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Per 2022 

*Dit bestand wordt gedurende het jaar aangevuld wanneer nieuwe partners zich aansluiten. 
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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.  
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1. Ricoh Nederland 
Inzet en acties van Ricoh Nederland B.V. 

Ricoh Nederland B.V. zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken en een gezondmakende leef- en 
verblijfsomgeving 

Duurzaamheid zit in de kern van ons DNA als organisatie. Al vanaf de oprichting van Ricoh in 1938 is 
onze leidraad ‘People-Planet-Profit’. Deze filosofie wordt organisatiebreed uitgedragen en sinds 2014 
geconcretiseerd op basis van de  ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties.  In de 
context van de Green Deal voor de zorgsector zijn daarin de volgende speerpunten van belang:  

 Reductie van CO2 uitstoot in haar eigen bedrijfsvoering. 
 Ondersteuning van onze klanten in de reductie van energie- en papierverbruik en reductie van 

afvalstromen. 
 Reductie in het gebruik van nieuwe grondstoffen. 
 
Bovenstaande speerpunten zijn door Ricoh, als één van de grootste aanbieders in de zorgmarkt, 
vertaald in concrete doelstellingen en acties. Voorbeelden hiervan zijn: 
 Ricoh stelt zichzelf als doel de CO2 uitstoot ten gevolge van de eigen bedrijfsprocessen in 2030 met 

63% ten opzichte van de situatie in 2015 ter verminderen. Uiteindelijk is de Ricoh organisatie in 

2050 CO2 neutraal.  

 Daarnaast dringen we het gebruik van nieuwe grondstoffen in onze productie terug. In 2030 is het 

percentage nieuwe grondstoffen gedaald tot 60% en uiteindelijk streven we dit percentage in 2050 

nog verder te verlagen tot 12%.  

 We ondersteunen onze klanten met energiezuinige apparatuur en adviseren over de mogelijkheden 

om energie- en papierverbruik steeds verder terug te dringen door middel van een 

duurzaamheidsscan. Voor de resterende CO2 uitstoot van klanten bieden we de mogelijkheid om 

deze te compenseren door de aankoop van ‘Carbon Credits’ in door de Verenigde Naties 

ondersteunde projecten.  

 We zoeken samen met klanten zoeken naar mogelijkheden om informatie op het juiste tijdstip en 
voor de juiste persoon beschikbaar te maken door de inzet van digitale oplossingen uit de Ricoh 

portfolio.  

 We ondersteunen klanten bij de realisatie van hun doelstellingen op het gebied van afvalreductie 
door het aanbieden van het ‘Ricoh Smart Return portal’ waarmee inzameling van verbruiksartikelen 

gestimuleerd wordt die, waar mogelijk, opnieuw geschikt gemaakt worden voor gebruik hetzij 

omgezet worden in nieuw te gebruiken grondstoffen. 

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden ook door andere partijen herkend en 

erkend. Voorbeelden hiervan zijn: 

a. Lidmaatschap van de ‘Responsible Business Alliance’.  

b. Gold rating EcoVadis. 

c. ‘Dow Jones Sustainability Index’ waarbij Ricoh de hoogste scores behaalde in haar 

bedrijfstak. 
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2. Abbvie 

AbbVie zet zich internationaal  in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water 
en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving aan de hand van ambitieuze lange termijn 
doelstellingen.  

 
 
Op CDP maken we onze inspanningen, impact, risico’s en kansen transparant. Ons internationale 
‘environmental stewardship’ focust zich op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, 
verduurzaming en het inspireren en betrekken van onze collega’s in het uitdragen van het belang 
van dit onderwerp.  
 
Lees meer in ons Environmental Social & Governance Report 

AbbVie BV sluit zich aan bij de visie van brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
(VIG) spant zich ook lokaal in om verantwoord om te gaan met mens en milieu. Voor de Nederlandse 
vestiging vertaalt dit zich o.a in: 

· De car policy is erop gericht om de CO2-uitstoot van het wagenpark zoveel mogelijk te 
reduceren. Electrisch rijden wordt gestimuleerd en dieselauto’s kunnen niet meer 
besteld worden 

· Ons kantoorgebouw in Hoofddorp heeft Energielabel A en onze verdiepingen zijn zoveel 
mogelijk voorzien van LED-verlichting. De verlichting is lichtgevoelig voor zonlicht en op 
diverse plaatsen wordt gewerkt met bewegingsssensoren. 

