Gamechanger

De zorg moet aan de bak om
de abstracte afspraken uit het
Klimaatakkoord te vertalen naar
concrete verduurzaming. Dus
zorgbestuurders opgelet! ‘Want de
Green Deal Zorg 2.0 die in oktober
2018 werd ondertekend, is niet
vrijblijvend’, zegt Léon Wever,
programmadirecteur verduurzaming
zorg op het ministerie van VWS.

Zorgbestuurders
opgelet! De Green Deal
Zorg 2.0 is een feit
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‘Duurzame oplossingen
moeten uit de zorginstellingen
zelf komen, dat werkt beter dan
met handhaving en sancties’

De Green Deal 2.0 volgt die van 2015 op.

Is die ambitie gehaald?

lingen en acties voor zorgaanbieders.

stellingen concreet benoemt.

vrijwel CO₂-neutraal zijn en in 2030

Met de eerste Green Deal spraken de

‘Hoewel er in een paar jaar tijd veel is

Maar dan wel liever als een positief

‘De zorgsector kiest vier speerpunten.

moet 49 procent op CO₂ zijn bespaard.’
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bereikt (zie kader), vooral wat betreft

duwtje in de rug dan door handhaving

CO₂-reductie, circulaire economie,
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het duurzaamheidsbewustzijn binnen de

en sancties. Want de meeste kans op

terugdringing van medicijnresten in

van de overige zorgaanbieders zou zijn

zorgsector, is er nog veel winst te boe

succes zie ik als de initiatieven voor

afvalwater en een gezonde leefomge

onverdeeld enthousiast?

gestart met de systematische verduur

ken, zegt Wever. ‘De ‘oude’ Green Deal

duurzame oplossingen uit de zorg

ving binnen en buiten het gebouw van de

‘Het zal geen verrassing heten dat niet

zaming van hun bedrijfsvoering. Hier

loopt af, maar de problematiek bestaat

organisaties zelf komen.’

zorginstelling. Dit betekent dat we de

iedere zorgbestuurder staat te sprin

voor moest worden toegewerkt naar

nog altijd en het Klimaatakkoord vraagt

zorgaanbieders uitdagen om dit binnen

actie. ‘Daarom was het tijd voor een op

Vier speerpunten

gen. Hiermee vormen ze geen uitzonde

een betrouwbaar integraal duurzaam

hun bedrijfsvoering goed te gaan rege

ring op de maatschappelijke discussie

heidskeurmerk.

volger: Green Deal Zorg 2.0. Deze moet

Volgens Wever is het goede aan de

len. De doelstellingen van de Klimaatwet

over verduurzaming. De primaire taak

leiden tot concrete, meetbare doelstel

Green Deal Zorg 2.0 dat deze de doel

zijn helder. In 2050 moet Nederland

van de zorg is mensen verzorgen en be

En de zorgaanbieders zijn
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Léon Wever
Functies:
• D
 irecteur speciale projecten,
ministerie van VWS (program
madirecteur verduurzaming,
programmadirecteur aanpak
complexe zorgvragen)
Vorige functies:
• D
 irecteur Jeugd, directeur
Financieel-Economische
Zaken, directeur Geneesmid
delen en Medische Techno
logie, ministerie van VWS

Resultaten sinds Green Deal 2015
• Ruim

150 partijen sluiten zich aan.

• Er
 komt een standaard voor het monitoren van afvalproductie,

water- en energieverbruik.
• Nulmeting

binnen cure & care: aandacht voor duurzaamheid

bestaat bij veel instellingen, maar bij nog meer ontbreekt deze.
• Er
 wordt gewerkt aan een integraal keurmerk voor duurzame

bedrijfsvoering.
• Tientallen

bestuurders denken mee over hun rol bij het thema

en voeren de dialoog.
• Najaar

2017: het ministerie van VWS en de zorgkoepels

bereiden extra inspanningen op het gebied van verduurzaming
voor, vooruitlopend op de Green Deal 2.0.
• Medio

2018: de zorgsector doet mee met het Klimaatakkoord en

spreekt af routekaarten te maken voor verduurzaming van de zorg.
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dat natuurlijk weer een uitgelezen mo

beginnen is er groot draagvlak voor ver
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Welke rol speelt Intrakoop?
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de verduurzaming vanzelfsprekender
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hun een vervuilende reis naar en van het
ziekenhuis. Zie bijvoorbeeld de ontwik
kelingen rond de herverdeling van taken

8

Doe je mee aan het verduurzamen van de zorg?
Bekijk de video op intrakoop.nl/greendeal
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