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Milieujaarverslag 2020  

Voorwoord  
 
In 2020 had de coronapandemie een enorme impact op Het Laar. Ondanks deze pandemie waren de 

kwalitatieve resultaten goed. Onze collega´s en vrijwilligers hebben in dit roerige, emotionele jaar 

enorme veerkracht en doorzettingsvermogen getoond. Er is met veel passie gewerkt aan het 

ondersteunen van onze -kwetsbare-  (wijk)bewoners. Daarbij was het vinden van een goede balans 

tussen welzijn en veiligheid een enorme uitdaging.  

2020 was ook het jaar van de bestuurswisselingen. Ingrid van Huijkelom - van Iersel nam na ruim 

negen jaar afscheid als bestuurder. Zij werd op 12 juni 2020 opgevolgd door ad-interim bestuurder, 

Nelleke Vogel. Op 1 december heb ik het bestuurderschap op mijn beurt van haar mogen 

overnemen.  

De audit voor het zilveren keurmerk Milieuthermometer Zorg vond in december 2020 plaats. De 

maand waarin Het Laar werd geconfronteerd met een grote nieuwe corona-uitbraak. Onder deze 

bijzondere omstandigheden wisten we het toch voor elkaar te krijgen om als Het Laar voorgedragen 

te worden voor het Zilveren keurmerk. Een keurmerk dat Het Laar in januari 2021 ook daadwerkelijk 

heeft ontvangen. We zijn hier als Laarteam enorm trots op. 

In 2021 gaat Het Laar onderzoeken wat er nodig is om het gouden keurmerk te behalen. De focus is 

in dit jaar echter gericht op het behouden van het zilveren keurmerk. We richten een Greenteam op 

die zorg draagt voor het  inbedden van de aandacht voor duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering. 

Dit doen we door onze bewoners, collega´s en vrijwilligers hierin actief te betrekken en een 

verantwoordelijkheid te geven. Ook onze (toe)leveranciers vragen we om mee te denken in het 

optimaliseren van onze bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid. We kijken er naar uit om 

hieraan in gezamenlijkheid invulling te geven. 

 

Drs. Lonneke de Haan 

Bestuurder 
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Inleiding 
Samen met partners uit verschillende sectoren treft Het Laar maatregelen om minder te produceren 

en minder energie te verbruiken. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan de Green Deal Regio 

Hart van Brabant. 1Via deelname willen we binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van onze 

bedrijfsprocessen realiseren. De Green Deal is een afspraak tussen dertien zorginstellingen, negen 

gemeenten, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en 

MOED. Deze partijen willen voldoen aan de afspraken uit het Nationaal energieakkoord van 2013 

over duurzame groei en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het doel is om in 2021 de 

tussenaudit voor het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer Zorg met goed gevolg te 

doorstaan.  

Om het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer Zorg te kunnen behalen zijn in 2020 
verschillende acties uitgevoerd. Onder andere zijn de taken van de milieucoördinator toegevoegd 
aan de functiebeschrijving van de coördinator huisvesting, beheer en onderhoud. 
Daarnaast zijn aan het inkoopbeleid de criteria toegevoegd met betrekking tot maatschappelijk 
verantwoord en dus duurzaam inkopen. 
De uitgangspunten ter bevordering van een duurzaam vastgoed(beleid) zijn verwerkt in het 
duurzaam meerjaren onderhouds plan. Deze aanpassingen hebben plaatsgevonden in overleg met 
de Bewoners- en Ondernemingsraad.  
 
De audit voor het zilveren keurmerk heeft in december 2020, met een positieve uitkomst, 
plaatsgevonden. Het Laar is voorgedragen voor het behalen van het Zilveren keurmerk 
Milieuthermometer Zorg  en heeft dit keurmerk in januari 2021 ook ontvangen. 
 
In het kader van het bevorderen van de duurzaamheid zijn in 2020 onder andere zonnepanelen 
geplaatst op het dak van Laarhoven, lichtarmaturen vervangen door energiezuinige LED-verlichting, 
laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s en is de overstap gemaakt naar een nieuwe leverancier 
voor afvalverwerking.  
 
