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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/


5. UniK B.V. 

lnzet en acties van UniK bv 

a. UniK bv te Cuijk zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water 
en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving. 

b. UniK spant zich in om de CO2 uitstoot te reduceren door de ondersteuning die wij 
uitvoeren i.v.m. Jeugdwet en WMO daar waar dit kan om te zetten in ondersteuning op 
afstand door bijvoorbeeld beeldbellen. Daarnaast wil UniK milieu bewust vervoer 
stimuleren in stedelijk gebied. Als voorbeeld, stimuleren om te reizen met behulp van een 
(elektrische) fiets. Dit is sneller als met een auto en is ook nog eens gezonder voor de 
medewerker. Beweging en wat meer verblijven in de buitenlucht. 

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; Benoemd bij B 

- Circulair werken; op het moment dat wij investeren in nieuwe ICT middelen of mobiele      
devices voor de medewerkers zoeken we naar nieuwe bestemming voor de oude 
apparatuur. 

- en door het creëren van eenleefomgeving in en buiten zorginstellingen die de 
gezondheid van iedereen bevordert: Benoemd bij B 

 

 

  



6. MAAS International B.V. 
 
Inzet en acties van MAAS International B.V. 

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

b. MAAS spant zich in met haar duurzaamheidsinitiatieven aan de realisatie van de Sustainable 
Development Goals (SDG) ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen. 

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. 

  



7. Mölnlycke Health Care 

 

Inzet en acties Mölnlycke Health Care 

a. De CO2-emissie in de zorgsector te minderen, het circulair werken te bevorderen: 

Mölnlycke spant zich in om bij te dragen aan CO2-reductie, het bevorderen van circulair werken en 
het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen 
bevordert. 

b. Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op de volgende pijlers:  

Reduceren van afval  

Door gebruik te maken van een procedure tray spaart het ziekenhuis al veel afval uit. Dit omdat de 
losse componenten zonder extra verpakking in de tray zitten. Om specifiek de reductie m.b.t. afval 
bij gebruik van de procedure trays inzichtelijk te maken ontwikkelden wij de Mölnlycke value 
calculator. Middels het ingreep specifiek maken van de procedure tray kan een nog grotere 
besparing in tijd maar zeker ook in afval gerealiseerd worden. Per procedure kunnen wij dit 
inzichtelijk maken m.b.v. een eenvoudig dashboard. 

Minder CO2 uitstoot  

Niet alleen het besparen van verpakkingsmateriaal is één van de vele voordelen van een 
procedure specifieke tray.  

In het productieproces van procedure trays laten wij op één adres alle componenten die wij voor 
het maken van jaarlijks 7.000.000 trays nodig hebben aanleveren. Hierbij komen de meeste 
producten niet steriel in bulk bij ons aan zonder individuele verpakking.  

Voor grote klanten kunnen wij ATO (Assemble To Order) leveringen aanbieden. Dit betekent dat 
de procedure trays direct na productie en sterilisatie, zonder extra tussenstap, aan de klant 
geleverd kan worden. Ook focussen wij erop zoveel mogelijk orders te consolideren. Hierdoor 
kunnen wij de CO2-uitstoot reduceren. 

In 2019 hebben wij nieuwe transportdozen ontwikkeld die 80mm lager zijn dan de oorspronkelijke 
transportdozen. Door inzet van deze transportdozen wordt minder plek in de magazijnen 
ingenomen en kunnen er gemiddeld 200 trays meer in een vrachtwagen getransporteerd worden. 

Op deze manier kunnen 5% meer transportdozen gesteriliseerd worden, waardoor minder 
chemisch EtO nodig is. Kleinere transportdozen betekenen ook minder afval. Al onze dispenser- en 
transportdozen zijn voorzien van het FSC keurmerk.  

In 2019 hebben wij 2.600 zonnepanelen op onze handschoenen fabriek in Maleisië geïnstalleerd 
waarmee dit jaar waarschijnlijk rond 23,400 MWh opgewekt worden en zo 16,200 ton CO2 minder 
uitgestoten worden.  

Innovatie en onderzoek  

Onze R&D afdeling is continue bezig onze producten te verbeteren en de footprint te 
verminderen. Momenteel bevatten onze universele afdeksets al ruim 19% herbruikbare 
houtvezels. Ook hebben we een operatiejas die voor ruim 50% gemaakt is van hernieuwbaar 
materiaal. Deze jas is gemaakt van onder andere hernieuwbare pulp. De pulp komt van één soort 



bomen, western red cedar, wordt alleen geoogst in Canada en komt niet uit beschermde 
regenwouden. De twee leveranciers van deze pulp zijn FSC (Forest Stewardship Counsil), SFI 
(Sustainable Forestry Initiative) en PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification) 
gecertificeerd.  

