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Een duurzame toekomst is een gezonde 
toekomst. Pieter Raat richt zich op de vier 
pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 
voor Gezonde Toekomst 2.0. Deze Green 
Deal- afspraak gaat over de bijdrage die de 
(ouderen)zorgsector kan leveren aan het 
verbeteren van het milieu en het verkleinen 
van onze ecologische voetafdruk. Green 
Deal is onderdeel van de ambities uit het 
Klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs en 
de Sustainable Development Goals van de 

Verenigde Naties. 

Bij Pieter Raat streven wij naar een 
goede leef- en werkomgeving, naar 
circulair werken, het verminderen van 
CO2-uitstoot en het verminderen van 
medicijnresten in het oppervlakte- en 
grondwater.   

Natuurlijk beter 
In deze Routekaart Duurzaamheid leest 

Bij Pieter Raat zorgen we samen voor senioren én voor de wereld van morgen. 
Klimaatverandering en vervuiling vragen een andere manier van leven en werken: 
duurzamer, bewuster, energiezuiniger met oog voor mens, klimaat en milieu. Als 
ouderenzorgorganisatie zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor huidige 
en toekomstige generaties. We leggen nu immers de basis voor de toekomst.  

 BELEEF- EN BEWEEGTUIN

De beleef- en beweegtuin van Hugo-Waard, gerealiseerd in samenwerking met de gemeente 
Heerhugowaard, nodigt cliënten van Pieter Raat en buurtbewoners uit om meer te bewegen. 
Het is een fijne plek voor jong en oud(er), om elkaar te ontmoeten, samen te bewegen en te 
beleven. Het parcours met beweegapparaten waarbij de arm- en beenspieren kunnen worden 
getraind, de rekstokken, de jeu-de-boules-baan, de variatie aan bloeiende en vaste planten, 
het insectenhotel, het boter-kaas- en eierenspel en de lachspiegel maken dat iedereen zich 
hier kan vermaken. De tuin is ook geschikt voor minder-validen en mensen met dementie.

 HERINRICHTING GROENVOORZIENING 

Onder het motto ‘Groen, tenzij…’ ontwikkelt Heerhugowaard een veilige, gezonde, prettige 
en ‘klimaat-robuuste’ leefomgeving. Vanaf 2022 wordt het gebied tussen winkelcentrum 
Middenwaard en het Stationsgebied vernieuwd. Zo zijn er plannen voor realisatie van een 
uitnodigende, groene loper die het Stadshart verbindt met het Stationsgebied. Pieter Raat sluit 
daarbij aan door het terras op de begane grond van De Raatstede aan te pakken en bewoners 
uit te nodigen om meer naar buiten te gaan en te genieten van de frisse lucht.
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VERMINDEREN 
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1. GOEDE LEEF- EN WERKOMGEVING

u hoe wij onze duurzame ambities 
integreren in onze bedrijfsvoering/ 
dienstverlening en concreet vorm (gaan) 
geven. Dat doen we stap voor stap, aan 
de hand van de vier pijlers uit de Green 
Deal Zorg. En we doen het samen. 
Dus met onze senioren, medewerkers, 
mantelzorgers, vrijwilligers en relaties. 
Samen is natuurlijk beter. Laten we 
nu samen zorgen voor de wereld van 
morgen! 

Pieter Raat streeft naar het creëren van een leef- en woonomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van onze senioren, medewerkers, mantel-
zorgers, vrijwilligers en bezoekers. Een omgeving waar mensen zich prettig voelen en die bijdraagt aan hun vitaliteit. People, planet, profit…

pijler 1

pijler 2

pijler 3

pijler 4



 VITALITEIT EN WERKPLEZIER

Fit en vitaal zijn, bruisen van de energie, een gezond lichaam en doorzettingsvermogen: 
wie wil dat nu niet? Werken in de zorg is fysiek en soms ook mentaal een uitdaging. 
Balans en evenwicht zijn enorm belangrijk. Pieter Raat biedt medewerkers onder de 
noemer ‘Samen Vitaal’ een vitaliteitsprogramma aan, met elke maand een thema en 
allerlei afwisselende activiteiten en workshops. Het doel is duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers borgen binnen Pieter Raat.

