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Voorwoord

Voor u ligt het ‘MVO-jaarverslag 2016’. Onder het motto 
‘Duurzaam doen waar het praktisch kan’ is in het verslagjaar op 
een aantal onderwerpen duurzaam doorgepakt en is op enkele 
andere gebieden een enthousiaste start gemaakt. In dit verslag 
zijn diverse voorbeelden beschreven.

Besloten is om de aandacht voor MVO, gecoördineerd vanuit 
de pijler Inkoop & Facilitair uit te breiden naar de primaire 
processen, onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. 
In 2017 worden de verdere aanpak en speerpunten bepaald. 
Het opstellen van een MVO-beleidsverklaring en het betrekken 
van relevante belanghebbenden uit het primaire proces en 
van buiten het Erasmus MC kunnen daarvan deel uitmaken.   

In het verslagjaar zijn alle zekere maatregelen uit het Energie 
Efficiency Plan 2013 – 2016  (EEP)  uitgevoerd. Voorwaardelijke 
maatregelen uit het EEP die niet konden worden uitgevoerd zijn 
vervangen door aanvullende (specifiek omschreven) maatregelen 
met een energiebesparing van 5 Terajoule (TJ). Voor de hele 
looptijd van het EEP betekent dit dat er een totale besparing van 
164 TJ is gerealiseerd, ruim boven de doelstelling van 90 TJ.

In 2016 is ook invulling gegeven aan de uitvoering van het Stra-
tegisch Energieplan 2030 Erasmus MC. Het besparingspotentieel 
voor de periode tot en met 2020 is onderzocht en de maatregelen 
zijn opgenomen in het energie-efficiencyplan (EEP) 2017-2020. 

Als onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘WATT-doe 
jij met energie’ is een gebouwenkaart ontwikkeld en binnen 
de organisatie verspreid. Op deze kaart is per gebouw(cluster) 

aangegeven wat je als medewerker op je eigen werkplek zelf 
kunt doen aan energiebesparing. Vermeld is wat je direct kan 
doen, wat organisatorisch geregeld moet worden en of de inzet 
van techniek nodig is.  

Hergebruik heeft ook dit jaar volop in de belangstelling gestaan. 
Er is dit jaar weer via diverse stichtingen afgeschreven medische 
apparatuur naar buitenlandse ziekenhuizen in Oost - Europa of 
Afrika gegaan. In het verslag zijn mooie voorbeelden beschreven. 
Ook zijn afspraken gemaakt om oude kantoorinventaris voor 
hergebruik binnen het Erasmus MC in te zetten of te verkopen 
aan leveranciers. Deze hebben speciale ‘outlet- of hergebruik-
programma’s ‘ opgezet om gebruikte spullen te revitaliseren, aan 
de markt aan te bieden of aan goede doelen te schenken.  
Ook gebouwen kunnen (in delen) door een speciale manier van 
slopen worden hergebruikt.  Onderzoek is gestart om bij de 
voorgenomen sloop van diverse gebouwen rekening te houden 
met deze sloopmethode. Gebouwonderdelen en – componenten 
krijgen daarmee een tweede leven met als resultaat: minder 
afval, energie en nieuwe grondstoffen nodig. Gebouwen worden 
dan donor voor nieuwe gebouwen en projecten. In 2017 volgen 
verder onderzoek en nadere afspraken. 

Het MVO-jaarverslag 2016 geeft een mooi beeld van de activi-
teiten die zijn ontplooid en initiatieven die zijn genomen 
voor het in praktijk brengen van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen! 

Prof. Dr. E.J. Kuipers
voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
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Inhoud Bijlagen
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Inleiding MVO Jaarverslag 2016

Hierbij treft u het MVO-jaarverslag 2016 aan. In dit verslag zijn 
de resultaten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) beschreven en wordt over de werking van 
het milieuzorgsysteem gerapporteerd.  Het verslag is digitaal 
en interactief van opzet waardoor specifieke onderwerpen een-
voudig zijn te vinden. Daar waar nodig worden onderwerpen 
in aparte kaders nader toegelicht of kan via een link een onder-
liggend document of website worden geraadpleegd. 

Het MVO-jaarverslag 2016 is enerzijds bedoeld om het bevoegd 
gezag, te weten DCMR Milieudienst Rijnmond, het Hoogheem-
raadschap van Schieland en het Waterschap Hollandse  
Delta, inzicht te verschaffen in de milieuprestaties van het  
Erasmus MC. Anderzijds is het verslag bedoeld als bron van 
informatie én inspiratie voor het management en de afdelingen 
van het Erasmus MC. Ook andere belangstellenden kunnen 
kennis nemen van de MVO-vorderingen van het Erasmus MC. 

De opbouw van het verslag is als volgt:
  Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de aanpak van  

projecten,  activiteiten en bereikte resultaten van de MVO- 
aandachtsvelden. Waar mogelijk aangevuld met cijfermatige 
informatie. Vanwege de aandacht voor verduurzaming van het 
Vastgoed is het hoofdstuk ‘Duurzaam Vastgoed’ toegevoegd. 

  Hoofdstuk 2 gaat in op elementen van het milieuzorgsysteem 
zoals wijzigingen vanwege de nieuwe versie van milieunorm 
ISO 14001-2015, organisatiestructuur, voorlichting en opleiding, 
registraties, inspecties en verslaglegging, de contacten met de 

overheid, de milieu-inspecties, overlegstructuur en afstemming 
i.v.m. milieuvergunningen en meldingen.

  Hoofdstuk 3 bevat het MVO Plan voor de periode 2017 – 2018. 
Het plan bevat naast milieu-onderwerpen ook relevante sociale 
onderwerpen.

  Bijlage 1 bevat cijfermatige gegevens over de milieuaspecten 
energie, drinkwater, afvalwater, gevaarlijke stoffen, grond- en 
afvalstoffen en het aantal helikopterbewegingen. Zo mogelijk 
aangevuld met een toelichting en /of analyse. 

  Bijlage 2 geeft informatie over de activiteiten met genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s).

  Bijlage 3 vermeldt de afkortingenlijst en de samenstelling  
van de teams die aan dit verslag hebben meegewerkt (zie 
hieronder) 

Het MVO-jaarverslag 2016 is opgesteld door de adviseurs 
milieuzaken van het team Milieu. Bijdragen zijn geleverd door 
Vastgoedbeheer van het Programma Integrale Bouw, het team 
Gevaarlijke Stoffen (Bijlage 1), het team BVF (Bijlage 2) en de 
manager HR (hoofdstuk 1.5). 

De teams Milieu, BVF en Gevaarlijke Stoffen zijn onderdeel van 
de pijler Inkoop & Facilitair, sector Veiligheid en Milieu van 
het Servicebedrijf. De manager HR maakt deel uit van de pijler 
Human Resources van het Servicebedrijf.
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1 MVO bij het Erasmus MC 

Onder het motto ‘Duurzaam doen waar het praktisch kan’ is in 
het verslagjaar op een aantal onderwerpen duurzaam doorge-
pakt en is op enkele andere gebieden een enthousiaste start 
gemaakt. Ter illustratie hiervan worden in het verslag enkele 
voorbeelden gegeven op het gebied van energie, inkoop, afval, 
human resources en duurzaam vastgoed .   
Waar dit mogelijk is worden ook de bereikte resultaten vermeld 
van het  MVO-plan 2016 – 2017.  

MVO-jaarverslag als onderdeel van het Jaarverslag 
Erasmus MC
Met ingang van dit verslagjaar wordt het MVO-jaarverslag 
‘gekoppeld’ aan het Jaarverslag Erasmus MC. In het Jaarverslag 
Erasmus MC is een beknopte weergave van het MVO-verslag 
opgenomen met daarin een verwijzing naar het volledige 
MVO- verslag. 

Bredere aandacht voor MVO bij het Erasmus MC
Eind 2016 is besloten om MVO, gecoördineerd vanuit het Service-
bedrijf, pijler Inkoop & Facilitair uit te breiden naar onderwijs, 
onderzoek en patiëntenzorg (primaire proces). In 2017 worden 
de verdere aanpak en speerpunten bepaald. Het opstellen van 
een MVO-beleidsverklaring en het betrekken van relevante 
belanghebbenden uit het primaire proces en van buiten het 
Erasmus MC kunnen daarvan deel uitmaken.
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1.1 Energie 

In 2016 is 4% meer primaire energie gebruikt dan in 2015: 
+3 % stadsverwarming, + 5 % aardgas en + 4 % elektriciteit. 
De toename van het energieverbruik is vrijwel uitsluitend toe 
te schrijven aan de ingebruikname van gebouwinstallaties in 
het nog niet opgeleverde deel van de nieuwbouw (bouwdeel 
West). Het testen en inregelen van installaties en het leveren 
van bouwstroom en warmte zal nog verder toenemen tot de 
oplevering in 2018.   

Alle zekere maatregelen uit het Energie Efficiency Plan 2013 – 
2016  (EEP) zijn uitgevoerd. Voorwaardelijke maatregelen uit 
het EEP die niet konden worden uitgevoerd zijn vervangen door 
aanvullende (specifiek omschreven) maatregelen. Er zijn tien 
aanvullende maatregelen uitgevoerd met een totale energie-
besparing van 5 Terajoule (TJ). Zo is in verschillende gebouwen 
de koeling geoptimaliseerd, zijn op diverse plaatsen isolaties 
hersteld, pompregelingen aangepast, stooklijnen gewijzigd en 
is een feestdagenprogrammering toegevoegd. Voor de gehele 

1 Terajoule = 1012 Joule. 
De Joule (symbool J) is de internationale eenheid voor 
‘energie’. Zie verdere uitleg in bijlage 1.5.

looptijd van het EEP betekent dit dat er een besparing van 164 TJ 
is gerealiseerd, ruim boven de doelstelling van 90 TJ. 
Het primaire energieverbruik in 2016 was 1192 TJ (terajoule) en 
is vergelijkbaar met het energieverbruik van 18.000 woningen.

De gezamenlijke inkoopstrategie van het collectief Leiden waarin 
zijn vertegenwoordigd het Erasmus MC, het LUMC en de Univer-
siteit Leiden, heeft voor de gezamenlijke inkoop van elektriciteit 
en aardgas geleid tot lagere tarieven in 2016. De tarieven voor de 
jaren 2017 tot en met 2019 liggen ook al vast en zijn nog lager. 

Het Erasmus MC is vanwege het  vermogen van de opgestelde 
stoomketels verplicht over de CO2-emissies te rapporteren. 
De Nederlandse Emissie Autoriteit heeft een vergunning afge-
geven in het kader van het Europese Emissie Handels systeem 
voor CO2-emissies. Erasmus MC levert over 2016 circa 8.000 ton 
emissierechten in.
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1.1

‘WATT-doe jij met energie’ 

gebouwenkaart.

Verkoeling 
In deze gebouwen is een centraal lucht-
behandelingssysteem aanwezig. De ramen 
kunnen (met uitzondering van gebouw Kp) 
niet geopend worden. Aan de binnen en/of 
buiten zijde zijn gordijnen en/of is zonwering 
aanwezig.  
 

In het afgelopen jaar is het WATT? team op 
bezoek geweest bij de themadirecteuren om 
hun aandacht en medewerking te vragen voor 
energie besparen in het Erasmus MC. De vraag 
die het WATT?-team terug kreeg is: waar 
liggen de mogelijkheden voor energiebeheer 
en waar is winst te behalen in de gebouwen 
waar de medewerkers verblijven en wat zij 
zelf kunnen beïnvloeden? 

De energiekosten worden beïnvloed door 
tarieven en verbruik. Het Erasmus MC koopt 
100% groene elektriciteit in. Energie wordt 
o.a. samen met het UMC Leiden en het Haven-
ziekenhuis ingekocht. Vanuit Koers 18 en 
‘Beter met minder’ streven we naar een meer 
effi ciënte bedrijfsvoering. Het energie bespa-
ringstraject ‘WATT? doe jij met energie’ sluit 
hier op aan. In de normale dagelijkse hande-
lingen ligt de sleutel tot energie besparen.

Direct Doen: zet je licht uit, doe je 
stand-by apparatuur uit.

Organisatie: hoe kan jij je werk 
effi ciënter inrichten met als gevolg 
dat je energie bespaart. Hoe kan je 
de afdeling hier beter op inrichten?

Techniek: meld omstandigheden waar 
onnodig veel energie verbruikt wordt en 
die een technische oplossing vereisen. 
Het WATT? team kijkt of het mogelijk is 
om dit aan te passen. 

Niets doen geeft altijd onnodig energie-
verbruik.

Gebouw Sb, Sh, Sk en Kp

Gebouw Ee 
1e t/m 24e etage
Verkoeling 
De verkoeling werkt via centrale luchtbehan-
deling. De voorgekoelde lucht kan handmatig 
enkele graden hoger of lager gezet worden. 

Aan de zuid-, oost- en westzijde is binnen-
zonwering aanwezig. Op de 1e drie etages 
zijn ook lamellen en luxafl ex aanwezig.  

