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Mogelijke benodigdheden voor bestuurlijk draagvlak

• Voorvechter binnen de organisatie (een Marja!)

• Wetgeving

• Visie 

• Succesvol project(je)

• Integratie met afdelingen

• Dataverzameling

• Aansluiten bij GDZ- MPZ –of elders

• Actuele thema’s benoemen

• Inzichtelijk maken

• Interne marketing & presentatie



Voortkomend uit bestuurlijk draagvlak

• Mensen

• Middelen (geld/budget)

• Urgentie

• Opdracht

• Positionering

• Onderdeel van de strategische agenda



Waar staan we nu met Duurzaamheid?
Terugblik afgelopen jaren:

-2017 Beleidsmedewerker + projectmedewerker- Niet voldoen aan wetgeving en ambities op het gebied van MVO& Duurzaamheid

-2019 Greendeal ondertekenen

-2019 Aansluiten bij MilieuThermometerZorg (certificering brons-zilver-Goud)

-2020 Aanstelling programmamanagement MVO-> MVO beleid & programma management

-2020 Inrichten structuur greenteams/actiegroepen, kernteam MVO en stuurgroep GDZ

-2020 starten met pilot certificering Greendealzorg middels MTZ

-2022 juni – 70+ locaties compliant en gecertificeerd Brons

-2023 4 medewerkers in het team duurzaamheid – 380 locaties gecertificeerd- energiebesparingsprogramma doorgevoerd

Inrichting

1x Stuurgroep  + 5 Greenteams: Duurzaam vastgoed, Vervoer, Afvalvrij IdB, Duurzaam inkopen, Voeding.

1.MVO- beleid opgesteld (toegevoegd als bijlage)

2.Milieubarometer aangeschaft en gevuld

3.Energiemonitoringstool aangeschaft

4.Afvalscheiding uitgevoerd/uitgebreid

5.Voedselverspilling voorkomen

6.Schoon en zuinig vervoer

7.Duurzaam inkoopbeleid

8.CO2 routekaart(en)

9.Groenbeheer





Witgoedcampagne “Hier 
met je koelkast.”

2018 Budget van 500.000,- gevraagd.

• Nieuwe koelkast bij inlevering oude en bijbetaling 25%

• Inleveren oude koelkast en geen nieuwe 100,- toekenning 
budget.

Businesscase:

Oude koelkast kost gemiddeld 130,- energie per jaar 0,08 ct. KWh

Nieuwe koelkast kost gemiddeld 65,- energie per jaar 0,08 ct. Kwh

Resultaat:

• Voor 450.000,- vervangen!

• Enorme enthousiasme en aanloop

• Collega’s hebben het er nog steeds over en bellen ons nog 
steeds voor deze actie!



Ontwikkeling kilometrage ten opzicht van 2017
Jaar en soort reis Kilometers Verschil 2017

2017

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer 

28.674.975

2.433.316

-

-

2018

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer 

30.071.281

2.804.190

4,9%

15,2%

2019

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer 

31.232.700

2.857.220

8,9%

17,4%

2020

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer 

29.870.337

1.668.723

4,2%

-31,4%

2021

Woon-werkverkeer

Zakelijk verkeer 

19.689.515

1.555.619

-31,3%

-36,1%



Ipse de Bruggen totaal



CO2 routekaart(en)



Obstakels en geleerde lessen

• Maak het niet te groot: 

Wij hebben een enorme organisatie opgetuigd maar dat heeft ook (polder)nadelen.

• Zorg voor herkenbaarheid in acties: 
Wij hebben soms collega’s laten nadenken over de ‘ver van mijn bed zaken’.

• Zorg dat je ambassadeurs hebt en kan behouden: 
Mensen die willen bijdragen moeten tijd en ruimte krijgen. Pas op voor: “ff naast doen”

• Prioriteit van Management: 

In de agenda’s sneuvelen duurzaamheidsafspraken het eerst.

• Communicatie: 

Slim omgaan met communicatie, niet teveel en niet te weinig. 

Niet een persoon alles laten doen “de hobby van Marja”

Maak het leuk en ludiek- prijsvragen, wist je dat, etc. 

• Trek de stekker snel uit iets wat niet werkt:

Te lange pilot met papieren bekertjes. 

• Help mensen ook met regelen: 
Eerst moesten ze zelf bestellen en zoeken nu helpt ook inkoop, projectleider, coördinator etc.


