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Voorwoord
Dit is ons Duurzaamheidsjaarverslag
2020 - 2021
Het eerste duurzaamheidsjaarverslag van de Hartekamp Groep.
Voor beursgenoteerde ondernemingen al heel gewoon, maar in de zorg
nog niet vanzelfsprekend.
En toch beginnen we er nu mee. We zijn namelijk best trots zijn op wat we
al doen aan verduurzaming. Maar we weten ook dat we daarin nog veel
stappen te zetten hebben. Daar willen we graag transparant over zijn en
verantwoording over afleggen.

Visie en missie
Onze visie:
Kijken naar wat wél
kan.
Onze missie:
Een zo goed mogelijk
leven.

In bijgaand verslag de behaalde resultaten in 2020 en 2021. Een periode
die door de pandemie de zorg behoorlijk onder druk heeft gezet, maar
waar we op het gebied van duurzaamheid toch mooie stappen hebben
kunnen maken!
Desiree Sollewijn Gelpke
Marlijn Lenselink
Raad van Bestuur

Kijken naar wat wél kan is de visie van de Hartekamp
Groep op het bieden van zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking. De missie is een zo goed
mogelijk leven.
Door het ondertekenen van de ‘Green deal voor
de zorg’ bevestigt de Hartekamp Groep dat een
duurzame werkwijze met zorg voor het milieu
essentieel is voor een goed leven, nu en in de
toekomst.
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Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Minstens zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de
zorgsector. Dit nog afgezien van medicijnresten die in het afvalwater terecht komen, het
incontinentiemateriaal dat in het afval verdwijnt, sterke schoonmaakmiddelen waarmee wordt
gewerkt en de enorme berg afval die al na één operatie overblijft.
De Hartekamp Groep neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil haar steentje
bijdragen. Wij streven naar duurzame en toekomstbestendige zorg die het milieu zo min mogelijk
belast en een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Daarom hebben wij in maart 2019
de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend, met als titel ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. De
Green Deal versnelt verduurzaming in de zorg. In lijn met het Rijksbeleid wordt gewerkt aan vier
ambities:
•
•
•
•

Klimaatcrisis, de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen: 49% CO2-reductie in 2030
Circulaire bedrijfsvoering bevorderen
Verminderen medicijnresten in afvalwater
Het creëren van een leefomgeving en milieu die de gezondheid van iedereen bevordert

Samen met ruim 300 andere organisaties beloven we ons in te zetten voor het duurzaam
handelen op allerlei thema’s. We maken dit zichtbaar door het keurmerk Milieuthermometer Zorg.
Dit keurmerk vergemakkelijkt het voldoen aan wetgeving en geeft invulling aan CO2-reductie en
circulaire bedrijfsvoering.
We beloven ook bereid te zijn kennis in het kader van de Green Deal te delen en hierover
te communiceren binnen onze eigen organisatie en met andere instellingen zodat via
samenwerking de gehele zorg duurzaam gaat werken.
Ons duurzaamheidsbeleid wordt in verschillende beleidsnotities verwoord, zoals het inkoopbeleid,
strategisch huisvestingsplan, duurzaam vastgoedbeleid en concept-mobiliteitsbeleid, HR-beleid
en participatiebeleid.
Wij zijn van plan om dit komend jaar te verbreden en door te ontwikkelen naar een integrale
visie op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, als onderdeel van de
bedrijfsstrategie.
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Pijlers
Belangrijke pijlers van het duurzaamheidsbeleid van de Hartekamp Groep zijn:
•

Milieumanagementsysteem: certificering middels de ‘Milieuthermometer Zorg’ draagt bij
aan een degelijke milieuzorg. We voldoen aan criteria voor uiteenlopende onderwerpen
die allemaal van invloed zijn op het milieu en verduurzaming.
Bij ‘Milieuthermometer Zorg’ staan deze onderdelen genoemd.
Op deze manier zetten we de ‘puntjes op de i’ op het gebied van duurzaamheid.

•

Duurzame energie: waar mogelijk alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen
inzetten om minder gebruik te hoeven maken van fossiele brandstoffen.
Bij de inkoop van electriciteit kiezen we voor groene stroom.