Verlichting
In de trappenhuizen is automatische 
lichtschakeling. Er wordt gebruik gemaakt 
van daglichttoetreding. De verlichting moet 
hier zelf aan- en uitgeschakeld worden; 
ook op de gangen (4 knoppen per etage).   

In deze gebouwen is op alle etages een 
‘overwerkknop’ (4 per etage) waarmee 
de elektriciteit aangezet kan worden. 
Let op: bij het weggaan weer uitzetten! 

Verwarming
De voorverwarmde lucht kan met behulp 
van convectoren enkele graden hoger of lager 
ingesteld worden.  

Tip
Kijk of apparatuur op stand-by kan  
of spoor technische mankementen op. 

Besparen   

OWC (gebouw Eg)
Verkoeling via ventilatie op BGG, centrale 
ontvangst – daglichttoetreding, verwarming 
via radiator en convectorsystemen, vloer-
verwarming.

Passage
Hier is vloerverwarming aangebracht 
en wordt gebruik gemaakt van daglicht -
toe treding.

Gebouw Ec
Centrale luchtbehandeling; zelf kan je hand-
matig de temperatuur enkele graden hoger of 
lager instellen. Er is daglichttoetreding. 

Openbare ruimten

Watt? 
kan jij doen

Luchtbehandeling dient om verwarm-
de of gekoelde lucht naar vertrekken te trans-
porteren en is het gehele jaar in bedrijf. In de 
zomer wordt de ventilatie extra ingeschakeld 
om de warmte uit de gebouwen af te voeren.

Verlichting wordt het hele jaar inge-
schakeld. In de zomer is minder verlichting 
nodig in verband met een groter daglicht-
aandeel, dat geldt ook voor de vakantieperiode.

Koeling is voornamelijk 
nodig van maart t/m oktober, 
met het zwaartepunt 
in juli en augustus en 
wordt in verregaande 
mate bepaald door het 
klimaat. Het aandeel 
van koeling in het totaal 
energieverbruik varieert 
dan ook per jaar.

Verlichting 
De verlichting op de gangen wordt op vaste 
tijden automatisch aan- en uit geschakeld. 
In de toiletten zijn bewegingsmelders. In 
gebouw Kp moet je op de gangen en de toilet-
ten zelf het licht uit doen. Op het kantoor 
zelf het licht uitdoen als je even weg gaat.  

Verwarming 
Via het centrale luchtbehandelingssysteem 
wordt warme lucht aangevoerd. De verwarm-
ing kan bediend worden met een thermo-
staatknop.  In Sh en Kp is vloerverwarming 
in de patiëntenkamers. De roosters in de 
ramen met de  bedienen.

Tip
Even weg: licht uit, beeldschermen uit, 
stand-by uit, infuuspompen, bedden, 
datascoop, hoeveel staat stand-by? 

Besparen   

Gebouw Hv, V en Z
Verkoeling
In gebouw Hv is aan de zuidzijde airco. 
In het V-gebouw zijn enkele losse airco units, 
in het Z-gebouw niet. In het Z- en V-gebouw 
is zonwering aan de buiten- en binnenkant 
aangebracht. In gebouw Hv is buitenzon -
 we ring alleen aan de zuidzijde.  
In alle gebouwen zijn de ramen te openen. 

Verlichting 
In gebouw V en Z gaat de gangverlichting 
automatisch aan en uit met behulp van 
bewegingsmelders. In gebouw Hv is alleen 
automatische verlichting in de toiletten. 

Verwarming
In alle gebouwen is een verwarming met een 
thermostaat knop.  De verwarming kan 
niet helemaal aan en uit gezet worden.

Tip
Doe het licht op je kamer uit en je beeld-
scherm uit; ook als je even weg gaat. 

Besparen    

Gebouw Na, Nb en Nc
Verkoeling 
Alle ramen zijn tot kiepstand te openen 
met uitzondering van de afdelingen / kamers 
waar geconditioneerde (lucht)omstandig-
heden noodzakelijk zijn, zoals laboratoria. 
Open ramen hebben invloed op deze klimaat-
beheersing. Na kantoortijd: ramen sluiten.  

De raambesturing op de 2e en 3e etage, 
gren zend aan het atrium of Passage, is elek-
tronisch. Er is zonwering buiten bij Na en Nc. 
Bij Na, Nb en Nc zit de zonwering binnen. 

Verlichting 
Het licht gaat automatisch aan d.m.v. van een 
sensor zodra men de ruimte betreedt. Na het 
verlaten van de ruimte gaat de verlichting 
na enige tijd vanzelf uit. De sterkte van de 
verlich ting wordt automatisch aangepast aan 
de mate van daglichttoetreding van buitenaf.

Verwarming 
Via ventilatie en betonkernactivering - zie 
kopje betonkernactivering.

Tip
Kijk of apparatuur uit kan die stand-by 
staat. 

Besparen   

Betonkernactivering
In bouwdeel Na zitten in de 
betonnen vloeren, plafonds 
en wanden ‘warmteslangen’. 
Deze slangen (leidingen) 
zorgen voor de geleidelijke 
verwarming of verkoeling 
van het gebouw; dit proces 
heet betonkernactivering. 
Om deze reden wordt in 
gebouw Na zoveel mogelijk 
beton zichtbaar gehouden. 
In de hoekvertrekken van 
gebouw Na (minder beton) 
zijn stralings-elementen aan het plafond 
aangebracht om zo nodig extra warmte toe 
te voegen. De bediening van de elementen 
is te regelen met behulp van een wand-
thermostaat.  
In de nieuwbouw wordt betonkernactivering 
toegepast in de gebouwen Na, Nb Nc (al in 
gebruik), Nd, Ne, Nf, Ng, Ns en Nt.

Warmte – en koudeopslag (WKO) 
De voorverwarming en voorkoeling van de 
luchtbehandeling en betonkernactivering 
wordt grotendeels gevoed door de WKO. 
Hiervoor zijn drie bronparen - voor koude 
en warmte - rondom het complex aange-
legd. Aanvullend wordt warmte opgewekt 
door stadsverwarming en koude door 
koel machines. In de zomer wordt warmte 
opgeslagen dat in de winter gebruikt wordt 
om het gebouw te verwarmen. In de winter 
wordt koude opgeslagen om het gebouw in 
de zomer te verkoelen. Nog niet alle bron-
paren zijn in gebruik. 

Om deze reden wordt in 
gebouw Na zoveel mogelijk 
beton zichtbaar gehouden. 
In de hoekvertrekken van 
gebouw Na (minder beton) 
zijn stralings-elementen aan het plafond 

Voorplat

Achterplat

 Colofon
Uitgave:	 	Erasmus	MC	Vastgoedbeheer,		

Programma	Integrale	Bouw
Intranet:	 http://intranet.erasmusmc.nl/projecten/watt
Fotografie:	 	EGM	Architecten	en	Erasmus	MC
Vormgeving:	 Rogier	Hendriks	–	HERO	DC
Drukwerk:	 Het	Staat	Gedrukt
	
	 April	2016

Als onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘WATT-doe jij 
met energie’ is een gebouwenkaart ontwikkeld. Op deze kaart 
is per gebouw(cluster) aangegeven wat je als medewerker op je 
eigen werkplek zelf kunt doen aan energiebesparing. 
Niet elk gebouw heeft daartoe immers dezelfde mogelijkheden. 
De handjes in de ‘WATT Gebouwenkaart’ vertegenwoordigen 
drie soorten handelingen: blauw: direct op te pakken/doen, 
groen: vergt organisatie en rood: inzet techniek nodig. 

Medio 2016 is de gebouwenkaart officieel aan Arjan Bandel, 
algemeen directeur Servicebedrijf  overhandigd. 
Zie: 
www.intranet.erasmusmc.
nl/projecten/watt/nieu-
ws/2016/2016-07/5911381/ 

De gebouwenkaart is voor 
medewerkers op intranet te 
vinden en in beperkte aan-
tallen binnen alle thema’s 
en directies verspreid.
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1.2 Inkoop

In een toenemend aantal Europese aanbestedingen zijn 
MVO-eisen opgenomen o.a. op het gebied van circulair inkopen, 
biobased grondstoffen en Social Return (zie tabel hieronder). 
Bij de gunning van de verschillende opdrachten is de MVO 
beoordelingsscore, als onderdeel van de totaalscore, voor 5 tot 
20% meegewogen.

In aanbestedingen aandacht voor Aantal

 Circulair inkopen 1

 Biobased grondstoffen 3

 Social return 6

  Overige milieu-items zoals lager verpakkingsvolume,  4  
brandstoftype, paperless en energieverbruik apparatuur

Om de kennis onder o.a. inkopers te vergroten over actuele 
onderwerpen en belangrijke interne- en externe ontwikkelingen 
hebben in 2016 weer een aantal sessies plaatsgevonden onder 
de noemer ‘kennisdelen’. Deskundigen hebben vanuit hun eigen 
praktijk onder meer de MVO-gerelateerde onderwerpen ‘Circu-
lair Inkopen, Social Return On Investment (SROI) en bioplastics’ 
toegelicht en besproken.  Op enkele plaatsen in dit hoofdstuk 
wordt verwezen naar een webdossier van het expertisecentrum 
voor aanbesteden PIANOo. Hieronder voorbeelden van enkele 
aanbestedingen. 

Social return (SROI) postbezorging
Een voorbeeld waar dit succesvol is toegepast is bij het gezamen-
lijk aanbestedingstraject ‘postbezorging’ in opdracht van de 
Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (UMC’s). 
De gezamenlijke UMC’s hebben de opdracht gegund aan een 
postbedrijf dat, naast een gunstige prijs, voor bijna 35% van het 
personeelsbestand ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ aan 
het werk heeft.

Social Return On Investment (SROI)
Bij ‘Social Return On Investment’ (SROI) krijgen mensen, die 
op afstand van de arbeidsmarkt (zijn komen te) staan de 
mogelijkheid om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. 
Het gaat om diverse doelgroepen variërend van uitkerings-
gerechtigden, Wajongers1 tot leerlingen uit de laagste 
niveaus van het VMBO en het beroepsonderwijs. De overheid 
facili teert het aanstellen vanuit de gemeente en ondersteunt 
ook financieel het tewerk stellen van deze doelgroepen. 

1 Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
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1.2

Circulaire ziekenhuisbedden 
In 2018 worden de bijna 1100, inmiddels 23 jaar oude zieken-
huisbedden matrassen en nachtkastjes vervangen door ca. 900 
nieuwe. In 2016 is een project gestart naar de manier waarop 
deze Europese aanbesteding kan worden vorm gegeven. Er 
is gestart met een marktconsultatie en feedbackrondes met 
potentiële leveranciers.  Uitgangspunt bij deze aanbesteding 
is om de ziekenhuisbedden, matrassen en nachtkastjes niet te 
kopen maar het gebruik en de tijdige beschikbaarheid als dienst-
verlening aan te besteden. De (service)kosten worden daarbij 
over de hele levensduur (contractduur, Total Cost of Services) 
bepaald, de bedden blijven eigendom van de leverancier, de 
uitvoering van ziekenhuisbedden, matrassen en nachtkastjes is 
over de hele contractduur ‘state of the art’ en de beschikbaarheid 
en producten voldoen aan hoge MVO-eisen. 

Het Erasmus MC beoogt met deze manier van aanbesteden de 
fysieke belasting van de medewerkers te verbeteren, het ligcom-
fort voor de patiënt te optimaliseren, doorliggen te voorkomen 
en de kosten over de hele levensduur te minimaliseren. Door dit 
dienstverleningscontract wordt hergebruik in vele facetten t/m 
het opnieuw gebruiken van onderdelen bevorderd. De waarde 
van de ziekenhuisbedden, matrassen en nachtkastjes blijft  
behouden en innovatie van de markt wordt met deze aanpak 
gestimuleerd. In 2017 vindt de aanbesteding plaats en zal duide-
lijk worden of deze aanpak tot het gewenste resultaat leidt.

Biodisposables servies, vazen en po’s
Met de ingebruikname van de volledige nieuwbouw en het  
Pharmafilter in 2018 veranderd het gebruik van (hulp)midde-
len zoals servies, vazen en po’s. Deze, vooralsnog herbruikbare 
middelen worden momenteel  gereinigd. Dit is na de ingebruik-
name van het Pharmafilter niet meer nodig om dat zij als 
disposables worden ingekocht en direct via de vermalers in het 
Pharmafilter worden verwerkt.  Omdat het vergistingsproces van 
het Pharmafilter belangrijk bijdraagt aan de energieopbrengst 
is het belangrijk dat zoveel mogelijk disposables biobased zijn. 
Naast een hoog comfort voor patiënten en medewerkers en het 
voldoen aan hoge veiligheidseisen is in deze aanbesteding veel 
aandacht besteed aan de beschikbaarheid van biobased dispo-
sable producten. In 2017 wordt deze aanbesteding afgerond.