Daarnaast zijn er tijdens de productie van deze jas geen meetbare dioxine niveaus aanwezig zoals 
bij andere chloorwas processen. Hierdoor kan dit proces als milieu vriendelijk worden aangemerkt.  

Sinds 2020 is Mölnlycke gestart met het aanbieden van een groeiende range aan Green 
Components. Gezien duurzaamheid een speerpunt is voor Mölnlycke zal deze productlijn steeds 
verder worden uitgebreid. 

In 2021 hebben wij een nieuwe lijn van afdeklakens gelanceerd welke ISCC gecertificeerd zijn. 
Hierbij verhogen we het gebruik van bio-based raw materialen voor onze afdeklakens. Uit de Life 
Cycle Analysis is naar voren gekomen dat met het gebruik van deze lakens in trays we de uitstoot 
van CO2 met 25% reduceren.  

Ook zijn we samenwerkingen aangegaan met andere bedrijven en initiatieven om de handen 
ineen te slaan om te kijken hoe we samen het circulair werken kunnen bevorderen. Momenteel 
gaan we testen of afdeklakens gerecycled kunnen worden tot producten welke we in onze 
procedure trays kunnen verwerken. 

  



8. Avicenna Excellence Program 

Inzet en acties Avicenna Excellence Program 

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

b. Het Avicenna Excellence Program spant zich in om high-potential master- en PhD studenten 
handvatten te bieden om door interdisciplinaire samenwerking tot innovaties in de zorg te komen 
en op deze manier de zorg te verbeteren. Het AEP is een jaarlijks terugkerend onafhankelijk en 
interdisciplinair Honoursprogramma waarin gedurende 3-4 maanden een selectie van 35 
deelnemers wekelijks workshops en thema-avonden volgen rondom een reeks gezondheidszorg 
gerelateerde thema's. Geïnspireerd door de sprekers op de verschillende avonden, gaan de 
deelnemers gedurende het traject in teams interdisciplinair samenwerken om innovatieve 
oplossingen te bedenken voor een probleem binnen één thema, waaronder ook duurzaamheid. 
Wij vinden duurzaamheid een erg belangrijk onderdeel en willen dit met behulp van de Green 
Deal door het hele programma laten terugkomen. Zo willen wij zowel de bewustwording van de 
schaarste van duurzaamheid in de gezondheidszorg creëren als met concrete verbeteringen 
komen om het programma ‘’groener’’ te maken met betrekking tot de door de Green Deal 
opgestelde pijlers. De ambities van het Avicenna Excellence Program zijn van toepassing op alle 
vier pijlers van de Green Deal zorg. Het Avicenna Excellence Program zal: 

• Bewustwording over duurzaamheid creëren onder deelnemers door in ieder geval één 
thema-avond te besteden aan de verschillende aspecten van duurzaamheid in de 
gezondheidszorg.  

• Er voor zorgen dat er minstens één team zich richt op een innovatie gericht op verbeteren 
van de duurzaamheid in de gezondheidszorg.  

• Alle deelnemers, ongeacht het thema van de innovatie, stimuleren om rekening te houden 
met duurzaamheid en dit ook in hun innovatie terug te laten komen.  

• Minstens een thema avond te wijden aan preventie in de gezondheidszorg en daarmee de 
leefomgeving en gezondheid in en buiten zorginstellingen van iedereen te bevorderen.  

• Zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en producten tijdens het 
programma, denk hierbij aan duurzaam eten, fairtrade merchandise en digitale documenten in 
plaats van geprint om het onnodige gebruik van papier te verminderen.  

• Duurzaamheid in het beleid van het Avicenna Excellence Program na te streven, en dit ook 
zodanig over te dragen aan toekomstige besturen.  

• Circulair werken te bevorderen door deelnemers ook na te laten denken over de end-of-life 
cycle van hun (fysieke) producten, denk hierbij ook aan de productie.  

  



9. Stichting Land van Horne 

Inzet en acties van Land van Horne 

1. Land van Horne zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en 
een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 

2. Land van Horne zal zich inspannen om het bronzen keurmerk van Milieuthermometer Zorg te 
behalen in 2021. Het uiteindelijke doel is het gouden keurmerk. Verder maakt Land van 
Horne gebruikt van de CO2 routekaart, hiermee stellen wij als doel een CO2 reductie van 
50% in 2030 en klimaatneutraal in 2050. 

Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op de volgende pijlers: de 
CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen; 

Wij zullen de bevindingen uit de EED toepassen om zo het energieverbruik op onze locaties te 
verminderen. 

Gebouwen die geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen/zonneboilers zullen hiermee 
uitgerust worden 

CIRCULAIR WERKEN TE BEVORDEREN; 

Het doel is om bij inkoop van nieuwe goederen circulair een vast criterium te maken. Er wordt een 
afvalpreventieplan opgesteld 

Wij houden bij de inkoop van onze producten rekening met de arbeidsomstandigheden, en gaan 
extra focus leggen op duurzaamheid met het inkopen van textiel, catering en energie 

De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewateren grondwater terug te dringen; 

De zorgsector is deelnemer aan de integrale Delta-aanpak Waterkwaliteit. Vanuit het principe 
"voorkomen, verminderen en vervangen". 

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

 

  



10. Beaufort Corporate Consulting BV 

Inzet en acties van Beaufort Corporate Consulting BV 

a. Beaufort Corporate Consulting BV zet zich in voor C02 reductie, circulair werken, medicijnresten 
uit water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 

b. Beaufort Corporate Consulting BV spant zich in om kennis over de meest efficiënte wijze om deze 
doelen samen met alle betrokken stakeholders van zorgvastgoed te bereiken. 

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; door bij investeringen in zorgvastgoed te streven 
naar zero-emissie vastgoed 

circulair werken te bevorderen; door bij analyse van bedrijfsprocessen kosten en waarde te 
benoemen. 

de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen; door bij 
ondersteuning van verbetering van bedrijfsprocessen hier expliciet aandacht aan te besteden. 

en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van 
iedereen bevordert; door onze kennis van biodiversiteit actief in te zetten bij investeringen in 
zorgvastgoed. 

  



11. Stichting De Opbouw 

Inzet en acties van Stichting De Opbouw 

1. Stichting De Opbouw zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en 
een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 

2. Stichting De Opbouw spant zich in om 

• Bij iedere bedrijfsbeslissing duurzaamheid mee te nemen in de afweging 

• Een intern duurzaamheidsbeleid te voeren dat zich spiegelt aan (inter) nationale 
doelstellingen en de Green Deal 

• Proactieve inspanning te leveren voor de versnelling van duurzaamheid in de zorg. 
Bijdrage leveren aan kennisdeling en informatieverzameling met stakeholders. 

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

De C02-emissievandezorgsectorterugtedringen; 

Per Zorgorganisatie een routekaart duurzaam vastgoed opstellen, en afstemmen met de 
SHP/MJOP en stakeholders. Zo veel als mogelijk toewerken naar de nationale doelstelling van 49% 
CO2-reductie t.o.v. 2018. In 2021 gereed. 

Uitvoering van alle energiebesparende maatregelen uit met een terugverdientijd korter dan 5 jaar 
uiterlijk voor 1 december 2024. 

Proactieve energiemonitoring en daaruit voortvloeiende acties uitvoeren. Continu proces. 
Vervangende nieuwbouw realiseren met verbeterde energieprestaties. Per 1 januari 2021 zijn de 
BENG eisen ingegaan voor nieuwbouw. 

Voortzetten van het inkopen van groene energie. 

circulair werken te bevorderen; 

Onderzoek doen naar de meetbaarheid van circulaire bedrijfsvoering. Start in Q3 2021. Vaste 
leveranciers navraag doen naar duurzaamheidsactiviteiten en mogelijkheden via 
gestandaardiseerde vragenlijst. In Q2 2022 uiterlijk gereed. 

 

Start met duurzaam inkopen bij een product/dienst waar dit redelijk gangbaar is in de markt. 
Bijvoorbeeld meubilair of schilders die gebruik maken van duurzame verf. In 2021 heeft iedere 

  



12. Groenhuysen 

Inzet en acties van Groenhuysen 

a. Groenhuysen zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een 
gezond makende leef- en verblijfsomgeving. 
Bij Groenhuysen staan klanten en het bieden van maatwerk centraal. Bij alles wat we doen gaan 
we uit van de mogelijkheden van de individuele klant. We bieden een persoonlijke, goede en 
betrouwbare kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarnaast houden we ook nadrukkelijk 
rekening met de kwaliteit van leven. Dat betekent dat we bijzondere aandacht hebben voor 
ieders leefstijl, interesses en persoonlijke wensen. Innovatie in de zorg vormt een belangrijk 
speerpunt voor de komende jaren met als belangrijkste doel het leven van de klant en het werk 
van de medewerker te verbeteren. In deze speerpunten worden de duurzaamheidsaspecten 
toegepast.   
 

