
Verduurzaming van de bedrijfsvoering
Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en 
grondstoffen. Met een duurzame bedrijfsvoering is op die terreinen 
veel winst te behalen. Door duurzame bedrijfsvoering hoger op de 
agenda te krijgen, willen de ondertekenaars ook partijen buiten deze 
Green Deal aanzetten tot systematische verduurzaming. Daarnaast 
is er veel behoefte aan het onderling delen van kennis, ervaring en 
succesvoorbeelden. 

Successen
Meer dan 50 zorgaanbieders zijn aangesloten bij de Green Deal. 
Ook de groep deelnemers vanuit gemeenten en omgevingsdiensten 
groeit. Knelpunten rondom wettelijke kaders zijn beter op elkaar 
afgestemd. Zo is een koppeling gemaakt tussen het keurmerk 
Milieuthermometer Zorg, verplichtingen vanuit de Europese 
Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en afspraken in het kader van 
het Energieakkoord en de Energie Prestatie Keuring. Rond zeven 
thema’s zijn werkgroepen opgezet, een daarvan stelt een duurzame 
Toekomstagenda op. Deze agenda beschrijft een duurzame 
zorgketen in 2040 en verbetert het zicht op de route daarnaartoe.

Green Deal 
Nederland op Weg  
naar Duurzame Zorg
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 economy

Wie? 41 deelnemende 

zorginstellingen, 9 ambassadeurs 

uit de zorgsector, 10 gemeenten, 

5 omgevingsdiensten, 

24 organisaties en bedrijven en de 

ministeries van Economische Zaken, 

Infrastructuur en Milieu en  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat? Doel van de Green Deal is het 

versnellen van de verduurzaming van 

de zorgsector. De ambitie is dat eind 

2018 80 procent van de ziekenhuizen 

en 50 procent van de overige 

zorgaanbieders hun bedrijfsvoering 

systematisch verduurzamen. En dat 

deze verduurzaming vervolgens 

wordt geborgd, door onder meer 

toe te werken naar een integraal 

duurzaamheidskeurmerk. 

Wanneer? 2015 - 2018



Lessen 
•  De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn nauw  

betrokken bij deze Green Deal. Hierdoor worden verbanden tussen milieuwetgeving, 
de lokale overheid en de zorg snel gelegd. Dit levert veel positieve energie op.

•  Deze Green Deal omvat zes verschillende thema’s en bijna 90 dealpartijen.  
Deze brede aanpak vergroot het aantal zinvolle acties, maar werkt bij de start ook 
vertragend. Het kan leiden tot een zoektocht om de koers van de deal voor iedereen 
zichtbaar te maken en alle betrokkenen een passende rol te geven. Belangrijk is  
enkele aanjagers te vinden die de andere partijen kunnen enthousiasmeren.

•  Gemeenten en omgevingsdiensten zijn belangrijke schakels bij regionale  
samenwerking. Om deze samenwerking te initiëren, is het belangrijk dat regio’s  
op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau steun krijgen van bijvoorbeeld een lokale  
ambtenaar en een wethouder. f https://milieuplatformzorg.nl/green-deal

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven 
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

   “De Green Deal is een krachtig middel 
om een grote doelgroep in hetzelfde werkspoor te zetten. 
Wij zijn trots dat steeds meer zorgaanbieders zich aansluiten.  
De waardevolle ervaringen die partijen meebrengen in het 
kennistraject, worden nu in een jaar tijd aan tientallen organisaties 
overgedragen. Deze brede samenwerking en ontsluiting van nuttige 
kennis tilt alle betrokken partijen naar hetzelfde niveau.” 
– Adriaan van Engelen, coördinator van het Milieu Platform Zorgsector

   Meer lezen?
  www.greendeals.nl/green-deal-nederland-op-weg-naar-duurzame-zorg  

www.milieuplatformzorg.nl/green-deal

https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/greendealdeelnemers/
http://www.greendeals.nl/green-deal-nederland-op-weg-naar-duurzame-zorg/
https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/greendealdeelnemers/

