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Eén van onze kernwaarden is aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met 
maatschappelijk verantwoord wordt duurzaam ondernemen bedoeld. We willen goed zorgen voor 
mens en milieu en onze verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties nemen. Daarom 
committeert de Antonius Zorggroep zich aan een integraal milieubeleid voor de lange termijn. In 
2017 is het milieubeleidsplan 2017-2020 vastgesteld. In dit Jaarverslag presenteren wij u de 
resultaten van het jaar 2017. 
 

Milieuprestaties 
 

 

 
 

 
 
 

Elektriciteitsverbruik 
(KWh) 
 

 
 

Gas* (M³) (Graaddagen) Water (M³) Afval (Kg) 

2013 6.234.024  978.211 (3.205)  38.588  411.964  
2014 6.237.734 897.962 (2.518) 36.423  387.166  

2015 6.195.686 984.199 (2.750) 36.022  376.997  
2016 6.326.396 870.605 (2.874) 34.446 368.992 
2017 6.215.759 769.446 (2.412) 35.251 376.626 

 

Evaluatie milieuprestaties 
De impact die de Antonius Zorggroep heeft op het milieu, is vanaf het referentiejaar 2013 steeds 
kleiner geworden. Toch kunnen we nog niet spreken van een stabiele verbetering in de 
milieuprestatie omdat de cijfers hiervoor te veel fluctueren in de afgelopen jaren. Het 
milieubeleidsplan 2017 -2020 voorziet hierin door het thema energiebesparing een speerpunt te 
maken.   
 
Afvalcijfers 
De afvalcijfers zijn ten opzichte van het jaar 2016 iets toegenomen (7634 kg). De oorzaak voor deze 
toename zit in de verschillende verbouwingen die binnen het gebouw zijn gedaan. Dit heeft 
geresulteerd in een toename van 3520 kg bouw en sloopafval. Daarmee zitten we weer op het aantal 
kilogrammen van 2015. Om hier toch een structurele afname in aan te brengen is het 
afvalpreventieplan 2018 – 2020 aangescherpt op basis van de afvalscan die in 2017 is gedaan. 
  
Afvalscan Antonius Ziekenhuis  
De afvalverwerker SUEZ, heeft in 2017 een 
afvalscan gedaan voor het Antonius 
Ziekenhuis. Hierbij waren 
vertegenwoordigers van de zorg en 
Facilitair Bedrijf aanwezig. De conclusie was 
dat we het goed doen op het gebied van 
afvalscheiding. Dit is een compliment waard 
voor de afdelingen van ons ziekenhuis! 
Natuurlijk is er altijd ruimte voor 
verbetering. Na een check binnen het 
Antonius Ziekenhuis is geconstateerd dat 
de afvalruimtes dusdanig georganiseerd zijn dat het voor de gebruiker soms niet direct duidelijk is 
welk afval via welke afvalstroom afgevoerd moet worden. Er is een project opgestart wat er voor 
moet gaan zorgen dat het makkelijker wordt om afval goed te scheiden. Afvalruimtes worden zo 
ingericht dat het voor gebruikers direct duidelijk is welk afval via welke afvalstroom afgevoerd moet 
worden. Op de afdelingen wordt duidelijk beschreven welk afval via welke afvalstroom afgevoerd 
moet worden. Zo wordt de Antonius Zorggroep weer een stapje duurzamer. 