Kader Circulair Inkopen

Circulair inkopen is het inkopen van diensten en producten 
zonder dat er afval ontstaat. De oorspronkelijke waarde van 
producten en materialen blijft behouden en producent, leve-
rancier, inkoper en verwerker werken samen om dit doel te 
bereiken. Het resultaat draagt bij aan een circulaire economie 
waarbij producten en grondstoffen steeds opnieuw worden 
gebruikt en er geen afval meer bestaat. Bij circulair inkopen 
kan er ook voor gekozen worden om producten als dienst te 
kopen. Dan blijven de producten in eigendom van de produ-
cent. Een bekend voorbeeld is het ‘kopen’ van ‘licht’ in plaats 
van lampen en ‘kopen’ van ‘zitcomfort’ in plaats bureaustoe-
len. In de figuur is de ontwikkeling te zien van de eerste cirkel 
met ‘dichtgetimmerde’ programma’s van eisen tot de derde 
cirkel waarin ‘de markt’, leveranciers en producenten worden 
uitgedaagd het beste product of dienst te leveren dat voldoet 
aan de hoogste functionele voorwaarden. Biobased grondstoffen

Biobased grondstoffen is hernieuwbaar materiaal van 
biologische oorsprong maar niet van geologische oorsprong 
zoals aardolie. Dit kan bijvoorbeeld biologisch afval zijn 
vanuit de voedingsindustrie, suikerriet of papierpulp.
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Bioplastic kantoorbenodigdheden
Het Erasmus MC wil dat een substantieel deel van haar kantoor-
benodigdheden gemaakt is van biobased grondstoffen. Bij de 
aanbesteding van kantoorbenodigdheden zijn voor het eerst 
producten gevraagd die voor een belangrijk deel uit biobased 
materiaal bestaan. Met het toepassen van deze grondstoffen 
wordt het gebruik van ‘eindige’ grondstoffen zoals aardolie 
voorkomen. De markt voor deze duurzame producten is nog 
niet groot maar wel in ontwikkeling. De sector Inkoop heeft 
met een award de betrokkenen bij deze aanbesteding (zie foto) 
ter stimulering beloond. De firma die de aanbesteding heeft 
gewonnen kan 38% van de producten leveren (deels) bestaande 
uit biobased materiaal. Tijdens de contractperiode wordt 
verder gewerkt aan het vergroten van het assortiment biobased 
kantoorbenodigdheden. 

De Procurement Board
In de Procurement Board (Inkoopplatform) worden inkoop-
strategie en grote(re) investeringen besproken en goedgekeurd. 
In november is een voorstel besproken om bij beslissingen in een 
vroegtijdig stadium ook de mogelijkheden van verduurzaming 
te betrekken. Vastgesteld is dat op initiatief van Inkoop, MVO- 
aspecten worden ingebracht in aanbestedingstrajecten. Het is 
aan interne opdrachtgevers om hier invulling aan te geven.
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1.3 Afval  en hergebruik 

Ten aanzien van de afvalstromen die afgelopen jaar zijn vrijge-
komen is net als de jaren hiervoor niet een eenduidige trend aan 
te geven betreffende de hoeveelheden. Dit komt omdat net als 
voorgaande jaren er weer veel verhuisbewegingen hebben plaats 
gevonden en panden verlaten zijn. Dat genereert in principe 
weer extra afval. De reguliere afvalstromen zoals restafval en 
specifiek ziekenhuisafval (SZA) zijn wel vrij stabiel gebleven. Er 
zitten geen grote fluctuaties in de geproduceerde hoeveelheden. 
Zaken als metalen waaronder ook afgevoerd meubilair valt is, 
zoals hierboven al aangegeven i.v.m. verhuizingen, wel wat 
gestegen. Omdat er sinds eind vorig jaar afspraken zijn gemaakt 
over hergebruik gebouwinventaris (zie verderop in dit Hoofd-
stuk) is de verwachting dat deze stroom de komende jaren zal 

Afvalstoffen
afnemen in hoeveelheid. Wel is het zo dat door het opleveren van 
de Nieuwbouw eind 2017 en het ingevolge daardoor verlaten van 
gebouwen zoals het H-gebouw er tijdelijk ook stromen kunnen 
ontstaan die niet geschikt zijn voor hergebruik. Dit zal wellicht 
weer tot een tijdelijke stijging van de afgevoerde hoeveelheden 
leiden.

De pilot ‘verbeterd afval scheiden’ die in 2016 gestart zou worden 
in het Onderwijscentrum is door problemen met de firma die 
een en ander zou begeleiden en het project zou voorzien van 
inzamelmiddelen, helaas niet door gegaan. Wellicht dat hier in 
de toekomst na ingebruikname van de nieuwbouw nog opnieuw 
naar gekeken wordt.

Hergebruik

Goede doelen 
Net als voorgaande jaren zijn er in het afgelopen jaar 
afgeschreven medische spullen naar de Stichting ‘Oekraïne heeft 
hulp nodig’(www.oekraineheefthulpnodig.nl) gegaan, waaronder 
brancards die vervangen werden. De stichting stelt zich ten doel 
het aanbieden van hulpgoederen aan Oekraïense ziekenhuizen, 
kindertehuizen, ouderen en anderen in nood, om de patiënten-
zorg en de leefomstandigheden te verbeteren. De brancards 
zijn samen met, door medewerkers van het Erasmus MC ingeza-
melde spullen, aangeboden aan het Oncologisch ziekenhuis in 
Kherson. Dit ziekenhuis is sinds een paar jaar gevestigd in een 
nieuw gebouw, gefinancierd door de overheid. Door de slechte 
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1.3

economische toestand in Oekraïne is de overheid echter niet in 
staat om de juiste medische middelen te leveren. De Stichting 
‘Oekraïne heeft hulp nodig’ heeft in samenwerking  met het 
Erasmus MC de kwaliteit van de patiëntenzorg en de leefom-
standigheden in het Oncologisch ziekenhuis enorm verbeterd! 
In mei 2016 heeft de directrice van het Oncologisch ziekenhuis 
in Kherson een bezoek gebracht aan de locatie Daniel den Hoed. 
Ze was onder indruk van de patiëntenzorg en was dankbaar 
voor de spullen die het Erasmus MC ter beschikking stelt om de 
patiëntenzorg in Oekraïne te verbeteren.

De afgelopen jaren komt vanwege verhuizing naar de nieuw-
bouw en het verlaten van huurpanden veel gebouwinventaris 
vrij zoals bureaus, stoelen, ladenblokken, kasten en vergader-
tafels. Om te voorkomen dat  dit als afval wordt afgevoerd naar 
de verbranding is besloten om deze spullen zoveel mogelijk 
her te gebruiken. In eerste instantie wordt intern naar een 
toepassing gezocht. Als dit niet lukt worden grote leveranciers of 
goede doelen benaderd. De leveranciers waarmee wordt gewerkt 

Gebouwinventaris

In 2016 zijn er ook kinderschoentjes en braces  (genaamd Ponseti 
Spalken) geschonken aan Stichting Sibusiso. Stichting Sibusiso 
is opgericht door een Nederlands artsen-echtpaar die zelf een 
verpleeghuis in Tanzania hebben opgericht. Daar dragen ze zorg 
voor kinderen met klompvoetjes of met andere aandoeningen en 
hun moeders, waarbij begeleiding centraal staat. Een plek in een 
land waar het moeilijk overleven is met een handicap en waar 
Stichting Sibusiso deze kinderen opleidt om later zelfstandig te 
kunnen leven. De schoentjes zijn in Tanzania overhandigd aan 
‘tante Atty’ van het opvanghuis in Tanzania.
www.klompvoet.nl/behandeling 
 
Het derde grote goede doel waaraan geschonken is, is Roemenië. 
Hier is door een groep vrijwilligers van de christelijke werkgroep 
Zegveld een dokterspost gebouwd waarbij de inrichting door het 
Erasmus MC is geleverd middels kasten, stoelen en tafels.

hebben speciale ‘outlet- of hergebruikprogramma’s ‘ opgezet. 
Gebruikte spullen kunnen worden gerevitaliseerd en weer als 
‘tweedehands’ inventaris verkocht. In 2016 betreft het ruim 
3000 kg aan gebouwinventaris. Als de spullen niet meer zijn 
her te gebruiken gaan zij voor recycling van grondstoffen naar 
de ‘ijzerhandel’. 
Deze werkwijze is beschreven in een operationele procedure van 
het milieuzorgsysteem.
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ICT-apparatuur, zoals computers en randapparatuur, is ook afge-
lopen jaar ingenomen door een extern bedrijf www.arrowvalu-
erecovery.com. Dit bedrijf schoont de ingenomen apparatuur op 
en biedt deze, wanneer de apparatuur nog goed genoeg is, tegen 
zeer gereduceerde prijzen aan onderwijsinstellingen of 2e hands 
winkels. Apparatuur die niet meer kan worden gebruikt wordt 
gedemonteerd en voor recycling afgevoerd (zie foto hieronder).

In totaal zijn er in 2016 5824 ICT componenten afgevoerd waar-
onder monitoren en pc’s. Dit is een toename van maar liefst 42%! 

ICT

Sloopopgave
Nadat de nieuwbouw in 2018 in gebruik zal zijn genomen zullen 
diverse bestaande gebouwen worden gesloopt. In 2016 zijn, in 
samenwerking met o.a. de Universiteit Twente, TU Delft en het 
Kennisnetwerk Booosting ideeën verkend waarmee deze gebou-
wen duurzaam kunnen worden gesloopt. De laatste jaren is het 
gebruikelijk om milieuvriendelijke slooptechnieken te gebruiken 
en de vrijkomende materialen op de bouwplaats te scheiden en 
te recyclen. Dit gebeurd volgens de richtlijnen van het ‘keurmerk 
voor duurzame sloop BREEAM’. 
Via smelttechnieken ontstaan dan weer grondstoffen voor nieu-
we producten. Bij dit recyclingproces wordt echter veel energie 
verbruikt. 

Dit heeft te maken met de in 2011 geïntroduceerde  ‘managed 
workplace’ waarbij pc’s standaard 4 jaarlijkse vervangen gaan 
worden. Dit betekende dat er in 2012 een inhaalslag is gemaakt 
en veel pc’s vernieuwd zijn. Deze zijn vervolgens dus na vier jaar 
in 2016 afgevoerd.
Van al deze materialen is 85 % hergebruikt en 15 % gerecycled. 
Hiermee is het hergebruik met 15% gestegen. De reden is dat de 
terug geleverde componenten van veel betere kwaliteit zijn dan 
voorheen omdat oude pc’s die veel langer in gebruik waren niet 
meer voorkomen.
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Figuur 1: duurzaamheidsambities Sloop – stap voor stapDe verkenning is daarom specifiek gericht op de meest recente 
ontwikkeling; circulair slopen. Daarbij worden materialen en 
componenten 1 op 1 een tweede leven gegeven. Resultaat: minder 
afval, minder energieverbruik en minder nieuwe grondstoffen 
nodig.  Duidelijke winst dus vanuit maatschappelijk – en ecolo-
gisch perspectief. Gebouwen fungeren op deze manier als donor 
voor nieuwe gebouwen en projecten. 

In 2017 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden 
om, zonder onnodige (financiële – en) projectrisico‘s, circulair 
slopen vorm te geven. Onderdeel van het onderzoek is het bepa-
len van het ambitieniveau (figuur 1), de manier van aanbesteden 
en beschrijving van de doelstelling(en). Gesprekken met markt-
partijen kunnen onderdeel zijn van deze aanpak. 

Uitgangspunten voor Circulair Slopen (zie stap 3) zijn:
1. Circulair slopen moet net zo duur zijn of goedkoper
2. Circulair slopen mag langer duren (slooptijd)
3.  Circulair slopen moet niet leiden tot verhoogde risico’s voor 
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1.4 Mobiliteit, verkeer & vervoer 

In verband met de verhuizing naar de nieuwbouw van het 
Erasmus MC Kankerinstituut (Daniël Den Hoed) is onderzoek 
uitgevoerd onder de medewerkers over de manier waarop zij 
nu en straks naar het Erasmus MC komen. De eerste resultaten 
geven het beeld dat in de nieuwe situatie voornamelijk gebruik 
gemaakt zal worden van openbaar vervoer of de fiets.

Daarnaast zijn met lokale en externe partners zoals het samen-
werkingsverband Stadsregio Rotterdam en de werkgroep 
Hoboken concrete voorstellen besproken om de mobiliteit rond-
om het Hobokengebied en het Maastunneltracé te verbeteren of 
anders in te richten. Het primaire doel is het terug dringen van 
het auto gebruik en het stimuleren van fietsgebruik of openbaar 
vervoer. Hiermee worden de luchtkwaliteit en bereikbaarheid 
verbeterd en de geluidsoverlast terug gedrongen. Eind 2017 
worden de eerste resultaten verwacht. 

In het verslagjaar zijn door de gemeente Rotterdam en de RET 
werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van het Metrostation 
Dijkzigt. De foto geeft een indruk van de werkzaamheden en 
(tijdelijke) impact op de bereikbaarheid.

