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Een workshop Duurzaamheid MVO op jouw locatie

Samen duurzaam?
Het was een warme zomerdag in
Vierhouten. Enthousiaste cliënten
genoten van het buiten zijn, de aandacht,
de zon, het samenzijn en de ritjes in hun
zelf gekozen cabrio. Wat deze dag zo uniek
en bijzonder maakt is dat hij elk jaar weer
belangeloos georganiseerd wordt door
leveranciers van Philadelphia. Hiermee
laten ze zien wat sociaal ondernemen voor
hen betekent: het iets willen betekenen
voor de ander.
Ook in Amsterdam scheen de zon en werd
de moestuin door cliënten en begeleiders
van de Trampoline besproeid en verzorgd.
De kroppen sla, tomaten en worteltjes
overleefden door hun goede zorgen.
Cliënten en begeleiders bewerken de
moestuin, en de oogst dient als basis voor
de kookles. Samen ervaren ze een grote
vrijheid in het bedenken en uitvoeren van
wat zij belangrijk en duurzaam vinden.
Biologische groente en fruit uit hun eigen
tuin.

Startpunt, dit willen we!
Gedurende de afgelopen jaren heeft Philadelphia
op diverse manieren vorm en inhoud gegeven aan
de verduurzaming van haar strategie. Duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen
zijn containerbegrippen die in feite staan voor
‘toekomstbestendig’ zijn. In 2014 deden we mee aan
de eerste MVO Expeditie Duurzame Zorg.

Missie
In het kader van de verduurzaming van haar strategie, heeft
Philadelphia op het hoogste abstractieniveau als missie: de
sociale footprint (zorgwaarde) maximaliseren en tegelijkertijd
de CO2 footprint minimaliseren. De ISO 26000 richtlijn voor de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties biedt
hiervoor het richtinggevend kader.

Er zijn zoveel mogelijkheden om meer
duurzaam te leven. Philadelphia gelooft
in duurzaamheid, in het werken aan
toekomstbestendigheid. Duurzaamheid
is voor Philadelphia aan de ene kant onze
cliënten zo veel mogelijk onderdeel van
onze samenleving te laten zijn (ook wel
het verhogen van de sociale footprint
genoemd) en anderzijds zo zuinig mogelijk
om te gaan met bijvoorbeeld energie,
water en grondstoﬀen (de verlaging van
de CO footprint).
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Samen duurzaam, in deze krant laten we
graag zien met hoeveel passie we dat al
doen. En nodigen we je graag uit te zien
wat je nog meer kunt doen.

Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) werken betekent
voor ons werken vanuit principes en kernthema’s van ISO
26000. Dit geeft inzicht in de manier waarop we rekenschap
aﬂeggen en transparant zijn over ons handelen en de belangen
van onze interne en externe stakeholders respecteren.
Visie
Philadelphia zet de komende jaren verder in op duurzaamheid
en MVO. Als leidraad hanteren we de ISO 26000 richtlijn.
Door in te zetten op duurzaamheid in al haar facetten geeft
Philadelphia een verdieping aan haar kernwaarde ‘aandacht’
op het vlak van planet, people en prosperity. Dat geldt voor
de cliënt, de ouders/verwanten en de medewerker. Met elkaar
werken wij samen aan duurzame zorg voor de toekomst.

Meer informatie?
Deel jij onze ambitie? Meld je dan aan via het mailadres:
duurzaamheid@philadelphia.nl en geef invulling aan jouw
maatschappelijke betrokkenheid bij bijzondere Nederlanders;
mensen met een verstandelijke beperking.

Deze krant is gedrukt op FSC®,
duurzaam papier

Greet Prins
voorzitter raad van bestuur

Cabriodag Vierhouten groot succes!
Samen met leveranciers een geweldige dag voor cliënten organiseren

Best
practice

“Bedenk iets vanuit je passie”
Locatie de Trampoline in Amsterdam heeft in samenwerking met Intratuin
een moestuin die verzorgt wordt door cliënten en begeleiders. Begeleider
Gert van Andel en coördinerend begeleider Rita Bruin vertellen hoe zij
duurzaamheid en MVO hebben geïntegreerd binnen de locatie.
Op zaterdag 14 juli vond de jaarlijkse cabriodag plaats in Vierhouten waarbij
89 cliënten genoten van, friet, ijs, het zonnetje, buitenlucht en mooie
bolides, waarvan sommige zonder dak. Het werd een geweldige dag met
heerlijk de wind door de haren.

