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De mensheid staat voor ongekende uitdagingen op het gebied van milieu 
en klimaat, die een bedreiging vormen voor ons welzijn. Maar het is nog niet 
te laat om daadkrachtig op te treden. Dit lijkt misschien een onmogelijke 
taak, maar we kunnen nog steeds een aantal negatieve ontwikkelingen 
omkeren, ons aanpassen om verdere schade tot een minimum te beperken, 
cruciale ecosystemen herstellen en veel beter beschermen wat we nog 
hebben. Om duurzaamheid op lange termijn te bereiken, mogen we milieu, 
klimaat, gezondheid, economie en samenleving niet los van elkaar zien.
 
De energietransitie moet in een hogere versnelling om de 
klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. Met name CO2-reductie is 
hierbij van belang.  
 
Minstens zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland wordt 
veroorzaakt door de zorgsector. De Hartekamp Groep neemt haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil haar steentje bijdragen 
aan verbetering. In ons duurzaamheidsverslag 2020 en 2021 kunt u op 
hoofdlijnen lezen welke inspanningen we hebben verricht en welke 
resultaten dit heeft opgeleverd. Hierop voortbouwend leest u in bijgevoegd 
jaarplan hoe wij in 2022 en 2023 invulling geven aan goede, duurzame zorg 
met aandacht voor onze cliënten, medewerkers en de samenleving. 

 
Michel Schapers
Manager Huisvesting, Facilitair & ICT

Voorwoord
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Visie en missie

Iedereen wil uit het leven halen wat erin zit. 
Mensen met een verstandelijke beperking willen 
hun mogelijkheden benutten en hun ambities 
waarmaken. Waarvoor ze gewaardeerd willen 
worden. Zij maken deel uit van de samenleving 
en dragen bij aan de maatschappij. Mensen met 
een verstandelijke beperking verdienen zorg en 
ondersteuning die uitgaat van wat wél kan en 
respectvol omgaat met wat niet kan. Zo worden zij in 
staat gesteld om zo veel mogelijk zélf te bepalen hoe 
zij hun leven leiden. Of ze daar nu een klein steuntje 
in de rug of veel ondersteuning bij nodig hebben.
 

Onze visie: 
Kijken naar wat wél 
kan.

Onze missie: 
Een zo goed mogelijk 
leven.



 

De Hartekamp Groep streeft 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 concrete resultaten 
met betrekking tot verduurzaming rondom diverse 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, concept-mobiliteitsbeleid, 
HR-beleid en participatiebeleid. 
 

1. Inleiding
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2. Inhoud milieujaarplan

In dit milieujaarplan wordt beschreven welke doelen en acties voor 2022 en 2023 zijn gepland 
op basis van een selectie van onderwerpen uit de Milieuthermometer Zorg:

1. Milieumanagement
2. Energie
3. Voorlichting en communicatie
4. Afval
5. Duurzaam inkopen
6. Duurzame voeding
7. Duurzame schoonmaak
8. Mobiliteit 
9. Duurzaam bouwen
10. Healing environment
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3. Milieuzorg binnen de Hartekamp Groep
Eindverantwoordelijk voor duurzaamheid is altijd de raad van bestuur. Milieu en duurzaamheid zit in het pakket bij de manager Huisvesting, Facilitair en 
ICT, die advies krijgt van de milieucoördinatoren. Zij houden toezicht op de uitvoering die bij verschillende afdelingen ligt. Daarnaast heeft de Hartekamp 
Groep een organisatiebreed green team, het zgn. green deal overleg. Deze groep denkt mee over plannen en uitvoering. 
 
Het jaarplan 2022-2023 is in de loop van 2022 vastgesteld. Begin 2023 zal een tussenevaluatie plaatsvinden waarin de stand van zaken en voortgang 
worden bekeken. Indien nodig vinden aanpassingen plaats. De tussenevaluatie wordt geïnitieerd vanuit de RVE huisvesting en facilitair en wordt 
besproken met betrokken uitvoerders en in het interne green deal overleg. 
De evaluatie wordt aan de raad van bestuur gecommuniceerd via de manager Huisvesting, Facilitair & ICT.

Belangrijke instrumenten bij uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid zijn:
• De Milieuthermometer Zorg
• De Milieubarometer
• De vastgoed portefeuilleroutekaart met CO2-reductietool. 

Milieuthermometer Zorg
Met de milieuthermometer Zorg krijg je als zorginstelling de beschikking 
over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg 
structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken. Voor een 
aantal locaties is de milieucertificering brons inmiddels behaald. 

• Dorpsduinen 20  2019
• Richard Holkade 7  2019
• Hartekampterrein  2020
• Olympiaweg 40  2021
• Vondelweg 517  2021

Milieubarometer
In de Milieubarometer geven we verbruiksgegevens voor onze grootste 
locaties door. Deze wordt tevens gebruikt als benchmark voor de zorg.

