op twee locaties zijn ingevoerd en positieve uitwerking hebben op alle andere
locaties. Bij de keuze voor partners is gekeken naar hun duurzaamheidsambities. En bij renovatie en
(ver)nieuwbouwplannen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie en grondstoffen en
streven we naar een gezond makende leefomgeving en optimale duurzaamheid.
In 2020 zijn onze locaties Janskliniek en Overspaarne na de jaarlijkse her-audit, weer voor een jaar
gecertificeerd voor de Milieuthermometer zorg niveau brons. Het doel voor de komende jaren is het
behalen van het bronzen niveau voor alle locaties van Kennemerhart.
11 februari 2021

C. van der Meulen
Raad van Bestuur
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1.

Inleiding.

Kennemerhart wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2018 is Kennemerhart gestart met
duurzaam ondernemen. Projectmatig is daarbij toegewerkt naar het kunnen certificeren van twee
locaties (Janskliniek en Overspaarne) op het niveau brons in 2019.
Daar waar mogelijk was duurzaam ondernemen (en daarmee de aandachtspunten van de Green
Deal) reeds geborgd in de reguliere bedrijfsvoering.
Zo zijn bij het herzien van de contracten in het kader van de inkoopoptimalisatie de voorwaarden van
Green Deal als voorwaarde meegenomen voor de offerte-uitvraag.

Met de uitvoering van de Milieuthermometer zorg zijn de aandachtspunten in 2020 voor
verduurzaming van de bedrijfsvoering van Kennemerhart verder doorgevoerd.
Duurzaam ondernemen biedt kansen. Kansen voor de omgeving. Kansen voor medewerkers. En
kansen voor een financieel gezonde organisatie. Ook onderscheidend vermogen en een sterk imago
op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn pluspunten.
In dit jaarverslag is beschreven hoe Kennemerhart in 2020 het milieu en duurzaamheidsbeleid verder
heeft geïmplementeerd. Hierbij is aangesloten bij de thema’s en eisen genoemd in de
Milieuthermometer Zorg. Kennemerhart had zich tot doel gesteld om de reeds gecertificeerde
zorglocaties weer voor een jaar certificeren voor het bronzen niveau, dit is op 8 december 2020
gerealiseerd. Vanwege de corona hectiek en beperkingen is de certificering voor het niveau brons van
de overige zorglocaties doorgeschoven naar 2021. (mede afhankelijk van nieuw- en
verbouwprojecten)
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2.

Organisatie.

De Kennemerhart organisatie:
Kennemerhart biedt (2020) vanuit woonzorgcentra en verpleeghuizen, diverse behandelcentra en
meerdere dag- en ontmoetingscentra diensten op het gebied van wonen, dagopvang, (thuis)zorg en
welzijn aan mensen die ouder worden of ouder zijn.
Met 2000 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en 750 vrijwilligers bieden wij een breed scala
aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in Kennemerland.
Kennemerhart stelt de eigen regie van de cliënt centraal. Medewerkers en vrijwilligers gaan bij de
voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening uit van de vragen, wensen, mogelijkheden en
levenssfeer van de cliënt en diens verwanten. De mens staat voorop, niet de ziekte. Hierbij zijn de
waardigheid, trots, privacy en participatie van de cliënt onze uitgangspunten. Wij zoeken actief naar
mogelijkheden om de zorg en het woonplezier verder te verbeteren en voeren de dialoog op basis van
gelijkwaardigheid. De vraag van de cliënt toetsen we met compassie en professionaliteit.
Kennemerhart heeft 10 intramurale locaties in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort en
behandelcentra, dagopvang en wijkzorg.
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3.

Milieubeleid.

Duurzaam ondernemen biedt kansen voor de omgeving, medewerkers, cliënten en voor een financieel
gezonde organisatie. Daarom hecht Kennemerhart waarde aan duurzaamheid. Ook het
onderscheidend vermogen en een sterk imago op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn
pluspunten.
In het milieubeleid is beschreven hoe Kennemerhart omgaat met milieu en duurzaamheid. Hierbij
wordt aangesloten bij thema’s genoemd in de Milieuthermometer Zorg. De Milieuthermometer Zorg is
een instrument waarin milieu- en duurzaamheidscriteria zijn beschreven die zijn toegespitst op
zorginstellingen en kent drie certificeringsniveaus: brons, zilver en goud. Kennemerhart heeft zich tot
doel gesteld om in 2021 alle zorglocaties te certificeren voor het bronzen niveau van de
Milieuthermometer Zorg. (mede afhankelijk van nieuw- en verbouwprojecten)
De locatie Anton Pieckhofje te Haarlem ontbreekt in de overzichten in dit verslag, omdat deze locatie
eigendom is van Ymere en de bewoners rechtstreeks huren van Ymere. Kennemerhart verleent wel
24/7 zorg aan de bewoners en zal waar mogelijk duurzaamheid bevorderen. Deze locatie wordt begin
2021 beëindigd.
De Milieuthermometer Zorg biedt een duidelijk overzicht van relevante processen waarbij normen zijn
vastgesteld. Om te voldoen aan deze eisen heeft Kennemerhart onderstaande criteria als
speerpunten benoemd:
✓
✓
✓
✓
✓

Duurzaam inkopen
Duurzaam bouwen
Energie
Afval
Bewustwording

Uitreiking (16-1-2020) van de bronzen certificaten voor de locaties Janskliniek en Overspaarne door Adriaan van
Engelen (directeur MilieuPlatform Zorgsector) aan Robbert Berkhout (Wethouder voor Duurzaamheid, Klimaat,
Milieu, Mobiliteit en Economie van de gemeente Haarlem).
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4.

