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Duurzaamheid binnen Brentano 
 

Gezien de sterke groei van het aantal kwetsbare ouderen en de 
middelen die steeds schaarser worden om hen passende zorg te bieden 
richt Stichting Brentano Amstelveen zich op duurzame bedrijfsvoering. 
Brentano wil een toekomstbestendige zorgorganisatie zijn die 
vervuiling en klimaatverandering tegengaat om daarmee de volgende 
generatie ouderen een eerlijke kans op zorg van kwaliteit te kunnen 
bieden. Een gezonde leefomgeving heeft daarbij een positieve weerslag 
op het netwerk van medewerkers, bewoners en buurtbewoners om 
Brentano heen.  

Brentano kan als zorgorganisatie een grote invloed uitoefenen op de 
invulling van duurzaamheid binnen Amstelveen. Via haar medewerkers, 
vrijwilligers, cliënten, hun familie en het aantal gebouwen dat zij in beheer 
heeft is zij in staat plaatselijk milieuwinst te behalen. Vanuit het 

gedachtegoed ‘’Positieve Gezondheid’’ wil Brentano duurzaam handelen 
en haar bijdrage leveren om vervuiling tegen te gaan. In het kader hiervan 
heeft Brentano een aantal projecten en initiatieven in gang gezet om haar 
duurzaamheidsidealen te realiseren.  
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Duurzame projecten en initiatieven 

 

 

 

 

Green Deal 

Stichting Brentano Amstelveen heeft zich toegewijd aan de ‘’Green Deal Zorg 2.0’’. Deze Green Deal is onderdeel van een brede landelijke 

en mondiale ambitie en agenda vanuit het Klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals van de VN. Hiermee 

committeert Brentano zich aan duurzame bedrijfsvoering. In het kader van de Green Deal heeft Brentano gekozen voor een duurzaam 

georiënteerde beleggingsportefeuille bij InsingerGillisen, een fonds dat expliciet aandacht besteedt aan mens, milieu en maatschappij. 

 

Consultancy rapport EED 

In december 2020 heeft Brentano een energie-audit in het kader van de EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) laten uitvoeren door 

Hellemans Consultancy. De EED audit is toegepast op de vier intramurale zorglocaties (respectievelijk ’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, 

Klaasje Zevenster en Belmonte). Uit dit rapport kwam naar voren dat er besparingspotentieel is op het gebied van elektriciteitsverbruik en 

aardgas. Gezien Brentano locatie ’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld wil gaan verbouwen zal zij zich toeleggen op een duurzame bouw 

waar deze besparingsmogelijkheden optimaal benut worden. Wat betreft locatie Belmonte wil Brentano zich richten op de aanschaf van LED 

verlichting. Hiermee wordt het energieverbruik met circa 45% verminderd. In 2023/2024 wil Brentano de opties voor PV-zonnepanelen in 

samenwerking met de verhuurders van alle panden in overweging nemen om zo groene energie te bewerkstelligen. Dit zal een CO2-reductie 

van minimaal 7 ton per jaar per locatie opleveren. 

 

Leveranciers met keurmerk 

Bij de keuze voor leveranciers wordt gelet op keurmerken en initiatieven met betrekking tot duurzaamheid. Zo dragen onze leveranciers 

bijvoorbeeld het KIWA keurmerk, de ISO 14001, een MVO matrix en verklaring en letten wij erop dat bij de aanschaf van levensmiddelen 

zoveel mogelijk duurzame, Fairtrade producten in huis worden gehaald. Ook worden leveringen beperkt tot enkele vaste dagen per week 

(en niet elke dag) waarmee wij CO2 uitstoot reduceren. 
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Duurzame projecten en voornemens 

 

 

 

 

 

Verpulveraars 

In 2020 is Brentano begonnen met de inzet van po verpulveraars. Op verscheidene zorgafdelingen worden papieren po’s gebruikt die na 

gebruik in hun geheel (met inhoud) verpulverd kunnen worden. Het materiaal waar de po’s van zijn gemaakt is recyclebaar en het proces 

van verpulveren is duurzamer dan het gebruik van po spoelers. Naast de verpulveraars wordt op alle locaties het afval gescheiden. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen grof vuil, papier/karton en glasafval. Dit wordt in aparte containers gehouden en gescheiden van elkaar 

geledigd. 