CO2 routekaart
De CO2 routekaart laat zien op welke manier een instelling wil werken aan 
de klimaatdoelen die behaald moeten worden voor 2030 
en 2050. De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande 
maatregelen en de verwachtte CO2-reductie en de benodigde 
investeringen. Voor alle locaties die brons hebben behaald is ook de 
routekaart ingevuld. 
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4.1 Milieumanagement
Doel:
Behalen van het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg voor twee locaties: Braillelaan/ Albert 
Schweitzerlaan (Haarlem) en de Duinwijklaan 28 (Beverwijk) en het prolongeren van de reeds eerder 
gecertificeerde locaties, zie punt 4.1.2.

4. Doelen 2022-2023

87

Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.1.1 Inzetten certificeringstraject 
voor Milieuthermometer 
brons Duinwijklaan en 
Braillelaan/Albert 
Schweitzerlaan 

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren/ 
TTV – ers Facilitair

December 2022

4.1.2 Prolongatie bronzen 
certificaten voor 
Juttersoord, Richard 
Holkade, Vondelweg, 
Olympiaweg en het 
Hartekampterrein

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren/
cursuscentrum

December 2022

4.1.3 Het registreren van 
verbruiksgegevens in de 
Milieubarometer.

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren Oktober 2022

4.1.4 Tussentijdse evaluatie van 
het milieujaarplan.

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren Januari 2023

4.1.5 Actualiseren vastgoed 
Portefeuille routekaart 

Milieucoördinatoren Team Huisvesting September 2022



4.2 Energie
Doel:
Jaarlijks 2% reductie van gas en elektra ten opzichte van het voorgaande jaar, rekening houdende met de 
graaddagen en met de opbrengst van de zonnepanelen.
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4. Doelen 2022-2023
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Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.2.1  Het energieverbruik 
wordt maandelijks 
actief gemonitord. 

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren


Doorlopend 

4.2.2 


Overleggen 
met verhuurder(s) 
m.b.t. energietransitie: Wie 
doet wat. 

Adviseur huisvesting 


Adviseur huisvesting  2022/2023

4.2.3


Aanleg van 
zonnepanelen op 
tenminste 3 gebouwen

Manager Huisvesting 


Team Huisvesting 


2022/2023


4.2.4


Vervangen 
gewone verlichting 
door ledverlichting in 
minimaal 3 gebouwen. 

Manager Huisvesting 


Team Huisvesting 


2022/2023




4.3 Voorlichting & communicatie
Doel:
Medewerkers en cliënten snel en effectief informeren om milieudoelen beter en sneller te realiseren.
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4. Doelen 2022-2023
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Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.3.1 Minimaal 1 x per jaar 
een TTV bijeenkomst 
met aandacht voor 
duurzaamheid.

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren 3e kwartaal 
2022

4.3.2 Milieucommunicatie via 
Wellis, minimaal 3 x per 
jaar.

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren 
/communicatie

2022/2023

4.3.3 Cliënten stimuleren 
voor deelname aan 
duurzaamheidspro-
gramma.

Zorgmanagers Cursuscentrum en 
TTV – ers Facilitair

2022/2023

4.3.4 Het organiseren van 
twee TTV 
bijeenkomsten in het 
kader van de 
campagne 
#Groenbezig voor 
medewerkers, MT en 
RVB.

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren 2022/2023

4.3.5 Energiecampagne 
‘Duurzame zorg’

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren/
communicatie / TTV-
ers facilitair

2022/2023



4.4 Afval
Doel:
Meer en beter afval scheiden. De hoeveelheid restafval die door onze afvalverwerker wordt opgehaald van 
onze locaties verminderen met 2% per jaar. 
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4. Doelen 2022-2023

Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.4.1. M.b.v. rapportages van de 
afvalverwerker verbruiksgegevens 
concreter in kaart krijgen. Haalbare 
doelen formuleren m.b.t. afvalreductie 
en scheiding.

Milieucoördinatoren Accountmanager 
facilitair

1e kwartaal 
2023

4.4.2 Medewerkers inzicht geven 
in hoeveelheid opgehaald afval.

Milieucoördinatoren Accountmanager 
facilitair

1e kwartaal 
2023

4.4.3 Uitbreiding van afvalscheiding: pilot met 
Swill als extra afvalstroom op locatie de 
Hartekamp. 
- Stimuleren van het scheiden van 
organisch afval.
- Bewustwording creëren bij 
medewerkers: informatie verschaffen, 
aandacht via o.a. TTV bijeenkomsten. 

Milieucoördinatoren Accountmanager 
facilitair

Vanaf 4e

kwartaal 2022

4.4.4 Logistiek van gescheiden 
afval optimaliseren (o.a. 
stimuleren aanschaf scheidingsbakken 
en evt. inzet cliënten om beter 
te scheiden)

Milieucoördinatoren Accountmanager 
facilitair

Vanaf okt. 2022

4.4.5 Actualiseren afvalpreventieplan; hierin 
borging van structurele aandacht en 
uitvoeren van maatregelen ter 
preventie van afval. 