· Paperless werken heeft de voorkeur. Daarnaast zijn de printers voorzien van access 
control, standaard instelling op dubbelzijdig gebruik en voorzien van FSC papier.  

· Onze externe leveranciers gebruiken duurzame producten voor schoonmaak en 
onderhoud 

· Papier, karton, cartridges, batterijen, plastic en swill worden gescheiden verzameld en 
opgehaald 

· Flexibel en gedeeltelijk remote werken wordt gestimueerd wat resulteert in lagere CO2 
uitstoot en bevordering van het welzijn van onze medewerkers. 

· Het aanbod van de cateraar is gericht op duurzame en gezondere voedselkeuzes 
· Continue kijken naar mogelijkheden om afvalvermindering en duurzaamheid te 

stimuleren en bewustwording hiervoor bij de medewerkers te creëren.  

Aanvullend zet AbbVie Nederland in op duurzame samenwerkingsverbanden met partners in de 
zorg binnen de ziektegebieden waarin we werkzaam zijn. Samen werken we aan de zorg voor de 
toekomst. Thema’s waarop we onze toegevoegde waarde hebben bewezen,  zijn onder meer 
Zorg & arbeid en Zorg op afstand.  

  

https://www.cdp.net/en/responses?per_page=10&queries%5Bname%5D=abbvie&sort_by=project_year&sort_dir=desc
https://www.abbvie.com/content/dam/abbvie-dotcom/uploads/PDFs/our-environmental-stewardship.pdf
https://www.abbvie.com/landing/esg/esg-action-report.html
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3. Hellemans Consultancy 
Hellemans Consultancy zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water 
en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving. Hellemans Consultancy spant zich in om 
bedrijven te helpen verduurzamen. 

 

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 
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4. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Inzet en acties van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) 

CWZ zet zich in voor C02 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en 

een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 

 

       CWZ spant zich in om: 
- Initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van het ziekenhuis te organiseren en 

communiceren; 

- Energiebesparing in het ziekenhuis en -bewustzijn bij medewerkers te bevorderen; 

- Een 'groene OK' te verwezenlijken;  

- Duurzaam textiel te gebruiken; 

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 oppervlaktewater en grondwater terug te 
dringen en door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de 
gezondheid van iedereen bevordert. 

 
- Aanstellen adviseur duurzaamheid, oprichten ziekenhuisbreed en diverse 

afdelingsspecifieke Green Teams, inzichtelijk maken van de huidige prestaties, 

opstellen duurzaamheidsstrategie 2022-2025 en inrichten communicatiemiddelen en 

–kanalen; 

- Bij (ver)bouwprojecten werken met duurzame materialen en bedrijven, 

automatiseren van het stand-by zetten of uitschakelen van elektronische apparatuur, 

en opzetten van een campagne om energiebesparend gedrag te bevorderen; 
- Circulariteit van de OK vergroten door (met het lOR model als uitgangspunt) o.a.: 

waar mogelijk wegwerpproducten te vervangen door herbruikbare alternatieven, in te 

zetten op het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen, en afval 

gescheiden in te zamelen en te verwerken; 

- Circulariteit van de gebruikte dienstkleding en het platgoed vergroten door (met het 

lOR model voor circulariteit als uitgangspunt) o.a.: waar mogelijk wegwerpproducten 

te vervangen door herbruikbare alternatieven en gerecyclede en recyclebare 

producten toe te passen. Daarnaast werkt CWZ aan het opzetten van een campagne 

om duurzaam gedrag met dienstkleding en platgoed te bevorderen; 

 
CWZ heeft de ambitie deze initiatieven anno 2022 te verwezenlijken. De ambities voor de 

daaropvolgende jaren werkt het ziekenhuis uit in de hierboven genoemde 
duurzaamheidsstrategie 2022-2025. Het is de intentie van CWZ om hierbij als basis de 

milieuthermometer zorg 6.0 te gebruiken, dat door de aanjagers van de Green Deal is opgezet 
om de eigen milieuprestaties voor elk ziekenhuis inzichtelijk te maken en deze uit te dragen 

naar de buitenwereld. Een natuurlijk hieruit voortvloeiend streven zou het behalen van het  

bronzen certificaat kunnen zijn.  
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5. Jeugdtandverzorging Amsterdam 

Inzet en acties van Jeugdtandverzorging Amsterdam 

Jeugdtandverzorging Amsterdam zet zich in voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten 
uit water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving 

Jeugdtandverzorging Amsterdam spannen zich in om energieverbruik te verlagen, verspilling te 
verminderen en duurzamer in te kopen 

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 

 

 


