
M I L I E U B E L E I D S V E R K L A R I N G Z I E K E N H U I S G R O E P T W E N T E 

ZGT is het gastvrije Twentse ziel<enhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier 

professioneel kunnen en willen werken en waar gebouwd wordt aan continue verbeteringen en innovaties In 

de zorg. 

DUURZAAM O N D E R N E M E R 

ZGT ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordeli jkheid op een verantwoorde en veilige manier om te 

gaan met het milieu en bij te dragen aan een duurzame samenleving. 

De Raad van Bestuur spreekt de intentie uit een actief milieubeleid te zullen voeren als integraal onderdeel 

van de dagelijkse bedrijfsvoering. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende milieudoelstellingen en 

fundamenten geformuleerd: 

DE 3 DOELSTELLINGEN VAN ONS MILIEUBELEID ZIJN: 

• Het beheersen en verminderen van de nadelige milieueffecten van afval, energie en mobil i teit; 

• Werken conform huidige wet- en regelgeving; 

• Het opzetten van een Milieumanagementsysteem. Hierbij zullen de Milieubarometer (Stimular) en de 

Mil ieuthermometer (MPZ) als leidraad gebruikt worden. 

Dit willen we bereiken door milieubewustzijn en draagvlak te creëren bij alle medewerkers, milieuzorg te 

Integreren in de hele organisatie en het milieubeleid intern en extern uit te dragen. 

KENNIS & CONTINUÏTEIT 

De werkgroep mil ieuthermometer speelt een centrale rol In het waarborgen en uitdragen van de 

milieuzorg. De milieucoördinator draagt samen met de gebouwbeheerders de verantwoordeli jkheid voor 

het jaarlijks opstellen van milieujaarplannen, reductiedoelstellingen, jaarverslagen en het nemen van 

adequate acties ten behoeve van het milieu. 

De milieudoelstellingen en de behaalde resultaten worden jaarlijks vastgelegd in het milieujaarverslag en 

gerapporteerd aan de Arbo-commissie en de Raad van Bestuur. Aan de hand van het milieujaarverslag 

zullen de milieudoelstellingen en verbetervoorstellen voor het daaropvolgende jaar worden vastgesteld in 

het milieu-jaarprogramma. Op deze manier wordt de continuïteit en borging van de milieuzorg binnen ZGT 

op bestuursniveau genomen en de milieuzorg gegarandeerd. 

BETROKKENHEID RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur verwacht de steun en inzet van alle medewerkers om het milieu succesvol te 

integreren in de verschillende werkprocessen en bij het behalen van de milieudoelstellingen. 

Almelo, l j u n i 2016 

M.J.P. Schmidt, voorzitter Raad van Bestuiw^ 
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