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Deelname aan een Keteninitiatief
Invalshoek D: Participatie

Naam en omschrijving initiatief: Green Deal in de Zorg
Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en
grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame
Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Bijvoorbeeld door C02 uitstoot te
verminderen.

Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame
Zorfl voor een gezonde toekomst.
De eerste Green Deal van de zorgsector - 'Nederland op weg naar duurzame zorg' uit 2015 - heeft
een brede beweg'ing in gang gezet. Steeds meerzorginstellingen, zorgprofessionals, patienten en
clienten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn naar aanleiding van die eerste
Green Deal gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector. Als
gevolg hiervan hebben de bij de deal betrokken omgevingsdiensten, gemeenten en zorginstellingen
elkaar versterkt in hun streven naarduurzaamheid.

Doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsectorte versnellen.De partijen
van de Green Deal verduurzamen de zorg door:

• de C02-emissie van de zorgsector terug te dringen
• circulair werken te bevorderen

• de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
• het creeren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van

iedereen bevordert.

Meer dan 200 partijen hebben de Green Deal ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar
baseren die op de volgende 4 afspraken:

^ C02-uitstoot terugdringen met 49% in 2030
^ Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
^ Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren
^ Zorgen voor een gezonde werk- en leefomgeving

Relatie met bedrijfsactiviteiten

Lyreco Nederland zet zich in voor C02 reductie & circulair.werken. Lyreco spant zich in om dankzij
aankoop bij ons de C02-emissie van de zorgsector terug te dringen en circulair werken te bevorderen
met ons aanbod. Bovengenoemde inspanningen warden vertaald naar de volgende acties op een of
meer van de volgende pijlers: de C02-emissie van de zorgsector terug te dringen:
In ons huidige aanbod moedigen we klanten reeds aan om groenere productkeuzes te maken aan de
hand van de Lyreco Green Tree. Je kan ook je winkelmandje vergroenen en zo voor opties kiezen met
een kleinere C02 uitstoot ofgroene materialen. Wij geven onze klanten advies om C02 uitstootte
verminderen door het uitstoot bedrag van een bestelling in kaart te brengen en hun bestellingen
zoveel mogelijkte centraliseren.
Onze bestelwagens hebben een minimale C02 emissie en evolueren nog steeds.
De overige uitstoot wordt gecompenseerd. Onze chauffeurs krijgen een opleiding en werken met
software die transportroutes optimaliseert. Wij ondersteunen en ontwikkelen ook producten en
diensten die direct of indirect C02 uitstoot verminderen zoals product assortimenten die C02 neutraal
zijn (bijvoorbeeld ons eigen C02 neutraal papier.)
Deze diensten en producten plannen wij verder te ondersteunen of ontwikkelen. - circulair werken te
bevorderen; Lyreco spant zich in om tegen 2025 een volledig aanbod recycleready items aan te
bieden voor de werkplek; we zetten ons momenteel al in om een tweede leven oplossing te bieden
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aan producten die reeds recycle-ready zijn zoals onze ophaaldienst voor klein kantoormateriaal of
cartridges, dit soort diensten willen wij nog verder uitbouwen.
Indirect wordt de afvalhoop ook verkleind door ons doel om intern recyclage en circulair
werken te bevorderen; ook zetten wij stappen naar producten met volledig recyclebare of
composteerbare verpakking. Al deze doelstellingen en huidige acties komen samen op internationaal
niveau in onze 2025 pledge. Op lokaal niveau bevorderen we deze werking door een interne circulaire
werkgroep die als doel heeft zoals onze eigen werknemers als klanten meer circulair te kunnen laten
werken

Initiatiefnemers
Binnen het programma Duurzame Zorg werken de Rijksoverheid, brancheorganisaties,
zorgaanbieders en ambassadeurs voor duurzame zorg samen. Zij hebben allemaal hun eigen rol bij
de verduurzaming van de zorgsector.

De Rijksoverheid zorgt dat verschillende partijen bij elkaar komen. Zodat ze van elkaar kunnen leren
en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Er is ook een rol voor het Rijk bij de Green Deal door
voor de zorginstellingen de knelpunten voor verduurzaming op te lessen.

In- en output initiatief
Aan het deelnemen aan dit initiatief is geen kost verbonden.
Erwordt van leden verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan doelstellingen, deelnemen aan
bijeenkomsten waar mogelijk en deelname aan het iniatief publiceren.

Met initiatief biedt het volgende:
Met projectteam Duurzame Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt
de nieuwsbrief Duurzame Zorg. Daarin staan ontwikkelingen binnen het programma. Met projectteam
organiseert ook evenementen, zoals hetjaarlijkse Congres Duurzame Zorg in oktober, waaraan
Lyreco ook heeft deelgenomen in 2021.
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