
 

 

Overkoepelende samenvatting 
van de 3 verduurzamingspilots 
en hun Einddocumenten. 

Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er in opdracht van het Ministerie van VWS door Intrakoop 

een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en 

Circulair werken is het deelproject “Verduurzamingspilots Intrakoop” ontstaan. 

 

 

 

Binnen dit deelproject voeren we (onder coördinatie en projectleiding van Intrakoop) drie pilots uit met 

(kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen): 

 

• Pilot Verduurzaming voeding  

Eiwittransitie in de praktijk: een aanpak ontwikkelen om dierlijke eiwitten te verminderen  

op de menu’s van zorginstellingen en ziekenhuizen 

 

• Pilot Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties  

Voorkomen van onnodige verspilling/vervanging (o.a. onderdelen) op bestaand onderhoud 

en het verminderen van onnodig energieverbruik 

 

• Pilot Afvalscheiding PMD 

Het ontwikkelen en testen van de meeste effectieve manier om afvalscheiding in de praktijk te 

brengen, om daarmee CO2-uitstoot te verminderen en hergebruik van grondstoffen te 

stimuleren.  

 

Het document dat nu voor je ligt, geeft de onderlinge verschillen weer, maar óók de samenhang.  

We geven daarnaast op hoofdlijnen aan wat de aanpak van de (afzonderlijke) pilots is geweest  

en wat uiteindelijk de resultaten zijn. 

 

 

 

 



 

 

2/6 Onderlinge samenhang van de 3 verduurzamingspilots. 

 

De eerste indruk van de 3 onderwerpen is dat ze weinig tot niets met elkaar te maken hebben.  

Immer, Voeding, Technische installaties en Afvalscheiding zijn niet alleen totaal verschillend, er 

zijn binnen de zorg ook hele verschillende disciplines met het individuele onderwerp bezig! 

Waarom zijn ze dan toch middels 1 opdracht (vanuit de Green Deal / Ministerie van VWS)  

uitgevoerd onder leiding van Intrakoop? 

 

In de inleiding lees je dat er vanuit de Green Deal Duurzame Zorg, 4 verschillende 

aandachtsgebieden (pijlers) zijn. De eerste overeenkomst is dat bij deze 3 pilots de focus  

ligt op 2 daarvan: CO2-uitstoot verminderen en Circulair werken 

 

Daarnaast vormen deze 3 pilots bij Intrakoop allemaal een onderdeel van een groter plan om 

verduurzaming in de zorg te realiseren. En hebben alledrie het doel om uit te zoeken (te ‘piloten’)  

hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen binnen het betreffende probleemgebied  

én het circulaire proces te stimuleren! 

 

De derde overeenkomst die de, voor de rest totaal verschillende onderwerpen hebben, is het feit dat 

ze gecoördineerd zijn vanuit Intrakoop. Onze unieke kracht ligt in het vertalen van een plan (beleid) 

naar concrete tools, handvatten, naar de praktijk: van denken naar doen.  

 

En ook dát hebben alle 3 pilots met elkaar gemeen: we gaan samen met experts op het specifieke 

probleemgebied nadenken over mogelijke oplossingen, om die oplossingen vervolgens samen met 

mensen uit de praktijk (alle pilotgroep deelnemers werken immers bij een zorginstelling of ziekenhuis) 

uit te werken tot een werkbare oplossing. Om die te toetsen in de praktijk. 

 

De resultaten van de 3 pilots zijn stuk-voor-stuk veelbelovend: met relatief kleine inspanningen,  

maak je een grote impact op duurzaamheid! 

 

Hoe we dat hebben gedaan, hebben we samengevat in een Einddocument per pilot, inclusief  

handleidingen met praktische tips, waarmee men meteen aan de slag kan gaan in het  

verduurzamen van de eigen zorgorganisatie!  Je kunt dit allemaal vinden op:  www.intrakoop.nl/pilots 

 

N.B. alle content inclusief video’s, zijn op bovengenoemde website vanaf 7 oktober 2021 beschikbaar. 