Energie.

Energieverbruik is een grote kostenpost in de begroting. Daarnaast is aan het produceren en het
verbruik van energie een hoeveelheid CO2 emissie gekoppeld. CO2 is nadelig voor het milieu en
draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Het stroom en gas verbruik van de intramurale locaties van Kennemerhart verschilt sterk. Dit heeft te
maken met de omvang van de locatie en het bouwjaar. De oudere panden zijn vaak minder goed
geïsoleerd, anderzijds zijn de installaties van de recentere gebouwen energie zuiniger.
In het MJOP zijn energiebesparende maatregelen opgenomen om hier in de komende jaren
verbetering in te brengen. In geval van nieuwbouw zullen alle energiebesparende maatregelen direct
worden meegenomen en zal volgens de BENG eisen worden gebouwd.
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Energieverbruik reductie en dus CO2 reductie heeft daarom in meerdere opzichten een positief effect.
Kennemerhart streeft naar het terugdringen van de hoeveelheid gebruikte energie.
Hiervoor zijn voor de komende jaren een aantal aandachtgebieden geformuleerd:
1. Verlichting vervangen door LED
o Bestaande niet energiezuinige verlichting wordt vervangen door LED verlichting
2. Energiezuinige apparatuur aanschaffen A+++
o Wasmachines en drogers worden bij vervanging met energielabel A+++ aangeschaft
3. Voorlichting met betrekking tot energie besparen
o Er zijn inmiddels verschillende posters met besparingstips gemaakt en verspreid
4. Isolatie van leidingen en appendages
o Op meerdere locatie zijn de appendages reeds geïsoleerd, de overige zijn in het
MJOP opgenomen
5. Inkoop groene energie
o In 2020 is 10% van het totaal inkoop omgezet naar erkende groene stroom
6. Aanschaf van zonnepanelen
o In 2020 is voor de locatie Janskliniek en Janshofje subsidie aangevraagd voor het
plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Het verbruik van stroom en gas laat in 2020 t.o.v. 2018 en 2019 een daling zien. Of dit alleen is toe te
wijzen aan de besparende maatregelen is niet helemaal zeker, omdat ook de weersinvloeden per jaar
verschillen.
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5.

Water.

Het waterverbruik is per locatie o.a. afhankelijk van de omvang van het pand en het aantal
personeelsleden en cliënten. Warme zomers hebben ook invloed op het waterverbruik.
Door middel van informatie posters geeft de Kennemerhart tips over het zuinig en verantwoord
omgaan met water. Ook door een meldsysteem voor storingen en defecten zoals lekkende kranen,
wordt het onnodig verspillen van water voorkomen.

De gegevens over 2020 van Bodaan en Huis in de Duinen waren nog niet beschikbaar.
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6.

Afval.

Het beleid ten aanzien van afval van Kennemerhart is gebaseerd op het aan de bron verminderen,
sorteren en hergebruik. In de nieuwe contracten met de afvalverwerkers worden milieuaspecten uit de
Green Deal opgenomen. Bovendien wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van afvalscheiding en
afvalverwerking.
Afvalpreventie
Kennemerhart streeft er naar de hoeveelheid reststoffen te verminderen. Daarbij wordt met name
gekeken naar de meest milieubelastende afval- en reststoffen en wordt actief gezocht naar mogelijke
vervanging door minder milieubelastende stoffen.
Zo wordt aan leveranciers gevraagd dubbele verpakkingen achterwege te laten en niet mee te
zenden. Daar waar mogelijk wordt verpakkingsmateriaal weer teruggezonden met het transport van
leveranciers. Bijvoorbeeld de wikkelfolie om de wascontainers van het wasbedrijf. Plastic bakjes,
roerstaafje en rietjes worden vervangen door duurzame producten van bijvoorbeeld bamboe.
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Verbeterde afvalscheiding
Juiste scheiding van afval levert schonere afvalstromen op. Dit spaart grondstoffen en energie uit
omdat afval in veel gevallen weer als grondstof gebruikt kan worden. Zodoende wordt onnodige
belasting van het milieu voorkomen. Teneinde deze informatie goed onder de aandacht van
medewerkers, vrijwilligers en bewoners te brengen is een ‘afvalwijzer’ ontwikkeld, waarop wordt
aangegeven welk soort afval op welke wijze moet worden ingezameld. De afvalwijzer hangt o.a. bij de
afvalinzamelpunten aan de wand.
Kennemerhart heeft het afval gescheiden in 22 verschillende soorten afvalstromen.
De registratie van de alle afgevoerde hoeveelheden afval is helaas nog niet altijd goed mogelijk. Dit
komt enerzijds door de overstap naar andere afvalverwerkers en de beperkte rapportage van de afval
volumes naar afvalsoort. Anderzijds wordt op sommige locaties met name het restafval in de
ondergrondse containers van de gemeente gestort, omdat de woningen van deze locaties als gewone
‘huishoudens’ worden gezien (het restafval is daarom geen bedrijfsafval).
Er zijn hierdoor geen volledige grafieken te genereren met alle hoofdafvalstromen van alle intramurale
locaties.

