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1.  Inleiding.  

  

Stichting Kennemerhart is een maatschappelijk verantwoorde onderneming.  

   

In 2021 heeft Kennemerhart voor de woonzorglocaties Schoterhof, De Rijp, De Blinkert, De 

Molenburg, Meerleven, A.G. Bodaan en opnieuw ook de locaties Janskliniek en Overspaarne het 

bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald. Huis in de Duinen wordt gecertificeerd 

zodra de nieuwbouw is opgeleverd. Het certificaat werd eind september uitgereikt door Adriaan van 

Engelen, directeur Milieuplatform Zorgsector.  

 

Cedric van der Meulen, bestuurslid Kennemerhart: ‘Dat we voor zoveel locaties brons hebben 

gehaald is iets waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. We hebben maar één planeet. 

Kennemerhart zet zich samen met onze medewerkers maximaal in om deze zo goed mogelijk door te 

geven aan de volgende generatie.’  

 

   

  

  

Stichting Kennemerhart is lid van de vereniging Milieu Platform Zorg (MPZ). 

Het milieu en duurzaamheidsbeleid van Kennemerhart is vormgegeven op basis van de thema’s en 

eisen van de Milieuthermometer Zorg van de MPZ. 

 

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:  

  Energie 

  Duurzaam inkopen  

  Duurzaam bouwen  

  Afval  

  Bewustwording  
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2. Routekaart Co2 reductie 
 
Stichting Kennemerhart heeft voor de gehele organisatie een routekaart CO2-reductie opgesteld en in 
2021 ingediend bij de Raad voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). Dit komt voort uit 
afspraken uit het klimaatakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg.  De ingediende routekaart wordt 
beschouwd als een audit en is door de RVO goedgekeurd. 
  
De portefeuilleroutekaart bevat:  

• Voor 10 vestigingen die vallen onder de Informatieplicht (energieverbruik van > 25.000 m3 
aardgas of > 50.000 kWh elektra per jaar):  

• Een heldere planning voor de uitvoering van alle erkende maatregelen energiebesparing 
zorg, mits deze van toepassing zijn en nog niet zijn uitgevoerd.  

• Een planning van niet erkende, maar wel zinvolle energiemaatregelen (terugverdientijd 
langer dan 5 jaar, maar korter dan levensduur).  

  
Dashbord van CO2-routekaart  
Van de portefeuilleroutekaart van de Stichting Kennemerhart ziet voor de gehele organisatie het 
dashboard er als volgt uit:  
  

  
  
Voor de EED-audit geven de gele grafieken het energieverbruik van elektra en gas/warmte en van 
het totaal energieverbruik tussen 2019 en 2050 weer. De meeste energiemaatregelen zijn voor de 
komende 5 jaar ingepland. Daarna volgen de voorziene maatregelen op natuurlijke momenten. Voor 
de maatregelen voor na 2030 is de kennis nu nog beperkt. Het geheel geeft een beeld van het huidig 
besparingspotentieel.  
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3. Energie  

Elektra 2021 

 

 

Elektra vergelijking 2021 – 2020  

Het verbruik was in 2021 6% lager t.o.v. 2020. (doel 2%) 

Energieverbruik op basis van slimme meters (op afstand) via de Energy Check monitor 

Uitlezen op afstand voor A.G. Bodaan begin 2021 nog niet mogelijk. Huis in de Duinen sinds mei 2021 meting offline. 
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Gas 2021 

 

 

Gas vergelijking 2021 – 2020 

Het gasverbruik was in 2021 hoger dan in 2020. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het in 2021 13% 

kouder was.  
Het gasverbruik voor de tijdelijke huisvesting Huis in de Duinen wordt niet op afstand geregistreerd.  

A.G. Bodaan wordt vanaf half juni 2021 gemeten.  
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Totalen Elektra – Gas 2021 

 
Het gasverbruik voor de tijdelijke huisvesting Huis in de Duinen en Rijperduin worden niet op afstand geregistreerd. 
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4. Duurzaam inkopen  

 

 Duurzaamheid heeft haar weg gevonden in onze inkoopcontracten.  

Kennemerhart stelt duurzaamheidsvoorwaarden en eisen aan producten en diensten van 

leveranciers. Om leveranciers te beoordelen – naast hun product of dienst - is een checklist in 

gebruik bij inkopers.  Het komende jaar zal dit samenwerken met ‘duurzame partners’  verder 

ontwikkeld worden.  

 

 

5. Duurzaam bouwen 

 

Kennemerhart streeft naar een duurzame invulling van haar nieuwbouw- en verbouwing projecten. 

Een streven dat ook opgenomen is in ons huisvestingshandboek. En om dit streven waar te maken 

integreren wij zoveel als mogelijk duurzaamheidsaspecten bij planvorming en in bestekken van 

nieuwbouwplannen. De praktijk leert echter wel dat ons streven altijd een onderhandeling is met 

een vastgoedeigenaar. 

 

In 2021 is het Meerjaren Onderhoudsplan verder ingevuld aan de hand van de Energiebesparende 

maatregelen. Hierdoor werken wij aan een verbetering van ons vastgoed waarbij verduurzaming 

vanzelfsprekend is. Energiebesparende acties uit het actieplan 2019-2021 zijn ook opgenomen in het 

MJOP. 

 

  

6. Afval.  

Ons beleid ten aanzien van afval is gebaseerd op het principe van bronaanpak en scheiding en 

hergebruik. Deze Milieuaspecten uit de Green Deal zijn inmiddels opgenomen in contracten met 

afvalverwerkers.  

 

Kennemerhart heeft het afval gescheiden in 22 verschillende soorten afvalstromen.  De komende 

periode streven wij naar een vermindering van deze afvalstromen door onderzoek naar herkomst te 

doen om daarna bronaanpak toe te passen of hergebruik te verbeteren. 

Afval van Kennemerhart is ook huishoudelijk afval van locaties die als ‘huishoudens’ worden gezien. 

Hoewel dit afval geen bedrijfsafval is, zullen wij deze huishoudens wel blijven beïnvloeden.  
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7. Bewustwording  

  

Kennemerhart werkt structureel aan bewustwording bij medewerkers, vrijwilligers, 

bewoners/cliënten. Onze bewustwordingsstrategie is met name gericht door collectieve, eenrichting 

beïnvloeding door middel van communicatiemiddelen, zoals intranet, de website en posters. De 

doelstellingen uit het actieplan zijn wat dat betreft behaald. 

De komende periode willen wij gaan werken aan manieren waarbij medewerkers, vrijwilligers, 

bewoners/cliënten actief meedenken en participeren bij onze aanpak. Hierbij denken wij aan 

presentaties, voorlichting, wedstrijden en acties.  Duurzaamheid wordt verder een agendapunt op 

elk werkoverleg. 

  

  
 
Tot Slot 
 
De Milieuthermometer Zorg is inmiddels aan versie 6 toe. Er zijn nieuwe verplichte thema’s  

bijgekomen die geïmplementeerd moeten worden binnen Kennemerhart. Ook zullen wij nieuwe 

acties moeten benoemen om de komende periode te werken aan een duurzaam Kennemerhart.   


