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C-176
Green Deal Beterinhetgroen.nl

Partijen: 
1. De Staatssecretaris van Economische zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma;
2. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld;
Ieder handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;

3. MediQuest B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer J.R. Schaefer, directeur, hierna te noemen: 
MediQuest; 

4. De Hart&Vaatgroep, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M.J.M. Weerts, directeur; 
5. Diabetesvereniging Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer O. King, directeur;
6. Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw N.L. den Haan, 

directeur, hierna te noemen: ANBO;
Partijen 4 t/m 6 hierna samen te noemen: patiënten- en ouderenorganisaties;

7. Staatsbosbeheer, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M. Brouwer, divisiedirecteur voor Beheer 
en Ontwikkeling; 

8. LandschappenNL, te dezen vertegenwoordigd door de heer H.H. Bartelink, directeur; 
Partijen 7 en 8 hierna samen te noemen: Natuurorganisaties; 

9. Progez, te dezen vertegenwoordigd door heer P. de Lange, directeur, hierna te noemen: Progez;
10. Stichting Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, te dezen vertegenwoordigd door de 

heer R. Boer, directeur, hierna te noemen: NISB; 
11. Beroepsvereniging Groene Zorg, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw Y.D. Schuler, 

voorzitter Beroepsvereniging Groene Zorg, hierna te noemen: BVGZ;
12. Landal GreenParks B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer W.N. Groot, Director Park & Product 

Development, hierna te noemen: Landal;
13. De Friesland Zorgverzekeraar N.V., te dezen vertegenwoordigd door mevrouw I.R. Wiechers, 

directeur Klant en Commercie;

Hierna allen gezamenlijk te noemen: Partijen. 

Algemene overwegingen:
1. Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentie-

vermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de 
afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

2. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk 
te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor 
vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak wil het kabinet deze dynamiek 
in de samenleving op groene groei optimaal benutten.

3. Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen 
met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de 
basis. Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden 
aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo 
deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete 
afspraken schriftelijk vast.
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4. De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, 
waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen Green Deal Beterinhetgroen.nl:
1. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat natuur cq een groene omgeving een positieve invloed heeft op de 

fysieke, psychische en sociale gezondheid. Natuur in de stedelijke omgeving biedt de mogelijkheid om 
te bewegen, stimuleert de ontwikkeling van kinderen, geeft verpozing en bevordert sociale contacten. 
Het groen maakt het stedelijk gebied aangenamer en verzacht het stedelijk klimaat, onder andere door 
temperatuurwisselingen te temperen en de luchtvochtigheid te verhogen. 
Gebruik van een groene, natuurlijke omgeving in het dagelijkse leven als onderdeel van een gezonde 
leefstijl kan (een dure) ziekenhuisopname voorkomen en bijdragen aan vermindering van genees- en 
hulpmiddelengebruik. Daarnaast draagt bewegen en ontspannen in een groene omgeving bij aan het 
terugdringen van ziekteverzuim. 

2. Het beleid van het kabinet (zoals neergelegd in de Rijksnatuurvisie en in het programma Alles is 
Gezondheid) is er op gericht de positieve effecten van de groene leefomgeving op gezondheid, welzijn 
en arbeidsparticipatie te benutten. Dat doet ze door o.a. samen met nieuwe coalities van burgers, 
patiënten, zorgverleners en natuurorganisaties natuur op de agenda van de zorg te zetten en concrete 
initiatieven waar nodig te faciliteren. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de wetenschappelijke 
onderbouwing, zodat alle voordelen ten volle en effectief kunnen worden benut. 

3. In de praktijk van alledag zijn er inmiddels talrijke initiatieven die het gebruik van de groene omgeving 
voor gezondheid stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn biowalking voor mensen met diabetes type 
2, begeleiding van mensen met een burn-out en wandelcoaching (‘natuur als behandelkamer’). 
Bij gebruik van ‘natuur als fitnessruimte’ gaat het o.a. om Natuursprong, een beweegprogramma voor 
kinderen en wandelen met de huisarts. Met de Green Deal Het Pad (initiatief van Radboud Universiteit 
Nijmegen) wordt onderzoek gedaan naar de effecten van lange afstandswandelen op psychische 
gezondheid (depressie, CVS en burn-out).