•

Communicatie en draagvlakverbreding: om het DNA van de Hartekamp Groep (verder) te
verduurzamen zijn deze twee aspecten essentieel. In dit verslag lees je hoe we dit doen.
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Behaalde resultaten
Milieu- en energiemanagement
Milieuthermometer Zorg

Certificeerde locaties

De Hartekamp Groep gebruikt sinds 2018 de Milieuthermometer Zorg als
Milieumanagementsysteem. Dit systeem, waarmee we de grotere locaties
laten certificeren omvat een breed scala aan onderwerpen die impact
hebben op het milieu. Zoals:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In 2021 zijn we overgestapt naar een nieuw certificeringsschema dat door
het Milieuplatfom Zorgsector per 1 oktober 2021 is ingevoerd.
Met het behalen van het bronzen certificaat van de Milieuthermometer
Zorg voldoen we op alle genoemde onderwerpen aan de criteria.

Milieumanagement 			
Energie
Water en afvalwater
Gevaarlijke stoffen
Lucht
Afval
Voeding
Reiniging van ruimten, sanitair en instrumenten
Schoon en zuinig vervoer
Inkoopbeleid
Vastgoed
Groenbeheer
Healing environment
Groene zorgprofessional
Innovatie
Communicatie

Gecertificeerd sinds 2019: Juttersoord en Richard Holkade
Gecertificeerd sinds 2020: Hartekampterrein in Heemstede
Gecertificeerd in 2021: Vondelweg 517 in Haarlem en Olympiaweg 40 in
Hillegom
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Routekaart vastgoedportefeuille CO2-reductie
De routekaart is een instrument om te kijken via welke weg we ons vastgoed kunnen en willen
verduurzamen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 het zorgvastgoed klimaatneutraal is en
instellingen daarvoor een portefeuilleroutekaart CO2-reductie opstellen.
Op basis van de routekaart streven we naar 49% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van. 1990) en minimaal
95% CO2-reductie in 2050.
Om deze doelstellingen te behalen richten we ons onder andere op het verminderen van het
energieverbruik en het opwekken van zonne-energie. De scope van de portefeuilleroutekaart betreft de
CO2-emissie ten gevolge van gebruik van aardgas en elektriciteit.
De Hartekamp Groep verwacht effectief te zijn als we ons richten op de grote locaties die de meeste energie
verbruiken. Die afweging is weergegeven in onze portefeuilleroutekaart.
Voor de betreffende locaties is in de CO2-reductietool per gebouw aangegeven welke maatregelen we in
welk jaar gaan nemen.
Tevens worden de verwachte CO2-besparingen en de investeringskosten berekend. Deze maatregelen
zijn/worden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Jaarlijks worden de maatregelen getoetst
op uitvoerbaarheid (technisch, financieel, praktisch en menscapaciteit) om definitieve keuzes voor
investeringen te kunnen maken.
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Analyse CO2-reductie
De geraamde totale CO2-reductie voor de periode 2018-2030 is meer dan 49%. Dit komt omdat we al veel
maatregelen hebben getroffen en er nog veel CO2-reducerende maatregelen gepland staan.
Zoals bijvoorbeeld de overschakeling op ledverlichting, de installatie van extra zonnepanelen en het
vervangen van oude woonlocaties voor twee nieuwbouwlocaties.
Hoewel dat nog niet zichtbaar is in de cijfers van de routekaart verwachten we toch de doelstelling van
minimaal 95% CO2-reductie in 2050 te behalen. Zo zal bijvoorbeeld een aantal oude gebouwen worden
verduurzaamd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Extra maatregelen voor de periode 2030 – 2050
worden in de komende jaren toegevoegd in de routekaart zodra de plannen concreet zijn.

CO2-reductie en milieuwinst
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Behaalde resultaten
Communicatie
Teamtaakverantwoordelijken Facilitair

Voorlichting aan cliënten

Teamtaakverantwoordelijken Facilitair (TTV’ers facilitair) zijn collega’s
die verantwoordelijk zijn voor de communicatie en draagvlak voor
duurzaamheid binnen de zorgteams. Zij zijn onze partners.

Het Cursuscentrum van de Hartekamp Groep heeft voor cliënten een
workshop en een afvalspel ontwikkeld over energiebesparing en het
scheiden van afval. Nu de coronamaatregelen tot een minimum zijn
beperkt verwachten we deze cursus vaker aan te bieden.