Het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam hebben dit project 
ter verbetering van de brandveiligheid en bereikbaarheid van het 
metrostation op de voet gevolgd. Verwacht wordt dat de werk-
zaamheden in april 2017 zijn afgerond en kan worden begonnen 
met de gefaseerde aanleg het Burgemeester s’Jacobplein.
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1.5 Human Resources  

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben de sociale partners 
afgesproken banen te creëren voor mensen met een arbeids-
beperking. Dit is vastgelegd in de Wet Banenafspraak, de 
Participatiewet, Quotumwet en in alle cao’s. De NFU, overheid 
en vakcentrales zijn overeengekomen om tot en met het jaar 
2024, in totaal 1790 banen te realiseren. Voor het Erasmus MC 
komt dit neer op 295,7 banen van 25,5 uren per week. 

Alle Thema’s en directies spannen zich in voor een goed 
resultaat. Hiervoor zijn geen extra financiële middelen beschik-
baar gesteld. Sinds mei 2016 is gewerkt aan voorlichting, 
draagvlak en de nieuwe regelgeving omgezet in werkprocessen; 

Participatiewet en Wet banenafspraak
wetswijzigingen zijn opkomst. Check is gedaan op aanwezigheid 
van kandidaten uit het doelgroepen register. Initiatieven van 
Thema’s en directies hebben nieuwe plaatsingen opgeleverd. 
Commitment is aanwezig. De huidige werkwijze heeft tot en met 
oktober 2016 geresulteerd in de registratie van 23 plaatsingen. 
Om te komen tot een inclusieve organisatie met werkgelegen-
heid voor werknemers uit de sociale doelgroepen, goed werk-
geverschap voorstaat en onnodige boetes liever voorkomt, wordt  
de aanpak voor 2017 – 2018 bijgesteld. Dit moet duidelijkheid  
geven over de resultaatsverplichting voor het aantal te plaatsen 
medewerkers, borging van de nieuwe werkprocessen, monitoring 
en rapportage. 

Erasmus 
MC fte

Doel 
2019

Doel 
2015

Doel 
2020

Doel 
2016

Doel 
2021

Doel 
2017

Doel 
2022

Doel 
2018

Doel 
2023

Doel 
2024

9148 147,835,5 177,4 266,176,8 207,0 295,7118,3 236,5 295,7
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tijger. Daarom is het stappenplan en zijn de instrumentbeschrij-
vingen toegankelijk gemaakt via het veel bezochte Personeels-
plein op intranet. Het beeldmerk (zie afbeelding) heeft daar een 
prominente plek gekregen en is clickable. Het onderwerp ‘mijn 
inzetbaarheid’ wordt geborgd in het jaargesprek. 

Jaargesprekken
De implementatie van een nieuwe jaargespreksapplicatie met 
mogelijkheden voor 360 feedback, pop en portfolio, is in verband 
met IT technische problemen juni 2016 gestaakt. De bestaande 
applicatie is met ingang van september 2016 geüpdatet , gekop-
peld aan eBS (softwaresysteem dat het Erasmus MC gebruikt) en 
de pilot ePass voor medisch specialisten is gereactiveerd.

De NIAZ auditoren hebben september 2016 vastgesteld dat er 
geen betrouwbaar percentage uitgevoerde jaargesprekken op 
Thema of afdelingsniveau beschikbaar is waardoor geen helder 
inzicht is in hoeverre wordt voldaan aan het 100% uitvoeren van 
de jaargesprekken.  Geconcludeerd is dat het verbeterpunt uit 
2012 “Borgen dat organisatie breed jaargesprekken plaatsvinden” 
deels is gerealiseerd. Op dit onderdeel is een score 2 gegeven. 

Dit betekent dat  volgens de norm de jaargesprekken op beperkte 
schaal in de instelling of werkeenheid geïmplementeerd zijn of 
de kwaliteitscyclus nog niet doorlopen is.  In december is het 
projectplan voor betere uitvoering en borging van jaargesprek-
ken vastgesteld. Jaargesprekken blijven een krachtig middel om 
het functioneren en de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Duurzame inzetbaarheid
In het Erasmus MC werken we al vele jaren aan duurzame inzet-
baarheid. Er zijn de jaargesprekken en er zijn diverse instrumen-
ten en aanpakken. In 2016 hebben de bestaande inspanningen 
een extra boost gekregen en is er focus aangebracht. De resulta-
ten zijn:
 
  Inhoudelijke visie op de definitie van inzetbaarheid in het 

Erasmus MC
  Handig stappenplan om snel een beperkt aantal tools te kun-

nen selecteren uit het grote aantal beschikbare instrumenten, 
passend bij de behoefte of het probleem van de medewerker of 
leidinggevende. 

  Korte beschrijvingen van 50 instrumenten in de HR portal, 
om snel te kunnen beoordelen of het instrument ‘iets voor 
mij is’ voordat de medewerker of leidinggevende meer details 
opvraagt. 

  Publiciteit, onder andere door consequent gebruik te maken 
van het beeldmerk ‘mijn inzetbaarheid’ (zie afbeelding). 

Dit alles is op een participatieve manier gerealiseerd. In nauwe 
samenwerking tussen HR en P&O, Arbodienst, leidinggevenden 
en leden van de Ondernemingsraad hebben de projectresultaten 
vorm gekregen. Per projectmedewerker was de tijdsinvestering 
beperkt, maar de eindresultaten wonnen aan kwaliteit dankzij 
de multidisciplinaire samenwerking. Een succesvol recept. Zonder 
gebruik van de resultaten, blijft het resultaat echter een papieren 
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1.6 Duurzaam Vastgoed  

Uitgaande van het Strategisch Vastgoedplan ‘Vastgoed op Koers 
’30 wordt eens per twee jaar het LTHP geactualiseerd en 
tussendoor beknopt geüpdatet. Dat is begin 2016 gebeurd. 
Daarna is door het Programma Integrale Bouw een concept 
LTHP opgesteld met een visie op de huisvestingsontwikkeling 
van het Erasmus MC voor de komende 10 jaar (2017 – 2027).

Duurzaamheid in het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) 
De nadruk in dit LTHP ligt minder bij de grote (bouw)program-
ma’s maar meer op de samenhang van de programma’s en de 
overige projecten. Daarnaast komen ook uitgebreider de thema’s 
aan de orde als ‘ontwikkelzone’ en ‘duurzaamheid’. 
De kansen voor verduurzaming van het vastgoed en de infra-
structuur zijn in het LTHP in algemene zin beschreven. Deze 
liggen voornamelijk op het gebied van inkopen, een toekomst 
bestendig energiebeheer met toenemende energie-efficiency, 
de mogelijkheden voor toepassing van duurzame energiebron-
nen en verbetering van de biodiversiteit van de stad door de 
aanleg van nieuwe - of de verbetering van bestaande begroeide 
daken op het Erasmus MC Sophia. Daarnaast zijn, voor de sloop 
van enkele oude gebouwen, de voorbereidingen in gang gezet; 
onderzocht wordt hoe dit zo duurzaam mogelijk uitgevoerd kan 
worden. Zie ook H 1.3. Vaststelling van het LTHP is voor begin 
2017 voorzien. 

Begroeide daken
Het verbeteren van de biodiversiteit (flora en fauna) in de stad 
en bij het Erasmus MC is van toenemend belang. Niet alleen is 
dit belangrijk voor het in stand houden en verbeteren van de 
bestaande flora en fauna in de stad. Ook neemt het besef toe dat 
wonen, werken en studeren in een ‘groene’ omgeving de resul-
taten positief beïnvloed. 

Het Erasmus MC heeft daarom de afgelopen jaren geïnvesteerd 
in begroeide daken op Erasmus MC Sophia. Om te bepalen of 
verdere investering in begroeide daken nuttig en financieel 
verantwoord is, is het afgelopen jaar onderzoek gedaan door het 
bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van 
de begroeide daken van Sophia. Met het Erasmus MC Sophia als 
pilot kon een methodiek worden ontwikkeld, het TEEB Stad Tool 1 
waarmee de effecten van begroeide daken kan worden vast-
gesteld (zie foto links). 

Met deze methodiek is een rapport samengesteld2 waaruit blijkt 
dat, naast de maatschappelijke waarde voor flora en fauna 
in de stad, elke m2 begroeid dak van Erasmus MC Sophia een 
economische waarde vertegenwoordigd van € 8,77 per jaar. 
De belangrijkste baten liggen op het gebied van ‘verbeterde 
gezondheid, lager energieverbruik en verantwoorde waterhuis-
houding. Bekijk ook het filmpje van TEEB Stad Tool. 

1 TEEB- Stad Tool (The Economics of Ecology and Biodiversity) 
2  Effecten van begroeide daken, Erasmus MC, Sophia kinderziekenhuis, 

Rotterdam
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Het Erasmus MC heeft met deze ‘begroeide daken van Sophia’ 
meegedongen naar de Natuurprijs 2016 van het Nationaal 
Groenfonds. Met een filmpje konden deelnemers hun projecten 
promoten. 

Na beoordeling van ruim 20 inzendingen behoorde het 
Erasmus MC tot de laatste acht genomineerden. Helaas viel het 
Erasmus MC niet in de prijzen. De jury was onder de indruk van 
de gelegde verbinding tussen ‘natuur en gezondheid’. Zij miste 
echter de mogelijkheid voor patiënten en bezoekers om op de 
daken te verblijven en de natuur te beleven. Dat zal komende 
jaren met de ‘daktuinen op de nieuwbouw’ ruimschoots worden 
goedgemaakt.       
 

BREEAM-In-Use
Het keurmerk BREEAM-NL is een richtlijn om de duurzaam-
heid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en 
sloopprojecten te meten en te beoordelen. Het Erasmus MC heeft 
ervoor gekozen om bestaande gebouwen, die de komende jaren 
niet zullen worden gesloopt, te toetsen aan de beoordelings-
richtlijn BREEAM-In Use. De resultaten hiervan worden begin 
2017 verwacht. Op basis van deze resultaten zullen de duurzaam-
heidsambities voor bestaande gebouwen worden vastgesteld en 
bepaald welke verbeteringen de komende jaren kunnen worden 
uitgevoerd.

Zie hier de video van 
‘begroeide daken van Sophia’:

Het Erasmus MC met over enkele jaren de begroeide 

daken en daktuinen van de nieuwbouw.

19

http://www.natuurprijs.nl/inzendingen/de-natuurlijk-verbonden-stad


2 Milieuzorg(systeem)  

In 2010 is het milieuzorgsysteem in werking getreden voor heel Erasmus MC. Hiermee 
wordt een systematische en planmatige manier van werken mogelijk. Door een goede 
beheersing van milieurelevante processen wordt continue aandacht gegeven aan verdere 
vermindering van de milieubelasting. Energiezorg maakt integraal deel uit van het milieu-
zorgsysteem.

Alle afdelingen met milieurelevante processen volgens de richtlijnen en procedures van 
het milieuzorgsysteem. Het systeem is opgezet volgens de internationale norm NEN EN ISO 
14001-2004 en is in 2015 aangepast aan de nieuwe versie van de norm. Het gestructureerd 
doorlopen van de PDCA-cyclus (zie toelichting) is kenmerkend voor een managementsysteem. 
In 2016 wordt het geactualiseerde milieuzorgsysteem in de organisatie geïmplemen teerd.
 
 Toelichting PDCA-cyclus:
Een milieumanagementsysteem is gebaseerd op het model van Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
Het model voorziet in een proces dat door organisaties wordt gebruikt om continue verbete-
ring te bewerkstelligen. Het kan worden toegepast op het hele milieumanagementsysteem, 
op alle niveaus en op alle individuele elementen van dat systeem. Het kan als volgt worden 
samengevat.
  Plan: het vaststellen van de milieudoelstellingen en -processen die nodig zijn om resultaten 

te leveren die in overeenstemming zijn met het milieubeleid van de organisatie. Een strat-
egische analyse ligt hieraan ten grondslag waarbij rekening gehouden wordt met de ver-
wachtingen van belangrijke stakeholders en de context waarin de organisatie zich bevindt.

  Do: het implementeren van de processen zoals gepland. Vanuit het hoogste management-
niveau wordt de implementatie gestimuleerd en ondersteund.

  Check: het monitoren en meten van processen ten opzichte van het milieubeleid, met 
inbegrip van de verbintenissen, milieudoelstellingen en uitvoeringscriteria, alsmede het 
rapporteren van de resultaten. Op het hoogste niveau worden de resultaten beoordeeld en 
de aanpak zo nodig bijgestuurd.  

  Act: het ondernemen van acties voor continue verbetering. Corrigerende – of preventieve 
maatregelen kunnen hiervan deel uitmaken.

Figuur 1: 

PDCA-Cyclus op strategisch 

en operationeel niveau 

(bron: NEN)
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2.1 Ontwikkeling en organisatie  

Als gevolg van de nieuwe versie van de norm; ISO 14001-2015 is 
het milieuzorgsysteem (MZS) geactualiseerd. In de nieuwe norm 
wordt meer nadruk gelegd op leiderschap, stakeholders (belang-
hebbenden) en context waarin de organisatie zich bevindt.

