
Jaarverslag Duurzaamheid 2021
Versie December 2022
Vastgesteld op: 05-12-2022 
Auteur: Ilyes Machkor



Milieucijfers

Milieu impact
Co2 Uitstoot
Afval en Circulariteit



Milieu impact
Dit betreft de milieu-impact voor de beide 
ziekenhuis locaties Hoorn en Purmerend.
Ten opzichte van 2020 is onze negatieve
milieu impact afgenomen. Ondanks een 
daling in impact van elektriciteit en gas is de 
hoeveelheid Specifiek Ziekenhuisafval 
toegenomen. 
De toename in gasgebruik kunnen we 
verklaren door de WKK (warmte-kracht-
koppeling) die uit voor een deel van het jaar 
uitstond waardoor ons gasgebruik is 
toegenomen. 

In 2022 worden acties uitgezet om deze 
impact categorieën te verlagen.  

Wat is milieu impact?
We maken gebruik van de milieu impact 
omdat deze meer impactcategorieën 
meeweegt. Denk hierbij aan
CO2, NOx, Methaan, koolwaterstoffen, 
fijnstof en afval.



Milieu impact per medewerker
Ten opzichte van 2020 is onze negatieve
impact per medewerker afgenomen. Hoewel 
de totale milieu impact is toegenomen is het 
gemiddelde per FTE niet gestegen. 
A vertegenwoordigd het branchegemiddelde 
waar we met onze impact boven zitten. 

Het verschil tov 2019 is vanwege een afname 
in het gebruik van gas in 2020 en 2021



CO2 in scope 1,2,3
Op de volgende pagina’s gaan we in op 
de Co2 uitstoot van het Dijklander 
Ziekenhuis. Helaas is deze informatie 
nog onvolledig omdat veel informatie 
over de uitstoot van onze inkoop nog 
niet bekend is. Ook voor ons is dit een 
leerproces. Het rapporteren van Co2 
wordt idealiter verdeeld over scope 
1,2 en 3. Met name de scope 3 van het 
ziekenhuis wordt nog hard aan 
gewerkt. We streven ernaar dat de 
betrouwbaarheid  en volledigheid van 
de informatie jaarlijks toeneemt. In 
2023 laten we hier onderzoek naar 
uitvoeren en werken we toe naar CSRD 
compliance. 

Bron afbeelding

https://www.groenbalans.nl/co2-footprint-en-de-drie-scopes/


Onze CO2 Uitstoot
De  totale CO2 uitstoot is iets 
afgenomen van 13.953t naar 
13.830t. 
Ook hier zien we de toename in 
gasverbruik duidelijk terug. Net als 
bij de milieu impact is terug te zien 
dat de uitstoot per FTE is 
afgenomen. We zitten nog boven 
het branchegemiddelde per 
medewerker (update 2021).

*Bron: climate neutral group

1 ton CO2 ziet eruit als een 
luchtballon van 500m3 en 
staat gelijk aan 9994 km 

met een gemiddelde 
bezine personen auto*

https://www.climateneutralgroup.com/nieuws/wat-is-1-ton-co2/


Scope 1,2 en 3
Hier staat onze co2 uitstoot geïllustreerd 
verdeeld over de CO2 scopes volgens de 
prestatieladder thematiek.  Onder elke scope 
staan de twee grootste impact categorieën 
vermeldt.

Onze CO2 uitstoot is ook openbaar 
gepubliceerd op de website van de 
milieubarometer en hier te vinden

Scope 1 Totaal (Ton Co2

aardgas voor verwarming 2.081

Aardgas voor WKK 3.740

Totaal Scope 1 6.650

Scope 2 Totaal (Ton Co2

Electriciteit (ingekocht) 9.487

waarvan groene stroom 
(windkracht)

-784

Totaal Scope 2 9.131

Subtotaal Scope 1+2 15.782

Scope 3 Totaal (ton Co2)

Bezoekersverkeer (auto) 9.306

woonwerkverkeer (auto) 1.434

Totaal Scope 3 11.393

Totaal Scope 1,2,3 27.175

https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/dijklander-ziekenhuis-dijklander-ziekenhuis-hoorn-2021-jaar/


Afval
Ook in 2021 was de impact van corona 
duidelijk terug te zien op onze afvalcijfers en 
zien dat het nog even zal duren voor we op 
het niveau van 2019 en onze oorspronkelijke 
doelstelling zitten.
Het percentage gescheiden afval is verhoogd 
van 34% in 2020 naar 40% in 2021. De 
stijging in de SZA stroom zorgt hierin voor 
een vertekend beeld. In het bijzonder hadden 
we in 2021 aandacht voor onze kartonstroom 
waar we een toename in zien.