In 2019 zijn de specifieke taken voor deze medewerkers ten aanzien van
duurzaamheid vastgelegd. In de afgelopen twee jaren hebben de TTV-ers
gezorgd dat duurzaamheid op de agenda van hun teamvergaderingen
kwam te staan. Bovendien zijn ze op de hoogte van het energieverbruik
van hun locaties.
Een aantal TTV’ers heeft meegedaan aan een webinar van de campagne
#Groenbezig of tips uitgewisseld met collega’s. Op die manier waren ze
in staat om draagvlak te creëren en duurzamer werken binnen het team
te promoten. Zoals bijvoorbeeld het verbeteren van afvalscheiding en het
terugdringen van water- en elektriciteitsgebruik.
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Behaalde resultaten
Communicatie
Campagne #Groenbezig
In samenwerking met Else de Ridder van MINT zorgadvies is in 2021 een communicatieplan opgesteld en een
duurzaamheidscampagne gestart. Doel was/is informatie verstrekken, bewustwording van medewerkers bevorderen en het
vergroten van het draagvlak teneinde het duurzaam werken zo veel mogelijk te bevorderen.
De campagne is gericht op medewerkers, TTV’ers facilitair, cliënten en het managementteam en de raad van bestuur.
In de campagne draagt de Hartekamp Groep uit dat wij ons zichtbaar inzetten om verspilling terug te dringen en minder CO2 uit te
stoten. De manier van denken die hierbij hoort vormt de basis voor de gesprekken die wij met elkaar voeren.
In het kader van de campagne zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.

Op ons sociale intranet Wel!is is een groep Duurzaamheid gecreëerd ‘#Groenbezig’. Alle medewerkers kunnen lid worden van deze groep. Medewerkers
vertellen over hun successen, stellen vragen en geven tips. Inmiddels heeft de groep ruim 50 leden en zal nog verder groeien in 2022.
Webinar en tevens aftrap van de campagne: Waarom is duurzaamheid belangrijk, wat doen we al, wat kun je als cliënt en als medewerker doen.
Inventarisatie tips en webinar: Op een poster met een duurzaamheidsboom zijn tips vanuit de teams verzameld. Hier is een top tien van duurzaamheidstips
uit samengesteld. Deze tips zijn gepresenteerd tijdens het webinar, afgewisseld met filmpjes van cliënten en medewerkers die lieten zien hoe duurzaam zij
bezig zijn;
Bezoeken aan 5 cliëntraden: wat is duurzaamheid en wat kunnen cliënten zelf doen.

De campagne #Groenbezig loopt door tot medio 2022. Er zijn nog twee fysieke bijeenkomsten voor medewerkers en voor managers en Raad van Bestuur

Externe communicatie

Vertegenwoordigers van RVE Huisvesting, Facilitair & ICT nemen deel aan het regionale Green Deal overleg: met andere zorginstellingen, Milieuplatform
Zorgsector en de Omgevingsdienst IJmond werden ontwikkelingen met elkaar gedeeld en maakten we gebruik van elkaars kennis en praktische ervaringen.
In de afgelopen 2 jaar waren deze bijeenkomsten digitaal.
In 2021 werd de Hartekamp Groep gevraagd om op een door het Ministerie van VWS georganiseerd webinar de ervaringen met het Green Team van onze
organisatie te delen. In het Green Team, dat al is gestart in 2016, zitten medewerkers uit verschillende geledingen van de organisatie. Doel is het creëren van
draagvlak op het gebied van milieu en duurzaamheid, kennis delen, initiatieven uitwerken, plannen vormen en adviseren van het management en de raad van
bestuur.
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Behaalde resultaten
Schoon en veilig vervoer
In de gehandicaptenzorg is het aandeel van vervoer op de milieu-impact 43% [1}.
Woon-werkverkeer heeft hier de meeste impact, gevolgd door zakelijk verkeer en cliëntenvervoer
van en naar de dagbesteding.
In 2019 was al besloten om vervoermiddelen voor zakelijke ritten te gaan leasen in plaats van te
kopen zodat gemakkelijk overgeschakeld kan worden op energiezuinig vervoer.
In vervolg daarop is de afgelopen twee jaar op verschillende andere fronten gewerkt aan het
reduceren van de CO2- en milieu-impact van het vervoer van de organisatie.
•
•