4. Deze Green Deal is er op gericht informatie over reeds bestaande initiatieven voor het gebruik van 
de groene leefomgeving en voor het bevorderen van de gezondheid te verzamelen en toegankelijk 
te maken voor burgers, patiënten, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten en/of 
patiënten adviseren of verwijzen. Beoogd effect is dat meer mensen gebruik kunnen gaan maken van 
de positieve gezondheidseffecten van groen in hun directe woon- en werkomgeving.  
Uit een verkenning die MediQuest in de zomer van 2014 heeft uitgevoerd, blijkt dat er een breed 
draagvlak is voor een dergelijk initiatief. Partijen ondersteunen dit en maken met deze Green Deal 
afspraken over samenwerking.

Vanuit deze overwegingen komen Partijen het volgende overeen:

1.  Doel
Artikel 1 Doel van de Green Deal 
Het doel van deze Green Deal is het in samenwerking door Partijen ontwikkelen van de publiekelijk 
ontsloten digitale databank Beterinhetgroen.nl (een zogenoemde widget) waarin informatie over 
structurele initiatieven op het snijvlak van gezondheid en natuur in de groene omgeving vindbaar is in de 
directe woon- en werkomgeving. Daarbij stellen Partijen voorop dat zij ook andere relevante organisaties, 
bedrijven en mede-overheden hierbij willen betrekken en geven nadrukkelijk aan dat anderen kunnen 
toetreden tot deze deal. Beoogd effect is dat de widget als hulpmiddel kan fungeren bij (het stimuleren van) 
zelfmanagement en gezond gedrag en daarmee kan bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van leven van 
burgers en patiënten. Daarnaast biedt het professionals in de zorg- en welzijnssector de mogelijkheid 
‘natuur op recept’ toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het actieve beheer, onderhoud en 
doorontwikkeling van de dataset en de widget zelf vallen buiten de scope van deze Green Deal.
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Artikel 2  Uitgangspunten, randvoorwaarden en het project Beterinhetgroen.nl 
1. Partijen spreken de volgende uitgangspunten af: 
 a.  Partijen benoemen ieder een vaste contactpersoon voor de periode tot eind 2015 voor het 

afstemmen van activiteiten in het kader van de Green Deal. 
 b.  Hoewel een zo groot mogelijke participatie wordt nagestreefd zullen initiatieven gelet op het 

doel van het gebruik van de databank en de widget Beterinhetgroen.nl aan een aantal criteria 
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor opname in de databank en vermelding op 
Beterinhetgroen.nl. 

 c.  In het geval aanbieders van initiatieven in de groene leefomgeving gegevens aanleveren zullen zij 
zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het actueel houden van hun gegevens.  
Zij zullen hiertoe kosteloos toegang krijgen tot een aanleverwebsite. 

 d.  Op de aanleverwebsite wordt expliciet aangegeven waarvoor de data worden gebruikt; de 
wettelijke kaders zullen daarbij in acht worden genomen. Zo zal MediQuest de registratie 
aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 

 e.  Voor burgers, verzekerden, patiënten en professionals in de zorg- en welzijnssector zal 
Beterinhetgroen.nl kosteloos te raadplegen zijn. 

 f.  De databank en de widget zullen op termijn een duurzame beheerconstructie hebben en voor de 
exploitatie niet afhankelijk zijn van subsidie van de Rijksoverheid. Om in het beheer, onderhoud 
en doorontwikkeling van de databank en widget op de lange termijn te voorzien, zal aan 
organisaties die de widget en/of (een selectie van de) onderliggende data van Beterinhetgroen.nl 
willen gebruiken een nader vast te stellen vergoeding worden gevraagd. 