 

 

We wensen je heel veel kijk- en leesplezier, 

 

Intrakoop - Jan Holsappel  

Programma manager Duurzaamheid 

27 september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intrakoop.nl/pilots


 

 

3/6  Pilot Verduurzaming Voeding 

 Eiwittransitie in de praktijk 

 

  

 

Het is bekend: dierlijke eiwitten belasten het milieu meer dan plantaardige eiwitten. Niet alleen 

vanwege de hoge CO2-uitstoot die door de ‘productie’ ervan het gevolg is, maar ook vanwege de 

enorme hoeveelheden water, elektriciteit en grondstof (bijv. granen) die er bij nodig zijn! 

 

Dierlijke eiwitten zitten in vlees, zuivel en kaas. Producten die wij Nederlanders erg graag eten en 

lekker vinden.  Ook in de zorg staat vlees en zuivel hoog op de ‘menukaart’.  

 

In deze pilot stond de vraag centraal: “hoe kunnen we in de zorg, onze voeding op een 

praktische manier verduurzamen, zonder dat dit ten koste gaat van gezondheid, welzijn en 

smaakbeleving?”   Kortom: hoe brengen we de ‘eiwittransitie in de praktijk?’ 

 

Onder leiding van Intrakoop, hebben we met 4 leden (ziekenhuizen en zorginstellingen, met in totaal 

zo’n 10 locaties), te weten: Dijklander Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, St. Pieters & Bloklands 

Gesthuis en Lucrato Sociaal Werkbedrijf  én een groep experts/kennisorganisaties, kennis en 

ervaringen gedeeld, onderzoek gedaan, menu-alternatieven ontwikkeld en in de praktijk getest en  

een leidraad opgesteld. 

 

Aanpak en resultaten van de pilot Voeding: 

 

✓ de ‘plantaardige’ alternatieven zijn in 1 kwartaal (test fase) op het menu gezet 

✓ vóór en ná de test, metingen uitgevoerd van alle (ingekochte ingrediënten) via Zorgmonitor van 

Intrakoop 

o in meetperiode is het totale percentage dierlijke eiwitten afgenomen met meer dan 13% 

dit is een vermindering van maar liefst 47.615 kg in CO2-uitstoot 

 

dit staat gelijk aan:  

- ca. 230.000 km in een gemiddelde benzine auto  

- ca. 95.200 dagen douchen of een heel gezin (4 pers) 65 jaar lang iedere dag 1 

douchebeurt  

- ca. 2.000 lampen gedurende 1 jaar laten branden  

 

✓ Learnings, aanpak en adviezen vanuit de pilotgroep zijn opgeschreven in einddocument 

en wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan iedere organisatie in de zorgsector 
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 Pilot Duurzaam Beheer & Onderhoud Technische installaties.  
 Laaghangend fruit in duurzaam beheer en onderhoud van bestaande installaties 

 

 

  

 

Verduurzaming in de zorg, begint vaak met een verkenning op het verduurzamen van vastgoed. 

Niet alleen vanwege wet- en regelgeving, maar ook omdat in en om onze gebouwen de grootste 

impact is te behalen als het gaat om verduurzaming! Isolatie is daarbij een belangrijke maatregel, 

maar ook een goede aanpak op het voorkomen van (onnodig) energieverbruik door medewerkers, 

bezoekers en bewoners (patiënten, cliënten). Naast het pand zelf en de verlichting, zijn de technische 

installaties (verwarming, verkoeling, ventilatie) dé belangrijkste energieverbruikers!  

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel technische installaties in de zorg onvoldoende 

functioneren of verouderd zijn, met als gevolg een minder gezond of behaaglijk binnenklimaat en 

verspilling van (energie) kosten. 

 

85% van de oorzaken van de vermindering van de kwaliteit en de toename van het energieverbruik 

ontstaat in de gebruiksfase (Bron: ISSO, 104). Nu kun je in veel gevallen deze technische installaties 

vervangen: de nieuwe producten zijn immers vaak energiezuiniger en leveren meer rendement. 

