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Missie – waar staan we voor?
De Groene Zorg Alliantie beantwoordt aan de groeiende vraag om
zorgprofessionals met een groen hart te verbinden en te verenigen. Juist omdat
de gezondheid sterk afhankelijk is van de omgeving, moet óók de
gezondheidszorg groener. Wij willen de verduurzaming van de zorg versnellen
door kennis en ervaring te delen.
Ons doel is dat een klimaatneutrale en maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering in de genen van de zorgsector terecht komt, zodat de zorg niet
langer een negatief effect heeft op de (leef)omgeving.

Visie – Waar gaan we voor?
•

•
•

[Kennisdelen] Wij werken toe naar efficiënte en laagdrempelige
kennisuitwisseling van bestaande initiatieven voor verduurzaming van de
zorg, zodat het huidige zorgsysteem sneller verduurzaamd wordt.
[Inspireren] Wij faciliteren ontmoeting tussen zorgprofessionals met een
groen hart, zodat zij elkaar kunnen inspireren tot actie en nieuwe ideeën.
[Versterken] Wij bundelen meningen, nemen een duidelijk standpunt in
over klimaat en gezondheidszorg en maken ons hard voor bewustwording
binnen de zorgsector en bij betrokken partijen zoals onderwijsinstellingen
en de politiek.

Deelnemers
Commissies breder dan één instituut vanuit (aankomend) zorgprofessionals die
zich richten op 1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende
ecosystemen op gezondheid en/of 2) het verduurzamen van de zorgsector. Op dit
moment zijn we aan het verkennen of het ook mogelijk is om een extra tak op te
richten binnen de alliantie voor commissies die niet breder zijn dan één instituut
(Green Teams).

Structuur
De Alliantie bestaat uit een stuurgroep, zij zorgt voor de organisatie. Vanuit elke
betrokken commissie is er een afgevaardigde die wordt uitgenodigd voor de
vergaderingen.

Doelstellingen
Korte termijn
•

•
•

•
•
•
•

Eind 2021 zijn zoveel mogelijk bestaande duurzame zorgcommissies in
Nederland gevonden en benaderd door de Groene Zorg Alliantie over
deelname. Dit weten we door minimaal alle medische specialismen
overwogen te hebben (NB: onze doelgroep reikt verder dan medische
specialismen).
Vanaf eind 2021 weten nieuwe duurzame zorgcommissies ons snel (binnen
een maand) te vinden, via onze website of aangesloten commissies.
In 2021 is minimaal één officieel statement richting politiek, de
gezondheidszorg en samenleving gemaakt vanuit de Groene Zorg Alliantie
en haar commissies.
In 2021 heeft de Groene Zorg Alliantie een officiële lancering waarbij alle
deelnemers zijn uitgenodigd.
In 2021 zijn minimaal 3 nieuwsbrieven gepubliceerd.
In 2021 zijn minimaal 3 avonden georganiseerd, inclusief een evaluatie
achteraf.
Eind 2021 heeft de Groene Zorg Alliantie minimaal een eerste contact
gehad met de politiek (formateur, tweede kamer), het ministerie van VWS in
het bijzonder, de zorgverzekeraars en bestuurders van zorginstellingen.

Lange termijn
•

•

We weten onze bestaande communicatiekanalen (nieuwsbrieven, inspiratieavonden, statements) optimaal te benutten. Dit weten we door jaarlijks
feedback te vragen op inhoud en het bereik vergroot te zien worden.
We zijn betrokken bij lopende en nieuwe beleidsinitiatieven voor
verduurzaming van de zorg.