Milieucoördinatoren Accountmanager 
facilitair

Vanaf 4e

kwartaal 2022

4.4.6 Stimuleren van het scheiden van 
organisch afval

Milieucoördinatoren Milieucoördinator 2022/2023



4.5 Duurzaam inkopen
Doel:
Het voorbereiden van inkoopbeleid volgens eisen uit de Milieuthermometer zorg op niveau zilver teneinde 
binnen de organisatie een inkoopbeleid te kunnen vaststellen voor duurzame en circulaire producten 
en duurzame leveranciers. In het inkoopbeleid van de instelling is vastgelegd dat milieueisen worden 
toegepast bij de inkoop van zowel facilitaire als medische producten en diensten. 
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4. Doelen 2022-2023
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Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.5.1  Het uitvoeren van de verschillende 
stappen zoals beschreven in 2.1.10.2 van 
de criteria van de 
milieuthermometer Zorg. 


Milieucoördinatoren Inkoop- en contractmedewerker 
/ Milieucoördinatoren


3e kwartaal 2022 



4.6 Duurzame voeding
Doel:
Doel: het verminderen van de consumptie van vlees, voedselverspilling terugdringen en voeding 
duurzamer inkopen.
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4. Doelen 2022-2023
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Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.6.1 Het opstellen van 
een verbeterplan 
duurzame voeding

Manager RVE 10 Diëtisten 3e kwartaal 
2022

4.6.2 Cliënten betrekken 
bij het bereiden van 
de maaltijden met 
gezonde voeding en 
gezondheid

Milieucoördinator Cursuscentrum, 
zorgmedewerker
s, werkgroep 
voeding

2022/2023

4.6.3 Aandacht voor het 
verminderen van de 
consumptie van 
vlees door 
voorlichting en 
informatie, bijv. via 
communicatie op 
Wel!is of 
informatiebijeen-
komst.

Manager RVE 10 Werkgroep 
duurzame 
voeding / 
diëtisten

2022/2023

4.6.4 Voedselverspilling 
terugdringen door 
medewerkers 
voorlichting en tips 
te geven

Manager RVE 10 Werkgroep 
Duurzame 
voeding / 
diëtisten

2022/2023

4.6.5 Stimuleren van het 
scheiden van 
organisch afval

Manager HV& 
fac.

Accountmanager 
facilitair

2022/2023



4.7 Duurzame schoonmaak
Doel:
Er wordt voor minimaal 25% gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk voor de 
dagelijkse werkzaamheden van de gecontracteerde schoonmaak. 
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4. Doelen 2022-2023

13

Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.7.1  Met CSU afspraken maken over 
het invoeren van 
minder milieubelastende 
schoonmaakmiddelen. 
In elk geval heeft minimaal 
25% van de reinigingsmiddelen 
(op basis van inkoopbedrag 
of volume) een milieukeurmerk.

Milieucoördinatoren Accountmanager
Facilitair 

September 2022 



4.8 Mobiliteit
Doel:
Het formuleren van mobiliteitsbeleid voor woon-werk en zakelijk verkeer. 
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4. Doelen 2022-2023

14

Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.8.1 Het uitvoeren van een 
mobiliteitsscan/nulmeting 
voor woon- werkverkeer en 
zakelijk verkeer.

Milieucoördinatoren Werkgroep mobiliteit 
o.l.v. 
milieucoördinatoren.

2e kwartaal 
2022.

4.8.2 Het analyseren van de 
uitkomsten van de 
mobiliteitsscan.

Milieucoördinatoren IJmond Bereikbaar 
i.s.m. werkgroep 
mobiliteit.

September 
2022.

4.8.3 Het bespreken van kansrijke 
maatregelen t.b.v. het 
mobiliteitsbeleid en 
formuleren van 
aanbevelingen voor het MT 
en RvB.

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren September 
2022.

4.8.4 Het aanpassen van het 
concept-mobiliteitsbeleid 
naar mobiliteitsbeleid ter 
vaststelling door de RvB. 

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren 4e kwartaal 
2022



4.9 Duurzaam bouwen
Doel:
Het actualiseren van de portefeuilleroutekaart voor CO2- reductie voor de grote locaties. 
De portefeuilleroutekaart laten vaststellen door de RvB. 
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4. Doelen 2022-2023

4.10 Healing environment
Doel:
Het ondersteunen van welzijn en herstel, voorkomen van gebouw gerelateerde klachten en verlagen van ziekte-uitval 
onder medewerkers. 
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Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.9.1 Aanvullen en actualiseren van de 
portefeuilleroutekaart.

Manager HV & Facilitair Team huisvesting, 
Milieucoördinatoren

September 2022

4.9.2 De routekaart is vastgesteld door de 
RvB.

Manager HV&faciliair Milieucoördinatoren 4e kwartaal 2022

Nummer: Actie: Verantwoordelijk: Uitvoering: Einddatum:

4.10.1 Met ttv’ers facilitair de invloed van 
elementen als natuur (planten/groen) , 
daglicht, frisse lucht, 
stilte en beweging bespreken, bijv. in 
een workshop

Milieucoördinatoren Milieucoördinatoren 3e kwartaal 2022



Hartekamp Groep
Zadelmakerstraat 150
1991 JE  Velserbroek

Postbus 2083 
2002 CB Haarlem

huisvesting@hartekampgroep.nl


