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Tweede MVO-Expeditie zorg klaar voor vertrek
De Friesland en Menzis initiëren ‘MVO-Expeditie voor Duurzame Zorg’ Noord-Nederland
Vandaag start een groep van acht zorgorganisaties met een nieuwe MVO-Expeditie voor de zorg.
Het MVO Netwerk Zorg stelde in samenwerking met zorgverzekeraars De Friesland en Menzis
het nieuwe team samen in Noord-Nederland. Op hun ‘reis’ van een jaar krijgen de
zorgorganisaties alle kennis aangereikt voor een gezonde en duurzame organisatiestrategie.
Bergbeklimmer Wilco van Rooijen bereidt de reizigers in Oranjewoud voor op hun tocht.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de zorg betekent: met welke activiteiten draagt
mijn organisatie bij aan mensen (patiënten en medewerkers en relaties), natuur (ik vervuil niet,
maar verrijk) en maatschappij (ik zorg voor algemeen welzijn en welvaart). Waardegedreven
organiseren dus, of in het kort: People, Planet en Prosperity. Relatief weinig zorgorganisaties zijn er
echt inhoudelijk mee bekend of actief, zo blijkt uit de MVO Monitor 2015 die MVO Nederland vorige
week publiceerde. De MVO-Expeditie voor Duurzame Zorg geeft zorgorganisaties de kans om in een
jaar deze achterstand weg te werken en zelfs als koploper vóór het bedrijfsleven uit te gaan.
Organisatiebreed
In deze MVO-Expeditie, die nu voor de tweede keer vertrekt, ontdekken zorgorganisaties van klein
tot groot hoe zij hun maatschappelijke waarde gestalte geven in een langetermijn
organisatiestrategie. In zeven sessies krijgen ze kennis aangereikt van duurzaamheidsissues in de
zorg, die zij direct op hun eigen organisatie kunnen betrekken. Onderwerpen variëren van
patiëntenzorg en medewerkers tot milieu en duurzaam vastgoed. Bij ieder thema worden de
betrokken verantwoordelijken uitgenodigd; na afronding zijn dus alle personen op sleutelposities in
de organisatie betrokken bij het duurzame beleid. Ook is er een regiegroep gevormd die de
duurzame visie borgt en een kernteam dat de uitvoering regelt.
Duurzame winst
Deelnemers in de MVO-Expeditie Noord zijn Cosis, Espria, Kwadrant Groep, Lentis, Nij Smellinghe,
Noorderbrug en ZuidOostZorg. De Pi-groep (GGZ) deed eerder mee aan de landelijke MVO-Expeditie.
De duurzaamheidsprincipes die zij daarbij leerden, pasten ze bijvoorbeeld toe in de nieuwbouw van
het ‘Trainingshuis’ voor jeugdige cliënten, in Vrijburgh in Drachten. Het is milieuvriendelijk en
onderhoudsarm, heeft hoog wooncomfort en een ruimtelijk transparant leefklimaat en is voor 100%
flexibel indeelbaar. Directeur-bestuurder Tjeerd Nijboer: “Het gaat ons erom om voor deze en
toekomstige generaties de samenleving duurzamer en bewuster te maken.”
Nieuwe samenwerking
Niet alleen de zorgorganisaties zelf, maar ook zorgverzekeraars De Friesland en Menzis vinden een
duurzame toekomst voor de zorg belangrijk. Zij verzochten het MVO Netwerk Zorg om de eerder
georganiseerde landelijke MVO-Expeditie te vertalen naar een regionale. In deze versie kunnen
enkele invloedrijke organisaties als toehoorder deelnemen – naast beide zorgverzekeraars ook
Rabobank, Provincie Friesland en gemeente Leeuwarden. “Als deze mensen elkaar ontmoeten en
elkaar verstaan, hopen we ruimte te creeëren voor nieuwe regionale samenwerkingen op
duurzaamheidsgebied”, zegt Helene van der Vloed van het MVO Netwerk Zorg.
De volgende landelijke MVO-Expeditiegroep wordt nu samengesteld voor vertrek rond/na de zomer.
Informatie over (resultaten van) de MVO Expeditie voor Duurzame Zorg vindt u hier

Samenvatting: bijzonder aan deze MVO-Expeditie voor Duurzame Zorg
- Twee zorgverzekeraars werken samen voor verduurzaming van de regio
- Een groep zorgorganisaties (cure én care) trekt een jaar lang samen lerend op
- Beleidsvormend én beleidsuitvoerend niveau doet mee (bestuurder + directeur/manager/hoofd)
- Collectieve leergang over de zeven belangrijkste MVO-aspecten van vastgoed tot patiëntenzorg
- Parallel loopt individuele begeleiding voor elke zorgorganisatie
- Een aantal ‘systeemspelers’ (overheden, financiers) doet mee als toehoorder
- Resultaat verschilt per organisatie en hangt af van haar rol en kracht: nieuwe vastgoedplannen,
anders inkopen, een ISO 26000-verklaring, anders organiseren, nieuwe visie op gezondheid…

Over het MVO Netwerk Zorg
In het MVO Netwerk Zorg ontmoeten zorgorganisaties en bedrijven elkaar om kennis en inspiratie uit
te wisselen. Samen werken zij aan een duurzame zorgsector die weet welke waarde zij brengt voor
mens, milieu en maatschappij. Het is de ambitie van het Netwerk dat de zorg in Nederland een
gezond, vernieuwend, circulair, inclusief systeem wordt waarin positieve gezondheid uitgangspunt
is. Daaraan werkt het MVO Netwerk Zorg door middel van bijeenkomsten, innovatieprojecten en
intensieve leerroutes. Op basis van de duurzame transitiekunde zorgt het MVO Netwerk Zorg voor
nieuwe verbindingen en samenwerking tussen zorg, bedrijfsleven, financiers en maatschappelijke
partijen. Het MVO Netwerk Zorg is onderdeel van MVO Nederland.
www.mvonetwerkzorg.nl
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