Het goed functioneren van het MZS is mede afhankelijk van de 
betrokkenheid op alle niveaus en functies in de organisatie. Als 
dit goed is geregeld kunnen de afgesproken MVO-doelen worden 
gerealiseerd. Daarbij is het belangrijk om de wensen en verwach-
tingen van stakeholders (belanghebbenden) op het gebied van 
duurzaamheid in kaart te brengen. Als derde element moet gea-
nalyseerd en beschreven worden in welke context de organisatie 
zich bevindt, zowel intern als extern. Daaruit kunnen de kansen 
en risico’s worden bepaald om nadelige milieueffecten (risico’s) 
te voorkomen en de gunstige milieueffecten te verster ken. 
Dat geldt ook voor belangrijke milieuaspecten die betrekking 
kunnen hebben op activiteiten, producten en diensten die door 
het Erasmus MC worden ingekocht of aan doelgroepen worden 
geleverd in de hele (product)keten. De methode en reikwijdte van 
de ketenverantwoordelijkheid moeten nog worden bepaald. De 
daaruit voortvloeiende risico’s en kansen bieden mogelijkheden 
voor het verbeteren van de hele keten. 

In 2017 zal gestart worden met de implementatie van deze 
nieuwe elementen. Daarnaast is in 2016 het aantal systeem-
procedures gehalveerd, zijn de beschrijvingen vereenvoudigd en 
is de inhoud geactualiseerd. De werking van het MZS is ongewij-
zigd en doorloopt de gebruikelijke verbetercyclus met als doel 
‘continue verbetering van de milieuprestatie’. 

In 2016 is vanwege de vele veranderingen van het MZS geen 
audit uitgevoerd. Wel heeft de managementreview Milieu en 
Energie over 2015 plaatsgevonden met de portefeuillehouder van 
de Raad van Bestuur en de betrokken directies. De portefeuille-
houder heeft vastgesteld dat hard is gewerkt en veel is bereikt. 
Hij hoopt dat op de ingeslagen weg wordt voortgegaan.   

Sector Veiligheid en Milieu
Er hebben in 2016 geen noemenswaardige veranderingen in de 
positionering en het functioneren van de sector Veiligheid & 
Milieu plaatsgevonden. Omdat MVO gecoördineerd wordt vanuit 
het Servicebedrijf, pijler Inkoop & Facilitair vervult één van de 
adviseurs milieuzaken de rol van MVO-coördinator. 

Arbo- en Milieu Contactpersonen (AMK’ers)
De organisatiestructuur van de decentrale AMK’ers voor arbo- en 
milieuzaken binnen de afdelingen en ondersteunende diensten 
is niet gewijzigd. Er waren circa 220 AMK’ers actief binnen de 
organisatie.
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2.2  Voorlichting, opleiding en training  

De basiscursus voor Arbo- en Milieu Contactpersonen (AMK’ers) 
is in het voorjaar en najaar aan totaal 15 personen gegeven. 
De cursus is in vergelijking met vorig jaar minder vaak gegeven 
omdat de meeste afdelingen inmiddels voorzien zijn van een 
AMK’er.  In de toekomst zal bekeken worden of het handig is 
dat AMK’ers die al jaren AMK’er zijn als opfris en actualisering 
nogmaals de cursus kunnen volgen.

Daarnaast zijn op acht ‘AMK-bijeenkomsten’ de AMK’ers 
geïnformeerd over gewijzigde milieuwetgeving, aangepaste 
werkwij zen of andere relevante arbo- en milieuontwikkelingen. 
Hierbij zijn ook externen uitgenodigd en is onder andere wat 
verteld over het Eread project voor renovatie faculteit, veilig 
werken met stikstof en infectiepreventie. Ook zijn bij alle 
bijeenkomsten van de AMK-groep verpleging en verzorging 
‘best practices’ uitgewisseld zodat men van elkaar kan leren. 
Tenslotte hebben de AMK’ers laboratoria nog een rondleiding 
over het Logistiek Centrum gehad.

Naast de bovengenoemde bijeenkomsten zijn er ook dit jaar 
weer op verzoek van afdelingen door de adviseur milieuzaken 
samen met het hoofd Intern Transport zogenaamde ‘klinische 
lessen’ verzorgt, specifiek gericht op de afvalstromen afkomstig 
van ziekenhuisafdelingen. Hierbij gaat het zowel om verpleging 
en verzorging als ook OK afdelingen (operatiekamers). 
Dit om te zorgen dat iedereen op dezelfde en juiste wijze zijn 
gevaarlijk afval afvoert (medicijnresten, Specifiek Ziekenhuis 
Afval, injectiespuiten etc…). In deze lessen is ook een doorkijkje 
gegeven naar het in gebruik nemen van het Pharmafilter 
(eind 2017) waardoor de afvalinzameling anders zal worden.
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2.3 Inspecties en zelfevaluatie

Dit jaar zijn in totaal 11 milieu-adviesgesprekken /-inspecties 
uitgevoerd.  Dit zijn er minder dan vorig jaar omdat in het 
najaar veel tijd is gaan zitten in het aanvragen van de nieuwe 
milieuvergunning voor het Erasmus MC. Hierdoor was er in het 
najaar geen ruimte meer voor interne inspecties.

Naast de inspecties hebben 41 milieurelevante laboratoria met 
behulp van de ‘shortlists milieu laboratoria’ hun zelfevaluatie 
uitgevoerd en hebben daarbij 269 locaties beoordeeld. 
De locatieomvang kan variëren en loopt uiteen van hele labora-
toria, tot brandveiligheidskasten. De 41 laboratoria hebben bijna 
7.900 vragen beantwoord waarvan 745 positief en 49 negatief. In 

minder dan 1% van de gevallen werd niet voldaan aan 
een voorschrift. Dit was in 2015 3%. De stijgende lijn in het 
voldoen aan voorschriften kon daarmee worden voortgezet. 
Bij afwijkingen zijn verbetermaatregelen genomen. 

Externe inspecties 
De DCMR (Milieudienst Rijnmond) heeft in 2016 geen milieu- 
inspecties uitgevoerd bij het Erasmus MC. De IL&T (Inspectie 
Leefomgeving en Transport) zou wel een inspectie uitvoeren op 
het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen maar deze inspectie is  
door het langdurig uitvallen van het Hoofd Logistiek uitgesteld 
naar 2017.

Interne milieu-adviesgesprekken /-inspecties
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In 2016 is in plaats van het milieujaarverslag het MVO-jaar-
verslag uitgebracht. Breder van opzet doordat ook andere 
‘niet-milieu’-onderwerpen zoals Human Resources is 
beschreven. In het verslag zijn conform de eisen uit de Wabo 
(milieu)-vergunning de verbruiksgegevens van het Erasmus MC 
opgenomen. 

Het MVO-jaarverslag is toegestuurd aan de bevoegde gezagen 
van het Erasmus MC en aan bestuurders, management, AMK’ers  
en andere belangstellenden. Het MVO-jaarverslag is ook 
gepubliceerd op het Erasmus MC intranet onder het kopje ‘in de 
maatschappij’ te vinden op internet.

Erasmus MC Jaarverslag 2015
In het Jaarverslag 2015 van het Erasmus MC, is in het hoofdstuk 
‘informatie over maatschappelijke aspecten’ beschreven hoe en 
met welke resultaten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) bij het Erasmus MC plaatsvindt. Naast een algemene – en 
economische beschrijving zijn in dit hoofdstuk ‘milieu- en sociale 

aspecten’ belangrijke onderdelen. Door de overheid is, in het 
kader van ‘de transpa rantiebenchmark’ de transparantie van het 
Erasmus MC, inclusief MVO-prestatie beoordeeld op 74 punten. 
Het Erasmus MC is daarmee binnen de sector ‘Universiteiten 
en UMC’s’ geste gen naar de 15e plaats. Van de UMC’s staat het 
Erasmus MC op de 4e plaats. Door het via een link ‘koppelen’ van 
het hele MVO-verslag 2016 wordt verwacht dat de stijgende lijn 
zich zal voortzetten.

e-MJV
Het e-MJV is een elektronisch milieurapport dat jaarlijks als 
verplichting vanuit de Meerjarenafspraak energie (MJA3) wordt 
ingevuld. Gerapporteerd wordt over de hoeveelheid ingekochte 
energie, besparende maatregelen, ontwikkelingen bruto m2 en 
overige ontwikkelingen worden beschreven en geanalyseerd. 

Het rapport wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland en is ter informatie voor DCMR Milieudienst 
Rijnmond.

MVO-jaarverslag 2015, ‘duurzaam doen waar 
het praktisch kan’

2.4 Jaarverslagen en rapportages  

MVO Jaarverslag 2015 

Duurzaam doen waar 
het praktisch kan

KLIK OM 
VERDER 
TE GAAN

dit is een 
interactief
verslag
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MVO-netwerk UMC’s
In 2016 is het MVO-netwerk UMC’s drie keer bij elkaar gekomen.  
Aan het overleg nemen MVO-functionarissen deel van alle 
UMC’s. Het overleg is bedoeld om kennis- en ervaring uit te wis-
selen en samen te werken op specifieke onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn o.a. besproken; CO2-compensatie door kopen 
van ‘schone kooktoestellen’ www.coox4climate.nl, meenemen 
van belangen van externe partijen via stakeholdermanagement, 
aanpak en inhoud van duurzaamheidsverslagen, ervaringen met 
diverse CO2-footprints en een verificatiemethode voor MVO in de 
zorgketen. Voor sommige onderwerpen zijn aanvullende kennis-
sessies georganiseerd.

SAAZUNIe-Milieu
In 2016 heeft het overleg SAAZUNIe werkgroep Milieu twee keer 
vergaderd. Op sommige onderwerpen is samenwerking gezocht 

en is kennis en informatie gedeeld. Onderwerpen die o.a. aan de 
orde kwamen zijn begroeide daken, de nieuwe versie van ISO 
14001-2015, ervaringen met BREEAM (voor info zie H. 1.6) en de 
nieuwe omgevingswet.  De vergaderingen vinden op wisselende 
locaties plaats waarbij ook diverse praktische voorbeelden 
bekeken zijn zoals; de campusontwikkeling van Radboudumc en 
het nieuwe Onderwijscentrum van Universiteit Utrecht. 
Het twee jaar durende expertise-uitwisseling project ‘de milieu-
kundige 2.0’ is afgerond en geëvalueerd. Door diverse UMC’s 
en universiteiten is ervaring opgedaan met deze manier van 
werken. In dit project is door UMC’s en Universiteiten bij elkaar 
expertise ‘ingehuurd’ voor het, met gesloten beurs uitvoeren 
van audits en inspecties, adviseren op diverse onderwerpen 
en organiseren van workshops over de nieuwe versie van ISO 
14001- 2015. De ervaringen van de deelnemers over het project ‘de 
milieukundige 2.0’ zijn overwegend positief. Men heeft met grote 

Overheid en vergunningen

2.5 Externe contacten   

deskundigheid een zinvolle milieubijdrage aan collega-instel-
lingen kunnen leveren en ook zelf in een andere omgeving veel 
kunnen leren. Ook de onderlinge kennisuitwisseling via telefoon 
of e-mail voor ‘kleinere’ adviezen is toegenomen. Besloten is 
om de werkwijze van ‘de milieukundige 2.0’ voort te zetten en 
binnen de werkgroep ‘milieu’ verder uit te bouwen. Aan het 
‘SAAZUNIe-overleg hoofden arbodiensten’ is voorgesteld om 
deze werkwijze ook naar andere SAAZUNIe-werkgroepen uit te 
breiden. 

MVO Netwerk Zorg
Op 17 maart is deelgenomen aan het MVO Netwerk Zorg over 
Circulaire Economie in de Zorg. Bij die gelegenheid heeft het 
Erasmus MC, samen met andere nieuwe deelnemers aan het 
Zorgnetwerk van MVO Nederland het ‘Manifest voor een gezonde 
toekomst van de zorgsector’ ondertekend.

Louis Lodder, adviseur milieuzaken en MVO-coördinator Erasmus MC, Helene van der Vloed 

van MVO Netwerk Zorg en Louis Kooyman, manager Veiligheid & Milieu Erasmus MC.

In 2016 is wederom veel energie gestoken in het gereed maken voor indiening van een aanvraag 
voor een nieuwe Wabo milieuvergunning. Doordat er veel discussie met de overheid heeft 
plaats gevonden over verschillende onderwerpen zoals bodem onderzoek en Pharmafilter heeft 
de indiening pas in oktober plaats gevonden en is de procedure gestart. De verwach ting is dat de 
vergunning pas in de tweede helft van 2017 zal worden afgegeven. Dit omdat er nu discussie is 
ontstaan over de conceptvoorschriften.
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3 MVO-plan 2017 – 2018    

Dit MVO-plan is als onderdeel van het ‘MVO-jaarverslag 2016’ 
in de managementreview milieu en energie op 5 april 2017 
besproken met de portefeuillehouder Raad van Bestuur. 
De ambities en de doelstellingen zijn in sommige gevallen 
bijgesteld en bepaald naar aanleiding van de behaalde 
resultaten, specifieke afspraken uit de Coördinatiegroep MVO, 
A3 – Jaarplannen en de managementreview. 