In het meerjarenbeleid van het Laar zijn vier routes benoemd die we bewandelen om invulling te 

gaan geven aan onze ambities. In de routes ‘vernieuwend bezig zijn’ en ‘midden in de samenleving 

staan’ wordt aangegeven dat er aandacht is voor het milieu en duurzaamheid. Onze ambitie op 

duurzaamheid is aanleiding geweest om deel te nemen aan de Green Deal Zorg - Hart van Brabant en 

ook aan de Green deal Zorg 2.02. Tevens moeten we voldoen aan de Nederlandse wetgeving. 

  

 
1 Green Deal – Hart van Brabant is op 17 november 2017 getekend. Contactpersoon is Joris van Boxtel. 
2 Green Deal Zorg 2.0 is op 10 oktober 2018 getekend. Landelijk programma. 
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1. CO2 – footprint 
Het Laar heeft een CO2-footprint opgesteld voor haar locatie aan de Generaal Winkelmanstraat 175 
te Tilburg. Het streven is de uitstoot van CO2 elk jaar met 3,5% te verlagen. 
Onderstaand figuur toont de CO2 footprint van Het Laar. 

 

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat de footprint 2020 t.o.v 2019 sterk is afgenomen en Het 

Laar voldoet hiermee ruimschoots aan de 3,5% target.  

 

Onderstaande figuur toont de procentuele verdeling van de CO2-emissie over de verschillende 

thema’s per m2. 

 
Thema  

  
CO₂-
parameter 

CO₂-
equivalent 

CO₂ Scope 1  
Fossiele brandstof 

     

Elektriciteit uit 
dieselgenerator 
(30% rend.) 

Elektriciteit 0 liter 
diesel 

3,23 kg CO₂ / 
liter diesel 

0 ton CO₂ 

Aardgas voor Brandstof & 267.645 m3 1,88 kg CO₂ / 504 ton CO₂ 



 
  

4 
 

 
Thema  

  
CO₂-
parameter 

CO₂-
equivalent 

verwarming warmte m3 

Personenwagen (in 
liters) benzine 

Zakelijk verkeer 1.480 liter 2,78 kg CO₂ / 
liter 

4,12 ton CO₂ 

Taxibus (in liters) 
diesel 

Personenvervoer 4.230 liter 3,26 kg CO₂ / 
liter 

13,8 ton CO₂ 

    
Subtotaal 522 ton CO₂ 

CO₂ Scope 2 en 
Business travel 
Electriciteit 

     

Zelf opgewekte 
zonnestroom (PV) 

Elektriciteit 3.194 kWh 0 kg CO₂ / 
kWh 

0 ton CO₂ 

Ingekochte 
elektriciteit 

Elektriciteit 1.672.424 kWh 0,556 kg CO₂ / 
kWh 

930 ton CO₂ 

Waarvan groene 
stroom uit biomassa 

Elektriciteit 0 kWh -
0,481 

kg CO₂ / 
kWh 

0 ton CO₂ 

Waarvan groene 
stroom uit 
windkracht 

Elektriciteit 1.672.424 kWh -
0,556 

kg CO₂ / 
kWh 

-930 ton CO₂ 

Gedeclareerde km 
privé auto's 

Zakelijk verkeer 20.000 km 0,195 kg CO₂ / 
km 

3,90 ton CO₂ 

    
Subtotaal 3,90 ton CO₂ 

    
CO₂-uitstoot 526 ton CO₂ 

 
In 2020 is in totaal 526 ton CO2 uitgestoten voor energie (t.o.v. 1090 ton CO2 in 2019). Om 

energieneutraal te opereren zijn er 1752 draaiuren van een windturbine ofwel 11.711 m2 

zonnecellen nodig. Onze CO2 footprint is fors lager omdat we vanaf 1 januari 2020 100% elektriciteit 

uit windenergie inkopen. 

 

2. Externe inspecties en audit  

Externe inspectie 

Het jaarlijkse voortgangsgesprek met Toezicht en Handhaving heeft in 2020 niet plaatsgevonden 

vanwege de Coronapandemie. Dit gesprek zal opnieuw worden ingepland in 2021 op initiatief van de 

Toezicht en handhaving. 
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Audit milieuthermometer zorg 

Op 3 december 2020 heeft de audit voor het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer Zorg 

plaatsgevonden. De audit werd geleid door Stefan Valk van Certi3. Jaarlijks vindt er een her- 

certificering plaats. Het Laar heeft zonder verdere toelichting in een keer het zilveren certificaat 

toegekend gekregen.  