7.

CO2 emissie.

De CO2 emissie door de intramurale locaties van Kennemerhart is in onderstaande grafiek
weergegeven. Door het toepassen van de erkende energiebesparende maatregelen zal in de
komende jaren de CO2 emissie gereduceerd moeten worden. Voor het jaar 2030 staat een CO2
reductie van -49% gepland en voor 2050 is het streven -95%.

In de bovenstaande grafiek is te zien dat de nieuwere gebouwen (Meerleven, Huis in de Duinen/
tijdelijk gebouw) minder CO2 emissie geven dan gebouwen van oudere datum (Schoterhof, De Rijp).
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8.

Duurzaam inkopen.

Onder duurzaam inkopen verstaat Kennemerhart het toepassen van milieu- en sociale aspecten
(onder andere geen kinderarbeid, geen uitbuiting van werknemers) in alle fasen van het inkoopproces.
Het doel is dat dit leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze
milieu- of sociale aspecten voldoet.
Eén van de doelstellingen van het Strategisch Inkoopbeleid Kennemerhart is ‘stimulering van
duurzaamheid’. Dit houdt in dat duurzaamheid een rol speelt in alle fasen van het inkoopproces.
Kennemerhart deelt het tactische inkoopproces in drie fasen in: Specificeren, Selecteren en
Contracteren.
In de voorbereiding wordt de inkoopbehoefte gespecificeerd in een programma van eisen
en wensen, samen met de interne klant en andere betrokkenen.
Onderdeel van de voorbereiding is het opnemen van een programma van eisen MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in het offertetraject en het vragen van bewijsmiddelen ter
verificatie van deze criteria.
Daarnaast kunnen er milieu prestatie-indicatoren worden opgenomen in het contract. Bij leveranciers
die onderworpen worden aan de leveranciersbeoordeling kunnen deze milieu prestatie-indicatoren
onderdeel uitmaken van de jaarlijkse of tweejaarlijkse beoordeling.

9.

Duurzaam bouwen.

Binnen de vastgoedstrategie van Kennemerhart wordt een integrale afweging gemaakt op de
aspecten markt, kwaliteit, financiën, personeel en duurzaamheid.
De systematiek die wordt gehanteerd bij invulling van het aspect duurzaamheid is als volgt:
Op het moment dat de nieuw- of verbouw plaats gaat vinden, wordt per aspect onderzocht wat de
meest duurzame optie is op dat moment. Deze optie wordt in de integrale afweging van de aspecten
markt, kwaliteit, financiën, personeel en duurzaamheid meegenomen. In veel gevallen blijkt dat een
duurzame optie in aanschaf duurder is, maar berekend over de levensduur van het product financieel
gunstiger is.

Onderhoud en vervanging
In het Meerjaren Onderhoudsplan is beschreven op welk moment onderdelen, systemen of installaties
onderhouden of vervangen dienen te worden. Op het moment dat het onderhoud of de vervanging
daadwerkelijk gaat plaatsvinden wordt een programma van eisen Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen opgesteld.
Hiermee wordt het onderwerp MVO (waaronder milieu) - naast de terugverdientijd - een wegingsfactor
op basis waarvan wordt besloten welke optie wordt ingezet. Door het programma van eisen op te
stellen op het moment van vervanging wordt altijd uitgegaan van de meest recente stand der techniek.

Samen kleuren wij Kennemerhart groen

Pagina 12 van 13

Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2020
Kennemerhart

10.

Communicatie en bewustwording

Kennemerhart werkt structureel aan bewustwording bij medewerkers, vrijwilligers, bewoners/cliënten.
Hierbij is aandacht voor milieu en duurzaamheidverantwoord werken. De diverse
communicatiemiddelen van Kennemerhart worden hierbij ingezet, zoals intranet, de website en
posters.
Periodiek verschijnen artikelen in de communicatiemedia over milieu en duurzaamheid waarin
medewerkers, vrijwilligers, bewoners/cliënten en bezoekers worden geïnformeerd over energiebewust
werken en -verblijven binnen Kennemerhart.
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