De onderwerpen die in het MVO-plan 2017 – 2018 onder 
MVO-THEMA’S zijn beschreven scheppen de voorwaarden voor 
verbetering van de, in dit plan beschreven MVO-PRESTATIES 
van het Erasmus MC.

MVO-Thema’s 
  Inkoop      

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Bij inkoopprocessen en investeringsaanvragen wordt MVO 
meegenomen en waar mogelijk opgenomen in standaard for-
mats. Bij  investeringen in duurzame goederen wordt gerekend 
met de levensduurkosten (TCO) waarbij ook o.a. personele- en 
exploitatiekosten worden meegenomen. Waar mogelijk kun-
nen de uitgangspunten van b.v. ‘Circulaire Economie’ en ‘Social 
Return’ worden toegepast.

Doelstelling 2017
Inkoop draagt bij aan de missie van het Erasmus MC - een 

gezonde bevolking - door nadrukkelijk MVO doelstellingen een 
plek te geven in inkooptrajecten.

Project of activiteit 2017 – 2018 
1.  Bij elk inkoopproject inventariseren we samen met de 

opdrachtgever of er kansen zijn op het gebied van MVO
2.  Om bij investeringsbeslissingen alle kosten goed mee te  

laten wegen werken we een laagdrempelige methode uit voor 
TCO berekeningen

3.  We ontwikkelen een rapportage die de afgeronde inkoop-
projecten weergeeft en de behaalde kwalitatieve en  
kwantitatieve resultaten voor de thema’s. Hierin worden ook 
behaalde MVO -resultaten zichtbaar gemaakt.  

   Milieuzorgsysteem (MZS)    
Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
De nieuwe elementen van de norm ISO 14001-2015; stakeholder-
analyse, interne – en  externe contextanalyse, leiderschap en ke-  
 ten verantwoordelijkheid zijn geïmplementeerd in de organisatie. 

Doelstelling 2017
Heldere afspraken zijn gemaakt voor de realisatie en aanpak van 
de nieuwe elementen van de norm.

Project of activiteit 2017 – 2018  
1.  Opstellen MVO Jaarverslag 2016 en bijdrage aan Jaarverslag 

Erasmus MC 

2. Energiezorg volledig integreren in het MZS
3.  Opstellen aanpak en uitvoeren contextanalyse en stakeholder-

analyse
4.  Het MZS aanpassen aan interne ontwikkelingen
5. Aanpassen operationele procedures
6. Voorstel voorlichting milieuprestatie ‘algemene afdelingen’
7. Uitvoeren interne audit MZS  
  Milieuvergunning, handhaving en zelfevaluatie 

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Erasmus MC draait overeenkomstig de verleende Wabo(milieu)
vergunning.

Doelstelling 2017
Nieuwe Wabo(milieu)vergunning voor heel Erasmus MC is ver-
kregen en geïmplementeerd.  

Project of activiteit 2017 – 2018 
1.  Beoordeling van de door de overheid afgegeven (concept) 

Wabo(milieu)vergunning 
2.  Vergunningsvoorwaarden verwerken in het computer-

programma MAKE-Online
3.  Taken van vergunningsvoorwaarden koppelen aan taak-

houders 
4.  Eventueel noodzakelijke aanpassing ‘shortlist milieu labora-

toria’ onderzoeken
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MVO-Prestaties  
  Human resources     

Actie: Human Resources

Ambitie 2018: Duurzame inzetbaarheid (DZI)
Het belang van Duurzame inzetbaarheid is algemeen bekend 
binnen het Erasmus MC. De visie wordt gedragen en het beleid 
wordt op afdelingsniveau uitgevoerd. Leidinggevenden en 
medewerkers zijn samen in staat om alle vraagstukken over 
duurzame inzetbaarheid te beantwoorden en op te lossen met 
de juiste instrumenten. Op intranet is alle informatie over 
duurzame inzetbaarheid op 1 plaats overzichtelijk ondergebracht.

Doelstelling 2017
Doorontwikkeling en borging van beleid voor Duurzame 
Inzetbaarheid waarmee de mogelijkheid van zelfsturing voor 
de medewerker wordt vergroot.

Activiteiten 2017 – 2018 
1.  Vaststellen van de visie Duurzame Inzetbaarheid door de Raad 

van Bestuur
2.  Testen, actualiseren en vernieuwen van de HR instrumenten 

op de menukaart

3. Drie gerichte pilots ter ondersteuning van afdelingsinitiatieven
4.  Verkrijgen van SoFokles-middelen en afstemming OR over een 

meerjarenprogramma DZI, vaststelling door de RvB
5.  Aanpassing vragenlijst van het medewerker-onderzoek (MO) 

2018
6. Opnemen van DZI-vragen in het jaargesprek

Ambitie 2018: Participatiewet
Het Erasmus MC wil de komende jaren, verdeeld over alle organi-
satieonderdelen, ruim 200 banen creëren voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Zo levert het Erasmus MC een bijdrage aan het 
creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin deze mensen 
kunnen participeren. Onze inspanningen zijn gericht om te vol-
doen aan de afspraken die de sociale partners in 2013 met elkaar 
hebben gemaakt. Deze ‘nieuwe medewerkers’ hebben een garan-
tie baan van 25,5 uren per week in het Erasmus MC. Zij komen in 
een omgeving waar de naaste medewerkers en leidinggevenden 
voldoende geïnformeerd en gemotiveerd zijn om effectief, effi-
ciënt en zinvol te kunnen samenwerken.

Doelstelling 2017
Eind 2017 zijn er bij het Erasmus MC minstens 75 garantiebanen 
ingevuld met werknemers die vallen onder de Wet Banenaf-
spraak, de Participatie wet en de Quotumwet.  De ontwikkelde 
werkwijze hiervoor is geborgd met efficiënte interne procedures 
en afspraken met externe uitkeringsinstanties of samenwer-
kingspartners zoals UWV en gemeente Rotterdam (WSPR).  

Activiteiten 2017 – 2018 
1.  Vaststellen van het beleid en uitvoeringsplan door de  

directeuren en Raad van Bestuur
2.  Opnemen van de wetswijzigingen in het beleid van het  

Erasmus MC
3.  Verkrijgen van financiële middelen voor de aanstelling  

van een coördinator Participatiewet en administratieve  
ondersteuning

4.  Verzorgen van opleiding & training voor interne jobcoaching 
en werkbegeleiding

5.  In samenwerking met UWV aanbod van taakanalyses op  
afdelingsniveau voor de praktische toepassing van jobcarving 
(het opsplitsen van bestaande functies om banen te creëren 
voor mensen met een beperking)

6.  Vermelding van aantal plaatsingen per organisatieonderdeel 
op de HR dashboard  

   Afval    
Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
In werking zijn van het Pharmafilter systeem. Is voor een groot 
deel een MVO besluit geweest. Meerdere ambities worden hier-
mee verwezenlijkt: Afname van verontreinigd afvalwater en een 
vermindering van de geproduceerde en af te voeren afvalstroom. 
Daarnaast produceert het Pharmafilter zelf ook weer energie uit 
deze afvalstroom. 
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In het nieuwe ziekenhuis is voor iedere gebruiker te allen tijde 
duidelijk welke afvalstromen moeten worden gescheiden en  op 
wat voor wijze moeten worden aangeboden.

Doelstelling 2017
1.  Afvalinformatiemap en afvalstoffenwijzer aanpassen naar de 

nieuwe situatie met Pharmafilter.
2.  Duidelijkheid verkrijgen over welke afvalstromen afkomstig 

van laboratoria wel en welke niet in het Pharmafilter verwerkt 
kunnen worden.

Project of activiteit 2017 – 2018  
1.  Inventariseren van de lab. afvalstromen die in het Pharma-

filter kunnen.
2.  Aanpassen afvalinformatiemap en afvalstoffenwijzer  n.a.v. in 

gebruik name Pharmafilter.
3.  Starten en uitvoeren van een afvalaanbesteding die voor-

soorteert op een situatie waarin Erasmus MC gefaseerd  
overgaat op Pharmafilter. 

  Hergebruik  
Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Het ontstaan van afvalstromen; kantoorinventaris, (medische) 
apparatuur /- middelen /disposables en ICT-apparatuur is, waar 
mogelijk vermeden.

Doelstelling 2017
Kantoorinventaris, (Medische) apparatuur /- middelen /dis-
posables en ICT-apparatuur zijn verkocht, beschikbaar gesteld 
voor hergebruik of recuperatie in Nederland of ten behoeve van 
ontwikkelingslanden.

Project of activiteit 2017 – 2018 
Inzamelen en via ANBI-erkende stichtingen of door commerciële 
partijen afvoeren van kantoorinventaris, (medische) apparatuur 
/- middelen /disposables en ICT-apparatuur. 
   Hergebruik gebouwonderdelen  

Actie: Programma Integrale Bouw

Ambitie 2018
Bij de aanbesteding van het slopen van diverse gebouwen is 
hergebruik van gebouwonderdelen een belangrijk criterium.

Doelstelling 2017
De aanbestedingscriteria voor het, op hergebruik van gebouw-
onderdelen gericht slopen van diverse gebouwen zijn bekend.

Project of activiteit 2017 – 2018 
1.  Projectvoorstel maken met toepassing van de BREEAM-Sloop-

methodiek en maximaal hergebruik van gebouwonderdelen.
2.  Formuleren van aanbestedingscriteria waarmee de markt 

wordt uitgedaagd te slopen met maximaal hergebruik van 
gebouwonderdelen.

 
   Energie  

Actie: Programma Integrale Bouw

Ambitie 2018
Met de instemming van de Raad van Bestuur met het Rapport
Energieonderzoek t.b.v. het Strategisch Energieplan 2030’ is
de koers vastgelegd om te komen tot een toekomstbestendig
energiebeheer waarin ruimte is om mee te bewegen met onze
vastgoedportefeuille. De ambitie voor 2018 is uitvoering te geven
aan dit plan langs de lijn van de daarin beschreven negen paden.

Doelstelling 2017
Conform het energieplan 2030 op schema blijven.

Project of activiteit 2017 – 2018 
1.  Realiseren van een jaarlijkse energiebesparing van  

tenminste 2%.
2. Uitbrengen van Energiejaarverslag 2016.
3.  Indienen van nieuw EEP 2017 – 2020 en na goedkeuring  

uitvoeren van maatregelen.
4.  Opstellen jaarverslag 2016 en 2017, CO2 emissiehandel en 

inleveren emissierechten.
5. Inrichten energiedashboards voor de nieuwbouw.
6.  Inpassen warmtepompen in diverse gebouwen.  

(planning 2018 / 2019).
7. Laten uitvoeren van een energie-audit.
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   Mobiliteit  

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Gebruik auto regeling  < 1.000 medewerkers, het aantal fietsstal-
plaatsen > 5.200 stuks en een toename van > 10 % OV gebruik.

Doelstelling 2017
1.  Uitvoering is gegeven aan de Intentieverklaring om te komen 

tot een Alliantie Maastunnel, een samenwerkingsverband van 
partners in het Hobokengebied. In verband met de sluiting 
van de Maastunnel, wijzen zij op andere vervoersmogelijk-
heden zoals OV, fiets, watertaxi en lopen. 

2.  Communicatie heeft plaatsgevonden over het vervoersbeleid 
waarbij medewerkers worden geënthousiasmeerd om op de 
fiets dan wel met het OV naar het werk te komen. 

Project of activiteit 2017 – 2018 
1.  Bezoekers en medewerkers worden geïnformeerd over de 

bereikbaarheid van het Erasmus MC en gewezen op alter-
natieve vervoersmogelijkheden i.v.m. de afsluiting van de 
Maastunnel. 

2.  In verband met de ‘verplaatsing’ van het Erasmus MC Kanker-
instituut naar de nieuwbouw worden de betreffende mede-
werkers geïnformeerd én gestimuleerd om met OV of de fiets 
te gaan reizen.

 
  Duurzaam vastgoed 

Actie: Programma Integrale Bouw

Ambitie 2018
Het Erasmus MC investeert bewust in duurzaamheid. Een hoofd-
doel in de milieubeleidsverklaring  is duurzame huisvesting, 
onderhoud en inkoop van producten en diensten.

Doelstelling 2017
Vaststelling en uitwerking van duurzaamheidsdoelstellingen in 
de nieuw op te starten bouwprojecten van het Erasmus MC.

Project of activiteit 2017 – 2018 
1.  Definiëren van duurzame bouwtechnieken, o.a.: 

- bouwen t.b.v. een laag energieverbruik; 
-  gebruik van duurzame materialen die rekening houden met 

het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
 -  een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. 

Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke 
stoffen;

 -  duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de 
sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);

 -  verantwoord watergebruik;
 -  voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken.
2.  Realisatie van de daktuinen op de nieuwbouw. Uitzicht op 

‘groen’ werkt stress verlagend en heeft daardoor een positieve 
invloed op het genezingsproces.