2. Het project Beterinhetgroen.nl dat Partijen 3 tot en met 13 in samenwerking gaan uitvoeren bestaat uit 
de volgende stappen:

 a.  Het ontwikkelen van een set van criteria waaraan initiatieven moeten voldoen om in aanmerking 
te komen voor opname in de databank en vermelding op Beterinhetgroen.nl.

 b.  Het samenstellen van een databank met structurele initiatieven op het snijvlak van de groene 
omgeving en gezondheid (zoals wandelcoaching, runningtherapie, beweegprogramma’s in het 
bos, wijkgezondheidstuinen en altzheimertuinen). 

 c.  Het publiekelijk ontsluiten van de onder b) bedoelde databank via een gebruiksvriendelijke 
widget waarbij de informatie vindbaar is in de directe omgeving. Hierbij wordt zo veel mogelijk 
aangesloten bij reeds bestaande informatiekanalen en voorzieningen.

 d.  Bij de planning van het project Beterinhetgroen.nl richten Partijen 3 tot en met 13 zich op 
een eerste release van de widget Beterinhetgroen.nl vóór de zomer van 2015. Implementatie, 
bekendheid geven aan de widget, evaluatie en vooruitblik zullen tot eind 2015 in beslag nemen. 

2.  Inzet en acties van Partijen 
Artikel 3  Gezamenlijke inzet en acties van Partijen
1. In het kader van deze Green Deal zetten Partijen zich als volgt in door: 
 a.  Mee te denken over criteria voor de initiatieven zoals bedoeld in art. 2, tweede lid en onder a. en 

over het soort gegevens dat moeten worden vastgelegd in de databank. 
 b. Actief mee te werken aan de aanlevering van gegevens voor de databank. 
 c.  Het toegankelijk maken van en bekendheid geven aan de databank en widget op de relevante 

websites van Partijen. 
 d. Het ter beschikking stellen van kennis en expertise. 
2. Partijen werken samen nadere afspraken uit over eenduidige communicatie rond het project 

Beterinhetgroen.nl
3. Partijen denken mee over de wijze waarop het project Beterinhetgroen.nl bestendig kan worden  

geëxploiteerd. MediQuest zal als trekker van dit proces fungeren. 
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Artikel 4  Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid neemt de Green Deal Beterinhetgroen.nl op in de implementatie van de 

Rijksnatuurvisie en in de communicatie rondom het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is 
gezondheid’. 

2. De Rijksoverheid is bereid binnen de relevante wettelijk kaders een financiële bijdrage van maximaal 
€ 84.000,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van het samenstellen van een databank 
met structurele initiatieven op het snijvlak van de groene omgeving en gezondheid en het bouwen 
van een widget voor het ontsluiten van de databank waarbij de informatie vindbaar is in de directe 
omgeving, voor zover dit strookt met de staatssteunregels. Daartoe zal MediQuest een aanvraag 
indienen vergezeld van een projectplan, inclusief begroting. 

3. De Rijksoverheid organiseert minimaal tweemaal een bijeenkomst voor Partijen en andere relevante 
bedrijven, overheden en organisaties rond het thema groene leefomgeving en gezondheid om kennis 
te delen en netwerken te vormen.

Artikel 5  Inzet en acties MediQuest
1. MediQuest stelt als initiatiefnemer van het project Beterinhetgroen.nl een projectplan op, gebaseerd 

op de uitgangspunten en randvoorwaarden van deze Green Deal en betrekt daar de overige Partijen bij. 
2. MediQuest neemt de projectcoördinatie en -uitvoering van het project Beterinhetgroen.nl op zich. 
3. MediQuest is bereid maximaal € 40.000,- (inclusief BTW) van de initiële kosten voor het project 

Beterinhetgroen.nl op zich te nemen (voor projectmanagement, het opzetten en implementeren van 
het project), mits de totale begroting voor deze initiële kosten is gedekt. 

4. MediQuest is beheerder en eigenaar van de aanleverwebsite, de widget Beterinhetgroen.nl en de 
onderliggende databank.