Echter vervanging is niet voor alle zorgorganisaties weggelegd en dus zul je dan moeten kijken naar 

een verduurzaming van beheer en onderhoud op bestaande installaties, en da’s precies waar deze 

pilot over ging!  In de pilot Duurzaam beheer en onderhoud, hebben we onderzocht waar de 

verduurzamingskansen liggen voor (de onderhoudscontracten) voor de bestaande technische 

voorzieningen. Met de vraag: “Welke aanpassingen in het beheer en onderhoud, kunnen met een 

relatief lage inspanning leiden tot hoge duurzaamheidswinst?” En: “Hoe kun je dit samen met 

jouw installateur of gebouwbeheerder doorvoeren?   

Kortom: “waar zit het laaghangend fruit in verduurzamen van bestaande installaties?’ 

 

Onder leiding van Intrakoop, hebben we met 3 leden (zorginstellingen met in totaal ruim 830 locaties), 

te weten: Tangenborgh Zorggroep, ’s Heerenloo en Parnassia Zorggroep  én een groep van 

experts/kennisorganisaties, kennis en ervaringen gedeeld, onderzoek gedaan, 18 maatregelen 

(onderhoudsacties) opgesteld en deze geplot in een verduurzamingsmatrix. 

 

Aanpak en resultaten van de pilot Beheer en Onderhoud: 

 

✓ de bestaande beheer- en onderhoudscontracten doorgenomen 

✓ samen met ISSO, NEN en andere technisch specialisten onderzocht welke 

duurzaamheidskansen verwerkt kunnen worden in vraagspecificatie (aanbesteding of 

wijzigingen bestaande onderhoudsovereenkomsten) 

✓ 18 verduurzamingsmaatregelen opgesteld 

✓ Deze maatregelen geplot in verduurzamingsmatrix inclusief een beschrijving van 

duurzaamheidsvoordelen, uitdagingen en haalbaarheid bij implementatie, impact op 

CO2-uitstoot én op circulair werken 

✓ Verwerkt in einddocument, dat op verzoek beschikbaar wordt gesteld aan iedere 

organisatie in de zorgsector 



 

 

5/6  Pilot Afvalscheiding PMD 

 Scheiden bij de bron levert enorme duurzaamheidswinst en effectiviteit in de keten! 

 

  

 

Afvalscheiding lijkt een eenvoudige opdracht. Als particulier zijn we immers al jaren gewend om thuis 

het GFT-afval, glas en plastics etc. te scheiden.  Dus dat zou binnen een bedrijfsmatige omgeving als 

de zorg toch eenvoudig geïmplementeerd moeten kunnen worden?  Dat blijkt in de praktijk veel 

ingewikkelder.  

 

Er zijn niet alleen veel meer ‘partijen’ bij betrokken (zorgmedewerkers, facilitair medewerkers of 

schoonmaakdiensten, patiënten/cliënten, afvalverwerkers etc.), ook de beslissing óm afval te gaan 

scheiden is minder eenvoudig genomen dan in de particuliere omgeving (vanwege de grootte van de 

locatie en dus plek voor een ‘milieustraat’, maar ook de (mentale of fysieke) capaciteit bewoners, 

cliënten, patiënten om mee te helpen. 

 

Natuurlijk zullen we (voor een lange termijn oplossing) in de hele keten moeten werken aan het 

produceren, inkopen van minder plastics en moeten werken aan het voorkomen van verspilling (o.a. 

etensresten), maar is het voor de korte termijn (komende jaren) onverstandig en onverantwoord om 

de enorme hoeveelheid plastics en etensresten te negeren!  

 

In deze pilot stond dus de vraag centraal: “hoe kunnen we op de diverse zorglocaties onze 

afvalstromen zodanig scheiden, dat dit (blijvende) monostromen oplevert? En daarmee 

effectiviteit in de keten (financiële winst) en duurzaamheidswinst oplevert?”  