Wat is er sinds 2015 veranderd?
Gert: ‘Na het brainstormen in 2015 zijn we gestart met een ‘opruimsquad’.
Hiermee scheidden we het afval. Dit is voor mij thuis al een gewoonte, dus ik
bedacht: waarom kan de locatie dat niet? Het is praktisch en haalbaar en je
creëert meteen een extra activiteit voor je cliënten. Zo hebben we een oudere
cliënt die nogal star is. Als ze vastloopt geven we haar deze opdracht en
ontdooit ze. Ze vindt het ook leuk om de werkwijze uit te leggen aan nieuwe
mensen: dan gaat ze helemaal ‘aan’.’

Hoe ging dat?
Het begon met frites en een snack eten van de friteskraam. Gezellig met de
stoeltjes buiten. Om 12.00 uur arriveerden de cabriobus, een aantal mooie
(cabrio)auto’s en een antieke verhuisvrachtwagen. De cliënten werden al direct
enthousiast. Een aantal cliënten zocht al uit in welk voertuig ze mee wilden rijden.
Ondanks het feit dat we pas om 13.30 uur zouden gaan rijden stonden ze al bij
het voertuig van hun keuze klaar. Wat een enthousiasme. Omdat er een aantal
chauﬀeurs bij waren die de voorgaande jaren ook hadden gereden was er gelijk
een klik.
Na de eerste ronde kwamen de bussen en auto’s terug in Vierhouten, hier stond
de tweede groep cliënten al te wachten. Ze wilden dolgraag mee en zaten dan
ook snel in de bussen en auto’s. Heerlijk rondrijden in de cabrio’s of in een gave
luxe sportauto. Er was zelfs een antieke verhuiswagen voor de liefhebbers. Het
werd een geslaagde dag voor iedereen. Na aﬂoop verrasten de locatiemanagers
de chauﬀeurs nog met een presentje.

En... hoe gaat het met de moestuin?
Rita: ‘Die moestuin is er inmiddels! Een deel hiervan wordt gesponsord door
Intratuin, dankzij een initiatief van een collega. Onze cliënten verzorgen de
tuin en de oogst gebruiken wij vervolgens in de kookles.’

Afdeling Inkoop heeft een aantal jaren terug gehoord dat in Vierhouten
jaarlijks een cabriodag wordt gehouden en heeft bedrijven benaderd om
hier aan mee te werken. Dat lukte, en zo genieten onze cliënten hier elk jaar
weer van. Dit past prima binnen ons Duurzaamheidprogramma en voegt de
daad bij het woord; gewoon doen! Wij vinden het dan ook fantastisch dat er
zulke betrokken bedrijven zijn die dit voor onze cliënten mogelijk maken.
Dit jaar waren dit: Broekhuis Lease, Valuesupport, Herz Amersfoort, Essity,
Constantis en Verhuisbedrijf Kattenberg/Mondial Movers. Wij willen ze hier
hartelijk voor bedanken.

Rita en Gert

Krijgen jullie vrijheid om zelf projecten te bedenken?
Rita: ‘Dat krijgen we zeker. We hebben nu een terrarium met insecten:
kakkerlakken, kevers, wandelende takken, noem maar op. Begeleiders
vinden die beestjes vaak spannender dan de cliënten. Een collega die - naast
begeleider - afgestudeerd dierenverzorger is initieerde dit. Het idee is om
cliënten meer in contact te brengen met de natuur. Daarom hebben we ook
veel planten binnen: we halen de natuur letterlijk naar binnen.’

Wordt ook lid van de
PhilaBusinessClub

Rita: ‘Het reflecteert ook de visie van je team. Elke locatiemanager of
begeleider heeft weer andere normen en waarden, en elke generatie geeft
weer andere input.’

Stichting Philadelphia Zorg

Club

Wilt u meer informatie over, of lid worden van PhilaBusinessClub,
neem dan contact op met team duurzaamheid
via mailadres duurzaamheid@philadelphia.nl.

Hebben jullie nog een goede tip voor andere locaties over
duurzaamheid? Gert: ‘Bedenk iets vanuit je passie. Dit maakt
het veel makkelijker.’

de PhilaDUURZAAM Krant

Business

Philadelphia beoogt haar sociale footprint
te maximaliseren. Dit doet zij onder andere
door met leveranciers afspraken te maken
over wederkerigheid, waarbij leveranciers cliënten leerwerkplaatsen
aanbieden dan wel activiteiten ten behoeve van cliënten financieel
ondersteunen. Voorbeelden van activiteiten zijn de leveranciersdagen,
de Cabriodag, de sponsering van het jaarlijkse voetbaltoernooi maar
er is ook ruimte voor spontane evenementen.