 ERGONOMISCHE WERKPLEKKEN

Een ergonomisch ingerichte werkplek zorgt voor meer vitaliteit! Afwisselend staan en 
zitten bevordert een goede lichaamshouding en draagt bij aan een betere gezondheid. 
Pieter Raat heeft het kantoormeubilair aangepast aan de individuele behoeften, 
lichaamsmaten en werkzaamheden. Bij een beeldschermwerkplek zijn dat bijvoorbeeld 
tafel, stoel, beeldscherm, toetsenbord en muis. De ergonomisch ingerichte werkplekken 
verkleinen de kans op uitval van medewerkers en vergroten het werkplezier.

 INRICHTING ATRIUM

Nieuw behang, fris geverfde wanden, comfortabele en gezellige meubels: na bijna 
20 jaar was het tijd voor vernieuwing van het interieur in De Raatstede. Zo zijn de 
activiteitenruimtes De Windsoos, De Overkant, het Atrium, de hal en het Cliënten 
Service Bureau onder handen genomen. De wanden zijn voorzien van fotoafbeeldingen 
met een link naar Heerhugowaard en de levensverhalen van onze bewoners. Op deze 
manier biedt Pieter Raat een prettige omgeving waar bewoners en bezoekers zich nog 
meer thuis voelen. In het kader van energiebesparing is tevens LED- verlichting
geïnstalleerd.

 DIERENVREUGDE 

Poezen, honden, vogels, konijnen, hamsters: huisdieren zijn welkom bij Pieter Raat! 
Dieren zorgen voor blijde momenten, ze verleiden bewoners tot bewegen, ze doorbreken 
dwaalgedrag en verdriet. Vanaf de zomer van 2021 loopt een therapiehond stage bij Pieter 
Raat. Een therapiehond nodigt uit tot knuffelen, spelen, bewegen of het maken van een 
wandeling. Bovendien roept een therapiehond herinneringen op aan eigen huisdieren 
en bevordert zo het thuisgevoel van bewoners. Pieter Raat huisvest bovendien enkele 
interactieve en niet van echt te onderscheiden robotdieren. Deze dieren worden zeer 
gekoesterd door de cliënten van de Meerzorg-afdelingen.   
 



 GEZOND ETEN EN DRINKEN

Eten en drinken zijn meer dan een noodzakelijke levensbehoefte! Het nuttigen van een 
maaltijd is voor veel senioren iets om naar uit te kijken. Lekker en gezellig! De eet- en 
drinkmomenten hebben duidelijk ook een sociale functie. Bij Pieter Raat wordt ingezet 
op het gebruik van zo veel mogelijk verse, natuurlijke, biologische ingrediënten en 
producten uit de streek. De koks variëren, houden rekening met diëten en dieetwensen 
en streven naar minder dierlijke en meer plantaardige producten. Het bewust gebruik 
van voedingsmiddelen en blijven bewegen is van groot belang voor de algehele 
gezondheid en het welbevinden van senioren. 

  PIETER RAAT ROOKVRIJ! 

Eind 2020 ondertekende brancheorganisatie ActiZ en 26 andere koepel- en 
beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Ook Pieter Raat 
ondersteunt de maatschappelijke beweging om te komen tot een Rookvrije Generatie 
en streeft hiermee naar een gezond leef-/ werkklimaat en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers.

 LEREN EN WERKEN

Leren is werken, werken is leren. Pieter Raat heeft met 14 andere VVT-organisaties 
en drie regionale opleidingscentra (Horizon College, Regio College en ROC Kop van 
Noord- Holland) de handen ineengeslagen om praktijkleren structureel te verankeren 
in Noord-Holland: van de Zaanstreek tot en met Texel. Met deze groep werkt Pieter Raat 
toe naar een netwerk Regionaal Zorgcollege. Het doel van deze samenwerking is het 
opleiden van voldoende, kwalitatief goed toegeruste zorgmedewerkers en een betere 
aansluiting van de opleiding op het werkveld.

 



AANTEKE

Samenwerken
aan een duurzame toekomst



Grondstoffen worden steeds schaarser. Daarom streeft de regering ernaar om in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en 
metaal) te gebruiken. In 2050 is de Nederlandse economie dan ‘circulair’. In de Green Deal is afgesproken dat de (ouderen)zorgorganisaties het 
circulair werken bevorderen. Ook Pieter Raat draagt een steentje bij! 