•
•

Optimalisatie van het cliëntenvervoer om minder kilometers te maken. Het resultaat is lastig te
kwantificeren omdat er vanwege coronabeperkingen sowieso minder gereden is.
Voor cliënten is een interactieve reiskaart [2] ontwikkeld. Cliënten kunnen het best passende
vervoermiddel uitkiezen. Doel is enerzijds de zelfstandigheid van de cliënten in het vervoer te
bevorderen en anderzijds duurzamer vervoer te stimuleren. Bijvoorbeeld door te kiezen voor de
fiets in plaats van de taxi.
Er is een pilot gestart met een elektrische leasebus die vooral voor de korte ritten bij twee
dagbestedingslocaties wordt gebruikt.
In 2021 is een concept-mobiliteitsbeleid opgesteld. Daarin is ook een plan opgenomen om
voor het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer in 2022 een mobiliteitsscan uit te voeren, als
nulmeting, om te weten hoeveel en op welke manier medewerkers reizen. Op basis van de
uitkomsten wordt gekeken welke kansrijke maatregelen nog genomen kunnen worden om deze
soorten vervoer te verduurzamen.

[1] Bron: https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden.
Deze grafiek is exclusief het bezoekersverkeer. Gebaseerd op gegevens uit 2018
[2] https://hartekampgroep.nl/voor-clienten/reiskaart/
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Behaalde resultaten
Afval
Afvalwijzer
In 2020 is een afvalwijzer opgesteld en geïmplementeerd. Deze afvalwijzer helpt de teams
bij het afval scheiden. De afvalwijzer hangt op iedere locatie en is te vinden in Zenya, het
informatieportaal van de Hartekamp Groep.

Afvalverwijdering
Afval wordt bij de Hartekamp Groep gescheiden en onze afvalinzamelaar verzorgt de (gescheiden) afvoer. Jaarlijks krijgen wij de afval- en
grondstoffenrapportage. Deze rapportage verwerken we o.a. in de Milieubarometer, een instrument om de CO2-footprint en milieu-impact in beeld te
brengen. Niet al onze locaties hebben dezelfde afvalinzamelaar. Dit heeft te maken met de grootte van de locatie en de ruimte voor containers.
In 2021 is de aanbesteding voor de afvalverwijdering- en verwerking voorbereid. Dit doen we samen met zeven andere zorgorganisaties in de regio.
In het nieuwe contract zal worden afgerekend op basis van gewogen kilo’s afval, terwijl tot nu toe een all-in prijs werd betaald per lediging. Het afrekenen
op gewogen kilo’s afval stimuleert locaties om het afval nog beter te scheiden. Restafval is een van de duurste afvalstromen en de minst duurzame;
verwerking door verbranding. Dus hoe beter afval wordt gescheiden, hoe voordeliger het wordt.
In 2021 hebben cliënten een bezoek gebracht aan ons afvalwerkingsbedrijf en gezien hoe het afval wordt ingezameld en verwerkt. Hierover hebben zij
korte filmpjes gemaakt die in een serie intern en op facebook zijn gepubliceerd.
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Behaalde resultaten
Afval
Aandeel en gewicht afgevoerde afval- en grondstofstromen in 2021
Afvalstof
Bedrijfsafval