b. Groenhuysen spant zich in om: 
- Het afval goed te scheiden bij de bron en afval terug te dringen 
- Medicijnresten in te zamelen in daarvoor bestemde afvalbakken 
- Een interne voorlichting te geven aan medewerkers over bewustwording en gedrag m.b.t. 

medicijnresten 
- Bij nieuwbouw energie neutraal te bouwen 
- Duurzame energie te gebruiken (zonnepanelen) 
- Gebruik te maken van schoon vervoer 
- Gebruik te maken van duurzame bedrijfskleding 
- Bij materiaalkeuzes wordt gekeken naar de TCO van het materiaal 
- Gebruik te maken van lokale ondernemers om transportbewegingen te minimaliseren 
- Duurzaamheid te laten leven op de werkvloer o.a. doormiddel van het organiseren van een 

duurzaamheidsseminar en een duurzaam kerstpakket uit te delen.   
- Binnen 3 jaar de milieuthermometer zorg brons te behalen voor minimaal 2 

eigendomspanden.  
- Stimuleren fietsen, o.a. door gebruik te maken van het fietsplan.  
- Bewustwording van voeding & inkoop.  

 
Bij eigendomspanden: 

- Pv panelen aanbrengen; 
- Isolatiemaatregelen in glas, spouw en dak; 
- Energiemonitoring; 
- Tapkranen met sensorbediening; 
- Ledverlichting in algemene ruimtes en buiten; 
- Zonwering en zonwerende folie om de toepassing van koelinstallaties te voorkomen; 
- Tochtwering indien nodig; 
- Deurdrangers op buitendeuren; 
- Waar mogelijk dubbele schuifdeuren om een sluis te creëren bij entrees; 
- Verlichting met sensoren indien wenselijk en mogelijk; 
- Tijdsschakeling op buitenverlichting; 
- Laadpunten voor elektrische voertuigen (auto’s, fietsen). 
- De nieuwe gebouwen voorzien we van een GPR-certificering. 

 

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; 

 Oude cv-ketels worden vervangen door een duurzaam systeem of nieuwe cv-ketel. 
Hierbij kijken we naar technische levensduur en besparing op gas 

 Verwarming zoveel als mogelijk met een laagtemperatuur systeem 
 Behoefte aan koeling en verwarming voorkomen door bijvoorbeeld zonwering & 

isolatie 



 Maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar. (De energiejaarrekening gaat dan 
met 10% omlaag (bron ECN, TNO, etc.). Onderdeel daarvan is energiebeheer en 
monitoren. 

 
- Circulair werken te bevorderen; 

 Inkoopproces optimaliseren om circulariteit beter te stroomlijnen 
 Bedrijfsafval terugdringen door het plaatsen van eco-units (afvalscheidingsbakken) 
 Bij inkooptrajecten gebruik maken van lokale ondernemers en MVI thema’s 

toepassen:  
 Internationale sociale voorwaarden; 
 Social return; 
 Milieuvriendelijk inkopen; 
 Biobased inkopen; 
 Circulair inkopen; 
 Innovatiegericht inkopen; 
 MKB-vriendelijk inkopen. 
 Het aanschaffen van elektrische leaseauto’s 
 Het aanschaffen van bedrijfskleding welke voldoet aan het EU ecolabel 
 Eigen voedselkringlopen creëren op locaties waar mogelijk 

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

 Groenhuysen zal verzamelpunten creëren, waar medicijnresten op een juiste wijze 
kunnen worden weggegooid. In samenwerking met de afvalleverancier zullen de 
medicijnresten worden vernietigd.  

 Tevens wordt bij medewerkers de bewustwording en het gedrag gestimuleerd hoe 
juist om te gaan met medicijnresten. (Bijvoorbeeld spuiten niet leegspuiten in de 
afvoer, maar gebruik maken van een tissue) 

 
 

- En door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid 
van iedereen bevordert 
 Aantrekkelijk maken van groenomgeving voor bewoners en medewerkers ter 

stimulering van beweging en frisse lucht, gezond binnenklimaat, met juiste 
verlichting, akoestiek, groen en schone lucht 

 Jaarlijks aandacht blijven geven aan het huidige fietsplan wat Groenhuysen heeft 
liggen, om het fietsen te stimuleren onder medewerkers. 
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