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Onderteken ing  … .en  nu  de  u i tv oer ing  
De Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg is op 27 oktober 2015 van 

start gegaan met de ondertekening door 55 partijen. Het doel van de Green Deal is 

om gezamenlijk te werken aan agenderen en het delen, verbinden en verdiepen van 

kennis om zo bij te dragen aan de gezamenlijke ambitie:  

 

…..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 hebben 

gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken 

naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk van voldoende kwaliteit en 

afgegeven onder accreditatie of op een andere, gelijkwaardige wijze inzichtelijk 

maken dat zij werken aan de systematische en integrale verduurzaming van hun 

bedrijfsvoering. 

 

Op 14 januari kwamen in Den Haag 

vertegenwoordigers van ruim 40 

organisaties bij elkaar om de eerste 

stappen op weg naar een 

uitvoeringsprogramma te zetten. Een 

hele uitdaging met zoveel partijen, 

maar deze opkomst laat een grote 

betrokkenheid zien!  

 

 

 

 

 

 

Kenn ismaken  
Na een korte inleiding door Rosa van der Linden van het ministerie van EZ hebben 

de deelnemers weer even scherp wat de gezamenlijke ambitie in de Green Deal is. 

Ook wordt nog eens duidelijk hoe verschillend de partijen in het gezelschap zijn, 

gemeenten, omgevingsdiensten, koepels, zorginstellingen, maar ook bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Samen verantwoordelijk dat de Green Deal een 

succes wordt. Dat zij elkaar iets te bieden hebben blijkt al uit het feit dat zij elkaars 

vragen naar aanleiding van de presentatie moeiteloos beantwoorden. 

 

 Wat  g aa t  de  Green  Dea l  on s  brengen  

 

Met de ambitie in gedachten gaan de deelnemers aan de slag met de 

vraag: ‘Wat gaat de deal ons brengen, hoe ziet de zorg er over drie 

jaar uit? Er wordt getekend en nog veel meer geschreven. Een van de 

ambities die uitgesproken wordt is dat hier over drie jaar de directies 

van de zorginstellingen staan. We zijn als Nederland toonaangevend in 

duurzame zorg en de rest van de wereld komt bij ons kijken. Een 

andere ambitie is dat het onderwerp breed naar buiten gebracht 

wordt en dat ook bewoners en personeel in de zorg zijn aangehaakt.  

Het koppelen van duurzaamheid aan patiëntbeleving zal deze middag 

nog vaker genoemd worden. Het programma vervolgt met gesprekken 

in subgroepen. Er wordt geïnventariseerd wat personen en 

organisaties zelf kunnen bijdragen aan deze deal en welke acties nu in 

gang gezet moeten worden. 



  

In  gespre k  

 

  

   

 

Act ies  d ie  nu  in  gang  geze t  moe ten  worden  

 

Voor lop ige  sa men ste l l i ng  reg iegroep  

Bij de plenaire uitwisseling van de gesprekken in subgroepen blijken er genoeg 

ideeën te zijn over hoe nu verder. Daarnaast uiteraard ook de vraag hoe een en 

ander georganiseerd moet worden. Er zijn een paar onderwerpen die vaker 

terugkomen: 

 

1. Agendering bij bestuurders. Nagaan wat er leeft bij bestuurders en hoe 

vandaaruit verbinding met de Green Deal gemaakt kan worden. Hoe kunnen 

de ministeries, zorgkoepels en bijv. wethouders daar aan bijdragen? 

2. Delen en verbinden van kennis en best practices. Er is al heel veel kennis en 

er zijn al veel initiatieven. Hoe zorgen we dat dit beter bekend wordt en hoe 

kunnen we elkaar versterken? 

3. Bewustwording en communicatie, ook aanhaken van patiënten, bewoners en 

medewerkers in de zorg. 

4. Verdieping op thema’s,  bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies 

of een Community of Practice (CoP). Onderwerpen die o.a. genoemd werden: 

voedsel, energie, afvalstoffen, disposables, duurzaam inkopen. 

5. Inventariseren en aanpakken van knelpunten, in afstemming met 

gemeenten en omgevingsdiensten. 

6. Ondersteunen van regionale aanpak van zorgaanbieders, gemeente en 

omgevingsdienst, zoals die in Amsterdam en Breda zijn opgezet en waaraan 

gewerkt wordt in Haarlem/Beverwijk en in het Rijnmond-gebied. 

7. Cijfers om activiteiten te onderbouwen, opzetten van een benchmark, 

nulmeting, KPI’s per thema bepalen, businesscases op toegevoegde waarde 

creëren, ketenprocessen duurzaam vs. niet duurzaam vergelijken. 

 

Uiteindelijk moeten deze activiteiten leiden tot het aanhaken van veel meer 

zorginstellingen. Concrete aanbiedingen zijn er ook al. Lieke van Kerkhoven van 

Floow2 biedt aan een deelmarktplaats te maken waarop GD leden hun kennis en 

diensten transparant kunnen maken. Luc Lenaerts van Philips nodigt uit te komen 

ervaren hoe zijn organisatie ideeën ontwikkelt rond ‘Share Care’.  Uiteraard is er 

meer over tafel gegaan. Waar de focus komt te liggen moeten we gezamenlijk 

gaan vaststellen. 

 

-Eric Mimmel, Radboud UMC 

-Jose Postma, Reinier de Graaf 

-Adriaan van Engelen, MPZ 

-Ailin Haijer, MVO NL 

-Patrick Teunissen, OD NZKG 

-Leontine van der Meer, DCMR 

-Frank Visscher, Van Beek Ingenieurs 

-Luc Lenaerts, Philips 

-Marcel Dommisse,  Strukton 

-Joost Snels, Wageningen UR 

-Arthur Hilgersom, IVN 

-Rosa van der Linden, ministerie van EZ 

-Mari van Dreumelen, ministerie van I&M 

-Edgar Zonneveldt, gemeente Amsterdam 

 

De regiegroep staat onder voorzitterschap 

van Cor Veenstra, oud-bestuurder Amsta 

en bestuurder MPZ, en wordt 

ondersteund door RVO, Judith Eijs. 

 

 

 

Het  verv o lg  

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers elkaar en elkaars activiteiten rond verduurzaming in de zorg beter leren kennen 

en zijn er nieuwe verbindingen ontstaan. Op de afsluitende vraag of de Green Deal zal gaan slagen reageren de meeste mensen 

(voorzichtig) optimistisch. Maar duidelijk is ook dat er veel moet gebeuren en dat een uitvoeringsprogramma niet in een 

‘achternamiddag’ vorm krijgt. Daarom is het heel positief dat inmiddels veertien personen zich aangemeld hebben voor de 

regiegroep. De energie van de deelnemers blijft daarmee ook in het vervolgtraject het uitgangspunt. Op dit moment wordt een 

datum voor de eerste bijeenkomst van de regiegroep gepland. Op de agenda voor de eerste bijeenkomst staat uiteraard de 

opbrengst van deze middag. 

 

Voor meer informatie over de GD Nederland op weg naar duurzame zorg en de bijeenkomst op 14 januari kunt u contact 

opnemen met: Judith Eijs, judith.eijs@rvo.nl, Rosa van der Linden, r.m.vanderlinden@minez.nl, Adriaan van Engelen, 

a.vanengelen@milieuplatformzorg.nl. De bijeenkomst GD Nederland op weg naar duurzame zorg vond plaats bij het Ministerie 

van EZ en werd begeleid door Ad Schoof en Mila Molijn.  

 


