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Milieuplatform Zorgsector
vereniging van en voor 

de zorg

In 2022 zijn 220 intramurale zorginstellingen bij de vereniging 
aangesloten. Dit omvat het merendeel van alle UMC’s en 

ziekenhuizen, en steeds meer instellingen voor ggz, 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg en revalidatie.

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
kennisplatform voor CO2 reductie in de zorg

www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl



Agenda
1 Wat is de CO2 routekaart?

2 Waarom gebruiken?

3 Wegwijzer routekaart

4 Meer weten

3



Wat is de CO2-routekaart?

4

Een CO2-routekaart laat zien op welke manier een instelling wil 
werken aan de klimaatdoelen op het gebied van vastgoed.

De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, 
de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen.

In een routekaart worden alle gebouwen van een zorginstelling 
meegenomen, zowel eigendom als huur. 

De bestuurder stelt de routekaart vast, omdat hij/zij de verbindende 
schakel is tussen strategie, financiën en uitvoering.



Waarom een routekaart?
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Verplichting Green Deal Zorg

In inkoopvoorwaarden Zorgverzekeraars en Zorgkantoren

Verplichte eis in MilieuThermometerZorg

Goedgekeurd als EED rapportage

In onderzoek of het voldoet als rapportage voor de Onderzoeks- en 
Informatieplicht
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Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
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CO2-neutraal zorgvastgoed in 2050.

Doel: De zorg heeft een duidelijk en uitvoerbaar plan 
voor 95% CO2-reductie van het vastgoed in 2050



Activiteiten EVZ
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Routekaarten
Tools
Documentatie
Ondersteuning

Kennisbank
Verduurzamingskaarten
Praktijkvoorbeelden

Webinars
Website (www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl)
Vraagbaak, Vragenuurtje
Communicatie
Eerstelijnszorg
Circulair bouwen



Wie maakt de routekaart?
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Het opstellen van de routekaart kan het best worden gedaan door 
de vastgoedafdeling. Het vaststellen gebeurt door het bestuur. 
Andere betrokkenen zijn bijvoorbeeld de energiecoördinator, facilitair 
manager, duurzaamheids- of MVO-coördinator, controller en 
manager.

Er kan een extern bureau ingehuurd worden om de routekaart (mede) 
op te stellen. 



Waaruit bestaat de CO2-routekaart?
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Een routekaart bestaat uit:

een ingevulde CO2-reductietool, waarin de maatregelen voor CO2-
reductie voor de gehele vastgoedportefeuille zijn doorgerekend

een bestuursoplegger, een document waarin de bestuurlijke 
ondersteuning voor de plannen wordt vastgelegd.



Hoe maak je de routekaart?
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Invullen: van bekend naar onbekend

Begin met het inplannen van de energiemaatregelen die je al weet
Pak vervolgens de MJOP’s erbij
Verbinding met het strategisch huisvestingsbeleid. 
Onderzoek welke maatregelen nog meer nodig zijn om de 
doelstellingen voor CO2-reductie in 2030 en voor 2050 te halen. 

Stap 1: gebruik de CO2 reductietool van EVZ



Hoe maak je de routekaart?
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In de tool worden de stappen om deze in te vullen toegelicht. 
Daarnaast zijn er tutorials per onderdeel van de tool.

Dashboard
Cijfers
Bron
Locatie
Nieuwbouw

Stap 1: gebruik de CO2 reductietool van EVZ
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Tabblad Cijfers
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Tool tonen
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Tabblad nieuwbouw
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Hoe maak je de routekaart?
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CO2 reductietool + Bestuursoplegger = routekaart

Zonder vaststelling door bestuur blijft je routekaart een concept. 
Bij het opstellen van een portefeuilleroutekaart en een 
duurzaamheidsstrategie voor het vastgoed van de organisatie is 
het dus belangrijk om het bestuur tijdig te betrekken.

Stap 2 Vul de Bestuursoplegger van EVZ in



Hoe maak je de routekaart?
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Via https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/contact

Hiermee zet je je organisatie op de kaart voor de gezamenlijke 
route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

Door de routekaart in te leveren kunnen we als samenwerkende 
brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft 
belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorginstellingen en de 
verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende 
wetgeving worden voorkomen.

Doe eerst een check of vraag om ondersteuning

Stap 3 Stuur de ingevulde routekaart naar het EVZ
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Veel geven aan routekaarten verder uit te werken.

Veel stellen nu pas een MJOP op of herzien heel oude 
MJOP’s.

Er is nog geen zicht op periode na 2030, men laat de 
routekaart vanaf 2030 leeg.

Wisselende ervaringen met woningbouwcorporaties.

Routekaart vaak nog niet vastgesteld door bestuur. Dit 
is een aandachtspunt. 

Wat zeggen instellingen zelf? 



Kijk voor de wegwijzer en tutorials op
www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl

Stel je vraag via:
info@expertisecentrumverduurzamingzorg.nl
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MPZ Milieuplatform Zorgsector

Stichting Stimular

Wil je meer weten over de routekaart?

about:blank
about:blank
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Geïnspireerd en zie je meer kansen voor  
duurzaamheid in jouw zorgorganisatie?

Wil je wegwijs worden gemaakt in alle handige tools en informatie die 
er wordt aangeboden?
Of wil je advies over hoe je de mensen in je organisatie erbij kunt 
betrekken?

Neem dan contact op voor een kosteloos Startgesprek vanuit MPZ/EVZ

Vraag het gesprek aan via: d.dewild@milieuplatformzorg.nl

mailto:d.dewild@milieuplatformzorg.nl