 PIETERPLAATS

Pieter Raat zet in op ‘circulair werken’. Weggooien is zonde! Want veel spullen zijn nog 
prima te gebruiken. Dus kijkt Pieter Raat of producten kunnen worden hergebruikt 
of gerecycled. Willen medewerkers iets weggeven en kunnen anderen nog iets 
gebruiken? Op Pieterplaats -de digitale marktplaats op intranet- kunnen zij hun slag 
slaan. Pieterplaats is de plek om dingen weg te geven of juist om artikelen of objecten 
te zoeken.

 AFVAL SCHEIDEN - PLASTIC TERUGDRINGEN 

Papier, plastic, glas, gft… Bij Pieter Raat zijn we ons zeer bewust van het belang van 
afvalscheiding. Door alles op één hoop te gooien en te verbranden, wordt het milieu 
immers onnodig belast. Door afvalsoorten te scheiden en te verwerken tot nieuwe 
grondstoffen, wordt daarentegen waarde gecreëerd. Bovendien wordt de CO2- footprint 
verkleind. Met GP Groot werkt Pieter Raat aan het scheiden van afval. Teruggewonnen, 
hoogwaardige grondstoffen vormen de basis voor nieuwe producten of verpakkingen.

2. CIRCULAIR WERKEN  DUURZAME BEROEPSKLEDING

Pieter Raat is voornemens om haar beroepskleding te verduurzamen, waarbij 
draagcomfort, recycling, circulair produceren, reductie van CO2 en het tegengaan 
van waterverspilling belangrijke  aspecten zijn. Vanaf 2022 kiest Pieter Raat voor 
duurzame bedrijfskleding waarbij een natuurlijke cellulosevezel wordt gecombineerd 
met een gerecycled polyester. Bij het vervaardigen hiervan is het waterverbruik 
nagenoeg nihil. Door te kiezen voor dit materiaal is ook de CO2- voetafdruk minimaal. 
Overigens kenmerkt de nieuwe duurzame bedrijfskleding van Pieter Raat zich ook 
door draagcomfort. Wel zo fijn! De oude uniformen worden uiteraard hergebruikt: daar 
worden tassen van gemaakt.



 VERLICHTING

Pieter Raat streeft in Hugo-Waard en De Raatstede naar bewust gebruik van en voldoende 
licht. Dat geldt zowel voor overdag als ’s nachts. Het gebruik van dimbare led- verlichting is 
energiezuiniger en draagt bovendien bij aan het verminderen van de CO2- uitstoot. Onderzoek 
wijst uit dat goede verlichting zorgt voor een fijne leef- en werkomgeving. De juiste lichtkleur en 
lichtsterkte, zijn van grote invloed op het welzijn en welbevinden van senioren en medewerkers. 
De juiste mate van licht draagt bij aan een evenwichtig dag- en nachtritme van senioren: het 
bevordert een goede (nacht)rust en het zicht van senioren verbetert. Alle reden om het lichtplan 
van de Pieter Raat- locaties scherp onder de loep te nemen. 
 

 FIJN WONEN: NIEUWBOUW HUGO-OORD

Het nieuwe Hugo-Oord aan de Van Veenweg, bestaande uit verschillende woonunits en gebouwen 
met 11 appartementen per groep, wordt energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam. Daardoor 
draagt Hugo-Oord bij aan de vermindering van de CO2- uitstoot. Het energiestreefcijfer overstijgt 
straks met een 8,5 duidelijk de wettelijke norm. Met dit cijfer is het nieuwe Hugo-Oord straks één 
van de meest energiezuinige locaties van de Nederlandse ouderenzorg. De nieuwbouw wordt 
mooi geïntegreerd in de omgeving en biedt een fijne woon- en werkomgeving voor iedereen. 
Naar verwachting wordt het nieuwe Hugo-Oord eind 2023 opgeleverd. 

