
  

2016 



 
 

1. Inleiding  
Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden steeds belangrijker voor de zorg. 

Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg. Dit biedt een basis voor 

milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorg ervoor dat kosten bespaard worden. 

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de zorgsector, door de leden van de vereniging 
Milieuplatform Zorg (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK). 

2. Waarom de Milieuthermometer Zorg   
Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame 

bedrijfsvoering waar. De directie krijgt de beschikking over een handzaam instrument om de 

milieuprestatie en milieuzorg aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en 

belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. 

Met de Milieuthermometer Zorg voldoet de instelling gelijk aan de energie-audit van de wet EED, de 

Energie Efficiency Directive.  Het keurmerk geeft vrijstelling en werken aan het keurmerk geeft 

uitstel.  

3. Wat is de Milieuthermometer Zorg  
Het instrument bestaat uit een schema met ruim 100 maatregelen waarvan er voor het certificaat 
ruim 50 verplicht zijn te volbrengen en daarnaast een aantal extra maatregelen naar keuze.  
Deze maatregelen zijn onderverdeeld in 17 thema’s: 

 Milieu- en energiemanagement 
 Energie 
 Water 
 Afvalwater 
 Bodem 
 Lucht 
 Afval 
 Hinder 
 Gevaarlijke stoffen 

 Catering en voeding 
 Reiniging 
 Schoon en zuinig vervoer 
 Inkoopbeleid 
 Vastgoed/verbouw/renovatie 
 Groenbeheer 
 Papier 
 Textiel 

  
De Milieuthermometer Zorg biedt u: 

 Een nulmeting die inzicht geeft in de prestatie op het gebied van milieuzorg; 
 Het startpunt voor integraal milieubeleid met concrete doelen; 
 Een actieplan met belangrijke en eenvoudige maatregelen; 
 Een certificaat dat specifiek voor de zorginstelling ontwikkeld is en dus concreter dan 

algemene milieuzorgsystemen als ISO 14001; 
 Goede PR en een duurzaam imago voor de instelling in uw gemeente en regio. 

Toegevoegde waarde 
De toegevoegde waarde van de Milieuthermometer is extra milieuwinst, kosten besparen, 
professionele aanpak, tijd besparen, structuur en goede interne borging. 
 
De Milieuthermometer geeft de bestuurder  de zekerheid dat milieuzaken goed geborgd zijn en de 
mogelijkheid om de instelling te profileren. De Milieuthermometer geeft de milieucoördinator of 
facilitair dienst een instrument om medewerkers mee te krijgen met de acties. 

https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/handleiding-en-schema/


 
 

 
 
 

‘Het certificaat past uitstekend in het streven van Sint Jansdal naar 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en om onze activiteiten 

voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken.’ 
Ziekenhuis Sint Jansdal, Jan Voorburg lid van RvB 

4. Het keurmerk 
Het keurmerk is verdeeld in niveaus brons, zilver en goud.  
 
Brons  
Brons staat voor net iets meer doen dan aan de milieuwetgeving. Het betreft ook het nemen van die 
maatregelen die voor de hand liggen en zich snel terugverdienen.  Zo vormt het de basis van een 
praktisch milieuzorgsysteem. Om te voldoen aan niveau brons moet er aan ruim vijftig verplichte 
maatregelen worden voldaan, plus vijftien “extra” maatregelen uit de Milieuthermometer. Met 
brons  krijgt u vrijstelling voor de energieaudit van de EED. 
 
Zilver 
Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Duurzaam 
inkopen is een thema waar veel mee te winnen is. De kennis hoe dat aan te pakken is de laatste jaren 
sterk gegroeid. Daarnaast  wordt een (beknopt) openbaar milieuverslag verlang waarmee u naar 
buiten communiceert. Commitment van de directie is voor dit niveau belangrijk. 
 
Goud 
Het gouden niveau van de Milieuthermometer is nog een stap  
verder en neemt onder meer duurzame energie en duurzaam 
bouwen mee. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële  nationale 
keurmerk Milieukeur. 
 

Het te behalen certificaat is drie jaar geldig en wordt jaarlijks gecontroleerd.  Tenminste elke drie jaar 
wordt het schema geactualiseerd. 
 