3.  Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van BREEAM ‘in 
use’, bij sloop en bij realisatie;

4. Opstellen van aanbestedingscriteria.
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B1.1 Energieverbruik
Het energieverbruik binnen het Erasmus MC is weergegeven in Figuur B1.1 tot en met Figuur B1.4. 
Erasmus MC koopt verschillende energiedragers in te weten elektriciteit, aardgas, stadsverwarming 
en gasolie. Voor elke energiedragers kan worden bepaald hoeveel primaire energie deze vertegen-
woordigd en daarmee wordt het mogelijk de onderlinge verhouding van de energiestromen te 
berekenen. Omrekening gebeurd volgens door de overheid vastgestelde regels waardoor het mogeli-
jk wordt om het energieverbruik van verschillende bedrijven en sectoren te vergelijken en effecten 
van energiebesparende maatregelen eenduidig te berekenen. 

Elektriciteit heeft binnen Erasmus MC het grootste aandeel in de primaire energie, gevolgd door 
stadsverwarming en aardgas. Gasolie is als vierde energiedrager aanwezig maar wordt niet in een 
afzonderlijke grafiek weergegeven. Gasolie wordt namelijk alleen voor de noodstroomaggregaten 
(NSA’s) en het onderhoud of testen van de stoomketels aangewend. De hoeveelheid is historisch 
gezien verwaarloosbaar klein in vergelijking met de andere energiestromen. 

 
Figuur B1.1 jaarlijks verbruik primaire energie in de periode 2012 t/m 2016.

B1.2 Elektriciteitsverbruik 
Het elektriciteitsverbruik in 2016 was 85,7 GWh, zie figuur B1.2. Dit is 4,4% meer dan in 2015. Een 
deel van de elektriciteit wordt geleverd als bouwstroom aan het nog in aanbouw zijnde deel van 
de nieuwbouw (bouwdeel West). Dit betreft 4 GWh en dit is ongeveer 5% van het totale verbruik 
van Erasmus MC. Zonder deze invloed zou het elektriciteitsverbruik slechts licht gestegen zijn ten 
opzichte van 2015.

Met de oplevering in 2013 van de gebouwen Na, Nb en Nc treedt er een duidelijke verschuiving van 
het elektriciteitsverbruik op. Door verhuizing van afdelingen naar de nieuwbouw, de sloop van het 
L-gebouw en het afbouwen van koeling in de oudbouw van het ziekenhuis en in de faculteit, daalt 
het elektriciteitsverbruik in deze gebouwen. In 2012 werd al elektriciteit afgenomen voor het testen 
/inbedrijfstellen van installaties in bouwdeel Oost. Vanaf 2014 is dit ook het geval voor het thans in 
aanbouw zijnde bouwdeel West. Het is te verwachten dat het verbruik van bouwdeel West verder 
toeneemt tot het moment van de oplevering eind 2017.

Figuur B1.2 jaarlijks elektriciteitsverbruik in de periode 2012 t/m 2016.
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B1.4 Stadsverwarming
Het warmteverbruik voor verwarming en warmtapwater is weergegeven in figuur B1.4. 
Het warmteverbruik in 2016 is met 224 TJ 3% hoger  dan in 2015. Het warmteverbruik volgt de lijn 
van het aantal graaddagen (blauwe lijn in de grafiek). 

In 2012 werd bouwwarmte afgenomen voor de destijds in aanbouw zijnde nieuwbouw terwijl 
deze nog niet was opgeleverd. In 2013 zijn vervolgens gebouwen Na, Nb en Nc in gebruik genomen 
en daarna is gebouw L gesloopt. In combinatie met de relatief warme winter van 2014 leidt dit tot 
een forse afname van het warmteverbruik. In 2015 en 2016 werd opnieuw warmte afgenomen ten 
behoeve van bouwwarmte en voor het testen en inbedrijfstellen van installaties en het verwarmen 
van het nog op te leveren bouwdeel West. Op basis van het aantal graaddagen kan worden 
berekend dat het ontsparend effect in 2016 16 TJ was. Het verbruik van de nieuwbouw komt 
hierdoor uit op 58 TJ in plaats van 42 TJ. In de oudbouw daalt het verbruik verder door het uitvoeren 
van energiebesparende maatregelen.

Figuur B1.4 jaarlijks warmteverbruik ten opzichte van het klimaat in de periode 2012 t/m 2016.

B1.3 Aardgasverbruik
Het aardgasverbruik in 2016 bedroeg 5,3 miljoen Nm3, zie figuur B1.3. Dit is 5% meer dan in 2015. 
Het hogere aardgasverbruik in 2016 kan grotendeels worden verklaard doordat de laatste 
3 maanden van 2016 veel kouder en droger waren dan in het voorgaande jaar. De invloed van het 
klimaat is weergegeven middels het aantal gram-uren; dit is een maatstaf voor de hoeveelheid 
bevochtiging die nodig is in de luchtbehandelingskasten. Er is een duidelijke relatie tussen klimaat 
(gram-uren = blauwe lijn) en benodigde hoeveelheid aardgas (rode lijn).

Het rendement van de stoomopwekking en distributie is vanaf 2012 verbeterd door nieuwe 
stoomketels en verbetering van het stoomdistributienet. Het is niet mogelijk om de bijdrage van 
de afzonderlijke maatregelen te kwantificeren. Er is geen directe afname van aardgas door de 
nieuwbouw, wel wordt vanaf 2013 stoom geleverd aan de nieuwbouw voor bevochtiging in de 
luchtbehandelingskasten en voor de bereiding van warm tapwater middels stoom.

Figuur B1.3  jaarlijks aardgasverbruik ten opzichte van het klimaat in de periode 2012 t/m 2016.
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B1.5 Conclusie energieverbruik
In 2016 is het primaire energieverbruik gestegen ten opzichte van 2015. Het verbruik van aardgas en 
warmte stijgt door levering aan de nieuwbouw (bouwdeel West) en is tevens toe te schrijven aan 
het klimaat (kouder en droger dan in 2015). Het bruto vloeroppervlak is in de afgelopen 3 jaar 
vrijwel constant gebleven dus dat heeft geen invloed op het energieverbruik gehad. Het elektrici-
teitsverbruik neemt wel toe door levering van bouwstroom aan het nog niet opgeleverde bouwdeel 
West van de nieuwbouw. Het verbruik van drinkwater blijft dalen volgens de lijn die in 2013 is 
ingezet. Er zijn in 2016 in totaal 10 energiebesparende maatregelen genomen die een totale bespa-
ring opleveren van 5 Terajoule (TJ) primaire energie.

B1 Milieuaspecten

Specifieke energie-eenheden worden omgerekend naar primaire energie volgens 
onderstaande regels:
  1 Terajoule (TJ) warmte via stadsverwarming komt overeen met 1,11 TJ primaire energie  

(1 TJ = 1 Terajoule = 1 biljoen joule).
  1 Gigawattuur (GWh) elektriciteit komt overeen met 9 TJ primaire energie  

(1 GWh = 1 Gigawattuur = 1 miljoen kWh).
  1 miljoen m3 aardgas komt overeen met 31,65 TJ primaire energie ( 1 m3 = 1.000 L). 
  1000 ton gasolie komt overeen met 42,7 TJ primaire energie (1 ton = 1.000 kg).
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B2 B3Drinkwaterverbruik Afvalwater

B2 Drinkwaterverbruik
Het drinkwaterverbruik was in 2016 met 417.000 m3, 5% lager dan het verbruik in 2015, zie figuur 
B1.5. Veel water wordt verbruikt in de stoomketels, koeltorens en voor directe koeling van processen. 
Na 2012 is het verbruik sterk gereduceerd doordat de absorptiemachine buiten gebruik werd gesteld; 
de 3 koeltorens van deze machine verbruikten zeer veel water. 
De winters van 2014 tot en met 2016 zijn zacht te noemen in vergelijking met 2013 zodat er minder 
stoom en daarmee ook minder drinkwater nodig was. Tenslotte is het waterverbruik ten behoeve 
van nieuwbouwactiviteiten (waterschermen in verband met bouwstof et cetera) verminderd. In de 
toekomst zullen sloopwerkzaamheden naar verwachting opnieuw extra drinkwater vragen.

Figuur B2 jaarlijks drinkwaterverbruik in de periode 2012 t/m 2016.

B3 Afvalwater
In verband met de nieuwbouwactiviteiten op het Hobokenterrein (Sophia, Faculteit en Centrum-
locatie) worden hier, net als voorgaande jaren met toestemming van de overheid de vervuilings-
eenheden (ve) berekend in plaats van gemeten. De ontheffing geldt voor de jaren 2014 tot en met 
2018. Berekening gebeurt op basis van ingenomen drinkwater (in 2016 was dit 395.000 m3) en een 
hulpafvalwatercoëfficiënt van 0,0101 ve per m3 zodat het aantal vervuilingseenheden voor 2016 
circa 3990 bedraagt. Dit is een daling van 5% ten opzichte van 2015. Definitieve vaststelling vindt 
plaats door het Hoogheemraadschap van Schieland.

Bij de locatie Daniel den Hoed bestaat de meetverplichting wel en komt het gemiddeld aantal 
vervuilingseenheden van de meetweken in het voor- en najaar van 2016 uit op 357 ve. Dit is een 
daling van 20,3% ten opzichte van 2015. In de jaren 2013 tot en met 2016 zijn er grote verschillen 
geconstateerd tussen de ingenomen hoeveelheid drinkwater en geloosde hoeveelheid afvalwater 
tijdens de meetweken. Dit was tot 2016 voor het waterschap Hollandse Delta aanleiding om de 
afvalwateronderzoeken niet representatief te vinden en ambtshalve in te schatten op basis van 
de bij het waterschap bekende gegevens. Inmiddels is een deel van de oorzaak achterhaald (o.a. in 
werking hebben bronpomp en niet goed meerekenen neerslaggegevens) ) en heeft het waterschap 
de meetgegevens over 2016 nu wel geaccepteerd.
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B4 Gevaarlijke Stoffen

B4 Gevaarlijke Stoffen
Als organisatie heeft het Erasmus MC naast de wettelijke plicht tot het registreren van gevaarlijke 
stoffen ook de zorg- en informatieplicht naar medewerkers toe die werken of in aanraking kunnen 
komen met gevaarlijke stoffen.  De adviseur en de medewerker gevaarlijke stoffen dragen zorg voor 
de registratie, inspectie, advisering, training en voorlichting met betrekking tot gevaarlijke stoffen. 
Voor een deel zijn deze reguliere werkzaamheden ook gebaseerd op afspraken gemaakt in NFU- 
verband (0).  

B4.1 Registratie van gevaarlijke stoffen
Het registratie programma gevaarlijke stoffen GROS (1)  heeft in 2016 een belangrijke update onder-
gaan. Waarschijnlijk de laatste update voor de bestaande configuratie aangezien het programma 
wordt omgezet naar een web gebaseerde versie.

Registratiegraad
In 2015 is binnen Oracle eBS (2) de UNSPSC code opgenomen ter herkenning van een gevaarlijke of 
radioactieve stof  in het eBS. De in 2015 toegenomen hoeveelheid registraties (registratiegraad) heeft 
zich in 2016 voortgezet. 

Inspecties
De gehouden inspecties zijn op verzoek van een afdeling of in samenwerking met andere disciplines 
uitgevoerd. De noodzaak een herregistratie van de gevaarlijke stoffen uit te voeren was beduidend 
minder omdat de verhuisbewegingen van de afdelingen die gebruik maken van gevaarlijke stoffen, 
afnamen.

Drugsprecursoren
Ook dit verslagjaar werd de afdeling Inkoop door de Douane gevraagd om opgaaf te doen van de 
zogenaamde drugsprecursoren die mogelijk aanwezig waren binnen de organisatie. De vraag kwam 
voort vanuit een Europese Verordening inzake drugsprecursoren. Door de gedetailleerde opgave in 
2015 werd de lijst van 2016 aanzienlijk teruggebracht tot enkele stoffen. Wederom kon met behulp 
van het programma GROS de opgave worden uitgevoerd. 

Decentraal registreren
Hierbij is een afdeling  zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van het register gevaarlijke 
stoffen. Dit wordt vormgegeven door het zelf kunnen printen van een registratie etiket, het ver-
plaatsen van een artikel en het zelf kunnen afboeken van de verbruikte stoffen. Het aantal afdeling-
en wat decentraal registreert is toegenomen. Dit is een gevolg van de eerder genoemde verhoging 
van de registratiegraad omdat door de verhoogde registratiegraad ook de bewustwording met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen toeneemt.  In 2016 was het decentraal registreren vooral binnen 
het thema Bio Medische Wetenschappen een speerpunt.

B4.2 Voorlichting, advisering, projecten
Naast de reguliere voorlichting en advisering met betrekking tot gevaarlijke stoffen zijn ook 
afdelingen bezocht naar aanleiding van specifieke vragen. Er is een project gestart om te komen tot 
één type spill kit voor het gehele Erasmus MC.

B4.3 NFU Landelijke databank gevaarlijke stoffen voor UMC’s
De NFU databank gevaarlijke stoffen bestaat uit gevalideerde veiligheidsinformatiebladen en 
werkplekinstructiekaarten. Deze bladen zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.
De databank is drempelloos benaderbaar voor alle medewerkers van de umc’s. Er is een start 
gemaakt met het vernieuwen en moderniseren van de website.