 

 

Elektrisch rijden 

Vanaf 2030 wil Gemeente Amsterdam alleen nog maar elektrische voertuigen als transport- en vervoermiddel zien. Om hier haar bijdrage 

aan te doen heeft Stichting Brentano Amstelveen in 2021 een elektrische auto aangeschaft voor de ANW-Hoofden die zich elke avond en 

nacht tussen de vier intramurale locaties en de wijk bewegen. Op zowel locatie ’t Huis aan de Poel als Nieuw Vredeveld is een  laadpaal 

aangelegd om in stroom te voorzien. Deze zijn tevens beschikbaar voor particulieren in de omgeving.  

Naast de elektrische auto voor de ANW Hoofden zijn de benzineauto’s van de wijkteams in 2021 verruild voor elektrische fietsen. Elke 

wijkmedewerker heeft nu een elektrische fiets (inclusief service en onderhoud) op naam in bezit. Voor flexmedewerkers zijn elektrische 

fietsen in bruikleen beschikbaar voor hun dienst. 

 

Project ‘’slimme inco’’ 

In 2021 heeft Brentano zich gecommitteerd aan het project ‘’de slimme inco’’. De slimme inco is incomateriaal waarop met een sensor 

aangegeven wordt wanneer en in welke hoedanigheid het incomateriaal verzadigd is. Het materiaal wordt gewisseld op het moment dat hier 

noodzaak voor is en niet langer op vaste tijdstippen. Dit bevordert de kwaliteit van leven voor de cliënt (bijv. geen/minder nachtelijke 

controles nodig) en gaat verspilling van grondstoffen tegen doordat er minder incomateriaal verbruikt hoeft te worden. 
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Onze toekomstplannen 

Duurzaamheid in 2022 en 2023 

Onze huidige projecten zijn slechts het begin van onze plannen om de 

bedrijfsvoering binnen Brentano zo duurzaam mogelijk te maken. In 2022 en 2023 

hebben we ons een aantal aanvullende projecten voorgenomen. 

Brentano wil vanuit het gedachtegoed ‘’Positieve 

Gezondheid’’ een toekomstbestendige zorgorganisatie zijn 

die vervuiling en klimaatverandering tegengaat. 

Toekomstplannen 

Voor 2022 en 2023 staan de volgende projecten op de planning: 

• Alle verlichting op Belmonte vervangen voor LED verlichting; 

• De opties voor zonnepanelen bespreken met de pandverhuurders van elke 
locatie om samen te bepalen wat mogelijk is; 

• Waterbesparende perlators plaatsen op alle handkranen; 

• Onze traditionele schuimblussers vervangen voor duurzame 
schuimbrandblussers; 

• Wij zijn altijd alert op nieuwe kansen om te verduurzamen! 

Met deze concrete projecten en doelen op ons vizier groeien wij elke dag verder uit 

tot een duurzame, toekomstbestendige zorgorganisatie.  

  

 

Samen staan we sterk 

Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op facilitaire zaken. Duurzaamheid is 

een thema dat bijvoorbeeld ook verweven zit in het personeelsbeleid en het 

efficiënter inrichten van werkprocessen.  

Stichting Brentano Amstelveen wil duurzaamheid binnen haar gehele 

bedrijfsvoering terugzien. Daarom blijft zij elke dag zoeken naar mogelijkheden 

in al haar werkzaamheden en initiatieven om dit samen met haar medewerkers 

en vrijwilligers te realiseren. Input en ideeën om dit voornemen steeds meer 

realiteit te maken zijn daarbij altijd welkom!  

  

 

    
  


