Duurzaamheid
Ecologische ontwikkelingen met betrekking op onze bedrijfsvoering hebben betrekking op
duurzaamheid. Duurzaamheid is het bestendig omgaan met alle hulpbronnen – grondstoffen,
mensen, kapitaal – waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Dat is een mondiale verplichting,
willen wij ervoor zorgen dat de mensen, het milieu of de economie niet in gevaar komen en wij de
aarde netjes achterlaten voor ons nageslacht. Vanzelfsprekend is dit niet.
Zo was al in 2007 sprake van een wereldwijd ecologisch overschot van 50% wat wil zeggen dat de
mensheid in dat jaar de omvang van anderhalve planeet gebruikte om haar activiteiten mogelijk te
maken. De potentiële milieuwinst is groot.
In totaliteit is de zorg verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Uit onderzoek blijkt dat
zorginstellingen een besparing van 12% op jaarbasis op hun energiegebruik kunnen realiseren, wat
een gemiddelde jaarlijkse besparing oplevert van 150.000 tot 500.000 euro. Daarnaast is duurzaam
beleid een stimulans voor creativiteit, ondernemerschap en innovaties.
Bovenstaand klinkt groot. Grote woorden voor grote instellingen. Maar ook wij, als kleine instelling
moeten en willen ons steentje, de druppel, bijdragen.
We doen wat kan, en binnen onze mogelijkheden valt van, zeg maar, een heel groot gezin, want dat
is wat we zijn en zoals we ons voelen.
Duurzamer omgaan met energie, water en afval is sterk afhankelijk van het bewustzijn en lerend
vermogen van de gebruikers. Daar lopen we tegen grenzen aan. Onze cliënten zijn immers
verstandelijk beperkt en die beperking verschilt van persoon tot persoon.
De één snapt bijvoorbeeld niet zomaar dat het niet handig is om de thermostaat op 30 graden te
zetten met de balkondeuren open. De ander begrijpt niet zomaar het verschil tussen plastic en
biologisch afval. Een derde wordt eerder panisch van een licht- of watersensor dan dat hij begrijpt
dat hij bijdraagt in duurzaamheid. Maar al onze cliënten beseffen en voelen wel hoe waardevol het
is om zo zelfredzaam en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven op een plek waar je je thuis voelt.
De eerste stappen m.b.t. afvalscheiding, afvalreducering, energiebesparing, duurzaam inkopen,
milieuvriendelijker schoonmaken en duurzaam vervoer zijn gezet en worden doorgezet. Voor ons
geldt dat de bewustwording van ons eigen handelen en hierin aanpassingen willen doen een
belangrijk doel is.
Omdat we meer zouden willen doen, hebben wij ons, middels CO2-compensatie, verbonden aan:
Mossy earth. https://mossy.earth/