Kortom: hoe zorgen we voor een effectieve manier van bronscheiding, die winst oplevert? 

 

Onder leiding van Intrakoop, hebben we met 4 leden (zorginstellingen, met in totaal zo’n 350 locaties), 

te weten: Leger des Heils, Pro Persona, Tangenborgh Zorggroep en Arkin Geestelijke Gezondheid  

én een groep experts/kennisorganisaties, kennis en ervaringen gedeeld, onderzoek gedaan, 

stappenplan en communicatieplan ontwikkeld en op diverse locaties in de praktijk de bedachte 

(nieuwe) manier van afvalscheiding getest. 
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Aanpak en resultaten van de pilot PMD: 

 

✓ Alle kennis en ervaring is bij elkaar gelegd en doorgesproken met diverse (afval) specialisten 

 én afvalverwerkers 

✓ Een (generieke) aanpak ontwikkeld voor implementatie van afvalscheiding, geleid tot een zeer 

 compleet stappenplan met een daarbij behorende communicatieaanpak 

✓ Stappenplan in de praktijk uitgevoerd op de diverse locaties (van de pilotgroepleden) 

✓ Vóór en ná de test, metingen uitgevoerd (door Renewi) van alle legingen en 

 containerhoeveelheden (meetperiodes van ongeveer 1 kwartaal) 

 

✓ Dubbele duurzaamheidswinst: vermindering CO2-uitstoot én terugwinning grondstoffen: 

o Een drastische vermindering van het totale restafval, van zo’n 12% 

en een toename van monostromen PMD en Swill (etensresten).  

o Dit levert duurzaamheidswinst in de vorm van vermeden CO2-uitstoot (die 

plaatsvindt bij verwerking restafval) van totaal zo’n 8.900 kg CO2-uitstoot 

 

dit staat gelijk aan:  

- ca. 44.500 km in een gemiddelde benzine auto  

- ca. een heel gezin (4 pers) ca. 13 jaar lang iedere dag 1 douchebeurt  

- ca. 350 lampen gedurende 1 jaar laten branden  

 

o Van het ingezamelde PMD wordt (na een verdere sortering) tussen de 80% en 90% 

van het Plastic een ‘granulaat’ (kunststof korrels) gemaakt, die opnieuw gebruikt 

wordt voor o.a. bloempotten, t-shirts, matrassen, flesjes etc.   Hetzelfde geldt voor 

het ingezamelde Metaal (blikjes etc.), dit wordt voor een groot gedeelte weer 

opnieuw verwerkt in bijv. blikjes of andere metalen verpakkingen tot zelfs fietsen. 

De Drinkpakken worden voor een groot deel gerecycled naar nieuwe karton- en 

drinkpak producten. 

o Swill (voedselresten) worden naar een ‘vergister’ gebracht, met als eindproduct 

Meststof (dat wordt gebruikt in de landbouw of tuinen), tijdens dit verwerkingsproces 

komt ook nog Biogas vrij, dat een duurzame energiebron vormt… 

 

✓ Aanpak (stappenplan en communicatieplan) en tips vanuit de pilotgroep zijn opgeschreven in 

einddocument en wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan iedere organisatie in de  

zorgsector 

 

 

 

================================================= 

 

Voor details over de pilots, de ervaringen van de deelnemers, de Einddocumenten en andere 

praktische tools en tips, verwijzen we graag naar:  www.intrakoop.nl/pilots 

 

N.B. alle content inclusief video’s, zijn op bovengenoemde website vanaf 7 oktober 2021 beschikbaar. 

 

 

We wensen je heel veel kijk- en leesplezier & vooral succes bij het verduurzamen van de zorg! 

 

 

Voor vragen over ons Programma Duurzaamheid, kun je altijd terecht bij Intrakoop:  

Jan Holsappel (programma manager Duurzaamheid), via: jan.holsappel@intrakoop.nl 

http://www.intrakoop.nl/pilots
mailto:jan.holsappel@intrakoop.nl

