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De eerstelijnszorg Milieubarometer: een veelzijdig instrument 
 
De Milieubarometer is een handig instrument om de milieuprestatie en de CO2-footprint van uw praktijk te 
meten. Na het invullen van uw milieugegevens vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken en 
een CO2-footprint.  
 

U ziet hoe u scoort op het gebied van milieu en waar uw prioriteiten liggen voor het boeken van 
milieuwinst. Maar de Milieubarometer biedt nog meer: kengetallen en een overzicht van maatregelen 
waarmee u uw milieuprestatie kan verbeteren. Heeft u meerdere vestigingen? Dan kan u de vestigingen 
onderling vergelijken en ook samen optellen tot een praktijktotaal.  
 

Grafieken 
Eén van de krachtigste functies van de Milieubarometer is het genereren van grafieken. De Milieumeter 

laat zien welke praktijkactiviteiten de grootste milieu-impact hebben en waar uw prioriteiten liggen op het 
gebied van milieu. De CO2-footprint laat zien waar u het meeste kunt besparen op CO2-uitstoot. 

 
 
Met meerdere jaren ingevuld ziet u hoe u op weg gaat naar een duurzame praktijk en naar 
klimaatneutraal.  
 

Benchmarks 
In de Milieubarometer komen (na de eerste 15 eerstelijns gebruikers) benchmarks beschikbaar. Dat maakt 
het mogelijk om uw praktijk te vergelijken met het branche gemiddelde. Dit kan zodra genoeg praktijken 
hun gegevens van de barometer hebben vrijgesteld. Zo kunt u beoordelen hoe u scoort en op welke 
thema’s de meeste winst te behalen valt.  

 

Maatregelenlijst 
Met de maatregelenlijst kunt u direct aan de slag om de milieuprestatie van uw praktijk te verbeteren en 
kosten te besparen. Bij elke maatregel kunt u doorklikken naar uitgebreide informatie over financiële 
aspecten, terugverdientijden en toepasbaarheid. 
 

Vertrouwelijk  
Alle ingevulde gegevens zijn alleen door u te zien. Stimular heeft in 2021 toegang tot de gegevens voor 
het opstellen van de anonieme benchmark eerstelijns praktijken. Stimular gaat vertrouwelijk met de 
gegevens om en deelt deze met niemand.  
 

Invullen  
Vul uw algemene praktijkgegevens in en de milieugegevens van elektriciteit, brandstoffen, water, afval en 
vervoer. Er is een voorselectie gemaakt van de gegevens die voor huisartspraktijken relevant zijn.   

 
U kunt bij invullen rechtsboven met finetuning meer invoervelden ‘aan’zetten, waarmee u extra gegevens 
kan toevoegen.  
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Kosten 
In het grijze vlak onderaan vindt u “Abonnement”.  
Voor huisartsenpraktijken is er momenteel een groepsbarometer aangemaakt. Nadat de benchmark is 
opgesteld krijgt u de kans om een eigen abonnement aan te maken. Deze is tot eind 2022 gratis en kost 
vanaf 1 januari 2023 € 75,- excl. btw per jaar (prijspeil 2021). U krijgt hierover per mail bericht. 

 

Aan de slag 
Het invullen van de Milieubarometer gebeurt met gegevens uit de praktijkadministratie. Denk aan 

- Energie: Jaaroverzicht energieleverancier elektra en aardgas 
- Water: Jaarrekening waterbedrijf 
- Afvalwater: Dit is gelijk aan inkoop m3 water.  
- Afval: Rekeningen afvalinzamelaar voor papier en restafval. Met aantal ledigingen container per 

week, kunt u het volume afval uitrekenen. De Milieubarometer rekent dat om naar kg afval en 
vervolgens naar milieubelasting afval. Heeft u meer afvalstromen? Kijk dan in de finetuning voor 

aanpassing. Het aantal kg afgevoerd afval weet u meestal niet. U kunt het afval in volume 
schatten, bijvoorbeeld kliko van 240 liter keer 52 ledigingen per jaar = 12.480 liter)  

- Gevaarlijke afval: Dit is scherp afval, afval met bloed, benoemd als ziekenhuisafval. 

- Klein gevaarlijk afval: Zijn onder andere verfresten en olieresten,   
- Zakelijk verkeer: Uit tankpas overzicht, gedeclareerde km’s of benzinebonnen. 
- Woonwerkverkeer: Maak eenmalig een inschatting per medewerker op basis van gereden km’s (2x 

reisafstand naar huis x werkdagen) en het gebruikte vervoersmiddel 

 
Na het invullen ziet u welk thema de meeste milieubelasting en welke thema de meeste CO2 emissie 
veroorzaakt. Daar kan je voortaan rekening mee houden bij de inkoop van spullen en voor de 
bedrijfsvoering van de praktijk.  
 
Met een benchmark van andere praktijken die najaar 2021 opgesteld wordt, ziet u waar u staat ten 
opzichte van de gemiddelde praktijk. Let wel, de benchmark, het gemiddelde is niet de score waar u 

tevreden mee mag zijn. 
 
Heeft u vragen over de Milieubarometer, kijk bij “meest gestelde vragen” op FAQ - Milieubarometer - 
Stimular . Er is ook een helpdesk mail@stimular.nl en 010-2382828. 
 
Voor verdere toelichting is er de Milieubarometer startershandleiding Startershandleiding - 

Milieubarometer - Stimular 
 
 
Veel succes! 
 
Stichting Stimular 

Botersloot 177 

3011 HE Rotterdam 

010 – 238 28 28 

www.stimular.nl 
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