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C-190  
Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg

Betrokken partijen
 - 5 gemeenten
 - 4 omgevingsdiensten 
 - 5 ambassadeurs zorgsector
 - 2 zorgkoepels
 - 18 deelnemende zorginstellingen
 - Rijksoverheid

(In Bijlage 1 staan alle ondertekenaars)

Beschrijving initiatief
Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Door een duurzame 
bedrijfsvoering is op die terreinen veel winst te behalen. Ondertekenaars willen dat eind 2018 80% van  
de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders (met gebouwen met een oppervlak van ten minste  
800 m2) een aanvang maken met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast  
werken partijen toe naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk.

Veel partijen hebben al een begin gemaakt met verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De ondertekenaars 
zijn ervan overtuigd dat zij nog meer kunnen bereiken door van elkaar te leren én door partijen buiten  
de zorgsector te betrekken. Zij willen kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger  
op de agenda zetten. 

De Green Deal sluit aan op het landelijke Energieakkoord, de Groene Groei Agenda, het Programma 
Van Afval naar Grondstof, het werk maken van het voorkomen van het ontstaan en de verspreiding van 
antibioticaresistentie én het verminderen van medicijnresten in afvalwater. Deze Green Deal past  
bovendien in de ambities en duurzaamheidsagenda van veel medeoverheden en biedt een kader om 
ontwikkelingen in het Europese en nationale beleid met de zorgsector te bespreken en hier praktische 
invulling aan te geven.

Resultaten
Partijen werken toe naar een verduurzaming van de bedrijfsvoering. Om hun ambities gestalte te geven 
zullen ondertekenaars:
 - binnen drie maanden na ondertekening van de Green Deal een uitvoeringsprogramma opstellen  

om praktisch invulling te geven aan de doelen van deze Green Deal;
 - binnen drie maanden na ondertekening van de Green Deal een Regiegroep samenstellen;
 - het belang van een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg agenderen bij zorgaanbieders, 

bevoegd gezag en inkopers van zorg zoals verzekeraars en gemeenten;
 - kennis, ervaringen en motivatie op gebied van duurzame bedrijfsvoering delen en ontsluiten;
 - zorgaanbieders stimuleren tot het nemen van maatregelen en deze aantoonbaar maken en borgen 

door een keurmerk of op een andere wijze;
 - successen delen van genomen duurzame en kostenbesparende maatregelen; 
 - een Toekomstagenda ‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’ opstellen. 

Einddatum: 31 december 2018



Inzet en acties partijen
 - Milieu Platform Zorgsector en Menzis vragen aandacht bij bestuurders van zorgaanbieders  

en hun stakeholders voor gezamenlijke communicatie.
 - Milieu Platform Zorgsector ondersteunt stakeholders van de ziekenhuizen en zorgaanbieders  

bij hun aanpak.
 - Milieu Platform Zorgsector ontsluit kennis via een digitaal kenniscentrum.
 - Milieu Platform Zorgsector voert projecten uit voor het verwerven van kennis. 
 - Milieu Platform Zorgsector en haar leden stellen criteria op voor goede milieuzorg en leveren 

praktijkvoorbeelden aan.
 - Milieu Platform Zorgsector, ConsumerView, the Foodprofessor en Stichting Diversio benaderen  

actief andere organisaties en bedrijven om toe te treden tot de Green Deal.
 - Milieu Platform Zorgsector en SMK delen ervaringen over het beheer en kwalitatief op peil houden  

van de Milieuthermometer Zorg.
 - De Ambassadeurs Zorgsector en Zorgkoepels agenderen integrale duurzame bedrijfsvoering.
 - De Ambassadeurs Zorgsector nemen maatregelen om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen  

en delen kennis en ervaringen.
 - De Ambassadeurs Zorgsector IntraKoop, NVTG, IVN Diverzio, ConsumerView, the Foodprofessor, 

Instituut Food & Biobased Research en Zorgkoepels brengen vraagstukken in voor het opstellen  
van de Toekomstagenda ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.

 - De Zorgkoepels denken mee om het belang van een duurzame bedrijfsvoering onder de aandacht  
te brengen.