Volume in m3

Percentage

4.858,94

74,62%

PDM bedrijfsmatig

412,06

6,33%

Karton

410,57

6,31%

Papier/karton

250,00

3,84%

Bont

222,20

3,41%

Bouw- en sloopafval recyclebaar

154,00

2,37%

73,16

1,12%

Grofvuil

42,00

0,65%

B-hout

33,00

0,51%

Organisch afval

12,72

0,20%

GA605 Ziekenhuisafval

12,35

0,19%

Archief papier los

10,67

0,16%

Tuinvuil

10,00

0,15%

Puin gemeng <70 cm

6,00

0,09%

LDPE Folie ongesorteerd (schoon

2,80

0,04%

GA312 medicijnen/cosmetica

0,48

0,01%

Data ter vernietiging

0,24

0,00%

6.511,19

100,00%

Flessenglas bontgekleurd
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Behaalde resultaten
Energie
Energiebeheer
Vertegenwoordigers van de RVE Huisvesting, Facilitair & ICT hebben veel
tijd besteed aan energiemonitoring. Het doel is het structureel verlagen
van energieverbruik en energiegerelateerde kosten.
Verbruiksgegevens worden maandelijks verzameld en geanalyseerd. Bij
opvallende afwijkingen wordt onderzocht wat de oorzaak kan zijn.
In sommige gevallen wordt het team op de locatie (gebruikers) gevraagd
hierover mee te denken. De jaarverbruiken worden teruggekoppeld aan
de gebruikers. Het voordeel is dat afwijkingen sneller worden ontdekt
en dat eerder maaregelen genomen kunnen worden om verspilling te
voorkomen.
Goed is dat we meer vragen van gebruikers krijgen over het
energieverbruik; dus men is er bewuster mee bezig. In de toekomst
proberen wij de verbruiksgegevens nog gebruiksvriendelijker aan te
bieden aan medewerkers.
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Behaalde resultaten
Energie
Energieverbruik

						

2019

2020

2021

3.200.129

3.018.364

2.975.327

Verschil t.o.v.
voorgaand jaar

-181.765

-43.037

Verschil in %

-5,68%

-1,43%

Elektra kWh

Onze doelstelling is om jaarlijks minimaal 2% minder gas en elektra te verbruiken.
Op basis van de gegevens van onze energieleverancier is het elektraverbruik van
de jaren 2019, 2020 en 2021 naast elkaar gezet. Hieruit blijkt een afname van het
elektraverbruik: 5,68% in 2020 en 1,43% in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar.
De afname van het elektraverbruik schrijven we toe aan de genomen maatregelen
zoals ledverlichting, energiezuiniger witgoed en de plaatsing van zonnepanelen.

Ook het gasverbruik van de laatste drie jaren is vergeleken.
Hier zien we opvallende cijfers [3]

2019

2020

2021

791.178

764.173

814.989

Verschil t.o.v.
voorgaand jaar

-27.005

50.816

Verschil in %

-3,41%

6,65%

Gas m3

Gasverbruik omgerekend
naar graaddagen

2019

2020

Graaddagen in dit jaar

2.582,49

2.386,69

2.715,97

Gasverbruik m3 per graaddag

306,36

320,18

300,07

Verschil gasverbruik per
graaddag t.o.v. voorgaand
jaar

13,82

-20,11

Verschil gasverbruik in % t.o.v.
voorgaand jaar

4,51%

-6,28%

Kijkend naar de absolute getallen is het gasverbruik in 2020 verminderd met 3,41%
ten opzichte van 2019, maar in 2021 toegenomen met 6,65%.

2021
Aangezien met name de buitentemperatuur van invloed is op het verbruik van gas is
ook een berekening uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de graaddagen.
Deze berekening geeft het verschil aan tussen beide jaren wanneer de invloed van
de buitentemperatuur buiten beschouwing blijft.
Hieruit blijkt dat het (fictieve) gasverbruik van 2020 4,51% hoger was dan in 2019.
Hier hebben we geen logische verklaring voor. In 2021 was dit 6,28% lager dan in
2021. Met name de grote locaties hebben invloed op deze cijfers. Dit onderschrijft het
belang om de energiebesparende maatregelen met name op de grote locaties te
richten.

[3] Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn nieuwe en afgestoten locaties buiten beschouwing gelaten.
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Behaalde resultaten
Energie
Zonnepanelen
De Hartekamp Groep heeft in 2020 en 2021 398 zonnepanelen geplaatst op eigen daken en 42 zonnepanelen laten plaatsen op een huurpand.
Hieronder een overzicht van de opbrengst van de panden over de periode vanaf april 2018. In 2021 werd op 5 locaties gemiddeld 17,6% van de
electriciteitsbehoefte voorzien door eigen opwek.

Opbrengst per jaar in

megawatt-uur (MWh)
Adres

Installatiedatum

Aantal
panelen

2018

2019

2020

2021

Totaal
opbrengst
t/m 2021 in
MWh

Totaal
vermeden
CO2-uitstoot
in Kg

Totaal
gelijk aan
geplante
bomen

Eekhoornlaan 21-32

28-8-2020

96

x

x

4,957

27,268

32,225

12.671

378

Eekhoornlaan 41-60

25-8-2020

176

x

x

8,515

49,670

58,185

22.878

683

Eekhoornlaan 81-103

25-8-2020

104

x

x

4,913

27,142

32,055

12.604

376

Hartekamp Aula/Orangerie

17-3-2021

22

x

x

x

5,804

5,804

2.282

68

Dorpsduinen 20 (Juttersoord)