 
3. Resultaten doelstellingen milieubeleidsplan 

Voor Het Laar is in 2018 een milieubeleidsplan 2018- 2020 vastgesteld. Hierin zijn de volgende drie 

doelstellingen weergegeven voor 2019 en 2020: 

• Het Laar streeft ernaar om halverwege 2019 het bronzen niveau van de Milieuthermometer 
Zorg te behalen.  

• In 2019 en 2020: werken we richting het zilveren niveau en starten we met voorbereidingen 
voor het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg. 

• Het Laar streeft ernaar de CO2-uitstoot ieder jaar met 3,5% te verlagen.  
o Deze verlaging wordt gedragen door alle medewerkers, vrijwilligers en inwoners van 

Het Laar. 
 

Een deel van deze doelen is tevens opgenomen in het jaarplan van het Laar en wordt door de 

verantwoordelijke functionaris per kwartaal geëvalueerd. 

3.1 Milieucommunicatie 

• Het Laar heeft het behalen van het zilveren keurmerk gecommuniceerd op de Internetsite 

van Het Laar onder het kopje kwaliteit en keurmerken. Het keurmerk is daar tevens in  

opgenomen. 

• Het Bestuursverslag 2020 is gedeeld met de Bewonersraad en is via de site van Het Laar op te 

vragen bij het secretariaat. Hierin zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in 

2020 opgenomen. 

• Het publieksjaarverslag met daarin aandacht voor de ontwikkelingen met betrekking tot 

duurzaamheid, is opgenomen op de internetsite van Het laar. 

• De kwartaalrapportages die worden gedeeld met de leidinggevenden, de bewonersraad en 

de Raad van Toezicht. 

• In der Laartalk, uitgave voor medewerkers en vrijwilligers, en in De Babbelaar, uitgave voor 

bewoners, stakeholders en potentiele bewoners, zijn diverse artikelen opgenomen over 

bijvoorbeeld het plaatsen van de zonnepanelen op Laarhoven en de aankondiging voor de 

aanschaf van de elektrische bus. Tevens een artikel dat duurzaamheid, ondanks de Corona 

pandemie nog steeds volop leeft in Het Laar en de samenwerking met de firma 

Hoppenbrouwers die de vervanging van de ketels op de dertiende etage gaat uitvoeren. 

• Voor de afronding van de green Deal zorg 2.0 is een artikel aangeleverd aan Stichting MOED 

over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het Corona jaar 2020.  

 
stefan@certinederland.nl3  

mailto:stefan@certinederland.nl
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3.2 Energiebesparing 

Nagenoeg alle actiepunten om energie te besparen zijn opgevolgd. Alleen het plan van aanpak voor 

de tourniquets is tot op heden niet uitgevoerd. Wel zijn door het gehele gebouw bijna alle lampen 

vervangen door LED lampen, hebben we laadpalen geplaats voor elektrische auto’s en hebben we de 

voorbereiding getroffen voor het laden van de aan te schaffen elektrische bus..  

Voor de vervanging van het verwarmingssysteem heeft onze installatie- adviseur Klicktet aangegeven 

dat een hybride lucht/warmtepomp in relatie tot de investering de beste optie was. Bij de uitvraag 

naar de vervanging van de ketels zijn de duurzaamheidseisen opgenomen in de aanbesteding. 

De 300 zonnepanelen zijn gemonteerd op het dak van gebouw Laarhoven. De verantwoording voor 

de ontvangen SDE- subsidie heeft plaatsgevonden.  

3.3 Afvalbeperking en afvalscheiding 

In 2020 zijn we gestart met een nieuwe afvalleverancier Renewi. 

Dit bedrijf heeft een afvalscan uitgevoerd. In verband met de Corona beperkingen is het er niet van 
gekomen om de verbeteringen uit de afvalscan te implementeren. Dit zal in 2021 verder worden 
uitgewerkt. 
 