Gert: ‘Vroeger was dit anders. Toen begon je niet over het scheiden van afval.
Je merkt dat het onderwerp maatschappelijker steeds belangrijker wordt. Het
wordt de laatste jaren veel meer gestimuleerd.’

TIP

Phila
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Fotoreportage

“Wij willen graag leven in een
gezonde wereld en dragen
graag ons steentje bij. Zo
douchen we korter, gooien we
geen eten weg en zijn we graag
bezig in de moestuin. Gewoon
omdat we vinden dat dit moet”

Cliënten van Philadelphia dragen bij aan een
betere en gezonde wereld, dat doen ze zo...

Kitchen Impossible
en duurzaamheid?

Oproep

Phila DUURZAAM Trofee

Philadelphia hoefde niet lang na te denken om in te gaan op het
aanbod van Net5 om te participeren in het tv programma ‘Kitchen
Impossible’. Met dit programma wordt aangetoond dat mensen met
een beperking wel degelijk kunnen meedraaien in onze maatschappij.

Heeft jouw locatie een innovatief en duurzaam idee en wil
je dit met ons delen? Heb je samen met de cliënten van je
locatie iets bedacht wat écht iedereen moet weten? En is
het een simpel en kopieerbaar idee? Schrijf ons dan direct.
Team duurzaamheid heeft het plan om elk jaar een Phila
DUURZAAM wisseltrofee uit te reiken aan het beste idee
ooit. Daarvoor komen we graag in contact met jou. In de
volgende krant lees je meer over de spelregels.

Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van acceptatie van deze
bijzondere mensen in het arbeidsproces. En nog belangrijker: er worden vooroordelen weggenomen.
In ‘Kitchen Impossible’ werken onze kandidaten hard om aan een baan te komen. We zien hoe leuk
het kan zijn om samen te werken met jonge mensen die misschien niet in een standaard plaatje
passen, maar wel motivatie en het doorzettingsvermogen laten zien. Het is de visie van Philadelphia
dat mensen met een beperking de organisatiecultuur verrijken, en zorgen voor een positieve
dynamiek op de werkvloer.
Onder het motto ‘het beste uit jezelf’ is Philadelphia voortdurend bezig om te laten zien dat haar
cliënten midden in de maatschappij staan. Via het programma werden vier cliënten van Philadelphia
aan een baan geholpen. En daarnaast biedt het ons de kans om te laten zien hoe wij onze cliënten
met een team van deskundigen begeleiden naar de arbeidsmarkt.
Bryan: “Wil je mij bereiken, mail me dan via
duurzaamheid@philadelphia.nl”

Mail je idee door naar:

a
P h i l AAM

RZ
DUU
ee
Trof

duurzaamheid@philadelphia.nl

Wist je dat...

• Er een team Duurzaamheid actief is binnen
Philadelphia?
• Dat dit team bestaat uit Bryan Valkenburg,
Mathilde van der Voort- Plender en Lex
Eschauzier?
• Dat je altijd contact met hen kan opnemen
als het om Duurzaamheid/MVO gaat?
• Dat je altijd kunt mailen via:
duurzaamheid@philadelphia.nl
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Praktische instrumenten
voor in de praktijk
Duurzaam handelen willen wij in het DNA krijgen van onze
organisatie. Hoe we dat doen? Door ons dagelijks werk steeds
tegen het licht te houden en ons af te vragen of ‘hoe en wat wij
doen’ toekomstbestendig is. Of de mens, de organisatie en de
maatschappij daar proﬁjt van heeft.
Voor iedereen die aan de slag wil gaan met duurzaamheid bieden wij
praktische hulpmiddelen aan. Wij hebben bijvoorbeeld een Werkboek
MVO ontwikkeld en een Groene meter.
Het Werkboek MVO is een speelse handleiding waarin wij iedereen stap
voor stap meenemen in de verduurzaming van onze strategie.
De Groene meter is een praktisch hulpmiddel om met tips te helpen
bewust(er) om te gaan met dagelijkse werkzaamheden zoals de was,
koken, verwarming, elektrische apparaten, verzorging en afval. Maar er
zijn meer instrumenten. Deze praktische instrumenten worden tijdens
de Workshop Duurzaamheid/MVO besproken en uitgereikt.