5. MediQuest is bereid als trekker te fungeren voor het in samenwerking met Partijen, uitgezonderd de 
Rijksoverheid, opstellen van een levensvatbaar exploitatiemodel voor de financiering van het beheer 
en onderhoud en de doorontwikkeling van Beterinhetgroen.nl op de lange termijn (oftewel een 
duurzame beheerconstructie). 

Artikel 6  Inzet en acties Natuurorganisaties
1. De Natuurorganisaties zullen hun leden, donateurs, vrijwilligers en andere relevante betrokkenen 

actief informeren over het project Beterinhetgroen.nl via diverse communicatie-uitingen.
2. De Natuurorganisaties spannen zich in om de widget Beterinhetgroen.nl op te nemen in hun 

website, mits de vergoeding voor beheer en onderhoud in lijn is met de mogelijkheden van de 
Natuurorganisaties.

3. De Natuurorganisaties stellen ieder een bedrag van € 1500,- (inclusief BTW) beschikbaar voor het 
project Beterinhetgroen.nl. 

Artikel 7  Inzet en acties patiënten- en ouderenorganisaties
1. De patiënten- en ouderenorganisaties spannen zich in om het project Beterinhetgroen.nl onderdeel 

te maken van de reguliere voorlichtingsactiviteiten in het kader van gezonde leefstijl, stress- en 
zelfmanagement. 

2. De patiënten- en ouderenorganisaties spannen zich in de widget Beterinhetgroen.nl op te nemen in 
de eigen website mits de vergoeding voor beheer en onderhoud in lijn is met de mogelijkheden van de 
patiënten- en ouderenorganisaties.
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Artikel 8  Inzet en acties Progez
1. Progez spant zich in om het project Beterinhetgroen.nl in haar werkregio onderdeel te maken van de 

sociale kaart1 die gebruikt wordt door 1elijns zorgaanbieders en sociale wijkteams. 
2. Progez zal informatie over het project Beterinhetgroen.nl verspreiden via haar diverse communicatie-

uitingen en relevante netwerkoverleggen.
3. Progez zal vanuit haar landelijke coördinatierol met betrekking tot preventie de andere regionale 

ondersteuningsstructuren voor de eerstelijnszorg verenigd binnen ‘In Een’ informeren over het project 
Beterinhetgroen.nl. 

Artikel 9  Inzet en acties NISB
1. NISB spant zich in om haar netwerk in de sport- en beweegsector te betrekken bij het project 

Beterinhetgroen.nl.
2. NISB is bereid om goede voorbeelden van aanbod in de databank Beterinhetgroen.nl op de website nisb.nl 

nader te beschrijven en die kennis te verspreiden. 
3. NISB is bereid, daar waar het mogelijk is, aanbod vermeld in de databank Beterinhetgroen.nl te 

beoordelen en ter erkenning op te nemen in de databank van effectief sport- en beweegaanbod.

Artikel 10  Inzet en acties BVGZ
1. De BVGZ spant zich in om haar leden via diverse kanalen te stimuleren actief mee te doen met het 

aanleveren van gegevens voor de databank Beterinhetgroen.nl en met het verdere bekendheid geven aan 
de widget Beterinhetgroen.nl in de sectoren zorg en welzijn.

Artikel 11  Inzet en acties Landal 
1. Landal is bereid mee te denken over hoe het project Beterinhetgroen.nl succesvol geïmplementeerd kan 

worden en natuur beter benut kan worden voor de gezondheid.
2. Landal is bereid € 1500,- (incl. BTW) bij te dragen aan het project Beterinhetgroen.nl. 

Artikel 12  Inzet en acties De Friesland Zorgverzekeraar 
1. De Friesland Zorgverzekeraar zal haar verzekerden en andere relevante betrokkenen actief informeren over 

het project Beterinhetgroen.nl en de widget Beterinhetgroen.nl via diverse communicatie-uitingen. 
2. De Friesland Zorgverzekeraar stelt een bedrag van € 1500,- (inclusief BTW) beschikbaar voor de 

ontwikkeling van het project Beterinhetgroen.nl, de database en de widget. 
3. De Friesland Zorgverzekeraar spant zich in om de widget Beterinhetgroen.nl op te nemen in haar 

website, mits de vergoeding voor beheer en onderhoud in lijn is met de mogelijkheden van De Friesland 
Zorgverzekeraar. 

