
 

  

[Bedrijfsnaam] 

Verduurzamingsbeleid 
Voorstellen van het uitwerken van het duurzaamheidsbeleid op Nieuw Woelwijck 



Inleiding 
 

Alle zorgorganisaties in Nederland zijn overeengekomen een bijdrage te leveren aan verduurzaming. 

Dit ligt vast in de Green Deal. Daarnaast wordt vanuit diverse overheidsorganisaties gevraagd naar 

het duurzaamheidsbeleid van organisaties.  

Nieuw Woelwijck wil haar bijdrage leveren aan de Green Deal en stappen nemen zoals beschreven in 

het duurzaamheidsbeleid. Dit beleidsstuk geeft inzicht in het reeds gevoerde beleid en in de nog te 

nemen stappen.  

Allereerst zal benoemd worden wat de Green Deal inhoudt voor ons als zorginstelling. Daarna zal 

beschreven worden wat er in de afgelopen jaren reeds aan verduurzaming heeft plaatsgevonden en 

wat de plannen zijn voor de korte en de langere termijn.  





Green Deal 
 

Wat houdt de Green Deal in voor zorgorganisaties in Nederland.  

In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken over minder milieuvervuiling door de zorg, 

bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen.  

In de Green Deal Duurzame Zorg zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030 

o Zorgorganisaties houden bij nieuwe gebouwen, vervoer en inkoop rekening met 

energiebesparing. En met het gebruik van duurzame energie. In 2030 moet de CO2-

uitstoot van de zorg 49% minder zijn dan in 1990. In 2050 moeten alle 

zorgorganisaties klimaatneutraal werken. Dit zijn dezelfde doelen als de doelen in 

het Klimaatakkoord. Met zogenaamde routekaarten kunnen zorgorganisaties laten 

zien met welke (wijkgerichte) aanpak ze de CO2-uitstoot gaan verminderen. 

Bijvoorbeeld door het energieverbruik van gebouwen voor langdurige zorg en 

ziekenhuizen te verlagen. Er is een routekaart voor de langdurige zorg en een 

routekaart voor ziekenhuizen. 

- Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen 

o Zorginstellingen willen minder grondstoffen verspillen. En bij de inkoop rekening 

houden met het hergebruik en recyclen van grondstoffen (circulair inkopen). Dat kan 

bijvoorbeeld bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en 

bedrijfskleding. Ook willen zorginstellingen maatschappelijk verantwoord inkopen. 

Dat betekent dat zij dat doen met aandacht voor het milieu en voor sociale aspecten. 

Zoals goede werkomstandigheden bij de productie van goederen, aangepast werk en 

het tegengaan van voedselverspilling. 

- Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren 

o De zorg wil zoveel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in het riool en daarna in 

sloten en rivieren terechtkomen. Bijvoorbeeld door experimenten met waterfiltering 

te doen. Of (oude) medicijnen in te zamelen bij de apotheek. En bijvoorbeeld door 

het opvangen van urine met contrastvloeistof in speciale plaszakken. 

- Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten 

o In zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen, komt nog meer aandacht 

voor een gezonde leef- en werkomgeving. Bijvoorbeeld met meer mogelijkheden 

voor beweging en ontspanning voor patiënten, maar ook voor het personeel. Maar 

bijvoorbeeld ook een tuin die zorgt voor een groene leefomgeving bij 

zorginstellingen. Het RIVM verzamelt kennis over gezond makende omgevingen in de 

zorg. 

Energie Audit  
 

In december 2019 is een Energie Audit uitgevoerd. Dit rapport heeft in kaart gebracht welke 

maatregelen er op korte of op langere termijn genomen moesten worden om op Nieuw Woelwijck te 

verduurzamen.  



  
 

In 2023 zal deze audit opnieuw uitgevoerd worden en zal verklaard worden wat wel of nog niet is 

gerealiseerd en waarom.  

Verduurzaming op Nieuw Woelwijck 
 

Wat gebeurt er op Nieuw Woelwijck allemaal aan verduurzaming? En is dit genoeg? Op verschillende 

onderdelen wordt beschreven hoe Nieuw Woelwijck bezig is met verduurzaming.  

 

Nieuwbouw 
 

De nieuwbouwwoningen op Nieuw Woelwijck voldoen allemaal aan de in het bouwjaar gestelde RC-

waarden. Dit betekent dat de meest recent gebouwde woningen een RC waarde hebben van 0. Deze 

woningen zijn in energieverbruik neutraal. Het verbruik van de woningen wordt gecompenseerd door 

bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Alle nieuwe woningen hebben vloerverwarming en warmtepompen. De woningen zijn voorbereid om 

zonder gebruik van gas te functioneren, maar functioneren nu nog niet zonder gas. Om dit te kunnen 

bereiken moet de effectiviteit van de warmtepompen nog verbeterd worden. Bij koud weer krijgen 

de warmtepompen de woning en het water niet op de juiste temperatuur. Hiervoor is het 

noodzakelijk om bij te stoken op gas. Alle woningen zijn voorzien van een warmte/koude opslag. Ook 

dit heeft een effect op het energieverbruik van de woningen. Er is sprake van isolerende 

maatregelen, zoals spouwisolatie, dakisolatie, ondervloerisolatie en dubbele beglazing. Daarnaast is 

er sprake van een luchtbehandelingssysteem in alle nieuwe woningen. Voor het warme water zijn 

zonnecollectoren geplaatst op de daken.  

