
Careyn en Duurzaamheid
Op weg naar 
duurzame 
zorgverlening 

De zorg voor mensen zit bij de 
medewerkers van Careyn in het DNA. 
Dat is ook waarom we er zijn. Maar 
de zorg voor het milieu is voor Careyn 
ook heel belangrijk. 
Careyn wil zorgen voor een leefbare 
omgeving. Voor bewoners en cliënten, 
voor medewerkers en vrijwilligers. 
Vandaag en in de toekomst.

Sinds 2016 is Careyn aangesloten bij 
de ‘Green Deal Duurzame Zorg’. In 
2020 behaalden 9 zorglocaties het 
zilveren certificaat van de Milieuther-
mometer Zorg’. Met dat certificaat 
onderstrepen we ons maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
De ambitie is om in 2022-2023 de 
andere zorgcentra in de Gemeente 
Utrecht en alle zorgcentra in de regio 
Rijnmond met meer dan 29 bedden 
op niveau brons te brengen. Daarvoor 
heeft Careyn concrete afspraken 
gemaakt met gemeente Utrecht en 
Milieudienst Rijnmond.

Green Deal:  “CO2-emissie van 
de zorgsector terugdringen”
Careyn wil uiteindelijk een CO2 
reductie van 95% t.o.v. de uitstoot 
in 1990. Veel oudere zorgcentra 
hebben nu nog gasinstallaties voor 
verwarming en warm water; die 
worden op termijn vervangen door 
een andere vorm van verwarming, 
bijvoorbeeld een waterstofketel met 
hybride-warmtepomp.

10% van onze elektriciteit kopen 
we in als echte groene stroom. We 
wekken ook veel stroom zelf op met 
zonne-energie. In 2021 hebben we 
op daken van veel zorgcentra zonne-
panelen gelegd, in totaal ongeveer 
3000. De opgewekte stroom is goed 
voor ca. 10% van het totale energie-
verbruik van Careyn.

Ook de uitstoot die ontstaat door de 
producten die we inkopen zal omlaag 

moeten. We houden daarom onze 
CO2 uitstoot steeds nauwkeuriger 
bij. En we hebben voor onze zorgcen-
tra en twee kantoren een ‘CO2-rou-
tekaart’ geschreven over de afbouw 
van de CO2 uitstoot door aanpassin-
gen op de korte en lange termijn. 

Elektrische fietsen
In twee districten hebben medewer-
kers elektrische fietsen getest. Zij 
waren met de fiets vaak sneller bij de 
cliënt thuis dan met de auto. En ze 
kwamen fris bij de volgende afspraak 
aan. Dat is goed voor het geluks-
gevoel van de medewerkers en dat 
merkt de cliënt ook. Zij denken dus 
niet alleen aan het milieu maar ook 
aan de eigen gezondheid.
Daarom kunnen steeds meer Careyn 
medewerkers een elektrische fiets 
gebruiken om naar de cliënten in de 
wijk te rijden.

Green Deal: “het creëren 
van een leefomgeving in en 
buiten zorginstellingen die 
de gezondheid van iedereen 
bevordert”
Daglicht, frisse lucht en uitzicht 
op groen hebben een positieve 
invloed op het welbevinden van 
onze bewoners, cliënten en me-
dewerkers. Bij de verbouwing en 
nieuwbouw van onze zorgcentra 
maken we deze onderdelen nog 
belangrijker. We gebruiken daarbij 
het GPR-Gebouw van Agentschap 
NL. Dat instrument geeft ons een 
beeld van de duurzaamheid van 
onze (toekomstige) gebouwen 
op 5 thema’s: energie, milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. 

Green Deal: “circulair werken 
bevorderen”
Careyn wil de afvalberg 
verminderen en zo veel mogelijk 
producten en materialen laten 
hergebruiken. Daarvoor wordt 
kritisch naar het inkoopbeleid 
gekeken. Alleen dat wat de 
cliënten en medewerkers nodig 
hebben wordt ingekocht. Ook 
maakt de afdeling Inkoop 
afspraken met leveranciers, zodat 
ze minder verpakkingsmateriaal 
leveren of het weer ophalen voor 
hergebruik. Wasserij CleanLease 
neemt bijvoorbeeld de plastic 
hoezen van de gewassen 
handdoeken en het schone 
beddengoed weer mee terug voor 
hergebruik. 

Green Deal:  “de hoeveelheid 
medicijnresten in 
oppervlaktewater en 
grondwater terugdringen” 

In elk zorgcentrum van Careyn 
verzamelen we overgebleven 
medicijnen. Eén keer per week 
haalt een apotheekmedewerker de 
medicijnresten op. De apotheker 
zorgt ervoor, dat de medicijnen 
niet in het water terechtkomen. 

CO2-reductie Circulair werken Medicijnresten uit waterGezond leefklimaat

De ‘Green Deal Duurzame 
Zorg’ beschrijft voor 
de ouderenzorg vier 

onderwerpen

Irene Straatsburg, progr.manager verduurzaming – i.straatsburg@careyn.nl
Arno van der Spek, facilitair specialist – a.vanderspek@careyn.nl
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Elektriciteit Per verpleeghuisbed

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2017 2016 2019 2020 2021

Zelf opgewekt (kWh)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2017 2016 2019 2020 2021

Electriciteitsverbruik (kWh)

0

20

40

60

80

100

120

2017 2016 2019 2020 2021

Energieverbruik (Gj)

0

2

4

6

8

10

2017 2016 2019 2020 2021

Brandstof per fte

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2016 2019 2020 2021

Aantal km per fte

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2017 2016 2019 2020 2021

CO2-emissie (kg)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2019 2020 2021

Afval (kg)

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

2017 2016 2019 2020 2021

Electriciteitsverbruik (kWh)

0

1

2

3

4

2017 2016 2019 2020 2021 2022

Aantal elektrische auto’s
NB: huidig aantal leaseauto’s: 22

(g
ep

la
nd

)

Elektriciteit 53,3%
5008 ton CO2

Totale Footprint Careyn in 2021: 9394 ton CO2

Aardgas 41,1%
3862 ton CO2

Warmtenet 4,4%
414 ton CO2

Brandstof 1,0%
90 ton CO2

Kantoorpapier 0,2%
20 ton CO2

Totale Footprint Careyn 
in 2021:

9394 ton CO2


