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*Dit bestand wordt gedurende het jaar aangevuld wanneer nieuwe partners zich aansluiten. 

Inleiding  

Dit document wordt als bijlage opgenomen bij de Green Deal zorg 2.0 C226. Met de ondertekening 
van het document bevestigt u uw bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector. 
En stemt u in met de algemene en de specifieke overwegingen van de Green Deal C226. Artikel 1 en 2 
van de Green Deal 226 zijn overgenomen in dit document.  

Artikel 1: Doel  

a. Doel van de Green Deal is gezamenlijk verduurzaming van de zorgsector te versnellen.  

Artikel 2: Inzet en acties alle Partijen gezamenlijk  

1. De partijen van de Green deal verduurzamen de zorg door:  

A. De CO2 – emissie van de zorgsector terug te dringen;  

B. circulair werken te bevorderen;  

C. de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen;  

D. en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van 
iedereen bevorderd.  

 
  



1. Orbisk 
 

Inzet en acties van Orbisk B.V. 
a.  Orbisk zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en 

een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 
b.  Orbisk spant zich in om voedselafval in zorginstellingen in kaart te brengen met de 

ontwikkelde volledig automatische voedsel afval monitoring. Door 
besparingspotentieel in kaart te brengen helpen we de instellingen het voedselafval 
in te zien, te adresseren en terug te dringen, met verbetering van winstgevendheid 
én duurzaamheid als gevolg! 

c.  Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op één of 
meer van de volgende pijlers: 
- de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen; 
-  circulair werken te bevorderen; 
-  de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te 

dringen; 
-  en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die 

de gezondheid van iedereen bevordert. 
  



2. Stichting Haga Ziekenhuis 
 

Inzet en acties van Stichting Haga Ziekenhuis; 

a.  Stichting Haga Ziekenhuis zet zich in voor C02 reductie, circulair werken, 
medicijnresten uit water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 

b.  Stichting Haga Ziekenhuis spannen zich in om 

c.  Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op één of 
meer van de volgende pijlers: 

de C02-emissie van de zorgsector terug te dringen; 

circulair werken te bevorderen; 

de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewaterengrondwater terug te dringen; 

en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de 
gezondheid van iedereen bevordert. 

  



3. CIRC 

Inzet en acties van CIRC 

a.  CIRC zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een 
gezondmakende leef- en verblijfsomgeving; 

b.  CIRC spant zich in om de transitie naar een volledig duurzame en circulaire maatschappij te 
versnellen. Door lokale oplossingen te ontwikkelen, die zorgen voor een instant impact. Daar 
waar de uitdagingen het grootst zijn: de gebouwde leefomgeving. Onder andere met de Circ 
BioDigester; een compacte, slimme machine die - op locatie - organisch afval omzet in 
duurzame energie en hoogwaardige plantenvoeding/ bodemverbeteraar. 

c. Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op één of meer van 
de volgende pijlers: 

- de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen; 

- circulair  werken te bevorderen; 

- de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen; 

- en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid 
van iedereen bevordert. 

 

          

  



4. Werner & Mertz Benelux 

Inzet en acties van Werner & Mertz 

a. Werner & Mertz zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken en gezondmakende leef- en 
verblijfsomgeving; 

b. Als eco-pionier werkt Werner & Mertz aan een groenere toekomst voor iedereen. 
Duurzaamheid is daarom de belangrijkste norm waaraan we onze bedrijfsvoering en 
beslissingen dagelijks toetsen. Dit betekent in de praktijk dat we ons op elk moment 
toeleggen op het realiseren van een optimale eco-effectiviteit. Prioritaire aandacht gaat naar 
het gebruik van duurzame materialen, het recyclagepotentieel van dit materiaal, de inzet van 
hernieuwbare energie bij de productie, een milieuvriendelijk CO2-beheer, een optimaal 
waterbeheer en een duurzaam sociaal beleid. De green-EffectivePerformance Calculator van 
Werner & Mertz PROFESSIONAL toont aan welke bijdrage de producten van green care 
PROFESSIONAL leveren aan de bescherming van het klimaat en aan groener schoonmaken. 
Het bekroonde productontwerp biedt gebruikers een reëel inzicht in hetgeen ze minder 
gebruiken aan aardolie en plastic en hoeveel minder CO2 uitstoot daaraan gekoppeld kan 
worden. Neem zelf een kijkje op https://get.wmprof.com/ en bereken daar je 
milieuvoordeel. De reinigingsmiddelen, materialen en verpakkingen van Werner & Mertz zijn 
Cradle to Cradle GOLD gecertificeerd en hebben een ECO label. Werner & Mertz is sinds 2003 
EMAS gecertificeerd; 

c. Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op één of meer van 
de volgende pijlers:-de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen;-circulair werken te 
bevorderen;-en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de 
gezondheid van iedereen bevordert. 

https://get.wmprof.com/
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