GREEN DEALS:
ZORGSECTOR WIL GROTE SLAGEN MAKEN

Samen € 18 miljard
verduurzamen
door Victor Stöcker en Steven Oppenheim, ministerie van VWS

Drie getallen uit de zorgsector die je niet vaak samen ziet.
Ongeveer 7% van de landelijke CO2-uitstoot komt door de zorg.
Ruim 200 zorgpartijen tekenden een Green Deal. De inkoop van
deze sector bedraagt € 18 miljard. Wat zegt dit?

Victor Stöcker
•
•

Manager van het Programma Duurzame Zorg.
Sinds 1977 bij VWS (en voorgangers).
Transitiemanager bij RIVM en sinds 2018 diverse
adviseursfuncties bij VWS.

Steven Oppenheim
•
•

Secretaris van het Programma Duurzame Zorg.
Sinds 2008 bij VWS.
Steven werkte acht jaar in de gehandicaptenzorg.
Daardoor weet hij dat zorgprofessionals invloed
hebben op de vraag die leidt tot de inkoop.

Programma Duurzame Zorg
Samenwerkingsverband van brancheverenigingen, overheid en andere stakeholders
(waaronder MPZ) met een gezamenlijk eigenaarschap. Dit programma kent vier
aandachtsgebieden:
• energietransitie binnen de zorg/CO2-reductie
• circulair werken
• minder medicijnresten in oppervlaktewater
• gezondheidsbevorderende leefomgeving (minder vervuiling, meer natuur).

Over de auteurs

Focus: bewustwording, bieden van handelingsperspectief, inspiratie/stimuleren en lokale en
eventuele bovenlokale borging/opschaling.
Voorbeeld: Nevi en het ministerie van VWS werkten aan het programma Circulair Inkopen
in de Zorg. Onderdeel hiervan waren workshops voor inkopers (eind 2019).
Andere concrete output van dit programma: routekaarten voor de energietransitie en
handleidingen voor individuele routekaarten, de oprichting van het Expertisecentrum
Verduurzaming Zorg, kennisontwikkeling en het organiseren van bijeenkomsten.
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Visie van Victor Stöcker
‘Ik ben ervan overtuigd dat de grote maatschappelijke opgaves waarvoor we staan niet
door één partij in het bijzonder kunnen worden opgelost. De kracht zit in de samenwerking
tussen de verschillende organisaties. De overheid kan verschillende instrumenten inzetten
zoals wetgeving, communicatie of subsidie. Maar ze kan ook faciliteren en agenderen bij
organisaties die vanuit de eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren
aan de oplossing van een specifiek vraagstuk. “We doen het samen” is mijn motto. Ook voor
dit programma en zullen vanuit onze rol een bijdrage leveren.’

Over de auteurs

Steven Oppenheim is intrinsiek gemotiveerd
‘Ik denk al langer: we kunnen toch niet met de huidige levensstijl doorgaan? En ben daar thuis
ook bewust mee bezig. Door een lezing van André Kuipers ging ik met mijn directeur praten
over verduurzaming in de zorg. Daar wilde ik mee aan de gang. De noodzaak voor de
zorg om te verduurzamen gaf mij die kans. De wens van zorgorganisaties om na de eerste
Green Deal een volgende stap te zetten heeft geleid tot de Green Deal 2.0 Duurzame Zorg
voor een gezonde toekomst. Met de ondertekening door 130 organisaties is in 2018 een start
gemaakt met het volgende hoofdstuk van de verduurzaming van de zorg. Met een faciliterende
Over
auteurs
rol voorde
VWS.
Dat leidde uiteindelijk tot de opzet van dit programma, dat door zorgbranches
en VWS samen vorm wordt gegeven.’ Steven werkte acht jaar in de gehandicaptenzorg.
Daardoor weet hij dat zorgprofessionals invloed hebben op de vraag die leidt tot de inkoop.