B4.4 Arbocatalogus gevaarlijke stoffen
Het ontsluiten van de Arbocatalogi van de umc’s vindt plaats middels de website Dokterhoe.nl.
De Arbocatalogus gevaarlijke stoffen is afgelopen jaar voornamelijk aangevuld met Good practices.
Daarnaast is een tool ontwikkeld voor de berekening van de blootstelling door een gevaarlijke stof.

Zowel de NFU databank gevaarlijke stoffen als de Arbocatalogus gevaarlijke stoffen zijn producten 
die voldoen aan de verplichting om de medewerkers in de umc’s te voorzien van actuele informatie 
over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Het Erasmus MC is namens de acht umc’s beheerder van 
beide producten.
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B5 Afval

B5.1 Niet-gevaarlijk afval
Figuur B5.1 geeft een grafische weergave van de hoofdstromen van niet gevaarlijk afval. De hoe-
veelheid restafval is slechts heel licht gestegen en zoals al eerder in Hoofdstuk 1.3 aangegeven vrij 
stabiel te noemen. Papier is wel licht toegenomen en wordt veroorzaakt door de opruimwerkzaam-
heden bij o.a. verlaten NH gebouw. Hierbij zijn grote hoeveelheden archief en overige papieren 
door de vertrekkende afdelingen weg gegooid. Dit was ook te zien aan de extra aangevraagde 
papiercontainers. De oorzaak van de toegenomen hoeveelheid metalen is in de inleiding al aange-
geven en betreft dus met name oud meubilair.
De hoeveelheid ingezameld ‘piepschuim’ voor hergebruik, die niet is weergegeven in de grafiek 
vanwege de relatieve kleine hoeveelheid (2.880 kg), is in 2016 meer dan verdubbeld! Ook de 
verpakkingsfolies van het Logistiek Centrum zijn in 2016 gescheiden ingezameld en afgevoerd.

B5.2 Gevaarlijk afval
De verschillende afgevoerde stromen gevaarlijk afval zijn vrijwel gelijk gebeleven. De enige stroom 
die iets gestegen is, is de stroom wit en bruingoed. Ook dit zal te maken hebben met het verlaten 
van o.a. gebouw NH. Informatie over de specifieke afvalstroom van ggo’s in het SZA is weergeven in 
Bijlage 2.

Figuur B5.1: Niet-gevaarlijk afval. B5.2: Gevaarlijk afval.
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B6 Geluid

B6 Geluid
Op de helikopterbewegingen zijn de voorschriften van het Besluit hefschroefvliegtuigen bij zieken-
huizen milieubeheer van toepassing. Dit besluit limiteert niet het aantal vluchten maar stelt eisen 
aan onder andere het gebruikte materieel en geeft een verplichting tot registratie van het aantal en 
het doel van de vluchten. 

In figuur B6 zijn de gegevens over het aantal vliegbewegingen (1 vliegbeweging = landen en 
opstijgen) van de traumahelikopter verwerkt. Er zijn in 2016 30 meer vluchten uitgevoerd dan in 
2015. Het doel van de vluchten wordt bijgehouden door de Sector Veiligheid en Milieu. Hiermee 
voldoet het Erasmus MC aan de voorschriften uit het eerdergenoemde Besluit.

Figuur B6: Aantal vliegbewegingen Erasmus MC. 
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B7

Werkzaamheden met genetisch 
gemodificeerde organismen

B7.1 Algemeen
Voor onderzoek waarbij genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) worden gebruikt, is een 
kennisgeving of vergunning voor Ingeperkt Gebruik (IG) noodzakelijk die wordt afgegeven door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Op 1 maart 2015 zijn het nieuwe Besluit en Rege-
ling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) van kracht geworden. Sinds de inwerkingtreding 
van de nieuwe regelgeving zijn er aparte procedures voor niveau I, II-k, II-v, III en IV en moeten 
de ggo-werkzaamheden per niveau worden aangevraagd. De belangrijkste wijziging is dat voor 
werkzaamheden op niveau I en II-k de vergunningsplicht is vervangen door een kennisgevings-
plicht. De biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF) voert hiertoe een risicobeoordeling uit en bepaalt 
of aanvullende voorschriften moeten worden toegepast. Indien de werkzaamheden niet kunnen 

worden ingeschaald op basis van de regelgeving, dan wordt een zogenaamd 2.8 verzoek ingediend. 
Tevens is er een nieuw inperkingsniveau bijgekomen: AP-I (apparatenkamer). In deze apparaten-
kamer mogen gesloten handelingen van niveau I worden uitgevoerd. 
Naast de aanvraag van kennisgevingen en vergunningen voor werkzaamheden met ggo’s is de 
BVF belast met de beoordeling van de vakbekwaamheid van medewerkers die met ggo’s werken, 
het uitvoeren van interne controles van de vergunde ggo-werkzaamheden, controleren van de 
werkruimten waarin met ggo’s wordt gewerkt (ingeperkte ruimten), toezicht houden op naleving 
van de werkvoorschriften en advisering over werkzaamheden met ggo’s en het veilig werken met 
micro-organismen. Tevens treedt de BVF op bij incidenten, ongevallen en calamiteiten en rappor-
teert hierover aan de Raad van Bestuur.
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B7.2 IG-dossiers en medewerkers
Sinds het van kracht worden van de nieuwe regelgeving zijn alle in het Erasmus MC aanwezige 
‘oude’ vergunningen ‘bevroren’; dit betekent dat de handelingen met ggo’s beschreven in deze 
vergunningen nog wel mogen worden uitgevoerd, maar dat de vergunning niet meer gewijzigd 
kan worden. Wijzigingen van vergunningen moeten via aparte I, II-k, II-v en III procedures worden 
aangevraagd. Eind 2016 waren er nog 133 oude vergunningen aanwezig in het Erasmus MC. Sinds 
1 maart 2015 zijn er 38 nieuwe aanvragen ingediend conform nieuwe regeling GGO. Dit betrof-
fen vijftien 2.8 verzoeken, 4 niveau I kennisgevingen, 11 niveau II-k kennisgevingen, 6 niveau II-v 
vergunningen en 2 niveau III vergunningen. De huidige regelgeving biedt de mogelijkheid om 
instellingsbrede kennisgevingen in te dienen. Het voordeel daarvan is dat alle ggo-werkzaamheden 

van een bepaald niveau en/of met een specifiek micro-organisme of handeling voor het hele Eras-
mus MC kan worden aangevraagd. Dit betekent een lastenverlichting voor de onderzoeker; voor het 
starten van nieuwe werkzaamheden, die al onder een instellingsbrede kennisgeving vallen, hoeft 
geen nieuwe kennisgeving te worden gedaan. Tevens is hierdoor de uitwisseling van ggo’s tussen 
afdelingen makkelijker geworden. Momenteel is in het Erasmus MC één instellingsbrede niveau I 
kennisgevingen en zijn er 4 instellingsbrede II-k kennisgevingen (micro-organisme specifiek). 
De verwachting is dat het aantal  aanvragen voor kennisgevingen of vergunningen de komende 
jaren zal dalen. Dit komt omdat een groot deel van de inhoud van de “oude” vergunningen zal 
worden opgenomen in de instellingsbrede kennisgevingen. Voor 1 maart 2020 zullen alle ‘oude’ 
vergunningen worden afgesloten.

Nieuwe medewerkers worden door de onderzoeksleider of verantwoordelijk medewerker van een 
ggo-project aangemeld bij de BVF. Het aantal medewerkers dat in 2016 door de BVF is beoordeeld 
op vakbekwaamheid en is toegelaten tot de werkzaamheden op een ggo-project bedroeg 185; 58 
medewerkers zijn afgemeld. Eind 2016 verrichtten 1447 medewerkers ggo-werkzaamheden. 
Dit aantal is de afgelopen 2 jaar gestegen. 

B7.3 Milieuveiligheidsfunctionaris - Gentherapie
De milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) ziet toe op de veilige introductie van ggo’s in het milieu 
(IM-vergunning), zoals bij gentherapie en ander klinisch onderzoek waarbij mensen in contact 
worden gebracht met ggo’s. De MVF begeleidt daartoe de aanvraag en implementatie van een 
IM-vergunning. In het Erasmus MC heeft de BVF ook de functie van MVF. In 2016  zijn de aanvragen 
van twee nieuwe IM-vergunningen gestart en  waren zes IM-vergunningen actief, waarbij in totaal 
5 patiënten zijn geïncludeerd.
 

Figuur B7.2: Aantal ggo-medewerkers en IG-dossiers.
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B7.4 Ingeperkte ruimten.
Werkzaamheden met ggo’s vinden plaats in werkruimten die speciaal zijn ingericht om ontsnap-
ping van ggo’s tegen te gaan (fysische inperking). Naarmate de risicoklasse van het ggo toeneemt, 
worden hogere eisen gesteld aan de inrichting van de werkruimte en de geldende werkvoorschrif-
ten. Op deze manier worden verschillende categorieën van fysische inperking (CFI) bereikt (AP-I, 
ML-I t/m -III, D-I, DM-I t/m -III). Alle ruimten hebben een door de BVF geautoriseerde toezichthouder 
(TH) en zijn in 2016 door de BVF gecontroleerd. In het Erasmus MC zijn in totaal  217 ingeperkte 
ruimten aanwezig van bovengenoemde CFI’s.

B7.5 GGO afval
De BVF registreert jaarlijks het aantal SZA vaten met ggo-afval. In 2016 zijn 3431 SZA-vaten met 
ggo-afval door het Erasmus MC verzameld en vervoerd naar de afvalverbrandingsinstallatie. 
Hiervan waren 1926 vaten afkomstig van een ML-I, D-I of DM-I laboratorium (56%); 1505 vaten 
waren afkomstig van ML-II of DM-II ruimten (44%). ML-III en DM-III ggo-afval wordt binnen het 
Erasmus MC geïnactiveerd door middel van autoclaveren. De hoeveelheid ggo-afval is de afgelopen 
jaren nagenoeg gelijk gebleven (zie figuur B7.5).

B7.6 Incidenten, ongevallen en calamiteiten
In 2016 zijn 2 meldingen van incidenten, ongevallen en calamiteiten met ggo’s gedaan bij de BVF. 
Voor beiden meldingen geldt dat er geen risico voor mens en milieu is geweest.

Figuur B7.5: Afval-registratie.
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B8 Afkortingen en samenstelling teams

Afkortingen
 �AMK Arbo Milieu Kontaktpersoon
 �BVF Biologische Veiligheidsfunctionaris
 �DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
 �EEP Energie Efficiency Plan
 �IG Ingeperkt gebruik
 �MVF Milieuveiligheidsfunctionaris
 �ggo’s Genetisch Gemodificeerde Organismen
 �GHS Globally Harmonised System
 �GROS Gevaarlijke stoffen Registratie en Opsporing Systeem
 �HHSK Hoogheemraadschap van Schieland en de K rimpenerwaard
 �MJA Meerjarenafspraak energie-efficiency 
 �NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
 �NSA Noodstroomaggregaat
 �PGS Publicatiereeks gevaarlijke stoffen
  SAAZ-Unie  Samenwerkende Arbodiensten van Academische Ziekenhuizen  

en Universiteiten
 �SBE Stralingsbeschermingseenheid
 �Sb Servicebedrijf
 �STEK  Stichting Erkenning voor de uitoefening van het Koeltechnisch  

installatiebedrijf
 �TCZWN Trauma Centrum Zuidwest Nederland
 �UMC Universitair Medisch Centrum 
 �Wm Wet milieubeheer
 �Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teams

Team Milieu
 ��Drs. W. Broer - adviseur milieuzaken  

Telefoon: 010 - 703 14 86
 ��L.C.D. Lodder - adviseur milieuzaken / MVO-coördinator   

Telefoon: 010 -703 16 56
 �Algemeen mailadres:  

milieu@erasmusmc.nl 
 �Specifiek mailadres over afval:  

afval@erasmusmc.nl 

Team BVF
 ��Dr. M.W.J.C. Jansen - biologische veiligheidsfunctionaris/ milieuveiligheidsfunctionaris 

Telefoon: 010 - 703 14 87
 �Dr. K.E. Bakker – van Kempen - biologische veiligheidsfunctionaris/ milieuveiligheidsfunctionaris 

Telefoon: 010 - 703 14 88
 �Dr. J.A.M. Braks - biologische veiligheidsfunctionaris i.o./ milieuveiligheidsfunctionaris i.o. 

Telefoon: 010 - 703 06 30
 �Ing. J.M. Overbeeke - assistent biologische veiligheidsfunctionaris 

Telefoon: 010 - 703 50 42
 �Algemeen mailcontactadres:  

bvf@erasmusmc.nl

Team Gevaarlijke Stoffen
 �C.E. Morales - adviseur gevaarlijke stoffen  

Telefoon: 010 - 703 56 30
 �Algemeen mailadres:  

gevaarlijkestoffen@erasmusmc.nl
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