Praktische
instrumenten en
hulpmiddelen met
heel veel
tips en ideeën

Workshop Duurzaamheid/MVO op jouw locatie

Werkboek

Philadelphia ontwikkelt
een duurzame strategie

Hoe kunnen we beter
omgaan met de natuur?
Licht
Doe het licht uit als je niet op je kamer bent.

Verwarming
Zet de verwarming uit als je niet op je kamer bent

Water
Doe de kraan uit als je je tandenpoetst. Of als je je scheert.
Dat scheelt water!

Bewust kijken en kiezen

Afval
Probeer zoveel mogelijk afval te scheiden. Neem zelf een
boodschappentas mee. Dan hoef je geen tasje te kopen.
Als er fruit over is, maak dan een salade of een smoothie.
Lekker!

Het beste uit jezelf
Het beste uit jezelf

TripppleCare®:
van een strategie voor duurzaamheid naar een duurzame strategie
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En de was die je normaal 60°C wast, kan ook op 40°C. Zo bespaar je op je energieverbruik.
Maak bijvoorbeeld een was-schema met medebewoners. Zo bespaar je energie en water.

• Gebruik de eco-stand als de was erg vies is. In deze stand duurt de wasbeurt een stuk langer,
maar er wordt wel minder warm water (en dus ook energie) verbruikt.

Koken
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gestart

• Gebruik bij het koken niet meer water dan nodig is.
• Kies de juiste maat pan voor het gerecht.

In deze workshop gaan we samen aan de slag
met duurzaamheid. Omdat duurzaamheid veel
breder is dan ‘zorgzaam omgaan met het milieu’
zullen we het hebben over alle facetten van
duurzaamheid. Want er zijn er veel meer!
Laat je verrassen en schrijf je in!
De workshop wordt verzorgd door interne en

Doe je met ons mee?

Grote pannen verbruiken meer water dan nodig in veel gevallen.

• Kopje thee zetten? Kook niet meer water dan nodig of zet meteen een hele pot thee.
• Laat eten eerst afkoelen voordat je het in de koelkast zet.
• Maak niet meer voedsel klaar dan je nodig hebt.

Verwarming
• Zet de verwarming uit in de ruimtes die je niet gebruikt.
• Wen aan een iets lagere temperatuur in huis en zet de verwarming bijvoorbeeld één graad lager.
• Zet de verwarming al een tijdje vóórdat je gaat slapen op de nachtstand om energie te besparen.
• Als jouw locatie of appartement programmeerbare thermostaten heeft,
stel deze dan zoveel mogelijk in met vaste standen.

Elektrische apparaten
• Laat de koelkast nooit (ook niet even) openstaan.
• Zet de koelkast niet kouder dan nodig.
• Laat elektrische apparaten (televisie, stereo) niet op stand-by staan.
• Laad elektrische apparaten niet langer op dan nodig.
En haal de opladers uit het stopcontact als deze niet in gebruik zijn.

Tips
Hieronder staan al enkele tips die we voor je verzameld hebben:
• Elk idee is een goed idee!
• Geef iedereen op de locatie ruimte om met initiatieven te
komen.
• Volg de workshop op jouw locatie. In 2 tot 3 uur krijg je heel
veel ideeën aangereikt en het is nog leuk ook.
• Begin ergens en kijk hoe het vanzelf groeit.
• Denk in mogelijkheden en niet in ‘beren op de weg’!
• Deel je ideeën met anderen.
• Is er een idee waarbij je hulp nodig hebt, mail ons dan. We
kijken dan samen wat mogelijk is.

Heb jij vragen of suggesties over duurzame
initiatieven waar jij je schouders onder wilt
zetten? Of is jouw locatie in voor een regionale
workshop? Neem dan contact op met het Team
Duurzaam, Sociaal Ondernemen van Philadelphia
via duurzaamheid@philadelphia.nl.

De voordelen van een duurzame
werkwijze Enkele voorbeelden

Als je aandacht en respect hebt voor
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
werken zegt dat iets over hoe wij met cliënten/
ouders/verwanten/stakeholders enz. omgaan.

