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Aanleiding  

Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Minstens vijf procent van de 
totale CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorg. Te veel CO2-uitstoot heeft o.a. 
een negatieve invloed op de leefomgeving en zorgt er voor dat mensen uiteindelijk meer zorg 

nodig hebben. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. 
 
Onze visie op duurzaamheid 
De Koperhorst wil haar bijdrage leveren aan een leefbare wereld, voor 
toekomstige generaties en voor onze bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers. Want duurzaamheid zorgt voor meer gezondheid en 
daarmee voor leefplezier. 

 
Onze ambitie  
 Doorlopend te werken aan een duurzaam: gezond leef- en 

werkklimaat.  
 Onze visie onderdeel te laten zijn van het Koperhorstbeleid en de visie naar binnen en naar uit 

te dragen.  
 Onze relatie met stakeholders meer op de lange termijn te richten.  

 Voldoen aan wet- en regelgeving. 

 
Green Deal Duurzame Zorg 
Op 15 mei 2019 hebben we samen met o.a. de Gemeente Amersfoort, de Green Deal Duurzame 
Zorg 2.0 ondertekend. De Green Deal Zorg is een actie vanuit de zorgsector, ondersteund door de 
overheid en het bedrijfsleven. Doelstelling is het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik maken 
van grondstoffen en zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Keurmerk Milieuthermometer zorg 

Vanaf eind 2020 zijn we houder van het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg. De 
Milieuthermometer is opgezet door het Milieuplatform Zorgsector en in samenwerking met Stichting 
Milieukeur.  
 
Duurzaam inkopen: duurzaamheid in onze contracten 
In onze contracten met leveranciers is duurzaam ondernemen opgenomen. We spannen ons in om 
-waar nodig- leveranciers te overtuigen om duurzaamheid ook in hun eigen processen op te  

Wat is duurzaamheid eigenlijk? 

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een 
duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de 
aarde niet uitputten. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal 
van onze consumptie dragen. 
 

Branchevereniging Actiz over duurzaamheid: 
Duurzaamheid is het verlagen van de CO2-uitstoot van vastgoed, en tegelijkertijd ook 
de gezondheid van cliënten en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het gaat 

om het creëren van een gezond leefklimaat, waarin milieuvervuiling wordt 
tegengegaan. Ouderenzorg en duurzaamheid zijn daarmee met elkaar verbonden. 

Leefplezier is leidend 
voor de manier 

waarop wij werken.  
Daar geloven we in en 

handelen we naar. 
Strategisch beleidsplan  

2020-2025. 
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nemen. Wij zien daarbij voor onszelf een rol weggelegd. We dwingen niet af, maar maken het 
bespreekbaar. We overleggen waar het beter kan en dagen 
leveranciers uit, om waar het kan duurzamer te werken. 

 
Zo gaan we om met onze afvalstromen 

 Glas wordt apart verzameld en afgevoerd. 
 Papier wordt gescheiden verzameld en afgevoerd. 
 Klein chemisch afval wordt verzameld en gescheiden 

afgevoerd. 
 Er is een inzamelpunt waar bewoners gebruikte batterijen kunnen inleveren. 
 
Stroomverbruik minimaliseren  

We gebruiken uitsluitend groene stroom. Om het stroomverbruik te minimaliseren gebruiken we in 
algemene ruimtes uitsluitend ledverlichting. Automatische schakelaars zorgen ervoor dat 
verlichting tijdig uitgeschakeld worden.  
 
Energieverbruik 
Bij nieuwbouw en renovatie besteden we zorg en aandacht aan verantwoord en dus beperkt 

energieverbruik. Denk hierbij aan het gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen en de keuze 
voor minimaal HR++ glas.  

 
Reinigingsmiddelen 
Bij de keuze van de te gebruiken reinigingsmiddelen is nadrukkelijk rekening gehouden met de 
belasting van het milieu. Het gebruik van chloor is niet toegestaan.  

 

Monitoren en sturen op duurzaamheid 
We monitoren onze milieu-voetafdruk door middel van de Milieubarometer. Dit meetinstrument 
geeft inzicht in de bedrijfsactiviteiten die de grootste milieu-impact hebben en helpt ons om te 
bepalen waar onze prioriteiten liggen op het gebied van duurzaamheid. We houden ons 
afvalscheidingspercentage bij en zien het elektriciteitsverbruik per vierkante meter vloeroppervlak. 
Door middel van de CO2-meter volgen we de CO2-uitstoot en zien we waar we kunnen besparen 
op CO2-uitstoot.  

Aan de hand van Milieubarometerrapportages bespreekt het managementteam jaarlijks de stand 
van zaken en wordt gestuurd op duurzaamheid.  

 

Een voorbeeld:  

We stimuleren leveranciers om het 
vervoer van hun producten zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen, 
met zo min mogelijk ritten.  