5. Stappenplan 
Het aanbevolen stappenplan van het beginproces tot en met certificering staat hieronder. 

Stap 1: commitment directie,  coördinatie en werkgroep 
Bespreek met de directie de aanpak. Alle afdelingen én de directie hebben taken om te komen tot 
certificeren. Wanneer de directie de ambitie voor de Milieuthermometer uit, zorg dit voor draagvlak 
binnen de organisaties. De directie heeft de taak doelen te stellen, beleid in te vullen, en intern de 
boodschap te communiceren. De coördinatie ligt bij de milieucoördinator. Is er geen milieu-
coördinator, dan zal een facilitaire medewerker deze taak krijgen.  
Start vervolgens met het instellen van een werkgroep met daarin vertegenwoordigd zorg, facilitair, 
techniek, vastgoed, schoonmaak en inkoop. Zij maken een actieplan en borgen de uitvoer van de 
maatregelen.  
 

http://www.milieukeur.nl/35/m/praktijkvoorbeeld/152/details.html


 
 

Stap 2: selecteer 1 of hooguit 4 locaties om mee te beginnen 
Start met een nulmeting en vul de Milieuthermometer in voor de locaties, waar het draagvlak het 
grootst is. MPZ heeft hiervoor een Excellijst  beschikbaar. Met een digitaal dossier, verzamel je gelijk 
de onderliggende stukken. Na invullen van de nulmeting zie je hoeveel er al goed geregeld is.  Dit 
goede nieuws kan je de collega’s alvast melden. Daarnaast is het zichtbaar wat de belangrijkste acties 
zijn.  
 
Stap 3: Opstellen actieplan met te nemen acties  
Uit de ingevulde nulmeting volgt wat nog te doen staat. Focus je eerst op de verplichte maatregelen.  
Voor een instelling met veel locaties is het handig te beginnen met de maatregelen die centraal 
geregeld kunnen worden, zoals beleid, monitoren, inkoop en communicatie .  
 
Stap 4: Aan de slag  
Benut de voorbeelden van beleidstukken, en hoe andere instellingen de acties opgepakt hebben die 
beschikbaar zijn voor de leden van MPZ. Delegeer de acties naar de betreffende afdelingen.  Per 
afdeling resteren naar verwachting 3-5 maatregelen. Wanneer ieder 1 maatregel per maand oppakt, 
is brons in een half jaar binnen bereikt.  
 
Maatregelen die geld kosten.  
Soms moet apparatuur vervangen worden om aan de eisen te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld een 
inefficiënte CV ketel, of conventionele TL verlichting. Dat vraagt een traject van offertes opvragen, 
selecteren en inplannen van de uitvoering.  In veel gevallen volstaat ook het opnemen van 
maatregelen in het huisvestingsplan. Zo kun je de investeringsmomenten door de tijd verdelen en 
ook het bijkomend werk. Bedenk wel: Hoe eerder je de maatregelen neemt, hoe eerder je ook 
kosten bespaart. Zie ook de FAQ op de website van MPZ. 
 
Maatregelen die toch niet kunnen 
Het systeem is zo opgezet dat voor tenminste 95% van de situaties de maatregelen meteen zinvol 
zijn. Is uw situatie afwijkend, neem dan contact op met MPZ. Het systeem is niet bedoeld om 
onhaalbare maatregelen op te leggen. 
 
Stap 5: Certificering 
Certificering wordt voor een periode van 3 jaar afgesproken, het eerste jaar een uitgebreide keuring, 
het 2e en 3e jaar een controle.  Een gesprek met de bestuurder is onderdeel van de audit.  
 
Meer informatie 

Op de website van MPZ vind u een overzicht van de certificaathouders. Ook staan daar de meest 

gestelde vragen en voorbeelden, die u op weg helpen met de Milieuthermometer.  Het  schema met 

maatregelen kunt u downloaden.  

 

 

Vereniging Milieuplatform Zorgsector, MPZ  
Vereniging van milieuprofessionals  -  voor en door de zorg. 

www.milieuplatformzorg.nl 

info@milieuplatformzorg.nl 

010-2450303  
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