 

Bestaande bouw 
 

De bestaande gebouwen zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd. Dit betekent voornamelijk dat alle 

daken zijn geïsoleerd, er dubbele beglazing is aangebracht en dat er onderhoud heeft 

plaatsgevonden. In een aantal van de bestaande gebouwen is ook luchtbehandeling aangebracht.  

 

Historisch verbruik 

 

2018   2.180.510 KWh   426.856 m3 

2019   1.548.990 KWh   347.824 m3 

2020   1.404.626 KWh   346.869 m3 

2021   1.999.482 KWh   375.973 m3 

 

 

 



  
 

Energie audit 
 

Eind 2019 heeft een energie audit plaatsgevonden. De rapportage van deze energie-audit is verstrekt 

aan de Rvo. In de loop van 2023 zal opnieuw een energie-audit uitgevoerd worden en zal bekeken 

worden of er aan de bevindingen van 2019 aanpassingen zijn gedaan. In de afgelopen twee jaar is er, 

vooral door alle omstandigheden met betrekking tot Corona, op dit gebied niet veel voortgang 

geweest. Uit de energie-audit kwamen de volgende maatregelen naar voren: 

 

Een aantal maatregelen staan op korte termijn op de planning. Zo wordt in 2022 de koelcel 

geïsoleerd. Ook wordt het aantal zonnepanelen uitgebreid. In 2020 zijn er extra panelen geplaatst op 

het dienstencentrum en op de nieuwbouwwoningen van Olm 3 en Olm 4. In totaal zijn er in 2022 450 

zonnepanelen in Nieuw Woelwijck.    

 

Verbruiksmaterialen 
 

Ook op kleiner niveau wordt gekeken naar de mogelijkheden om te verduurzamen. Zo worden er 

geen ballonnen meer gebruikt bij grote feesten en als ze op kleine schaal wel gebruikt worden, dan 

wordt er voor gezorgd dat de restanten niet in de omgeving terecht komen.  



  
 

Het papierverbruik wordt gereduceerd. Communicatie naar groepen verloopt zoveel mogelijk per 

email. Ook voor raadsvergaderingen of teambesprekingen worden de documenten per mail 

verstrekt, of in het medewerkersportaal. De reductie van het papierverbruik kan nog geoptimaliseerd 

worden. Voorafgaand aan vergaderingen worden de vergaderstukken niet meer geprint. 

Medewerkers werken regelmatig op hun tablet tijdens vergaderingen. Bij cursussen worden geen 

handouts meer verstrekt. Deze zijn beschikbaar via Pynter.  

Verduurzaming zit ook in kleine dingen als houten knijpers i.p.v. plastic, het reduceren van plastic 

zakken door het in gebruik nemen van waszakken en een stoffen tas ter verzameling van de lege 

baxterzakjes. In mei 2022 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal medewerkers van 

Nieuw Woelwijck betreffende verduurzaming. De reductie van het gasverbruik is besproken en er is 

nagedacht over het douchen en in bad gaan van bewoners. Waar mogelijk kan in de tijdsduur van het 

douchen of het vullen van het bad bespaard worden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is in juli 

2022 een brief verstuurd naar alle collega’s.   

 

Energieadvies 
 

In 2022 zal een advies gevraagd worden van een energieadviesbureau. Op basis hiervan zal gekeken 

worden naar de mogelijkheden om het energieverbruik op Nieuw Woelwijck te reduceren. Hierbij zal 

gekeken worden naar de mogelijkheden van isolatie, aanpassingen van het gasverbruik en overige 

mogelijkheden. Ook zal het gesprek aangegaan worden met de gemeente over het eventueel 

plaatsen van een windmolen op het terrein van Nieuw Woelwijck.  

 

Reeds uitgevoerde maatregelen 
 

Een aantal acties is al ondernomen. De TL-verlichting is omgezet naar LED-verlichting. In 2022 zal ook 

de straatverlichting omgezet worden naar LED verlichting. In de nieuwe woningen is een proef 

gestart met het gebruik van dagverlichting. Dit betekent dat niet alle lampen volledig aangaan, maar 

zich aanpassen naar de lichtintensiteit van het zonlicht op de groep.  

Er zijn twee elektrische auto’s op Nieuw Woelwijck. Deze worden regelmatig ingezet voor vervoer 

van bewoners of voor het halen van boodschappen.  

Ook is er een proef gestart met niet alleen weersafhankelijke regeltechniek maar met weer 

voorspellende regeltechniek. 

Verder word er doorlopend gekeken naar plekken waar er een bewegingsmelder kan worden 

geplaatst en waar nog isolatie kan worden gerealiseerd. 

 

 

 