1612 kilo afval per 
ziekenhuisbed

434 kilo per 
medewerker waarvan 
260 kilo ongesorteerd



Evaluatie jaarplan 2021

Op de volgende slides blikken we terug op de acties die voor 2021 
gepland stonden. 



Acties 2021 energietransitie
Doelstelling Actie Uitgevoerd?

Het Dijklander Ziekenhuis op weg naar 
50% vermindering van CO2 uitstoot en 
gasloos

1. De eigen routekaart wordt bestuurlijk besproken en vastgesteld voor
tenminste 50% Co2 reductie in 2030

2. Alle personenauto’s die voor het ziekenhuis ingekocht worden zijn 
elektrisch

1. Routekaart Energietransitie is 
bestuurlijk besproken en 
vastgesteld

2. uitgevoerd

1. Plaatsing van 300 zonnepanelen op het dak van locatie Purmerend 1. De 300 zonnepanelen zijn begin 
2022 geplaatst

1. Plaatsing van groen dak op de afdeling PAAZ op locatie Purmerend
2. Gedeeltelijke vervanging verlichting door LED verlichting locatie Hoorn en 

Purmerend.

1. Uitgevoerd
2. Volgens beleid werd in 2021 voor 

100keuro aan LED vervangen. Het 
doel is om in 2023 alle verlichting 
te vervangen.

Er wordt 20%  duurzame energie van totale inkoop energie ingekocht. 1. Er is voor 10% aan duurzame 
energie ingekocht (via een GVO)



Doelstelling Actie Door

Afvalverwerking: In 2024 
is het percentage van het 
afval met 25% verminderd

1. Plan van aanpak maken om het restafval beter te scheiden en te verminderen
2. Op iedere locatie op 4 afdelingen restafval analyseren, verslag maken en actiepunten uitzetten

1. Uitgevoerd
2. Niet uitgevoerd

1. Voorlichting geven op afdelingen over afvalscheiding en invoeren van het beleid afvalscheiding
2. Vermindering van gevaarlijke stoffen d.m.v. het juiste gebruik van deze stoffen te promoten

1. Uitgevoerd
2. Uitgevoerd

Duurzaam inkopen (MVI):
in 2024 wordt er 95 % 
volgens de PIANOO 
criteria ingekocht

1. Er is een checklist voor duurzaamheid opgesteld voor de inkoopprojecten 1. Uitgevoerd

1. Voor de inkoop is een plan opgesteld voor verdere reductie grondstofverbruik en afval. Hierbij 
kan gebruik gemaakt worden van instrumenten als het “Draaiboek grondstoffen afval in de zorg 
“(MPZ, 2018)

1. Dit is opgenomen in 
de checklist en MVI 
criteria die we 
gebruiken bij inkoop

1. Voor alle facilitaire inkoopprojecten worden de PIANOO criteria gebruikt 1. Dit wordt voor bijna 
alle facilitaire 
productgroepen 
gedaan. 

Acties 2021 Circulaire bedrijfsvoering



Doelstelling Actie Door

Duurzaam verbouwen: in 2024 
wordt alle nieuw- en verbouw 
volgends de BREEAM certificering 
uitgevoerd

• Verbouwing poli’s Purmerend als pilot uitvoeren volgens 
BREEAM (project > € 500,000,--

• BREEAM certificering projecten is geborgd binnen het 
bouwteam

Niet uitgevoerd. Op verschillende manieren hebben we 
geprobeerd meer te weten te komen over richtlijnen 
voor het BREEAM verbouwen en rennoveren in use
voor ziekenhuizen maar konden hier geen voortgang 
op boeken. In renovaties maken we gebruik van MPG 
tot we in 2023 nieuw  duurzaam bouw en verbouw 
beleid vaststellen. 

Acties 2021 Circulaire bedrijfsvoering (2)



Doelstelling Actie Door

In 2024 heeft het ziekenhuis 
alle medewerkers intern 
geschoold voor correcte 
omgang van medicijnresten

Digitale scholing ontwikkelen voor relevante doelgroep om correct 
omgaan van medicijnresten, te bevorderen.

niet uitgevoerd

In kaart brengen welke voorgeschreven medicatie vervangen kan 
worden door duurzame medicatie.

niet uitgevoerd

Acties 2021 medicijnen uit het afvalwater 



Doelstelling Actie Door

Rookvrij ziekenhuis: In 2024 is het 
ziekenhuis volledig rookvrij 

1. Handhaven van de rookvrije zone rondom de locaties.
2. Samenstelling werkgroepen om het ziekenhuis volledig rookvrij 

te krijgen. Alleen het creëren van een rookvrije zone is helaas 
niet voldoende 

1. Dijklander is een rookvrij ziekenhuis met 
verschillende programma’s om 
medewerkers te helpen stoppen

2. Er is een actieve werkgroep die zich richt op 
een rookvrij ziekenhuis en medewerkers 
krijgen ondersteuning om te stoppen. 