1 De sociale kaart in een regio bevat aanbod uit de sectoren zorg, welzijn, sport en onderwijs in het kader van gezondheids-
voorlichting en gezondheidsbevordering. (bron: http://www.encyclo.nl/begrip/sociale%20kaart)
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3.  Slotbepalingen 
Artikel 13  Uitvoering in overeenstemming met het Unierecht
1.  De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het recht van de Europese 

Unie worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de 
Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technisch normen en 
voorschriften.

2.  Partijen zullen binnen een maand na 1 juni 2015 bezien of in het kader van deze Green Deal mogelijk 
technische voorschriften, eisen aan dienstverrichters of eisen aan diensten van de informatie-
maatschappij worden ontwikkeld, die volgens de daarvoor geldende Europese regels zouden moeten 
worden genotificeerd.

Artikel 14  Wijzigingen
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen.  

De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal 

gehecht.

Artikel 15  Stuurgroep, werkgroep en klankbordgroep
1. Binnen 3 weken na ondertekening van deze Green Deal wordt door MediQuest een stuurgroep, 

werkgroep en klankbordgroep opgericht, die een rol zullen vervullen bij de uitvoering van deze 
Green Deal. 

2.  Partijen maken nadere afspraken over de samenstelling en taken van de stuur-, werk-, en 
klankbordgroep. 

Artikel 16  Evaluatie
1. Partijen zullen de uitvoering en werking van deze Green Deal voor december 2015 evalueren. 
2. De evaluatie zal worden verricht door MediQuest met input van de overige Partijen en een verslag 

daarvan zal worden opgemaakt door MediQuest en afgestemd met de overige Partijen.

Artikel 17  Toetreding van nieuwe partijen
1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Green Deal.
2. Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan alle Partijen. Zodra alle 

Partijen schriftelijk hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende 
partij de status van Partij van de Green Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit de Green Deal 
voortvloeiende rechten en verplichtingen.

3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan de Green Deal 
gehecht.

Artikel 18  Citeertitel
De Green Deal kan worden aangehaald als Green Deal Beterinhetgroen.nl.

Artikel 19  Opzegging
Elke Partij kan deze Green Deal (te allen tijde) met inachtneming van een opzegtermijn van
4 weken schriftelijk opzeggen.

Artikel 20  Nakoming
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte
afdwingbaar is. 
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Artikel 21  Inwerkingtreding
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en loopt 

tot en met 2015.
2. Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk ter 

hand.

Artikel 22  Openbaarmaking
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, onder andere in 
de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging 
hiervan kan worden bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in dertienvoud ondertekend te Utrecht 
op 1 december 2014.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

mevrouw S.A.M. Dijksma

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

mevrouw W.J. Mansveld

MediQuest B.V., 

de heer J.R. Schaefer, Directeur 

De Hart&Vaatgroep,

mevrouw M.J.M. Weerts, Directeur

Diabetesvereniging Nederland,

de heer O. King, Directeur 

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen,

mevrouw N.L. den Haan, Directeur 

Staatsbosbeheer, 

mevrouw M. Brouwer, Divisiedirecteur voor Beheer en Ontwikkeling 
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LandschappenNL,

de heer H.H. Bartelink, Directeur

Progez,

de heer P. de Lange, Directeur

Stichting Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen,

de heer R. Boer, Directeur 

Beroepsvereniging Groene Zorg,

mevrouw Y.D. Schuler, Voorzitter 

Landal,

de heer W.N. Groot, Director Park & Product Development 

De Friesland Zorgverzekeraar N.V., 

mevrouw I.R. Wiechers, Directeur Klant en Commercie