3. VERMINDEREN CO2 UITSTOOT
 

 RENOVATIE DE RAATSTEDE

Vanaf 2024 knapt Pieter Raat woonzorgcentrum De Raatstede op. Met als doel het duurzaam 
verbeteren van het wooncomfort voor senioren en het realiseren van een prettigere 
werkomgeving voor medewerkers. Daarmee voldoet De Raatstede straks aan de moderne eisen 
voor wonen en zorg voor ouderen. Daarnaast is het gebouw toe aan groot onderhoud. Bij elke 
investering wordt gekeken of deze duurzaam en milieubewust kan worden uitgevoerd en in 
hoeverre de investering bijdraagt aan realisatie van onze duurzame ambities. Denk aan goed 
isoleren, het optimaal inregelen van installaties en het gebruik van zonnecollectoren. In de CO2- 
reductietool zijn de maatregelen nader uitgewerkt. 

 ZONNE-ENERGIE OP DE RAATSTEDE

De zon is een stralende, schone energiebron. Tijdens de renovatie van De Raatstede laat Pieter 
Raat zonnepanelen op het dak aanbrengen. De zonnepanelen leveren het woonzorgcentrum 
veel schone energie op. Ter illustratie: de opbrengst voorziet dagelijks in het energiegebruik van 
circa 100 huishoudens! De investering in zonne-energie zorgt voor een jaarlijkse CO2- besparing 
en draagt bij aan de klimaatambities zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.  

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van Nederland en het verminderen van de CO2- uitstoot. Zo wordt 
gestreefd naar een CO2- reductie van 49% in 2030 en in 2050 een CO2- reductie van 95%. Dat kan door energie te besparen, inkoop te 
verduurzamen, vervoer te vergroenen en zuiniger te zijn met grondstoffen.



 OP DE FIETS...

De medewerkers van Thuiszorg Pieter Raat fietsen op e-bikes naar hun cliënten in de wijk. 
Op deze manier zorgt Pieter Raat voor een prettige manier van werken: minder reistijd, meer 
tijd voor de cliënten en het komt bovendien de vitaliteit van de medewerkers ten goede. 
Met het fietsplan (Fisc Free) stimuleert Pieter Raat alle medewerkers om de auto zo veel 
mogelijk te laten staan en op de fiets naar het werk te gaan. Fiscale regelgeving maakt het 
mogelijk dat medewerkers van Pieter Raat met belastingvoordeel een nieuwe (elektrische) 
fiets kopen.

 MILIEUBEWUST WASSEN 

Pieter Raat kiest zo veel mogelijk voor regionale leveranciers, die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met wasserij Springendal. 
Zij gebruiken zuiver bronwater en geven het weer brandschoon terug aan de natuur. Daarnaast 
is Springendal zuinig met energie. Met de inzet van warmtewisselaars winnen zij maar liefst 
80% van de gebruikte energie terug. Door de lage energiekosten blijven de prijzen voor Pieter 
Raat ook scherp: een win-win situatie dus!
 

 SCHOON WATER 

Waterverspilling en medicijnresten in grond- en oppervlaktewater verminderen, is een 
van de uitdagingen waar ook Pieter Raat voor staat. Medicijnresten komen via urine en 
ontlasting in het riool en in het oppervlaktewater terecht. De medicijnresten zijn een risico 
voor dieren en planten die in het oppervlaktewater leven en daarmee voor ons allemaal. 
Pieter Raat zet onder meer po-zakjes in voor het opvangen van urine en ontlasting. Na 
gebruik worden deze zakjes volledig verbrand. De vrijgekomen warmte wordt teruggegeven 
aan het warmtenetwerk.

 MINDER MEDICATIE

Senioren hebben vaak verschillende aandoeningen, waardoor ze meerdere medicijnen 
gebruiken (polyfarmacie). Eenmaal voorgeschreven, wordt medicatie vervolgens jarenlang 
gebruikt zonder aanpassing aan de actuele situatie. Pieter Raat is daar zeer alert op en 
vraagt aandacht voor de juiste dosering van medicatie. Dat is goed voor de cliënt en voor het 
verminderen van medicijnresten. Daarnaast wil Pieter Raat de momenten van medicatie-
delen verminderen, waardoor meer tijd voor zorg van cliënten vrijkomt.

4. VERMINDEREN MEDICIJNRESTEN



Het Arboretum
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Hugo-Waard
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Samen zorgen voor de wereld van morgen! 