Verzuim, beleid gezond en veilig 
werken: In 2024 heeft het 
ziekenhuis het denkkader verzuim, 
beleid gezond en veilig werken 
voor duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers geïmplementeerd

Het denkkader verzuim, beleid gezond en veilig werken voor 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers, wordt geïmplementeerd.

1. In uitvoering

Herziening van het verzuimbeleid 1. In uitvoering

Acties 2021 Gezonde leef- en verblijfs-omgeving



Doelstelling Actie Uitgevoerd

Voeding duurzaam inkopen 
en verspilling tegen gaan: In 
2024 is alle voeding die 
ingekocht wordt duurzaam 
geproduceerd en verspilling 
wordt  tegengegaan

1. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de uitbaters van de bezoekersrestaurants 1. Gespreken zijn en 
worden gevoerd

1. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het gezonde aanbod in de 
medewerkersrestaurants.

1. Dijklander is een 
voorhoede ziekenhuis 
en we doen mee aan 
de landelijke 
campagne gezonder 
voelt beter

1. De personeelsrestaurants + catering voldoen aan de eisen van het Nationaal preventie 
Akkoord.

1. Uitgevoerd

1. Uitrollen van het visiedocument “Ongekend goed eten, beter begrepen” 1. Uitgevoerd

Acties 2021 Gezonde leef- en verblijfsomgeving 2



Doelstelling Actie Door

Reisbewegingen: In 2024 zijn 
de reisbewegingen van 
patiënten met 25% 
gereduceerd 

1. Medewerkers zijn opgeleid om beeldbellen met patiënten te realiseren
2. Polikliniekbezoeken worden indien mogelijk vervangen door telefonische afspraken of via 

beeldbellen.

1. 30% van de bezoeken 
vonden digitaal plaats

Reisbewegingen: In 2024 zijn 
de reisbewegingen van 
medewerkers met 25% 
gereduceerd

1. Beleid uitrollen waardoor medewerkers (gedeeltelijk) thuis kunnen werken 1. 1. Ziekenhuis heeft 
een goede 
thuiswerkregeling

1. Beleid om vergaderingen zoveel mogelijk via beeldbellen te realiseren waardoor 
reisbewegingen tussen locaties voorkomen wordt.

1. De mogelijkheid om 
digitaal of hybride te 
vergaderen is 
mogelijk

1. Er komen op locatie Hoorn twaalf laadpalen voor elektrische auto’s 1. Er staan laadpalen op 
het dak van de 
parkeerplaats in 
Hoorn

Acties 2021 Gezonde leef- en verblijfsomgeving 3



Acties communicatie
Doel Acties Door

Doel intern: In 2024 zijn berichten over 
duurzaamheid op de verschillende
communicatiekanalen herkenbaar en passend bij 
het Dijklander Ziekenhuis stijl

Er worden milieu-ambassadeurs op 10 afdelingen in 
het ziekenhuis geworven. 

1. Verschoven naar 2023

1. Green Team is geïnstalleerd en een visie voor 
het Green Team is vastgesteld

2. Doelen voor het Green Team vaststellen en 
uitrollen. 

3. Het processenhuis Duurzaamheid is gebouwd 
en op IPROVA geautoriseerd

1. In 2021 is het Green team 5x bij elkaar 
gekomen om de koers en strategie van de 
organisatie te bespreken. 

2. Zie jaarplan 2022
3. Beschikbaar op Zenya

Doel: In 2024 wordt via verschillende kanalen 
regelmatig gecommuniceerd naar patiënten 

Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd op de website 
van het Dijklander Ziekenhuis

? 

Duurzame successen worden gepubliceerd op de 
website van het Dijklander Ziekenhuis en op de 
website:
https://duurzaam.purmerend.nl/ en 
https://duurzaam.beemster.net/. 

1. Gedurende 2021 is meerdere malen over 
duurzaamheid gecommuniceerd op interne en 
externe platformen

https://duurzaam.purmerend.nl/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://duurzaam.beemster.net&umid=D50463BD-B5DF-B105-94CD-F7BEF26DBAC6&auth=79e87cd2fa712bafc2e71c51fbe6a847c0332010-f54e6ec3f855ee0b74919040eb77b89c8a198670