We laten de boodschappen bezorgen
door Jumbo en Jumbo biedt onze
cliënten een Leer-werk-traject aan.
Hierdoor kunnen onze cliënten werken
en leren bij Jumbo. Dit is een voorbeeld
van sociaal ondernemen. Zo dragen onze
leveranciers bij aan de participatie van
onze cliënten.

Iedereen voelt zich beter! Door duurzaam
en maatschappelijk bezig te zijn en bij
te dragen aan een betere wereld. Dat
geldt voor cliënten, ouders/verwanten,
begeleiders, locatiemanagers... kortom,
voor iedereen.

€
€ ++++++++
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Cliënten voelen zich betrokken bij hoe
gewerkt wordt binnen de locatie. Bij
het actief betrekken van cliënten bij
duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord werken geef je hen een
stukje medeverantwoordelijkheid en
het gevoel dat hun inbreng en ideeën
zeer welkom zijn.

Door duurzaam en
maatschappelijk verantwoord
te werken kunnen we geld
besparen (bijvoorbeeld: door
energie te besparen wordt
de energierekening lager).
Hierdoor houden we geld over
voor zaken waar normaliter
geen geld voor is.
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• De was wordt net zo schoon als je een graadje lager wast. In plaats van op 40 °C op 30 °C.

op weg
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De was

• Gebruik de wasmachine en droger pas als je een volle trommel hebt.

Activiteitenkalender

Werkgroepen
• Locaties
• Kennishouders
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vooral voor verlichting die vaak lang aan staat. Vervang een lamp pas als hij kapot is.

M

ISO 20400
Inkoop

ECK

• Laat het licht nooit onnodig aanstaan.
• Gebruik spaarlampen of ledlampen in plaats van gloeilampen,
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Licht

gevorderd

Projecten uitvoeren:
• Innovatieve zorgconcepten
• Energiemanagementsysteem
• Inkoop verduurzamen
• Huisvesting verduurzamen
• Deelname Greendeals
• Field labs
•…

externe collega’s. Zij zorgen voor alle benodigde
materialen en apparatuur. Het enige wat wij van
jou vragen is om een ruimte ter beschikking te
stellen en voor koﬃe, thee en een versnapering
te zorgen. Komt het ‘s avonds beter uit, dan kan
dat ook! Laat het ons weten.

Tips energieverbruik

C

ISO 50001
Energie

Rol &
Invloed
Zorgketen

Duurzaamheid en verantwoord omgaan met onder andere energie, water en afval vinden we belangrijk.
Zo dragen we bij aan een schoner milieu en besparen we ook nog kosten.
Met deze tips zet je de eerste stappen en bespaar je eenvoudig op water- en energieverbruik en kun je afval verminderen.

de Groene Meter

duurzame locatie

Leden, vaste & flexibele leden
• Bryan Valkenburg (Voorzitter)
• Martin Smit (Governance, Kwaliteit)
• Vertegenwoordiger Huisvesting
• Vertegenwoordiger Klantbelang
• Vertegenwoordiger Medewerkersbelang
• Vertegenwoordiger Organisatiebelang
• Vertegenwoordiger Projecten & Innovatie
• Lex Eschauzier (Extern adviseur)
• .. flexibel in te vullen

Medewerkers

A

Bestuur
Governance

Team Duurzaam, Sociaal Ondernemen
Projecten definiëren

Kwaliteitskader VGN
ISO 9001
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M
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Stuurgroep Duurzaam, Sociaal Ondernemen
(Siem van den Broek & Jos van Nieuwkoop)
Agendasetting op hoofdlijnen

PatiëntenCliëntenzorg
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Tips & suggesties vanuit de organisatie

Mensenrechten

Milieu &
Inkoop
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Missie (RvB)
CO2 footprint

ISO 19001
Privacy

Stakeholder analyse
uitvoeren
Stakeholder dialoog
voeren

Bespaar op energie, water en elektra!

SP AA
EC N
T D

Sociale footprint

ISO 26000 als strategisch kader
Nieuwe doelen stellen

Evaluatie & Bijsturen

Rapportage
Zelfverklaring ISO 26000
(van apart document naar
geïntegreerd met het
Sociaal Jaarverslag)

RE

C

PL AN

ACT

E

Platform Duurzaam,
Sociaal Ondernemen
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(learning cycle)

Wil jij ons helpen met de verduurzaming
van al onze locaties? Graag nodigen wij jou,
en alle cliënten en ouders/verwanten van
jouw locatie uit, voor een inspirerende en
interactieve regionale workshop van circa
2 - 3 uur.