 - MVO Nederland verbindt zorgorganisaties en bedrijven om een breed draagvlak te creëren.
 - MVO Nederland organiseert themabijeenkomsten.
 - MVO Nederland brengt innovatiecoalities tot stand van bedrijven, zorg, kennisdragers en andere 

stakeholders. 
 - IntraKoop spant zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en verlagen van de kosten door middel  

van duurzaam inkopen.
 - IntraKoop brengt kennis in over duurzaam inkopen en neemt stappen om duurzaamheid in de 

inkoopstrategie te incorporeren.
 - NVTG agendeert Energiezorg als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering.
 - NVTG organiseert een benchmark Energiezorg onder zorgaanbieders en publiceert de uitkomsten.
 - IVN ontwikkelt concrete waardeproposities rond natuur en natuurbeleving in zorginstellingen.
 - IVN zet zich in om een kennisleerkring op gang te helpen over gezondheid en natuur(beleving)  

in zorginstellingen.
 - FLOOW2 brengt kennis in op de gebieden: materieel, apparatuur, faciliteiten en kennis.
 - FLOOW2 wil de kennis bij partijen vergroten door netwerken, opstellen van duurzame beleids- 

plannen en inspiratie te bieden.
 - Menzis vraagt aandacht bij zorgaanbieders voor een duurzame bedrijfsvoering.
 - Menzis spant zich in om een financieringsfonds op te zetten voor duurzame projecten.
 - Eneco, Philips, Strukton, Van Beek, Van Gansewinkel en Waternet leveren inhoudelijke expertise  

en geven voorlichting over bestaande en nieuwe thema’s.
 - Eneco, Philips, Strukton, Van Beek, Van Gansewinkel en Waternet betrekken andere bedrijven bij  

het overleg over duurzame bedrijfsvoering in de zorg.
 - ConsumerView, Instituut Food & Biobased Research en the Foodprofessor agenderen en ontsluiten 

kennis op het gebied van voedselverspilling, voeding en duurzaamheid én voeding en gezondheid.
 - ConsumerView en the Foodprofessor ondersteunen zorgaanbieders actief bij het verminderen  

van voedselverspilling.
 - Gemeenten wijzen zorgaanbieders op kennis over en het belang van een integrale duurzame 

bedrijfsvoering.
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 - Gemeenten en de Rijksoverheid zetten lokale of regionale kringen van zorgaanbieders, experts en 
leveranciers op waar zorgaanbieders kennis over duurzame bedrijfsvoering kunnen vergaren en delen.

 - Gemeenten informeren zorgaanbieders over bestaande en nieuwe thema’s voor een duurzame 
bedrijfsvoering.

 - Omgevingsdiensten en gemeenten betrekken medeoverheden bij het overleg over duurzame 
bedrijfsvoering in de zorg en delen deze ervaringen.

 - Omgevingsdiensten wijzen zorgaanbieders op het belang van een integrale duurzame bedrijfsvoering 
en maken afspraken hierover.

 - Omgevingsdiensten leveren inhoudelijke expertise over bestaande en nieuwe thema’s. 
 - Omgevingsdiensten bewaken van het minimum kwaliteitsniveau van keurmerken en andere 

monitoringsmethodieken. 

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid agendeert het belang van een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg  

bij zorgaanbieders zorgverzekeraars, banken, medeoverheden en bevoegd gezag.
 - De Rijksoverheid betrekt medeoverheden bij het overleg en levert inhoudelijke expertise. 
 - De Rijksoverheid bevordert maatschappelijke verslaggeving bij zorgaanbieders.
 - De Rijksoverheid spant zich in om belemmeringen op het vlak van wet- en regelgeving weg te nemen.
 - De Rijksoverheid faciliteert nieuwe sanitatiemethoden door het opstellen van een handreiking  

voor vergunningverlening. 
 - De Rijksoverheid informeert ondertekenaars over relevante nieuwe ontwikkelingen in beleid  

en in (Europese) wet- en regelgeving.
 - De Rijksoverheid nodigt actief andere relevante organisaties en bedrijven uit.



Bijlage 1

Betrokken partijen
 - Gemeente Amsterdam
 - Gemeente Breda
 - Gemeente Capelle aan den IJssel
 - Gemeente Haarlem
 - Gemeente Rotterdam
 - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 - Omgevingsdienst IJmond
 - DCMR Milieudienst Rijnmond
 - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 - BovenIJ Ziekenhuis
 - Pleyade
 - Reinier de Graaf Groep
 - Radboud Universitair Medisch Centrum
 - Universitair Medisch Centrum Utrecht
 - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 - SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam)
 - Milieu Platform Zorgsector
 - MVO Nederland
 - Coöperatieve Inkoopvereniging Intrakoop
 - NVTG Nederlandse Vereniging van Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg
 - SMK Stichting Milieukeur
 - Stichting Diverzio
 - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
 - FLOOW2
 - Menzis Zorgverzekeraar
 - Eneco
 - Philips 
 - Waternet
 - Strukton
 - Van Beek Ingenieurs
 - Van Gansewinkel
 - Consumerview
 - The Foodprofessor
 - Food & Biobased Research
 - Rijksoverheid