Verdere acties die zijn uitgevoerd in 2020: 

• Meten van % en kg swill zoals aangegeven in de milieumonitor met een daarbij behorende 
analyse 

• Huisvestiging, Beheer en Onderhoud ziet toe op aangeboden afval voor grofvuil container, 
waar mogelijk gescheiden afvoeren of aanbieden aan de kringloop. 

 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van afval naar soort aan 

 
 

2013 

uit 

bedrijfsmilieuplan 

2013-2017 

2017 2018 2019 2020 Gemiddelde 

zorg/ 

verpleeg-

huis 

Afvalscheiding % 90,3 46,7 46,5 35,2 33,4 35,0 

Afval per 

bedden 

kg/bedden 1.455 622 682 530 531 807 

Totaal 

bedrijfsafval 

per bedden 

kg/bedden 1.454 622 682 530 531 806 

Percentage 

gevaarlijk afval 

% 0,0850 0,0881 0,0675 0,101 0,0801 0,136 

https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/4/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/41/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/41/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/103/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/103/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/103/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/67/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/67/
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2013 

uit 

bedrijfsmilieuplan 

2013-2017 

2017 2018 2019 2020 Gemiddelde 

zorg/ 

verpleeg-

huis 

Gevaarlijk afval 

per bedden 

kg/bedden 1,24 0,548 0,460 0,534 0,425 1,10 

Papierafval per 

medewerker 

kg/fte 1.677 270 270 47,9 121 
 

Papierafval per 

bedden 

kg/bedden 807 141 141 25,7 65,1 68,8 

GFT en Swill 

per bedden 

kg/bedden 118 61,6 58,1 75,7 63,0 36,9 

Specifiek 

ziekenhuisafval 

per bedden 

kg/bedden 
     

0,505 

 
 
Uit deze tabel kan opgemaakt worden dat er in 2020 erg veel meer papier is verbruikt dan in 2019. 
Reden hiervoor is dat tijdens de Corona pandemie er dagelijks is gecommuniceerd met onze 
bewoners via nieuwsbrieven en aankondigingen. De verwachting is dat het verbruik in 2021 sterk zal 
afnemen. 
Het swill (restafval etenswaren) is afgenomen maar in verhouding tot de branche erg hoog. Er is een 
analyse van de hoeveelheid swill van een aantal afdelingen beschikbaar. Deze heeft echter in 2020 
niet echt een zichtbaar effect opgeleverd.  
De analyse met de daarbij behorende acties zal in 2021 leiden tot inzicht op welke wijze we ons 
proces nog scherper kunnen inrichten om overbodige verspilling te voorkomen.  

 

3.4 Vervoersmanagementplan 

Maatregelen reeds ingebed in de organisatie: 

• OV bereikbaarheid op de website 

• Thuiswerkbeleid 

• Gebruik elektrische personenbus 

• Aanleg en gebruik extra laadpalen voor elektrische auto’s  

• Gebruik elektrische oplaadpunten voor fietsen 

• Beschikbaarheid fietsplan vanuit de cao VVT 

 

https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/45/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/45/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/14/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/14/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/104/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/104/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/156/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/156/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/84/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/84/
https://www.milieubarometer.nl/csr/o/dmuzb/i/68472/y1/n/0/indicators/item/84/
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4. Vooruitblik naar 2021 

Voor 2021 heeft Het Laar zich voorgenomen de volgende doelstellingen te behalen: 

• Het Laar streeft ernaar om eind 2022 het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer Zorg 
te behouden. Daarvoor wordt in 2021 een tussenaudit uitgevoerd waarbij de continuïteit en 
de voortgang met betrekking tot de onderwerpen in de barometer wordt beoordeeld. 

• Het milieu- en duurzaamheidsbeleid wordt herzien.  

• Er wordt een duurzaam vastgoedbeleid opgesteld. 

• Een Greenteam wordt geformeerd: een werkgroep bestaande uit medewerkers, vrijwilligers 
en bewoners die zich, onder leiding van de milieucoördinator, bezighoudt met het (mede) 
vormgeven en uitdragen van duurzaamheid en het milieubeleid in Het Laar. 

• Jaarlijks de CO2-uitstoot met 3,5% te verlagen.  
 