26-4-2018

57

7,915

13,680

13,496

12,272

47,363

18.623

556

Egellaan 1 (Klimop)

25-9-2018

200

4,050

44,070

46,474

40,901

135,495

53.277

1.589

Olympiaweg

23-7-2019

80

x

8,094

25,345

25,423

58,862

23.145

690

Richard Holkade

27-6-2019

78

x

7,491

18,849

19,971

46,311

18.209

543

Braillelaan/Schweitzerlaan

jan. en april 2021

42

x

x

x

0,011

0,011

4

0,1

Bosuilplein 5-8

in opdracht voor 2022

98

x

x

x

x

0

0

0

Hazenpad 1-16

in opdracht voor 2022

96

x

x

x

x

0

0

0

1.049

11,965

73,335

122,549

208,462

416,311

163.693

4.883

Totaal
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Behaalde resultaten
Energie
Energiebesparende maatregelen 2020/2021
•
•
•
•
•

Op locatie Vondelweg (Duinhuis) is de verlichting vervangen voor ledverlichting.
Organisatiebreed is de nieuwe aangeschafte apparatuur (wasmachines, wasdrogers en
vaatwassers) energiezuinig; minimaal label A.
Ons hoofdkantoor is verhuisd naar een ultra energiezuinig gebouw (A++) aan de
Zadelmakerstraat in Velserbroek.
Op verschillende locaties, o.a. op de Meerlaan, zijn we overgestapt naar inductiekoken.
In een aantal ketelhuizen op woonlocaties zijn de appendages voorzien van isolatie.
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Behaalde resultaten
Voeding
Bij de Hartekamp Groep is elk zorgteam zelf verantwoordelijk voor het bestellen van
voedingsmiddelen.
De werkgroep ‘Gezonde Voeding’ heeft onderzoek gedaan naar o.a. duurzame voeding.
Met drie punten konden we in een nieuwe werkgroep ‘Duurzame voeding’ aan de slag:
1.
2.
3.

De consumptie van vlees terugdringen.
Voedselverspilling terugdringen.
Stimuleren van het scheiden van organisch afval.

Dit krijgt een vervolg in 2022. Dan zet de werkgroep ‘Duurzame voeding’ concrete stappen om
bovengenoemde punten te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van het jaarmenu,
voedselwaarden van vleesvervangers vergelijken en informatie geven over duurzame keuzes en
hoeveelheden ingrediënten.
Het onderwerp wordt tevens meegenomen in de campagne #Groenbezig in 2022.

Behaalde resultaten
Inkoopbeleid
In aanvulling op het inkoopbeleid van de Hartekamp Groep is eind 2021 een inkoopmemo vastgesteld
en geïmplementeerd. Deze memo beschrijft duurzame inkoopcriteria van een selectie van producten
die in veel zorginstellingen gebruikt worden. Met deze lijst maken onze inkopers snel en laagdrempelig
duurzame keuzes bij het inkopen.

18

Behaalde resultaten
Vastgoed
In november 2020 is de notitie ‘Duurzaam vastgoedbeleid’ vastgesteld. Hierin staan uitgangspunten benoemd
voor een duurzame uitvoering van onderhoud en beheer van het vastgoed, nieuwbouw en renovatie.
Bijvoorbeeld naast het gebruik van duurzame materialen in het onderhoud wordt met name bij natuurlijke
momenten van onderhoud op basis van de meerjarenonderhoudsplanning en vervanging gekeken naar opties
voor verduurzaming.
Van een deel van de vastgoedportefeuille zijn de (voorlopige) energielabels bekend. Vanwege de kosten die
dit met zich meebrengt zijn niet voor alle objecten energielabels aangevraagd. Zoals eerder genoemd hebben
we ervoor gekozen een portefeuilleroutekaart op de stellen voor de grotere locaties, waarbij we via het CO2reductietool mogelijke maatregelen ingepland hebben voor de komende jaren. Zo kunnen we de bespaarde
kosten voor de ontbrekende energielabels besteden aan energiebesparende maatregelen.
Medewerkers van team huisvesting volgen duurzaamheidsontwikkelingen en circulair bouwen op de voet door
het lezen van nieuwsbrieven, volgen van webinars en bezoeken van beurzen of presentaties. Op die manier
kunnen zij de juiste keuzes maken voor het bestaande vastgoed en bij nieuwbouwprojecten.
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